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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Vãd, Popescule, cã Traian
Bãsescu iar vrea “sã trãim bine”.

Guvernul va avea doi vicepremieri ºi 26 de mi-
niºtri. Vicepremierul din partea PSD, Sevil Shhai-
deh va fi ºi ministru al Dezvoltãrii Regionale. Ce-
lãlalt post de vicepremier este atribuit lui Daniel
Constantin (ALDE) care va gestiona ºi portofoliul
Mediului. În Guvernul propus de majoritatea par-
lamentarã, opt funcþii de ministru sunt deþinute de
femei. Primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu a fost desemnatã pentru Mi-
nisterul Muncii ºi Justiþiei Sociale. 22222 AC
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Un nou an,Un nou an,Un nou an,Un nou an,Un nou an,
cu un nou Guvern!cu un nou Guvern!cu un nou Guvern!cu un nou Guvern!cu un nou Guvern!

Am început un nou an, sun-
tem deja în ziua a patra, la sfâr-
ºitul sãptãmânii încheindu-se
ºi ceea ce numim „Sãrbãtori-
le de iarnã”. Am consemnat
ºi împlinirea unui deceniu de
la admiterea în Uniunea Eu-
ropeanã ºi ne putem reproºa,
deºi nu o facem, în egalã mã-
surã, neconcludenta, dacã nu
dezamãgitoarea absorþie a fon-
durilor europene. De ieri, cu-
noaºtem ºi fotografia noului
Guvern, condus de premierul
Sorin Grindeanu, un bãnãþean
fotogenic, CV interesant, cu
rãdãcini olteneºti…

Peste 700 dePeste 700 dePeste 700 dePeste 700 dePeste 700 de
doljeni au ajunsdoljeni au ajunsdoljeni au ajunsdoljeni au ajunsdoljeni au ajuns
la Urgenþãla Urgenþãla Urgenþãla Urgenþãla Urgenþã
în primele zileîn primele zileîn primele zileîn primele zileîn primele zile
ale noului anale noului anale noului anale noului anale noului an
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Dispare RegistrulDispare RegistrulDispare RegistrulDispare RegistrulDispare Registrul
OperatorilorOperatorilorOperatorilorOperatorilorOperatorilor
IntracomunitariIntracomunitariIntracomunitariIntracomunitariIntracomunitari

Anul 2017 va aduce  o serie de
schimbari majore în fiscalitatea
româneascã. Codul Fiscal, cel de
procedurã fiscalã, modul de func-
þionare al PFA-urilor au fost re-
vizuite  consistent. De exemplu,
mai multe declaraþii obligatorii
pânã acum nu vor mai fi depuse
la Fisc, ori vor fi amânate câþiva
ani. De asemenea, dispare Re-
gistrul Operatorilor Intracomu-
nitari, apar sau se extind unele
facilitãþi pentru investitori:
stock option plan, profit reinves-
tit, cheltuieli deductibile.

Elevi ai ªcoliiElevi ai ªcoliiElevi ai ªcoliiElevi ai ªcoliiElevi ai ªcolii
de Jandarmide Jandarmide Jandarmide Jandarmide Jandarmi
de la Drãgãºanide la Drãgãºanide la Drãgãºanide la Drãgãºanide la Drãgãºani
în practicãîn practicãîn practicãîn practicãîn practicã
la IJJ Doljla IJJ Doljla IJJ Doljla IJJ Doljla IJJ Doljeconomie / 7
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Deputaþii, convocaþi
în sesiune

extraordinarã
pentru modificarea
Codului Fiscal -

CASS pentru pensii
Camera Deputaþilor a fost

convocatã ieri în sesiune
extraordinarã pentru a
dezbate ºi a vota un proiect
de lege, aprobat de Senat,
care modificã noul Cod
Fiscal, reglementând plata
CASS pentru pensii ºi persoa-
nele fizice preluate în platã
de Casa Naþionalã de Pensii
Publice. “Am avut primul
punct pe ordinea de zi o
scrisoare din partea domnu-
lui Liviu Dragnea privind
convocarea în sesiune extra-
ordinarã pentru data de 5
ianuarie, cu ordinea de zi:
modificarea Codului Fiscal,
a PLX 335 privind modifica-
rea OUG 227. Pe data de 4
ianuarie va lucra Comisia de
buget ºi pe data de 5 ianuarie
va fi sesiune extraordinarã”,a
declarat secretarul Camerei
Deputaþilor deputatul PSD
Marcel Ciolacu, la finalul
ºedinþei Biroului Permanent.
“Pentru persoanele fizice cu
venituri din pensii, baza
lunarã de calcul al contribu-
þiei de asigurãri sociale de
sãnãtate o reprezintã numai
partea de venit care depãºeºte
valoarea, întregitã prin
rotunjire în plus la un leu, a
unui punct de pensie stablit
pentru anul fiscal respectiv.
Contribuþia se suportã de la
bugetul de stat”, potrivit
proiectului de lege pentru
modificarea Codului Fiscal.
Proiectul de lege care va fi
dezbãtut în sesiune extraordi-
narã se referã ºi la persoane-
le fizice preluate în platã de
cãtre Casa Naþionalã de
Pensii Publice.

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu, Valentin Ceauºescu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Miniºtrii propuºi de PSD:
* Ministrul Dezvoltãrii Regionale, Adminis-

traþiei Publice ºi al Fondurilor Europene - Se-
vil Shhaideh, viceprim-ministru

* Ministrul Economiei - Alexandru Petrescu
* Ministrul pentru Românii de Pretutindeni -

Andreea Pãstârnac
* Ministrul delegat pentru Fonduri Europe-

ne - Mihaela Virginia Toader
* Ministrul delegat pentru Afaceri Europe-

ne - Ana Birchall
* Ministrul Afacerilor Interne - Carmen Da-

niela Dan
* Ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rura-

le - Petre Daea
* Ministrul Apãrãrii Naþionale - Gabriel Leº
* Ministrul Culturii ºi Identitãþii Naþionale -

 Ionuþ Vulpescu
* Ministrul Educaþiei Naþionale - Pavel

Nãstase
* Ministrul Cercetãrii ºi Inovãrii - ªerban

Constantin Valeca
* Ministrul Finanþelor Publice - Viorel ªtefan

Componenþa Cabinetului Grindeanu,Componenþa Cabinetului Grindeanu,Componenþa Cabinetului Grindeanu,Componenþa Cabinetului Grindeanu,Componenþa Cabinetului Grindeanu,
anunþatã de liderii PSD ºi ALDEanunþatã de liderii PSD ºi ALDEanunþatã de liderii PSD ºi ALDEanunþatã de liderii PSD ºi ALDEanunþatã de liderii PSD ºi ALDE

Guvernul va avea doi vicepre-
mieri ºi 26 de miniºtri. Vicepre-

mierul din partea PSD, Sevil
Shhaideh va fi ºi ministru al Dez-

voltãrii Regionale. Celãlalt post de
vicepremier este atribuit lui Da-
niel Constantin (ALDE) care va

gestiona ºi portofoliul Mediului. În
Guvernul propus de majoritatea

parlamentarã, opt funcþii de minis-
tru sunt deþinute de femei.

* Ministrul Justiþiei - Florin Iordache
* Ministrul Apelor ºi Pãdurilor - Adriana Petcu
* Ministrul Muncii ºi Justiþiei Sociale - Lia

Olguþa Vasilescu
* Ministrul Comunicaþiilor ºi Societãþii In-

formaþionale - Augustin Jianu
* Ministrul Sãnãtãþii - Florian Bodog
* Ministrul Tineretului ºi Sportului - Marius

Alexandru Dunca
* Ministrul Transporturilor - Rãzvan Ale-

xandru Cuc
* Ministrul Consultãrii Publice ºi Dialogu-

lui Social - Gabriel Petrea
* Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Co-

merþ ºi Antreprenoriat - Florin Nicolae Jianu
* Ministrul Turismului - Mircea Titus

Dobre
Miniºtrii propuºi de ALDE
*Ministrul Afacerilor Externe - Teodor

Meleºcanu
* Ministrul Energiei - Toma Petcu
* Ministrul pentru Relaþia cu Parlamentul -

Graþiela Gavrilescu
 * Ministrul Mediului - Daniel Constantin.

Primarul municipiului Craiova,
Lia Olguþa Vasilescu, dupã ce a
obþinut un scor spectaculos în ale-
gerile parlamentare din decembrie
anul trecut, cu o vechime consi-
derabilã în Legislativ ºi Adminis-
traþie a primit, ieri, o confirmare a
capacitãþii sale manageriale, prin
nominalizarea ca ministru al Mun-
cii ºi Justiþiei Sociale, în viitorul
Guvern PSD-ALDE. Deputat de
Dolj, încã din legislatura 2000-
2004 sub sigla PRM, din 2008 se-
nator de Dolj ºi preºedinte al Co-
misiei pentru Egalitate de ºanse, Lia
Olguþa Vasilescu a fost, la acea
datã, femeia parlamentar cu cel
mai mare scor obþinut în alegerile
uninominale: 63%.

A urmat o activitate bogatã în

Lia Olguþa Vasilescu, ministrul Muncii ºi Justiþiei Sociale

administraþia localã ºi nu oriunde,
ci în capitala Olteniei – Craiova.
Un municipiu cu o infrastructurã
ce-ºi aºtepta amprenta unui bun
organizator. Schimbarea nu a în-
târziat sã aparã. Investiþiile fãcute
pe mandatul Liei Olguþa Vasilescu
în sistemul sanitar au fost, de de-
parte, incomparabile cu tot ceea
ce se fãcuse vreodatã în acest
segment, cu profund impact so-
cial. Au urmat reabilitãrile grãdi-
niþelor ºi ºcolilor; mãsurã vizibilã
dublatã de ridicarea plafonului
burselor de studiu, pe care zeci
de mii de elevi craioveni le-au pu-
tut câºtiga an de an. Sectorul ru-
tier aferent Craiovei a fost ºi el o
þintã predilectã a administraþiei Va-
silescu. Cartiere întregi, ce nu cu-

noscuserã, de peste douã decenii,
vreo urmã de modernitate, au fost
schimbate la faþã. ªi, nu oricum,
ci cu parcãri spaþioase, locuri de
joacã, foiºoare pentru agrement,
trotuare generoase.

Lia Olguþa Vasilescu a înþeles,
de la bun început, cã oraºul sãu
de suflet, în care s-a format ºi
definit ca personalitate publicã,
duce cu sine pe mai departe câte-
va comori inestimabile: Parcul
„Nicolae Romanescu” ºi Grãdina
Botanicã. Nu doar cã a fãcut
aproape totul, uneori poate cu o
forþã ºi o motivaþie inegalabile,
pentru a aduce aceste douã mari
bijuterii la o ºlefuire adorabilã, dar
a crezut în oameni ºi în ºansa de
a urni din loc ceea ce încremeni-
se de ani buni. Sã conduci un
municipiu, precum Craiova, ce are
cartiere mai mari decât toate ce-
lelalte municipii reºedinþe de judeþ
din Oltenia a fost o provocare, dar
a dat ºi sentimentul lucrului dus
la bun sfârºit. Cine se îndoieºte
vreodatã de capacitatea unei fe-
mei aflatã în funcþie de adminis-
trare o localitate de talia Craiovei
are, acum, un reper pentru anii ce
vor veni. Aºa cum spunea ºi Lia
Olguþa Vasilescu, din fotoliul de
primar nu va pleca decât, dacã
poate ajuta mai mult Craiova.

Nominalizarea Liei Olguþa Va-

silescu în viitorul guvern condus
de Sorin Grindeanu ar trebui sã
fie un motiv de mândire pentru
noi, craiovenii ºi doljenii ce ºi-au
arãtat încrederea în social-demo-
craþi. Primind portofolioul Mun-
cii, am putea spune cã nivelul de
stres la care va fi supusã Olguþa
Vasilescu creºte considerabil, pen-
tru cã trebuie sã fim oneºti: cea
mai mare parte a programului po-
litic cu care PSD a câºtigat alege-
rile recente ºi o majoritate solidã
în Parlament are la bazã creºtere
nivelului de trai, prin implementa-
rea mãsurilor fiscale ºi de politicã
salarialã. Or, într-o þarã unde pola-
rizarea socialã este la cote drama-
tice, ºi doar o micã scânteie ar mai
trebui sã arunce în aer stabilitatea
socialã, mandatul Olguþei Vasiles-
cu înnobileazã urbea Craiovei, dar
ºi obligã în aceeaºi mãsurã.

În lumina faptelor, a ideile pe
care le-a pus în practicã în ultimii
ani pentru craioveni, suntem con-
vinºi cã, beneficiind de un colec-
tiv de consilieri bine pregãtiþi, noul
ministru al Muncii, Lia Olguþa Va-
silescu, poate duce la bun sfârºit
destul de mult din programul de
guvernare social-democrat. Îi urãm
succes ºi îi dorim sã rãmânã, pe
mai departe, aceeaºi personalitate
puternicã ºi luptãtoare.

VALENTIN CEAUªESCU
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Un nou an, cu un nou Guvern!Un nou an, cu un nou Guvern!Un nou an, cu un nou Guvern!Un nou an, cu un nou Guvern!Un nou an, cu un nou Guvern!
MIRCEA CANÞÃR

Am început un nou an, sun-
tem deja în ziua a patra, la sfâr-
ºitul sãptãmânii încheindu-se ºi
ceea ce numim „Sãrbãtorile de
iarnã”. Am consemnat ºi împli-
nirea unui deceniu de la admite-
rea în Uniunea Europeanã ºi ne
putem reproºa, deºi nu o facem,
în egalã mãsurã, neconcludenta,
dacã nu dezamãgitoarea absor-
þie a fondurilor europene. De ieri,
cunoaºtem ºi fotografia noului
Guvern, condus de premierul
Sorin Grindeanu, un bãnãþean
fotogenic, CV interesant, cu rã-
dãcini olteneºti, eclipsat deocam-
datã de liderul maxim al social-
democraþilor, Liviu Dragnea, pre-
ºedintele Camerei Deputaþilor,
dar „la butoane” în toate decizii-

le majore ale alianþei PSD –
ALDE privind constituirea Gu-
vernului. Unul eminamente poli-
tic, cu vocaþie administrativã,
dupã unul identic tehnocrat. Au-
toritar de-a dreptul, dar clar în
exprimare, Liviu Dragnea a ros-
togolit mereu, aproape obsesiv,
ideea materializãrii „programului
de guvernare”, cu care s-au câº-
tigat alegerile parlamentare. Ca-
lendarul pare bine structurat. O
miºcare tacticã din arsenalul cos-
metico-doctrinar prin care opþi-
unea raþionalã de a schimba apu-
cãturi cu principii ºi reguli, capã-
tã conþinut. Interesantã aborda-
rea gravã a lui Liviu Dragnea,
privind investiþia de încredere a
Comitetul Executiv Naþional al

PSD, în membrii Guvernului, se-
riozitatea acestora, circumscrisã
convingerii cã românii doresc o
creºtere resimþitã a calitãþii vie-
þii. De aceea a ºi fost votat PSD.
Ca niciodatã. La anunþarea com-
ponenþei Guvernului, condus de
prim-ministrul Sorin Grindeanu,
câteva lucruri fireºti, omeneºti,
poate ºi cinstite s-au fãcut resim-
þite. În primul rând, inclusiv pre-
mierul, pare convins cã nu va
conduce o echipã de vrãjitori, ci
una de funcþionari a cãror gân-
dire nu e infailibilã. Sã nu omi-
tem prezenþa în structura Guver-
nului a Liei Olguþa Vasilescu,
pânã recent primarul Craiovei,
cãreia i s-a încredinþat portofo-
liul de la Ministerul Muncii. Cam

puþin faþã de aºteptãri, dar asta
e o altã discuþie. ªapte femei
vor fi prezente în noul Guvern,
lipsit de un portret ideal, în care
reîntâlnim pe fostul ministru al
Culturii, Ionuþ Vulpescu, pe fos-
tul ministru al Agriculturii, acum
la Mediu, Daniel Constantin, pe
Sevil Shhaideh, vicepremier ºi
ministru al Dezvoltãrii, ºefia di-
plomaþiei de la Bucureºti fiin-
du-i încredinþatã lui Teodor Me-
leºcanu, toþi aceºtia prezenþi ºi
în Guvernul Victor Ponta. Li-
viu Dragnea ºi-a jucat, pânã
acum, inspirat rolul. A anunþat
cã, pe viitor, despre Guvern, va
vorbi... premierul. Care are de
gestionat o relaþie de o anumi-
tã facturã instituþionalã cu pre-

ºedintele Klaus Iohannis, mult
diferitã de cea pe care o pro-
moveazã tandemul Dragnea-
Tãriceanu. Susþinut de forþa
unui vot masiv, noul Guvern
porneºte la drum. Este lipsit de
portrete hiper-uzate, dar în ace-
laºi timp nu se poate spune cã
este ideal. De altfel, criticile nu
lipsesc, iar la noi duºmãniile se
exprimã, ca sã zicem aºa, fãrã
multã ipocrizie. Dupã parcur-
gerea etapelor constituþionale,
în „galop”, va intra, cum se spu-
ne, „în pâine”. Prima împlinire
pe care ar putea-o îmbrãþiºa, ar
urma sã vinã de la... naturã, aº-
teptatã fiind o ninsoare consis-
tentã, cu rostul ei, care întârzie
sã soseascã.

Potrivit ANM, de astãzi vremea
începe sã se rãceascã la Craiova.
Temperaturile din timpul zilei vor
atinge 4 grade Celsius, în timp ce
noaptea vor coborî la -5 grade
Celsius. Joi, cerul va fi noros, iar
maximele înregistrate vor fi de 3
grade Celsius, iar minimele de -2
grade Celsius. Vineri, în ziua de
Boboteazã, temperatura va scade
brusc, ajungând la -4 grade Cel-
sius, cu temperaturi minime de -6
grade Celsius. Cea mai geroasã zi
este cea de sâmbãtã, când se va
înregistra o temperaturã maximã
de -8 grade Celsius ºi o tempera-
turã minimã de -12 grade Celsius.
Duminicã, vom avea o temnpera-
turã de -5 grade Celsius, iar pe tim-
pul nopþii de – 16 grade Celsius.

Ianuarie va fi mai mult geros
Conform prognozei ANM, ia-

nuarie ºi februarie vor fi caracteri-
zate de vreme rece ºi ninsori con-
sistente, în unele zone, iar prima
lunã de primãvarã, martie, aduce

O iarnã cu mult ger ºi mai puþine ninsori pentru OlteniaO iarnã cu mult ger ºi mai puþine ninsori pentru OlteniaO iarnã cu mult ger ºi mai puþine ninsori pentru OlteniaO iarnã cu mult ger ºi mai puþine ninsori pentru OlteniaO iarnã cu mult ger ºi mai puþine ninsori pentru Oltenia
Vom avea parte de o iarnã geroasã,

în special în aceastã primã lunã din an,
când meteorologii vorbesc despre o
scãdere drasticã a temperaturilor, în-
deosebi spre sfârºitul acestei sãptã-

Începând din acest an, s-a introdus taxa pentru
depozitarea deºeurilor inerte ºi cele nepericuloase,
în cuantum de 80 lei/tonã. Conducerea SC Salubri-
tate Craiova SRL, în calitate de operator care are
deleagatã activitatea de colectare ºi transport a de-
ºeurilor în municipiul Craiova ºi alte opt localitãþi
din Dolj, îi anunþã pe abonaþii sãi  cã „în prezent,
colaboreazã îndeaproape cu partenerii sãi comerciali
ºi cu reprezentanþii Primãriei Municipiului Craiova
pentru gãsirea unor soluþii adecvate, în scopul im-
plementãrii rapide a legislaþiei în vigoare dar ºi a asi-
gurãrii continuitãþii serviciului”, se aratã într-un co-
municat de presã al Salubritãþii.

 În acelaºi timp, SC Salubritate Craiova SRL subli-

Salubritatea cautã modalitãþiSalubritatea cautã modalitãþiSalubritatea cautã modalitãþiSalubritatea cautã modalitãþiSalubritatea cautã modalitãþi
pentru aplicarea taxei de mediupentru aplicarea taxei de mediupentru aplicarea taxei de mediupentru aplicarea taxei de mediupentru aplicarea taxei de mediu

niazã cã actul normativ care reglementeazã modul de
calcul al acestei contribuþii a fost publicat în data de
29 decembrie 2016 ºi conþine doar indicaþii adresate
strict plãtitorilor acestei taxe cãtre Administraþia Fon-
dului pentru Mediu (“proprietarii sau, dupã caz, ad-
ministratorii de depozite”). „Pânã în prezent, nu au
fost publicate sau mãcar introduse în dezbatere pu-
blicã proiecte de acte normative prin care sã fie stabi-
lit modul în care va fi încasatã taxa, pe principiul “po-
luatorul plãteºte”. În continuare, atât SC Salubritate
Craiova SRL cât ºi Primãria Municipiului Craiova vor
stabili modalitatea de recuperare a taxei strict în ca-
drul legal existent”, se mai spune în comunicat.

LAURA MOÞÎLICHE

temperaturi pozitive, dar ºi ploi. Cea
mai friguroasã lunã a acestei ierni
va fi, spun meteorologii, ianuarie.
Din calcule, a rezultat o medie
multianualã lunarã pentru ianuarie
de -2,1 grade Celsius. În acest an,
prima lunã din an va fi sub aceastã
valoare termicã, deci va fi mult mai
frig. În ceea ce priveºte precipita-
þiile, specialiºtii au calculat, de ase-
menea, o medie multianualã a pre-
cipitaþiilor de 33,6 litri/mp pentru
luna ianuarie, care va fi depãºitã în
aceastã iarnã. Cele mai mari canti-
tãþi de ninsori sunt aºeptate pentru
Maramureº, apoi urmeazã zona
Olteniei – cu pânã la 57 de litri pe
metru pãtrat.

În februarie, vom avea ninsori
Luna februarie se anunþã ca o

lunã tipicã de iarnã pentru Olte-
nia, atât temperaturile, cât ºi pre-
cipitaþiile urmând sã se situeze în
limitele normale. Meteorologii
spun cã iarna se va pãstra în re-
gistrele termice binecunoscute în

aproape toatã þarã, cu unele mici
diferenþe în care va fi mai frig ca
de obicei – în Transilvania ºi Mol-
dova (între -5 ºi 0 grade Celsius)
ºi mai ridicate  - în Dobrogea ºi
Banat (între 0 ºi 2 grade Celsius).
În ceea ce priveºte precipitaþiile,
vor fi mai bogate în zona centralã
ºi de vest a þãrii (cele mai mari
cantitãþi de precipitaþii se vor con-
semna în Maramureº - pânã la 57
l/mp, Oltenia  -55 l/mp, Banat ºi
Criºana - pânã la 50 l/mp, Tran-
silvania ºi Muntenia - pânã la 39 l/
mp). Restul regiunilor se vor în-
cadra în normalul acestei luni,
media stabilitã pentru aceastã lunã
fiind stabilitã la 31,6 l/mp.

Martie vine cu ploi
Luna martie nu va nici foarte

friguroasã, nici cãlduroasã. Potri-
vit ANM, temperaturile vor fi apro-
piate de normal în cea mai mare
parte a þãrii ºi posibil mai scãzute
în nord, centru ºi vest. Tempera-
turile medii vor fi cuprinse între—

1 grad ºi 5 grade Celsius în Mol-
dova; respectiv pânã la 7 grade
Celsius, în Banat ºi Oltenia. În ceea
ce priveºte cantitãþile de precipita-
þii, se vor situa peste normele cli-
matologice stabilite prin mãsurãtori

la 38,3 l/mp. În zona Maramure-
ºului, cantitãþile medii de precipi-
taþii ar putea ajunge la 60 l/mp, în
Oltenia - la 59 l/mp, iar în Transil-
vania ºi Criºana — pânã la 54 l/mp
ºi în Banat - pânã la 53 l/mp.

LAURA MOÞÎRLICHE

mâni când un val de aer polar pune stã-
pânire pe România. La Craiova, cea
mai friguroasã zi este cea de sâmbãtã,
când temperaturile vor ajunge la -8
grade Celsius.
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Reamintim cã tragedia s-a pe-
trecut în urmã cu trei ani, mai
exact pe 1 octombrie 2013. O fe-
meie a decedat, iar soþul ei a fost
rãnit grav, dupã ce maºina Dacia
Solenza cu care circulau pe DN
65 a lovit violent o autoutilitarã
care circula regulamentar din sens
opus. Reprezentanþii Inspectora-
tului de Poliþie Judeþean Dolj anun-
þau, la momentul respectiv, cã, în
urma cercetãrilor efectuate la faþa

Conform reprezentanþilor Inspectoratului
de Jandarmi Judeþean Dolj, cei 10 elevi -
jandarmi, de anul II, vor fi coordonaþi ºi în-
drumaþi în toatã perioada de tutori - jandarmi
cu experienþã în activitatea profesionalã ºi

Vicepreºedintele Sindicatului Justiþia Ol-
tenia, Mihai ªtefan, anunþã cã nemulþumi-
rea personalului auxiliar de specialitate ºi celui
conex din cadrul instanþelor judecãtoreºti se
menþine la cote înalte. Asta întrucât aceastã
categorie profesionalã nu a fost inclusã în
aplicarea dispoziþiilor art. 1 alin. 51 din
O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea per-
sonalului plãtit din fonduri publice în anul
2015. Mai mult, susþine liderul de sindicat,
nu s-a respectat Decizia Curþii Constituþio-
nale nr. 794/15.12.2016 referitoare la excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art.
3 ind.1 din OUG 57/2015, respectiv sã se
recalculeze la nivelul maxim cuantumul in-
demnizaþiei de încadrare brute lunare ºi al

Craiovean condamnat la închisoare cu suspendareCraiovean condamnat la închisoare cu suspendareCraiovean condamnat la închisoare cu suspendareCraiovean condamnat la închisoare cu suspendareCraiovean condamnat la închisoare cu suspendare
pentru un accident mortal provocat la Pieleºtipentru un accident mortal provocat la Pieleºtipentru un accident mortal provocat la Pieleºtipentru un accident mortal provocat la Pieleºtipentru un accident mortal provocat la Pieleºti

Un craiovean de 52 de ani a fost con-
damnat de magistraþii Judecãtoriei Cra-
iova la o pedeapsã de 1 an ºi 4 luni închi-
soare cu suspendare pe durata unui ter-
men de încercare de 3 ani ºi 4 luni pentru
ucidere din culpã. În urmã cu trei ani, bãr-

batul a provocat un accident, pe DN 65,
în apropierea comunei Pieleºti, în care
soþia sa ºi-a pierdut viaþa, iar el a suferit
rãni grave. Hotãrârea Judecãtoriei Cra-
iova nu este definitivã, putând fi atacatã
cu apel la Curtea de Apel Craiova.

locului s-a stabilit cã Gabriel Rã-
ducu Perieþeanu, de 49 de ani (la
data respectivã), care conducea
o Dacia Solenza dinspre Balº cã-
tre Craiova, în apropiere de co-
muna Pieleºti a pierdut controlul
direcþiei de mers, a intrat pe con-
trasens ºi a lovit violent cu partea
dreaptã a maºinii o autoutilitarã de
transport marfã care circula re-
gulamentar din sens opus. În urma
impactului violent dintre cele douã

autovehicule, Lina Perieþeanu, tot
de 49 de ani, care ocupa locul
dreapta-faþã al maºinii conduse de
soþul sãu, a murit pe loc. ªoferul
maºinii, care a fost rãnit grav în
urma accidentului, a fost preluat
de o ambulanþã SMURD ºi trans-
portat la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova pentru a primi
îngrijiri medicale. În schimb,
ºoferul autoutilitarei a scãpat, din
fericire, cu leziuni uºoare în urma
impactului. Poliþiºtii rutieri au sta-
bilit cã ºoferul Daciei a încercat
sã depãºeascã un autoturism, iar
într-o curbã la stânga a pierdut
controlul direcþiei, a intrat pe con-
trasens ºi s-a izbit de autoutilitara
care venea din sens opus. A fost
deschis, atunci, un dosar de cer-
cetare penalã, sub aspectul comi-
terii infracþiunii de ucidere din cul-
pã. Investigaþiile au continuat, s-
a fãcut expertizã tehnicã a auto-
turismului, ºi abia pe 20 aprilie
2016 s-a înregistrat la Judecãto-
ria Craiova dosarul în care Gabriel
Rãducu Perieþeanu a fost trimis
în judecatã pentru comiterea in-
fracþiunii de ucidere din culpã.
Bãrbatul a recunoascut totul în

faþa judecãtorilor, iar sãptãmâna
trecutã, mai exact de 29 decem-
brie 2016, ºi-a aflat sentinþa. In-
stanþa l-a condamnat la o pedeap-
sã de 1 an ºi 4 luni închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de 3 ani ºi 4 luni: „Condamnã pe
inculpatul Perieþeanu Gabriel
Rãducu la pedeapsa de 1 an ºi 4
luni închisoare pentru comiterea
infracþiunii de ucidere din cul-
pã. În baza art. 71 alin. 2 C.pen.
de la 1969, aplicã inculpatului
pedeapsa accesorie a interzice-
rii drepturilor prevãzute de art.
64 lit.a) teza a II-a ºi lit. b) din
c. pen. de la 1969. În baza art.
81 al. 1 ºi 2 C.pen. de la 1969
dispune suspendarea condiþiona-
tã a executãrii pedepsei aplicate
inculpatului pe durata termenu-

lui de încercare de 3 ani ºi 4
luni”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a Judecãtoriei Craiova.
Mai mult, s-a stabilit ca firma la
care ºoferul avea încheiatã asi-
gurarea obligatorie, respectiv
Asigurare - Reasigurare Astra SA
prin lichidator judiciar provizo-
riu KPMG RESTUCTURING
SPRL, sã plãteascã, în total,
80.000 euro, câte 40.000 euro la
cursul BNR din ziua efectuãrii
plãþii, sumã reprezentând daune
morale, fiecãreia din cele douã
fiice ale victimei. În plus, incul-
patul a fost obligat la plata sumei
de 2000 lei cu titlu de cheltuieli
judiciare avansate de stat. Hotã-
rârea Judecãtoriei Craiova nu este
definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova.

Revendicãrile personalului auxiliarRevendicãrile personalului auxiliarRevendicãrile personalului auxiliarRevendicãrile personalului auxiliarRevendicãrile personalului auxiliar
din Justiþie încã nesoluþionatedin Justiþie încã nesoluþionatedin Justiþie încã nesoluþionatedin Justiþie încã nesoluþionatedin Justiþie încã nesoluþionate

sporurilor mai mici decat nivelul respectiv,
dacã personalul îºi desfãºoarã activitatea-
 în aceleaºi condiþii. „Pe de altã parte, nu
se prevede pentru aceeaºi categorie de per-
sonal recalcularea indemnizaþiei de înca-
drare brute lunare prin raportare la o va-
loare de referinþã sectorialã de 381,823 lei,
în vederea stabilirii unei salarizãri la ni-
velul maxim aflat în platã pentru aceeaºi
funcþie, grad, gradaþie, vechime în func-
þie, dacã personalul îºi desfãºoarã activi-
tatea în aceleaºi condiþii, încãlcându-se
prevederile legii nr. 284/2010 ºi creîndu-se
o vãditã stare de discriminare raportat la
celelalte categorii profesionale din siste-
mul justiþiei”, mai spune Mihai ªtefan.

Elevi ai ªcolii de Jandarmi de laElevi ai ªcolii de Jandarmi de laElevi ai ªcolii de Jandarmi de laElevi ai ªcolii de Jandarmi de laElevi ai ªcolii de Jandarmi de la
Drãgãºani în practicã la IJJ DoljDrãgãºani în practicã la IJJ DoljDrãgãºani în practicã la IJJ DoljDrãgãºani în practicã la IJJ DoljDrãgãºani în practicã la IJJ Dolj

Zece elevi ai ªcolii Militare de
Subofiþeri Jandarmi „Grigore Al.
Ghica” Drãgãºani se aflã la
Inspectoratul de Jandarmi Jude-
þean „Mihai Bravul” Dolj pentru
a desfãºura stagiul de practicã,
în perioada 03.01 – 10.02.2017.

vor participa la toate activitãþile desfãºurate
de aceºtia, urmãrindu-se realizarea obiecti-
velor ºi mãsurilor prevãzute în programa
stagiului de practicã. Conducerea I.J.J. Dolj
le-a prezentat tinerilor elevi aspecte legate
de specificul unitãþii, atribuþiile, programul
ºi misiunile desfãºurate de jandarmii doljeni
în zona de competenþã teritorialã. Viitorii
subofiþeri au fost repartizaþi în misiuni de
pazã ºi protecþie instituþionalã pentru a-ºi
pune în practicã noþiunile teoretice dobân-
dite în timpul orelor de curs ºi pentru a cu-
noaºte ºi a-ºi însuºi cât mai bine aspectele
legate de munca de jandarm urmând ca la

sfârºitul perioadei, fieca-
re sã fie evaluat asupra
modului de desfãºurare a
stagiului de practicã.
Acest stagiu de practicã
are un caracter practic –
aplicativ ºi reprezintã un
bun prilej de aplicare a
cunoºtinþelor teoretice
acumulate în cursul anu-
lui ºcolar de cãtre viito-
rii absolvenþi ai ªcolii
Militare de Subofiþeri
Jandarmi „Grigore Al.
Ghica” Drãgãºani, în
cadrul structurilor ope-
rative ale Inspectoratu-
lui de Jandarmi Judeþean
Dolj, au mai precizat re-
prezentanþii IJJ Dolj.
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Blindate de o manierã aproape fãrã prece-
dent, mai ales dupã atacul abominabil care a
însângerat Berlinul de Crãciun, punctele con-
siderate posibile þinte ale terorismului islamic
din Occident au trecut cu bine în Noul An.
Deºi a cãpãtat atributele unei surprize, mãce-
lul dintr-un popular bar de noapte din Istam-
bul poate fi distribuit într-o ordine a previzi-
bilului, date fiind antecedentele ºi starea de
maximã instabilitate instauratã în Turcia dupã
ceea ce s-a considerat a fi „loviturã de stat”,
pe care nu puþini continuã s-o punã în seama
unui abil „scenariu” al cãrui regizor ar fi toc-
mai preºedintele þãrii, Erdogan. Despre ceea
ce s-a petrecut atunci suntem departe de a
depãºi zvonistica, caruselul speculaþiilor, într-
un larg evantai de ipoteze, cât timp marja ipo-
tezelor e pe mai foarte largã.

Un lucru e cert: lumea a devenit, în an-
samblul ei, un loc tot mai nesigur, iar perico-
lele pândesc de pretutindeni, în forme în care
nicio logicã nu le poate explica. Superputeri-
le îºi disputã, cu o vigoare amintind doar de
anii premergãtori celui De-al Rãzboi Mondial:
a se vedea recentul conflict dintre SUA ºi
Rusia, cu expulzarea unui numãr record de
diplomaþi din partea preºedinþiei obamiene pe
ultimii metri ai mandatului ºi neaºteptata „re-
þinere” a Þarului de la Kremlin în aºteptarea
instalãrii lui Trump, considerat ceva mai fa-
vorabil unui climat de destindere.

Ca aºa va fi, nimeni nu ºtie cu precizie.

Ceea ce se deduce din poziþiile publice ale
viitorului preºedinte american indicã o
schimbare de perspectivã a rolului SUA pe
plan extern ºi, îndeosebi, în Orientul Mijlo-
ciu. O ipotezã care, fãrã a exclude estom-
parea – ºi nicicum încetarea – terorismului
islamic, repune pe o hartã geostrategicã þãri
ºi regimuri instabile precum Siria ºi Turcia.

Câteva adevãruri, oricât de neplãcute ºi
contestate de cãtre unii strategi din Occi-
dent, sunt dificil de combãtut, datã fiind
evidenþa urmãrilor ce-au transformat o par-
te a lumii într-un veritabil teatru de rãzboi.
În ciuda alegaþiilor asumate în numele unei
realpolitik greu de susþinut ºi de apãrat, pare
tot mai limpede faptul cã, dupã intervenþiile
armate din Golf, urmate de rãzboiul din Af-
ganistan de-acum aproape fãrã ieºire, mu-
tãrile întreprinse în cadrul „Primãverii ara-
be” în Libia lui Gaddhafi au fost scânteia
care a dus la radicalizarea unor organizaþii ºi
structuri islamiste. ªi care s-a finalizat prin
crearea unui „stat”, artificial pe cât o fi, care
a declanºat ºi întreþine o „cruciadã pe dos”
împotriva întregii civilizaþii occidentale în
numele unui Allah vãzut ca unicul Dumne-
zeu, resuscitând marile schisme ale unui
monoteism primar ºi gregar.

În acest context, ceea ce se petrece de
câteva luni bune în Turcia alimenteazã o
dezbatere ºi o disputã în a cãrei ecuaþie s-ar
putea juca destinul unei bune pãrþi a lumii de
mâine, în condiþiile în care acest mâine pare
sã se deschidã în orice clipã.

ªi, astfel, dincolo de poziþiile politicieni-
lor, mai „grei” ori mai „marginali”, s-ar cu-
veni ascultate ºi vocile, ce-i drept disparate,
ale unor cunoscãtori, mai ales de nivel aca-
demic, ai realitãþilor din Turcia ºi din veci-
nãtatea sa, în speranþa cã s-ar mai putea evita
consecinþele unor catastrofe. Reþineam, în
acest sens, avertismentele unui universitar
italian din Trieste, Massimo Campanini, is-
lamolog ºi specialist în istoria þãrilor arabe,
care declara public imediat dupã atacul de la
Istambul cã „odatã cu cãderea lui Erdogan,
Turcia s-ar putea transforma foarte curând
în poarta infernului jihadist” ºi, prin urmare,
într-o „nouã Sirie”. El îl crede pe noul Sul-
tan de la Ankara cã tentativele de rãsturnare
a sa de pe scena politicã internã ºi internaþi-
onalã sunt menite a destabiliza Turcia ºi,
astfel, a deschide un nou front, infinit mai
periculos, al jihadismului radical.

O astfel de ipotezã e legatã de pierderile
suferite de Isis în Irak ºi în Siria ºi un posibil

refugiu în Turcia, acolo unde inamici diverºi,
inclusiv kurzii care n-au renunþat niciodatã la
obiectivul independenþei lor, ar putea fi mâ-
naþi doar de ura contra lui Erdogan sã des-
chidã porþile unui infern punând Occidentul
în imposibilitatea de a mai gãsi soluþii rapide
ºi utile de stingere a unui conflict generalizat.

Islamologul triestin susþine chiar cã e
convins cã în aceastã cheie trebuie înþelea-
sã atitudinea lui Putin, mai conºtient decât
omologii sãi occidentali de dimensiunea ca-
tastrofalã, în primul rând pentru el ºi pentru
Rusia, a unui astfel de scenariu.

Cât despre autorul – sau autorii – atenta-
tului de la clubul Reina nu-i deloc exclus sã
fie vorba tot de unul dintre acei „lupi solitari”
de care se vorbeºte în media internaþionale ºi
în toata cancelariile. Însã el ori ei ar putea sã
fie în mod egal fie jihadiºti radicali, „soldaþi ai
lui Allah”, fie kurzi, fie autodesemnaþi din rân-
dul zecilor de mii de victime ale mãsurilor de
epurare întreprinse de Erdogan.

Oricum ar fi, dacã un Al Treilea Rãzboi
Mondial n-a fost încã declarat, asta nu în-
seamnã cã în marasmul conflictului în act
pe toate fronturile, nu existã indiciile, aproape
sigure, ale unei conflagraþii încã incipiente,
dar nu mai puþin îngrijorãtoare.

TTTTTurcia – nodul gordianurcia – nodul gordianurcia – nodul gordianurcia – nodul gordianurcia – nodul gordian
al geopoliticii mondiale?al geopoliticii mondiale?al geopoliticii mondiale?al geopoliticii mondiale?al geopoliticii mondiale?

În noaptea dintre ani, cei mai
mulþi pacienþi care au avut nevoie
de îngrijiri medicale au fost bolnavi
cronic, care au uitat de recoman-
dãri ºi s-au înfruptat din bucatele
tradiþionale fãrã sã mai þinã cont
de consecinþe. Au ignorat regimul
alimentar ºi tratamentul prescris de
medic ºi au dat medicamentele ºi
restricþiile de orice fel pe meniul
de sãrbãtoare. Iar bucatele de pe

Peste 700 de doljeni au ajuns la UrgenþãPeste 700 de doljeni au ajuns la UrgenþãPeste 700 de doljeni au ajuns la UrgenþãPeste 700 de doljeni au ajuns la UrgenþãPeste 700 de doljeni au ajuns la Urgenþã
în primele zile ale noului anîn primele zile ale noului anîn primele zile ale noului anîn primele zile ale noului anîn primele zile ale noului an

În mai puþin de 48 de ore, primele ale
noului an, peste 700 de doljeni au solici-
tat ajutorul medicilor. Urgenþa Spitalului
Judeþean din Craiova a fost din nou aglo-
meratã de cei care au ajuns de la masa fes-
tivã direct la spital, majoritatea dupã ce
au bãut în exces ºi au întrecut mãsura cu
mâncarea. Tot la Urgenþã au fost transpor-
tate ºi ºase persoane care au suferit arsuri

masã nu a fost tocmai uºor de di-
gerat. Tentaþi de mesele îmbelºu-
gate, foarte mulþi pacienþi s-au ales
cu suferinþe digestive, dar ºi cu su-
ferinþe cardiovasculare.

Patru copii au ajuns la spital,
victime ale alcoolului

Aºadar, nici anul acesta petre-
cerile de Revelion ºi cele din pri-
mele zile ale noului an nu a trecut

fãrã incidente. În camerele de gar-
dã ale unitãþilor sanitare a fost agi-
taþie mare, medicii având în per-
manenþã sub supraveghere „victi-
me” ale zilelor de sãrbãtoare. În
plus, aºa cum era de aºteptat, mai
mulþi doljeni au avut nevoie de asis-
tenþã medicalã dupã ce au fost im-
plicaþi în diverse altercaþii.

Ospãþul nu a fost tocmai uºor
de digerat, mai ales pentru doljenii
care sufereau deja de diverse afec-
þiuni. Nu au mai respectat în nici-
un fel indicaþiile medicilor ºi au ase-
zonat din plin mesele bogate cu al-
cool. De altfel, ºase pacienþi au
ajuns la Urgenþã cu intoxicaþie eta-
nolicã acutã. Dintre aceºtia, patru
au fost copii cu vârste cuprinse
între 14 ºi 16 ani ºi doi adulþi –
unul cu vârsta de 18 ani, iar celã-
lalt de 48 de ani. De asemenea, au
fost înregistrate opt victime ale
unor accidente rutiere ºi 12 agre-
siuni fizice.

Le-au fost amputate degetele
din cauza petardelor

ªase persoane au ajuns la spita-
lul din Craiova cu rãni provocate
de petarde, de Revelion. Trei din-
tre ei au degetele amputate. Toate
victimele au fost aduse în stare

gravã de la petrecerea de Anul Nou.
Douã dintre ele aveau rãni în zona
capului, iar restul, la mâini, din
cauza petardelor.

„Este vorba despre un pacient
cu traumã cranio-cerebralã mino-
rã, unul cu traumã facialã ºi patru
cu leziuni la nivelul mânilor. Trei
dintre pacienþi au degete amputa-
te, aceºtia fiind internaþi la Secþia
de Chirurgie Plasticã”, a mai spus
dr. Cristina Geormãneanu.

Aglomeraþie din cauza
urgenþelor minore

În plus, mai mulþi pacienþi, care
deºi ar fi trebuit sã se prezinte la
doctor de mai mult timp au prefe-
rat sã aºtepte trecerea sãrbãtorilor,
au ajuns în primele zile ale noului
an cu afecþiuni mai grave. Aºa se
face cã numãrul urgenþelor mino-
re a fost net superior cazurilor gra-
ve. „Urgenþa a fost foarte aglome-

ratã. Destul de mulþi pacienþi au
venit cu probleme de sãnãtate pe
care le aveau înainte de Crãciun,
însã au preferat sã aºtepte ca sãr-
bãtorile sã treacã. Doar 1% au fost
urgenþe majore. În rest, doar ca-
zuri minore care au aglomerat peste
mãsurã Unitatea de Primiri Urgen-
þe. În aceste condiþii, timpii de aº-
teptare au crescut, iar aparþinãtorii
au pus presiune. De altfel, medicii
au lucrat în aceste zile într-o ten-
siune extraordinarã”, a precizat dr.
Cristina Geormãneanu, purtãtor de
cuvânt al Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã din Craiova.

Elicopterul SMURD a efectuat
prima misiune din acest an chiar
în dimineaþa zilei de 1 ianuarie, când
a transportat de la UPU Craiova la
Spitalul de Urgenþã Floreasca un
pacient ce suferise un infarct mio-
cardic.

RADU ILICEANU

serioase din cauza petardelor sau artifi-
ciilor, în cazul a trei dintre ele fiind nece-
sare amputãri de degete. Trecerea în noul
an a adus însã ºi bucurie în sânul mai mul-
tor familii. Primul copil al noului an nãs-
cut la maternitatea Spitalului Judeþean din
Craiova, la ora 2.00, a fost o fetiþã cu greu-
tatea de 2.600 de grame, fiind al doilea
copil al familiei respective.
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Începând cu acest an, armata
românã începe sã punã în apli-
care un program iniþiat încã din
2015 cu privire la Statutul rezer-
viºtilor voluntari. Mai precis, prin
Legea nr. 270/2015, se stabileº-
te cã rezerviºtii voluntari repre-
zintã personalul selecþionat pe
bazã de voluntariat, care consim-
te, pe bazã de contract individual
pe duratã determinatã, denumit
în continuare contract, sã înca-
dreze funcþii în statele de orga-
nizare ale structurilor din cadrul
Ministerului Apãrãrii Naþionale.

Rezerviºtii voluntari sunt ce-
tãþeni români, bãrbaþi ºi femei,
cu domiciliul în România, care
îndeplinesc condiþiile prevãzute
de prezenta lege pentru recruta-
re ºi selecþie ºi au încheiat con-
tractul prevãzut la alin. (1) din
legea sus-amintitã. La instituirea

stãrii de asediu, precum ºi la de-
clararea stãrii de mobilizare sau
a stãrii de rãzboi, contractele re-
zerviºtilor voluntari se suspendã,
iar aceºtia sunt concentraþi/mo-
bilizaþi, în condiþiile legii, ºi sunt
încadraþi pe aceleaºi funcþii. La
desconcentrare sau la declararea
demobilizãrii, rezerviºtii voluntari
sunt desconcentraþi sau demobi-
lizaþi, iar contractele se derulea-
zã în continuare pânã la expira-
rea acestora.
În trei luni, normele de aplicare

În ce condiþii concrete se va
derula tot acest program naþio-
nal de recrutare a rezerviºtilor
vom afla în urmãtoarele 3 luni.
Deocamdata încã nu se ºtie dacã
la Craiova sau la Alba Iulia se vor
da anumite probe sportive ºi nici
ce instituþie militarã din Dolj se
va ocupa de recrutarea rezerviº-
tilor. De asemenea, nu este cu-
noscut acum nici numãrul de lo-
curi ce va fi alocat Doljului.

Pe durata contractului, rezer-
viºtii voluntari au urmãtoarele în-
datoriri: sã fie devotaþi statului
român ºi instituþiei cu care au în-

Armata deschide porþile pentru rezerviºtiArmata deschide porþile pentru rezerviºtiArmata deschide porþile pentru rezerviºtiArmata deschide porþile pentru rezerviºtiArmata deschide porþile pentru rezerviºti
Statutul rezerviºtilor voluntari a intrat în vigoare înce-

pând cu prima zi a anului 2017. Reglementarea dateazã din
2015 ºi va permite în urmãtoarele luni armatei române sã
creascã numãrul de rezerviºti. Oferta MapN este ºi de
naturã financiarã, acordându-se 10% din solda lunarã de
bazã. Numãrul total al ofertei va fi de 2.900; din care circa
2.300 de soldaþi ºi gradaþi, 400 de subofiþeri ºi maiºtri
militari ºi 200 de ofiþeri.

cheiat contractul; sã respecte ºi
sã apere valorile democraþiei con-
stituþionale; sã respecte jurãmân-
tul militar, prevederile regulamen-
telor militare ºi sã execute întoc-
mai ºi la timp ordinele comandan-
þilor ºi ºefilor; rezerviºtilor vo-
luntari nu li se pot da ordine care
contravin legii, obiceiurilor rãz-
boiului ºi convenþiilor internaþio-
nale la care România este parte,
iar neexecutarea ordinelor în
aceste condiþii nu atrage rãspun-
derea juridicã a acestora; sã în-
deplineascã cu loialitate ºi pro-
fesionalism îndatoririle specifice
funcþiei în care sunt încadraþi.

Rezerviºtii voluntari trebuie sã
participe necondiþionat la instrui-
re ºi îndeplinirea misiunilor, pe
teritoriul naþional, ºi la misiuni
în afara teritoriului naþional, po-
trivit obligaþiilor asumate de Ro-

mânia prin tratate internaþiona-
le, în funcþie de cerinþele Minis-
terului Apãrãrii Naþionale, con-
form legii; sã îºi perfecþioneze
pregãtirea ºi sã se instruiascã
temeinic pentru îndeplinirea mi-
siunilor primite; sã acþioneze
pentru întrebuinþarea regula-
mentarã ºi menþinerea în stare
de operativitate a tehnicii ºi ar-
mamentului, precum ºi pentru
folosirea ºi administrarea efi-
cientã a bunurilor din dotare; sã
înºtiinþeze de îndatã unitatea cu
care au încheiat contract despre
modificãrile apãrute în datele de
evidenþã ºi anunþare, precum ºi
despre pãrãsirea localitãþii de do-
miciliu/reºedinþã pentru o pe-
rioadã mai mare de 48 de ore;
sã preþuiascã onoarea ºi tradiþii-
le de luptã ale instituþiei cu care
au încheiat contract ºi ale armei
de care aparþin, precum ºi dem-
nitatea gradului ºi a uniformei pe
care o poartã; sã pãstreze cu
stricteþe secretul de stat ºi de
serviciu, precum ºi caracterul
confidenþial al activitãþilor pe
care le desfãºoarã ºi al informa-
þiilor pe care le deþin.

Condiþii cumulative
Cetãþenii români care urmea-

zã sã devinã rezerviºti voluntari
trebuie sã îndeplineascã, cumu-
lativ, urmãtoarele condiþii: sã în-
deplineascã criteriile generale ºi
specifice de recrutare ºi selecþie
a rezerviºtilor voluntari, potrivit
baremelor corespunzãtoare cate-
goriei de personal din care fac
parte; sã nu fi fost condamnaþi
penal printr-o hotãrâre judecãto-
reascã rãmasã definitivã, cu ex-
cepþia situaþiei în care cei con-
damnaþi au fost reabilitaþi sau
amnistiaþi; sã nu facã parte din
organizaþii interzise de legislaþia
românã ºi sã nu fie membri ai
unor organizaþii incompatibile cu
regulile, activitãþile ºi atribuþiile
specifice profesiei militare; sã nu
aparþinã unor culte, asociaþii re-

ligioase sau grupãri religioase
care, potrivit legii, contravin nor-
melor de pãstrare a ordinii publi-
ce, precum ºi celor care încalcã
bunele moravuri sau afecteazã
desfãºurarea profesiei militare;
sã cunoascã limba românã, scris
ºi vorbit; sã aibã vârsta cuprinsã
între 18 ºi 55 de ani.

Candidaþii nu vor scoate nici-
un ban din buzunar pentru a plãti
analizele medicale sau alte tipuri
de verificãri impuse de legislaþie.
Cheltuielile necesare pentru re-
crutarea ºi selecþia rezerviºtilor
voluntari se suportã din bugetul
Ministerului Apãrãrii Naþionale.
Cetãþenii care opteazã sã devinã
rezerviºti voluntari ºi renunþã, din
motive imputabile lor, la semna-
rea angajamentului, pe timpul re-
crutãrii ºi selecþiei, sunt obligaþi
sã restituie cheltuielile generate

de acestea. Modul de executare
a selecþiei rezerviºtilor voluntari
pe corpuri de personal militar se
stabileºte prin ordin al ministru-
lui apãrãrii naþionale. Selecþia este
obligatorie pentru toþi cetãþenii
care opteazã sã devinã rezervist
voluntar, indiferent dacã au sa-
tisfãcut sau nu serviciul militar
în una dintre formele prevãzute
de lege. Dacã dupã efectuarea
selecþiei cetãþenii declaraþi admiºi
nu mai doresc sã devinã rezer-
viºti voluntari, sunt obligaþi sã
suporte cheltuielile generate de
recrutare ºi selecþie. Dupã exe-
cutarea selecþiei, cetãþenii care nu
au îndeplinit serviciul militar ac-
tiv, declaraþi admiºi, semneazã un
angajament, prin care se obligã
ca, dupã finalizarea perioadei de
instruire iniþialã, sã încheie con-
tractul ca rezervist voluntar.
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Scutirea de impozit a profitu-
lui investit se va aplica ºi pentru
dreptul de utilizare a programe-
lor informatice, fãrã achiziþia
dreptului de proprietate asupra
softului respectiv, achiziþia de
patente, de drepturi de proprie-
tate intelectualã asupra designu-
lui ºi a altor inovaþii legate de acel

program informatic. Practic, se
va aplica si pentru licenþele achi-
ziþionate, nu doar pentru progra-
mele informatice. Acum scutirea
de impozit poate fi aplicatã pen-
tru echipamente tehnologice, cal-
culatoare electronice ºi echipa-
mente periferice, maºini ºi apara-
te de casa, de control ºi de factu-

Începând cu 2017…

Dispare Registrul OperatorilorDispare Registrul OperatorilorDispare Registrul OperatorilorDispare Registrul OperatorilorDispare Registrul Operatorilor
IntracomunitariIntracomunitariIntracomunitariIntracomunitariIntracomunitari

Anul 2017 va aduce  o serie de schim-
bari majore în fiscalitatea româneascã.
Codul Fiscal, cel de procedurã fiscalã,
modul de funcþionare al PFA-urilor au fost
revizuite  consistent. De exemplu, mai
multe declaraþii obligatorii pânã acum nu
vor mai fi depuse la Fisc, ori vor fi amâ-
nate câþiva ani. De asemenea, dispare

Registrul Operatorilor Intracomunitari,
apar sau se extind unele facilitãþi pentru
investitori: stock option plan, profit rein-
vestit, cheltuieli deductibile. Aceste mã-
suri reduc povara administrativã pentru
companii ºi introduc câteva mãsuri de sti-
mulare a investiþiilor, motivãrii angajaþi-
lor, dezvoltãrii pregãtirii profesionale. 

rare, precum ºi în programe in-
formatice, produse ºi/sau achizi-
þionate, inclusiv în baza contracte-
lor de leasing financiar ºi puse în
funcþiune, folosite în scopul des-
fãºurãrii activitãþii economice.
Mãsura ar trebui sã stimuleze un
proces mai rapid de implementa-
re a tehnologiilor informatice.

Microîntreprinderile ºi opþiunea
pentru impozit pe profit

Se va reduce limita capitalului
social de la 25.000 euro la 45.000
lei (10.000 euro), pentru care mi-
croîntreprinderile pot opta pentru
plata impozitului pe profit. Micro-
întreprinderile care au capital so-
cial de 25.000 euro ºi au optat

pentru plata impozitui
pe profit isi mentin sta-
tutul de plãtitor de im-
pozit pe profit ºi dupã
intrarea în vigoare a
acestor prevederi,
chiar dacã nivelul ca-
pitalului se reduce pânã la noua
limitã de 45.000 lei. Vor putea opta
pentru impozitul pe profit ºi mi-
croîntreprinderile existente, care
au, sau îºi majoreazã capitalul
social pânã la noua limitã de
45.000 lei, similar persoanelor ju-
ridice române nou înfiinþate.
Noi tipuri de venituri
neimpozabile

Bursele, premiile ºi alte drep-
turi sub forma de cazare, masã,
transport, echipamente de lucru /
protecþie ºi altele asemenea, pri-
mite de elevi pe parcursul învãþã-
mântului profesional ºi tehnic, vor
fi venituri neimpozabile. Plãtitorii
de venituri cu reþinere la sursa din
salarii, drepturi de proprietate in-
telectualã, pensii, arendare, aso-
cierea unei persoane fizice cu o
persoanã juridical, nu vor mai de-
pune în anul urmãtor formularul
205 pentru aceste categorii de
venituri. Remuneraþia brutã pri-
mitã pentru activitatea prestatã de
zilieri va fi exceptatã de la platã
contribuþiilor sociale obligatorii.
Cheltuielile cu pregatirea teore-
tica si/sau practica a elevilor in
cadrul invatamantului profesio-
nal si tehnic vor fi deductibile

integral, atat la cal-
culul impozitului pe
profit, cat si al ve-
nitului net anual
supus impozitului
pe venit .  Scopul
este dezvoltarea
sistemului de inva-
tamant profesional
si tehnic.
Dispare ROI,
se suspenda
3 declaratii

TVA pentru bunu-
rile de capital se va
ajusta anual, în ca-
drul perioadei de
ajustare, pentru 1/5
sau 1/20 din taxa afe-
rentã achiziþiei, fa-
bricãrii, construcþiei
bunurilor respective.
Mãsura a fost propu-
sã de Minister ca ur-
mare a deschiderii

unei proceduri de înfringement de
cãtre Comisia Europeanã, deoare-
ce ajustarea se face acum pentru
întreaga duratã rãmasã din perioa-
da de ajustare. Se vor abroga toa-
te prevederile referitoare la Regis-
trul Operatorilor Intracomunitari,
codul de TVA al tuturor persoane-
lor impozabile înregistrate în sco-
puri de TVA fiind valid, în mod im-
plicit, în VIES. Depunerea decla-
raþiilor informative (cod 392A,
392B ºi 393) se va suspenda pânã
la 31 decembrie 2019
Introducerea unui regim special
al TVA pentru agricultori

Agricultorul reprezintã persoa-
na fizicã, persoana fizicã autori-
zatã, întreprinderea individualã

sau întreprinderea familialã, cu
sediul activitãþii economice în
România, care realizeazã activi-
tãþile agricole  ºi care nu reali-
zeazã alte activitãþi economice
sau realizeazã ºi alte activitãþi  
economice a cãror cifra de afa-
ceri anualã este inferioarã plafo-
nului de scutire.  Activitãþile de
producþie agricolã sunt activitã-
þile de producþie aproduselor
agricole, inclusiv activitãþile de
transformare a produselor agri-
cole prin alte metode decât cele
industriale, iar serviciile agricole
reprezintã serviciile prevãzute în
norme, prestate de un agricultor
care utilizeazã munca manualã

proprie ºi/sau echipamentele spe-
cifice. Compensaþia în cota for-
fetarã reprezintã suma rezultatã
prin aplicarea procentului de
compensare în cota forfetarã asu-
pra preþului / tarifului, exclusiv
taxa, aferent livrãrilor de produ-
se agricole ºi prestarilor de ser-
vicii agricole, efectuate de un
agricultor. Procentul de compen-
sare în cota forfetarã este 1%
pentru anul 2017, 4% pentru
anul 2018 ºi 8% începând cu
anul 2019.
Beneficiarii au dreptul de
deducere a TVA

Mãsuri mai putin dure cu privi-
re la deducerea TVA când persoa-
na impozabilã are codul de TVA

anulat din oficiu de cãtre autorita-
tea fiscal. 

Persoana impozabilã îºi exerci-
ta   dreptul de deducere pentru
achiziþiile de bunuri ºi/sau servicii
efectuate în perioada în care a avut
codul de înregistrare în scopuri de
TVA anulat, prin înscrierea în pri-
mul decont de taxa depus dupã
înregistrare sau, dupã caz, într-un
decont ulterior, chiar daca factura
nu cuprinde codul de înregistrare
în scopuri de TVA al persoanei
impozabile. Pe de altã parte, bene-
ficiarii au dreptul de deducere a
TVA dupã reînregistrarea în sco-
puri de TVA a furnizorului ce an-
terior a avut codul de TVA invalid.
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Principala noutate adusã de noul
act normativ o reprezintã accen-
tuarea ponderii alocate participãrii
ºi punctajului cadrelor didactice,
care înregistreazã performanþe
notabile în activitãþi de prevenire
ºi combatere a abandanolui ºco-
lar, respectiv în managementul de
proiecte integrative, care sã gene-
reze consolidarea culturii ºcolare
centrate pe progres, cooperare ºi
incluziune. Metodologia este ex-
trem de amplã ºi stipuleazã, în mod
explicit, cã la concursul pentru
acordarea gradaþiei de merit poate
participa inclusiv personalul didac-
tic de predare, de conducere, de
îndrumare ºi control din învãþã-
mântul preuniversitar de stat, cu
contract individual de muncã (in-
diferent de perioadã), cu o vechi-
me de cel puþin patru ani, care, în
perioada 1 septembrie 2011 – 31
august 2016, a avut performanþe
deosebite în prevenirea ºi comba-
terea abandonului ºcolar ºi a pãrã-
sirii timpurii a ºcolii, în integrarea
copiilor cu nevoi speciale în învã-
þãmântul de masã, în progresele
ºcolare ale elevilor în risc de aban-

Gradaþii de merit, pentru cadrele didacticeGradaþii de merit, pentru cadrele didacticeGradaþii de merit, pentru cadrele didacticeGradaþii de merit, pentru cadrele didacticeGradaþii de merit, pentru cadrele didactice
implicate în diminuarea abandonului ªcolarimplicate în diminuarea abandonului ªcolarimplicate în diminuarea abandonului ªcolarimplicate în diminuarea abandonului ªcolarimplicate în diminuarea abandonului ªcolar

La sfãrºitul anului trecut, Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice a emis , prin semnãtura deþinãtorului
portofoliului, procedurile privind acordarea gradaþiei de merit
personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar destat,
valabile în sesiunea 2017. Este un act mormativ care recu-
noaºte eforturile cadrelor didactice în materie de prevenire ºi
combatere a abandonului ºcolar ºi în proiectele de promovare
a incluziunii ºcolare.

Miza esenþialã a campaniei este
schimbarea percepþiei în legãtu-
rã cu acest traseu de educaþie de
educaþie ºi formare profesiona-
lã, deoarece aceste forme de în-

Un an dedicat învãþãmântuluiUn an dedicat învãþãmântuluiUn an dedicat învãþãmântuluiUn an dedicat învãþãmântuluiUn an dedicat învãþãmântului
profesional ºi tehnicprofesional ºi tehnicprofesional ºi tehnicprofesional ºi tehnicprofesional ºi tehnic

Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice ºi Centrul Naþional
pentru Dezvoltarea Invãþãmântului Pro-

O tânãrã craioveancã este fina-
listã în competiþia Premiile pen-
tru Excelenþã Academicã în Strãi-
nãtate, organizatã de Liga Studen-
þilor Români din Strãinãtate ºi ajun-
sã la cea de-a opta ediþie. Maria
Vrabie, absolventã a Colegiului
Naþional “Carol I”, este studentã

O craioveancã studentã la Londra –O craioveancã studentã la Londra –O craioveancã studentã la Londra –O craioveancã studentã la Londra –O craioveancã studentã la Londra –
exemplu de excelenþã româneascãexemplu de excelenþã româneascãexemplu de excelenþã româneascãexemplu de excelenþã româneascãexemplu de excelenþã româneascã

la King’s College din Londra ºi
concureazã pentru titlul de Studen-
tul Român al Anului la categoria
Europa Universitar. Celelalte ca-
tegorii sunt: Europa post-univer-
sitar, America de Nord, Alte con-
tinente, România, Erasmus ºi Pre-
miul special în Arte.

În concursul de anul acesta s-
au înscris peste 150 de studenþi
români din toate colþurile lumii,
dar în finalã au ajuns doar 43. Ju-
riul competiþiei este condus de
acad. prof. dr. Ionel Valentin Vlad,
preºetintele Academiei Române.

Gala Studenþilor Români din

Strãinãtate, care va avea loc mâi-
ne, la Palatul Parlamentului din
Bucureºti, aduce în prim-planul
societãþii româneºti o serie de ti-
neri cu rezultate academice ºi ex-
tra-curriculare de excepþie, de la
universitãþi de prestigiu ca Harvard
University, Standford University,
Columbia University, NYU, Univer-
sity of Oxford, Imperial College
London sau Technische Universität
Berlin. Toþi sunt exemple remar-
cabile de excelenþã româneascã în
strãinãtate ºi în þarã.

don ºcolar, în iniþierea ºi manage-
mentul unor proiecte ºcolare, care
au condus la consolidarea culturii
ºcolare incluzive . Pemtru a obþi-
ne gradaþia de merit sunt luate în
calcul patru criterii majore al cã-
ror punctaj maxim însumat repre-
zintã 100 de puncte: activitãþi com-
plexe cu valoare instructiv-educa-
tivã (70 de puncte), performanþe
deosebite în inovarea didacticã /
managerialã (10 p), activitãþi ex-
tracurriculare ºi implicarea în pro-
iecte (15 p) ºi contribuþia la dez-
voltarea instituþionalã (5 p). Gra-
daþia de merit se atribuie începând
cu 1 septembrie 2017, iar perso-
nalul didactic din învãþãmânt, care
beneficiazã de aceasta, pânã la 31
august 2017, poate participa la un
nou concurs. Numãrul maxim de
gradaþii, care pot fi acordate, re-
prezintã 16% din totalul posturi-
lor didactice auxiliare, respectiv
acelaºi procent amintit, din cuan-
tumul posturilor de predare, con-
ducere, îndrumare ºi control exis-
tente la mivelul fiecãrui inspecto-
rat ºcolar judeþean. Potrivit nor-
mativelor legale, punctajul grada-

þiei se determinã prin aplicarea
procentului de 25% la salariul de
bazã , pentru fiecare beneficiar în
parte.

Idee bunã,
dar cu multe necunoscute
În sine, ideea nu este rea, dar

naºte , deja, controverse, mai
ales pe pagina de face-book a
ministrului MENCS, Mircea Du-
mitru, unde comentariile sunt ºi
pro ºi contra. Mai mult, nici prin-

cipalele sindicate din învãþãmân-
tul preuniversitar – Fedferaþia
Sindicatelor Libere din Îmvãþã-
mânt ºi Federaþia „Spiru Haret”,
nu sunt deplin de acotd cu noile
prevederi. „Sigur, ideea în sine
este foarte bunã, dar mai impor-
tantã ar fi selectarea cadrelor cele
mai valoroase, care pot obþine
aceste gradaþii. Este nevoie de un
foarte bun proces de triere a ce-
lor care au dreptul la aceste,
dealtfel binemeritate, gradaþii”, a

precizat  Constantin Rada, pre-
ºedintele Filialei Dolj a FSLI. De
asemenea,  Constantin Lungu-
lescu, conducãtorul structurii dol-
jene de la Federaþia „Spiru Haret”,
a menþionat : „Este o mãsurã des-
tul de controversatã. Se poate vorbi
ºi de subiectivism, dacã vedem cã
listele sunt finalizate la nivel de
unitate de învãþãmânt. Ideea este
foarte bunã, dar cred cã trebuie
mãsuri foarte stricte de aplicare
pentru beneficiari”.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

fesional ºi Tehnic vor derula programul
naþional „2017 – anul învãþãmântului
profesional ºi tehnic în România”.

vãþãmânt, în forma lor iniþialã, au
un rol primordial pentru dobân-
direa de abilitãþi, cunoºtinþe ºi ap-
titudini necesare integrãrii pe o
piaþã a muncii dinamicã ºi com-

petitivã. De asemenea, se urmã-
reºte atragerea unui numãr sem-
nificativ de elevi ºi companii în
învãþãmântul profesional ºi teh-
nic, prin evenimente de disemi-
nare a beneficiilor pe care pãrþile
implicate le pot obþine. Progra-
mul vizeazã atât specialiºtii din
domeniul educaþiei ºi formãrii
profesionale iniþiale (inspectori
ºcolari, cadre didactice din uni-
tãþile cu specific), cât ºi pe elevii
din clasa a VIII-a ºi pãrinþii aces-
tora, la care se adaugã reprezen-
tanþii structurilor parteneriale

consultative pentru învãþãmântul
profesional ºi tehnic, precum ºi
operatorii economici. Pentru pro-
movarea învãþãmântului profesi-
onal ºi tehnic, inclusiv a celui
dual, va fi organizatã, la nivelul
fiecãrei unitãþi de învãþãmânt
gimnazial, „Sãptãmâna meserii-
lor”. Cu acest prilej, elevii ulti-
mei clase gimnaziale ºi pãrinþii
acestora vor putea obþine infor-
maþii utile ºi relevante despre
modul de organizare ºi funcþio-
nare a „dualului”, condiþiile de ac-
ces la „profesional ºi tehnic” sau

beneficiile formãrii iniþiale. Ac-
tivitãþile prevãuite presupun ºi
organizarea de informãri publi-
ce referitoare la învãþãmântul
dual, la modul de organizare ºi
funcþionare al acestuia, la eta-
pele constituirii formaþiunilor de
studiu, la calendarul ºi modul de
organizare ºi desfãºurare a ad-
miterii. Proiectul va fi realizat ºi
prin implicarea inspectoratelor
ºcolare judeþene, a Centrelor Ju-
deþene de Resurse ºi Asistenþã
Educaþionalã, unitãþi ºcolare,
agenþi economici.
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La peste trei ani de la
mutarea în noul sediu, pe
Calea Bucureºti nr. 56, unde
se bucurã de o salã de spec-
tacole primitoare, Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri” ºi-a recâºtigat pe de-
plin binemeritatul loc între
cele mai iubite ºi frecventa-
te instituþii de spectacol ale
Craiovei. Un festival de arta
animaþiei ajuns la ediþia a IV-
a, cum România nu mai are
– „Puppets occupy street”,
microstagiunea „Colibri
într-un ACT” – inauguratã
în decembrie 2014 cu spec-
tacolul „Absolut!”, dupã „Ivan Turbincã”, de Ion Crean-
gã, cu Marcel Iureº în rol principal ºi regia lui Alexandru
Dabija, ºi „Fabrica de poveºti electroCOLIBRI”, în ca-
drul cãreia sunt organizate zece ateliere de creaþie, sunt
cele mai apreciate proiecte ale teatrului.

Pentru cei care doresc sã îºi cumpere bilete la una dintre
cele ºapte reprezentaþii ale lunii ianuarie, Agenþia institu-

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Sãrbãtorile de iarnã sunt pe final ºi, odatã cu ele,
ºi vacanþa artiºtilor din instituþiile de spectacol cra-
iovene. Începutul noului an aduce noi proiecte în
continuarea actualelor stagiuni, ca ºi în deschide-
rea urmãtoarelor, la toamnã. Zeci de reprezentaþii
cu spectacolele din actualul repertoriu, premiere,
recitaluri ºi concerte cu muzicieni din þarã ºi strãi-
nãtate ºi compoziþii în primã audiþie, festivaluri te-
atrale ºi muzicale, dar ºi alte evenimente, precum
ateliere de creaþie ºi expoziþii, vor bucura, ºi în 2017,
publicul de toate vârstele. Provocãrile nu sunt puþi-
ne, anul acesta, pentru Filarmonica „Oltenia”, rã-
masã fãrã manager din 29 noiembrie 2016, nici pen-

tru Opera Românã Craiova, nevoitã sã îºi continue
activitatea în lipsa sediului propriu, aflat în renova-
re. Cu o echipã – ºi de conducere, ºi actoriceascã –
întineritã, Teatrul Naþional „Marin Sorescu” îºi pro-
pune sã amplifice campania de deschidere ºi mai
mare cãtre spectatori, prin proiecte precum Ziua
Porþilor Deschise, „Ia te uitã la…” ori altele inovati-
ve. Pe de altã parte, Teatrul pentru Copii ºi Tineret
„Colibri” continuã sã þinã stacheta ridicatã prin par-
teneriatul cu Teatrul „ACT” din Bucureºti, condus
de reputatul actor Marcel Iureº, ºi printr-un festi-
val de arta animaþiei cum în România nu mai exis-
tã: „Puppets occupy street”.

Primul eveniment din 2017 la Filarmonica „Oltenia” va fi tradiþi-
onalul Concert de Anul Nou, cu douã reprezentaþii – datoritã nu-
mãrului mare de solicitãri din partea publicului – pe 13 ºi 14 ianua-
rie, de la ora 19.00, susþinute de Orchestra Simfonicã a instituþiei,
condusã de dirijorul Peter Oschanitzky. Programul va fi, desigur,
unul de sãrbãtoare! Pentru cã în lumea muzicii clasice, luna ianua-
rie se defineºte prin creaþiile familiei Strauss, aducând o adevãratã

Filarmonica „Oltenia”Filarmonica „Oltenia”Filarmonica „Oltenia”Filarmonica „Oltenia”Filarmonica „Oltenia”: Concert extraordinar de Anul Nou,: Concert extraordinar de Anul Nou,: Concert extraordinar de Anul Nou,: Concert extraordinar de Anul Nou,: Concert extraordinar de Anul Nou,
cu cele mai cunoscute uverturi, polci, valsuri ºi marºuri ale familiei Strausscu cele mai cunoscute uverturi, polci, valsuri ºi marºuri ale familiei Strausscu cele mai cunoscute uverturi, polci, valsuri ºi marºuri ale familiei Strausscu cele mai cunoscute uverturi, polci, valsuri ºi marºuri ale familiei Strausscu cele mai cunoscute uverturi, polci, valsuri ºi marºuri ale familiei Strauss

atmosferã vienezã în sãlile de con-
certe din întreaga lume, ºi la Craio-
va vor fi cântate, cu acest prilej, cele
mai cunoscute uverturi, valsuri,
polci ºi marºuri ale celebrei familii
de compozitori austrieci.

Aºa sunt Johann Strauss-fiul
– Uvertura operetei „Die Fleder-
maus” („Liliacul”), op. 362; Uvertu-
ra „Der Zigeunerbaron” („Voievo-
dul þiganilor”); Valsul „An der
schönen blauen Donau” („Dunãrea
albastrã”), op. 314; „Kaiser-Walzer”
(„Valsul imperial”), op. 437; Valsul
„Wiener Blut” („Sânge vienez”), op.
354; Polca „Auf der Jagd” („La vâ-

nãtoare”), op. 373; Polca „Unter Donner und Blitz” („Tunet ºi
fulger”), op. 324; „Annen” Polca, op. 117; „Tritsch-Tratsch” Pol-
ca, op. 214; „Ligourianer Seufzer” („Suspin liguric”), scherz-pol-
ka, op. 57; „Champagner-Polka” („Polca ºampaniei”), scherzo mu-
zical, op. 211; „Agyptischer” („Marº egiptean”), op. 335; Johann
Strauss-fiul/Josef Strauss –  Pizzicato Polca; Josef Strauss –
„Feuerfest” („Focuri de artificii”), polka française, op. 269. Biletele

pentru concert au preþul unic de 50 lei.
Peter Oschanitzky s-a nãscut la Timiºoara ºi a urmat cursu-

rile secþiei de dirijat orchestrã din cadrul Conservatorului „Cipri-
an Porumbescu” din Bucureºti, pe care le-a absolvit în 1975, la
clasa maestrului Constantin Bugeanu. În toamna aceluiaºi an, a
fost numit dirijor al Operei Naþionale Timiºoara. În intervalul
1983-1991 a fost dirijor al Filarmonicii „Banatul” din Timiºoara. A
revenit, în 1991, în instituþia Operei, ca director artistic ºi dirijor.
În paralel, a devenit profesor la clasa de orchestrã a Facultãþii de
Muzicã din Timiºoara. Recunoscut pe plan internaþional, a pre-
luat în 1993 funcþia de dirijor al Operei Naþionale din Osijek,
Croaþia, poziþie pe care a deþinut-o pânã în anul 2010.

Concertul extraordinar de Anul Nou va avea loc în cadrul
„Friendship Season” – stagiune pe tema prieteniei, atât între
muzicieni, cât ºi între public ºi artiºti, care se desfãºoarã la Filar-
monica „Oltenia” timp de opt luni, între 14 octombrie 2016 ºi 16
iunie 2017. În ianuarie, craiovenii mai sunt invitaþi la un concert
simfonic, sub bagheta dirijoralã a lui Mihnea Ignat, avându-l
solist pe violonistul spaniol Vicente Huerta (20 ianuarie, ora
19.00), ºi la un concert vocal-simfonic dedicat Zilei Internaþio-
nale a Comemorãrii Victimelor Holocaustului, prezentat de
Orchestra Simfonicã ºi Corala Academicã, invitat special fiind
Dova Cahan, scriitor ºi regizor (27 ianuarie, ora 19.00).

„Exploziv” de Elise Wilk, în regia lui Andrei Mãjeri, va deschide, pe 12
ianuarie, ora 17.00, în Sala studio „Ion D. Sîrbu”, seria reprezentaþiilor acestei
luni la Teatrul Naþional „Marin Sorescu”. Spectacolul – cu premiera în urmã
cu exact un an ºi un deosebit succes la public – îi are în distribuþie pe actorii
Nataºa Raab, Raluca Pãun, Marian Politic, Romaniþa Ionescu, Ioana Manciu,
Monica Ardeleanu, Alex Calangiu, ªtefan Cepoi, Cãtãlin Miculeasa ºi Andrei
ªtefãnescu. Spectacolul „Exploziv” este „o poveste despre o vârstã fragilã –
adolescenþa, cu visele ºi nesiguranþele ei, despre prietenie ºi prima dragoste,
despre relaþia pãrinþi-copii ºi cea elev-profesor, despre raporturi de putere
între colegii de clasã ºi dorinþa de popularitate”, potrivit site-ului TNC.

Programul lunii ianuarie mai cuprinde – pe lângã alte evenimente, în

TTTTTeatrul Naþional „Marin Sorescu”eatrul Naþional „Marin Sorescu”eatrul Naþional „Marin Sorescu”eatrul Naþional „Marin Sorescu”eatrul Naþional „Marin Sorescu”:::::
Recital Grigore LeºeRecital Grigore LeºeRecital Grigore LeºeRecital Grigore LeºeRecital Grigore Leºe
ºi peste 15 reprezentaþii, în ianuarieºi peste 15 reprezentaþii, în ianuarieºi peste 15 reprezentaþii, în ianuarieºi peste 15 reprezentaþii, în ianuarieºi peste 15 reprezentaþii, în ianuarie

cadrul proiectelor aflate în derulare – ºi peste zece reprezentaþii: „Pescãru-
ºul” de A.P. Cehov, regia Yiannis Paraskevopoulos (13 ºi 14 ianuarie, ora
19.00), „Cealaltã þarã”, în regia lui Alexandru Istudor (15, 18, 27 ºi 29
ianuarie, ora 17.00), „Spargerea” de Rãzvan Petrescu, regia Dragoº Mu-
ºoiu (19 ianuarie, ora 17.00), „O lunã la þarã” de Turgheniev, regia Cristian
Juncu (20 ºi 21 ianuarie, ora 19.00), „Sfârºit” de Florin Lãzãrescu, regia Le-
ta Popescu (22 ianuarie, ora 17.00), „Fata moºului ºi fata moaºei” de Ion
Creangã, regia Raluca Pãun (25 ºi 26 ianuarie, ora 11.00), „Norii” de Aris-
tofan, regia Hakob Ghazanchian (27 ºi 29 ianuarie, ora 19.00), „Profu‘ de
religie” de Mihaela Michailov, regia Bobi Pricop (28 ianuarie, ora 17.00),
„Dimineaþa de dupã…” de Peter Quilter, regia Mircea Corniºteanu (28
ianuarie, ora 19.00).

Primul invitat al „Întâlnirilor SpectActor” din anul 2017 va fi rapsodul
Grigore Leºe, care a acceptat sã cânte ºi sã vorbeascã duminicã, 15 ianuarie,
de Ziua Culturii Române, în cadrul unei conferinþe atipice la Teatrul Naþional
Craiova, intitulatã „Folclorul încotro?”. Întâlnirea cu publicul va avea loc la
Sala „Amza Pellea”, iar gazdã va fi scriitorul Nicolae Coande. Cu acelaºi prilej,
Grigore Leºe îºi va prezenta volumul „Acum ºtiu cine sunt: Însemnãri ºi
aduceri aminte”, publicat în anul 2013 la Editura „Humanitas”.

Începutul de an gãseºte Opera Românã Craiova într-un provizorat în pri-
vinþa sediului instituþiei, nu însã ºi din punct de vedere artistic! O selecþie a
unora dintre cele mai frumoase pagini lirice din istoria muzicii sunt oferite în
cadrul unui turneu în Franþa, întreprins în perioada 29 decembrie 2016 – 5
ianuarie 2017, de soliºtii Renata Vari, Noemi Modra, Florin Ormeniºan, Lau-

renþiu Nicu, alãturi de orchestra instituþiei, con-
dusã de Francois-Robert Girolami.

Sala de spectacole a Operei craiovene a fost
închisã în februarie 2016, pentru lucrãri de con-
solidare ºi reamenajare care vizeazã întreg imo-
bilul ce adãposteºte ºi Colegiul Naþional „Carol
I”, de atunci artiºtii desfãºurându-ºi activitatea
îndeosebi pe scena Cercului Militar Craiova.
Aici îi va regãsi publicului ºi luna aceasta, când
sunt anunþate ºase reprezentaþii. Primele vor fi
cu opereta „La Calul Bãlan” de R. Bentazky
(regia artisticã Migry Avram Nicolau, scenogra-
fia Rodica Garºtea) – pe 12 ºi 14 ianuarie, ora
19.00. Îi vor urma spectacolul de operã „Elixi-
rul dragostei” de G. Donizetti (regia artisticã
Andras Kurthy, scenografia Rãsvan Drãgãnes-
cu) – pe 19 ºi 21 ianuarie, ora 19.00, ºi opereta
„Silvia” de Emmerich Kalman (regia artisticã
Andras Kurthy, scenografia Rãsvan Drãgãnes-
cu) – pe 26 ºi 28 ianuarie, ora 19.00.

Opera Românã CraiovaOpera Românã CraiovaOpera Românã CraiovaOpera Românã CraiovaOpera Românã Craiova:::::
Din Franþa, pe scena Cercului Militar…Din Franþa, pe scena Cercului Militar…Din Franþa, pe scena Cercului Militar…Din Franþa, pe scena Cercului Militar…Din Franþa, pe scena Cercului Militar…

TTTTTeatrul pentru Copii ºi Teatrul pentru Copii ºi Teatrul pentru Copii ºi Teatrul pentru Copii ºi Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”ineret „Colibri”ineret „Colibri”ineret „Colibri”ineret „Colibri”:::::
Început alãturi de Marcel Iureº, semne bune anul are!Început alãturi de Marcel Iureº, semne bune anul are!Început alãturi de Marcel Iureº, semne bune anul are!Început alãturi de Marcel Iureº, semne bune anul are!Început alãturi de Marcel Iureº, semne bune anul are!

þiei este deschisã, în perioada 3-6
ianuarie, între orele 10.00-15.00, iar
începând cu data de 9 ianuarie îºi
reia programul normal: de luni pânã
sâmbãtã – între orele 10.00-13.00
ºi 16.00-19.00, iar duminica – între
10.00 ºi 13.00. Poftiþi, aºadar, de
(re)vedeþi „Rãþuºca cea urâtã” (14
ianuarie, ora 18.00), „Prietenii
Motanului Încãlþat” (15 ianuarie,
ora 11.00), „Alis în lumea pãpu-
ºilor” (21 ianuarie, ora 18.00),
„Albã ca Zãpada” (22 ianuarie,
ora 11.00) ºi „Pinocchio” (29 ia-
nuarie, ora 11.00).

Vineri, 27 ianuarie, de la ora 19.00,
ºi sâmbãtã, 28 ianuarie, ora 18.00,

va fi prezentat spectacolul „Furtuna”, de William Shakespeare
– cea mai recentã premierã a Teatrului „Colibri” (25 noiembrie
2016), pe un scenariu ºi în regia lui Cristian Pepino, cu deco-
ruri create de Remus Alexandru Gabor ºi costume concepute
de Raluca Aioniþoaie. În distribuþie – actorul Marcel Iureº,
alãturi de pãpuºarii Oana Stancu, Geo Dinescu, Mugur Prisã-
caru ºi Marin Fagu (care este ºi autorul muzicii).
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Mai multe grupuri de rebeli din
Siria au anunþat cã vor suspenda
orice discuþie privind negocierile
de pace prevãzute sã aibã loc la
Astana drept rãspuns la “încãlcã-
rile” de cãtre regim a armistiþiului
care este în vigoare de patru zile.
“Având în vedere cã aceste încãl-
cãri continuã, facþiunile rebele
anunþã (...) îngheþarea oricãror
discuþii legate de negocierile de la
Astana”, au anunþat aceºtia într-
un comunicat, referindu-se la ne-
gocierile de pace care ar trebui sã
aibã loc la finalul lunii ianuarie în
Kazahstan. Pe data de 28 decem-
brie, presa anunþa cã Turcia ºi
Rusia ar fi ajuns la un acord pri-

Finlanda le va da
bani gratis
ºomerilor. Motivul
pentru care a fost
luatã aceastã
decizie

De la 1 ianuarie 2017
pânã în 2019 instituþia
federalã Kela-Finlanda le
va da ºomerilor (2000 de
oameni vor beneficia de
asta) câte 590 de dolari.
Timp de doi ani, banii vor
intra în cont chiar dacã vor
gãsi sau nu un loc de
muncã. Finlanda testeazã
un model (venit universal
de bazã) prin care încearcã
sã rezolve problema sãrã-
ciei. Marjukka Turunen,
ºeful diviziei legale a Kela,
spune cã acest experiemnt
ar trebui sã aducã informa-
þii pe douã fronturi: dacã
acest venit universal ar
putea ajuta la curãþarea
sistemului de securitate
socialã al Finlandei; experi-
mentul ne va arãta cum se
vor comporta oamenii când
primesc bani gratis. Sceptici
spun cã aceºtia vor sta pe
canapea în faþa televizorului
toatã ziua. Alþii spun cã
beneficiarii vor folosi banii
pentru a-ºi crea o viaþã mai
bunã. Turunen mai spune
cã poate aceste experiment
va convinge ºi câþiva oameni
sã ia calea antreprenoriatu-
lui, suma de bani ajutându-
i sã lanseze propriul busi-
ness. Turunen sperã ca
acest experiment sã fie
unul pozitiv. “Unii oameni
poate vor sta pe canapea,
alþii poate se vor duce la
muncã. Încã nu ºtim”. Un
proiect asemãnãtor se va
implementa curând în
Oakland, California de
cãtre firma din Silicon
Valley, Y Combinator.

O tornadã pare
sã fi provocat
moartea a patru
persoane
în statul american
Alabama

O tornadã pare sã fi
provocat moartea a patru
persoane în statul american
Alabama, dupã ce un copac
s-a prãbuºit peste o rulotã
din cauza rafalelor de vânt
puternice, spun oficialii.
Victimele se aflau într-o
rulotã, în localitatea Reho-
beth, a declarat purtãtorul
de cuvânt al serviciilor
pentru situaþii de urgenþã
din districtul Houston.
Autoritãþile sperã sã salveze
alte trei persoane care se
aflau în rulotã, potrivit
aceleiaºi surse. Serviciul
Naþinonal de Meteorologie
a fãcut un anunþ prelimi-
nar cã o tornadã a avut loc
în regiune, a spus un
meteorolog.

Comentariile preºedintelui-ales
al Statelor Unite, Donald Trump,
despre Coreea de Nord aratã cã
acesta este conºtient de urgenþa
ameninþãrii reprezentate de progra-
mul nuclear al acestei þãri ºi nu se
va abate de la o politicã a sancþiu-
nilor împotriva acestui stat izolat,
a anunþat Coreea de Sud. Liderul
nord-coreean Kim-Jong-un a
anunþat, în mesajul televizat de
Anul Nou, cã þara sa este aproape
de testarea unei rachete balistice
intercontinentale, o astfel de rache-
tã având capacitatea de a atinge
teritoriul Statelor Unite. Trump a
respins aceastã ipotezã. “Aºa ceva
nu se va întâmpla”, a scris el pe
Twitter. Ministerul de Externe
sud-coreean a transmis cã acest
comentariu al lui Trump, prima sa
menþiune pe tema problemei nul-
ceare nord-coreene de la alegeri-
le din noiembrie, ar putea fi inter-
pretat ca “un avertisment clar”
adresat regimului de la Phenian.
“Datoritã mobilizãrii noastre acti-
ve, preºedintele-ales Trump ºi

Premierul turc Binali Yildirim a
declarat cã se aºteaptã ca noua ad-
ministraþie de la Casa Albã sã punã
capãt livrãrilor de armament cãtre
miliþiile kurde din Siria, pe care
Ankara le considerã teroriste. “Sta-
tele Unite nu ar trebui sã permitã
ca relaþia strategicã (cu Turcia) sã
fie umbritã de o organizaþie tero-
ristã”, a afirmat Binali Yildirim,
într-un discurs susþinut în Parla-
ment, în faþa deputaþilor partidului
de guvernãmânt. Premierul turc a
mai indicat cã Administraþia pre-
ºedintelui Barack Obama a livrat
cantitãþi însemnate de arme. An-
kara ºi-a exprimat de mai multe ori
nemulþumirea faþã de sprijinul Wa-
shingtonului pentru miliþiile kurde

Rebelii sirieni anunþã cã vor suspendaRebelii sirieni anunþã cã vor suspendaRebelii sirieni anunþã cã vor suspendaRebelii sirieni anunþã cã vor suspendaRebelii sirieni anunþã cã vor suspenda
negocierile de pace de la Astananegocierile de pace de la Astananegocierile de pace de la Astananegocierile de pace de la Astananegocierile de pace de la Astana

vind planul unui armistiþiu care sã
fie implementat pe întreg terito-
riul Siriei. Potrivit unei surse ci-
tate de agenþia turcã Anadolu, or-
ganizaþiile teroriste urmau sã fie
excluse de la acordul de încetare
a focului. Sursa nu a precizat
atunci ce grupuri insurgente sunt
urmau a fi considerate drept te-
roriste. Un proces de pace, nego-
ciat sub conducerea Rusiei ºi Tur-
ciei, ar fi urmat sã fie implemen-
tat în cazul în care armistiþiul re-
zista. Rusia, Turcia ºi alte pãrþi
implicate în conflictul din Siria au
convenit ca viitoarele negocieri de
pace privind aceastã crizã sã aibã
loc în capitala kazahã Astana.

Turcia se aºteaptã de la noua administraþie din SUA
sã înceteze furnizarea de arme kurzilor sirieni

YPG, care au devenit un partener-
cheie al Statelor Unite în lupta îm-
potriva organizaþiei teroriste Stat
Islamic. Washingtonul colaborea-
zã cu miliþiile kurde din nordul Si-
riei, despre care Ankara afirmã cã
ar avea legãturi cu Partidul Mun-
citorilor din Kurdistan (PKK), or-
ganizaþie consideratã drept tero-
ristã de Turcia, SUA ºi UE. Rela-
þiile dintre Ankara ºi Washington
s-au înrãutãþit dupã tentativa de
loviturã de stat militarã care a avut
loc în Turcia în iulie. Administra-
þia Recep Tayyip Erdogan a atri-
buit complotul clericului musul-
man disident Fethullah Gulen, un
fost aliat cãzut în dizgraþie ºi aflat
în Statele Unite.

Ministerul de Externe sud-coreean: Donald Trump este
conºtient de urgenþa ameninþãrii nucleare nord-coreene

oficiali americani sunt în mod si-
gur conºtienþi de gravitatea ºi ur-
genþa ameninþãrii nucleare nord-
coreene”, a spus purtãtorul de
cuvânt al ministerului, Cho June-
hyuck. “Ei menþin o poziþie fer-
mã asupra necesitãþii sancþiunilor
împoriva Coreei de Nord ºi pri-
vind cooperarea strânsã dintre
Coreea de Sud ºi Statele Unite”, a
mai spus acesta. Trump nu a con-
turat o politicã privind Coreea de
Nord, dar în timpul campaniei
pentru alegerile americane a indi-
cat cã ar fi dispus sã discute cu
liderul Kim-Jong-un dacã va avea
posibilitatea. Coreea de Nord este
aproape de testarea unei rachete
balistice intercontinentale, a decla-
rat liderul de la Phenian, Kim
Jong-Un, în mesajul televizat de
Anul Nou, adãugând cã þara ºi-a
dezvoltat în mod semnificativ ar-
senalul atomic în cursul anului
2016. “Suntem în fazele finale în
ceea ce priveºte testul de lansare
a unei rachete balistice intercon-
tinentale”, declara Kim. Phenianul

este “o putere militarã a Estului
care nu poate fi atinsã nici de cel
mai puternic inamic”, a adãugat
acesta. În ultimul an, regimul to-
talitar nord-coreean a efectuat
douã teste nucleare ºi a lansat nu-
meroase rachete balistice în sco-
pul dezvoltãrii unei sistem balis-
tic capabil sã loveascã teritoriul
continental al Statelor Unite. Ana-
liºtii au pãreri împãrþite în ceea ce

priveºte capacitatea Phenianului
de a dezvolta o racheta balisticã
intercontinentalã. Luna trecutã, un
oficial american, citat de Reuters,
a declarat cã regimul nord-core-
ean are capacitatea de a instala
ogive nucleare miniaturizate pe
rachete balistice, însã continuã sã
întâmpine probleme în ceea ce pri-
veºte tehnologia necesarã pentru
rachetele cu razã lungã.
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Cãpitanul America:
Rãzboi civil

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Prãpãdul stârnit de Ultron pe
Terra face guvernele lumii sã
se întrebe dacã existã vreo
ºansã sã îi þinã în frâu pe
supereroi. O lege mondialã îi
obligã pe aceºtia sã se de-
conspire autoritãþilor. Dacã
Tony Stark susþine legea,
Cãpitanul America crede cã
aceasta limiteazã libertãþile
individuale...

Mumia: Mormântul
Împãratului Dragon

Se difuzeazã la Antena 1,  ora 22:30

Rick O'Connell ajutat de fiul
sãu Alex, soþia sa Evelyn ºi
fratele acesteia, Jonathan,
trebuie sã lupte împotriva
mumiei împãratului Qin Shi
Huang.
Când neînfricatul aventu-

rier Alex O'Connell îl trezes-
te din somnul etern pe împa-
rat, el trebuie sã-i caute ºi
sã le cearã ajutorul singuri-
lor oameni care ºtiu mai
multe decât el despre mu-
mie: pãrinþii lui.

Rãfuialã dincolo
de moarte

Se difuzeazã la Pro TV, ora  22:15

Anul 1994. Soþia lui Walker,
Melissa (Mia Sara), este pe punc-
tul de a-i da vestea cã aºteaptã
primul lor copil, când cei doi
sunt atacaþi de un grup de uci-
gaºi. Walker, întins pe peluzã,
bãtut mãr ºi împuºcat, priveºte
neputincios cum casa în care se
afla soþia lui, sare în aer.  Zece ani
mai târziu, Walker este angajat al
Comisiei Timpului...

MIERCURI - 4 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Politicã ºi delicateþuri
10:00 Teleshopping
10:30 Pirineii
11:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Doar sã gustaþi (R)
13:00 Gãri de poveste
14:00 Telejurnal
15:10 Convieþuiri (R)
16:50 Vorbeºte corect! (R)
17:00 Telejurnal
17:30 Doar sã gustaþi (R)
18:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
19:00 TVR 60
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Adevãruri despre trecut

(R)
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
00:55 România 9 (R)
01:40 România 9 (R)
02:20 TVR 60 (R)
03:10 Telejurnal (R)
03:50 Politicã ºi delicateþuri (R)
04:40 Gãri de poveste (R)
05:30 Pirineii (R)
05:56 Doar sã gustaþi... (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 5 minute de istorie
08:10 Teatru TV
09:10 Dãnilã Prepeleac
09:25 5 minute de istorie
09:30 Aripi de mãtase (R)
2011, Japonia, Dramã
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Minoritaþi sub trei dictaturi
15:00 Quartet Gala
16:00 Byron – 10 ani
17:00 Muzicã ºi stele
18:00 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
18:35 5 minute de istorie
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Rebecca
1940, SUA, Mister, Romantic,

Thriller, Dragoste
22:30 Frânghia ºi pistolul
1969, Franta, Italia, Western
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (R)
01:30 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:40 Byron – 10 ani (R)
02:30 Naturã ºi sãnãtate

TVR 2

08:10 Ratatouille
10:00 Hot Pursuit: Urmãrire

periculoasã
11:30 O poveste încâlcitã
13:10 Pan: Aventuri în þara de

Nicãieri
15:00 Robinson Crusoe
16:30 Jurnalul unei adolescente
18:15 Micul prinþ
20:00 Cãpitanul America: Rãzboi

civil
22:25 Secretul
00:15 Ramona
00:40 În secret
02:25 Ucideti-l pe Smoochy
04:15 Misterul înãlþãrii

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Adevãrul gol-goluþ
2009, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
22:15 Rãfuialã dincolo de

moarte
1994, SUA, Acþiune, SF
00:00 Adevãrul gol-goluþ (R)
2009, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
01:30 Rãfuialã dincolo de

moarte (R)
1994, SUA, Acþiune, SF
03:00 La Mãruþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
08:00 Inimã de frate (R)
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Dragoste cu împrumut (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Dragoste cu împrumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Clona (R)
01:00 Dragoste cu împrumut (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
05:45 Prinþesa Diana

07:30 Horton (R)
09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:15 Hook (R)
15:00 Connie ºi Carla (R)
16:45 La bloc
18:45 Paravanul de fum
20:30 Pachetul
22:30 Slabiciuni
00:15 Anaconda 3
02:00 Cine A.M.
06:15 Prietenie (R)

PRO CINEMA

10:30 Teleshopping
10:50 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Poftiþi pe la noi! (R)
19:00 Observator
20:30 Paddington
2014, Marea Britanie, Franta,

Comedie, Familie
22:30 Mumia: Mormântul

Împãratului Dragon
2008, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Fantastic, Thriller
01:00 Paddington (R)
2014, Marea Britanie, Franta,

Comedie, Familie
02:45 Mumia: Mormântul

Împãratului Dragon (R)
2008, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Fantastic, Thriller
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Teleshopping
08:30 WOWBiz (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:30 WOWBiz (R)
16:30 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 Samariteanul
2012, Canada, Crimã, Dramã,

Thriller
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Samariteanul (R)
2012, Canada, Crimã, Dramã,

Thriller
04:00 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Miss fata de la þarã
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Cireaºa de pe tort
16:30 Focus
17:00 Apel de urgenþã
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Trupe de elitã
1997, SUA, Acþiune, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Trupe de elitã (R)
1997, SUA, Acþiune, Thriller
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:00 Focus din inima României

(R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:30 ProMotor
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Stelele Local Kombat:

Ghiþã vs Iftimoaie
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Superkombat: ''Bãtaie în

munþi''
21:00 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Punk'd. Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Superkombat: ''Bãtaie în

munþi''
02:30 1000 de întâmplãri mortale

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninmiercuri, 4 ianuarie - max: 4°C - min: -3°C

$
1 EURO ........................... 4,5175 ............. 45175
1 lirã sterlinã................................5,3338....................53338

1 dolar SUA.......................4,3408........43408
1 g AUR (preþ în lei)........160,2712.....1602712

Cursul pieþei valutare din 4 decembrie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Crãiasa Zãpezii: Foc ºi Gheaþã

Ora: 14:00 (3D)

Gen film: Animaþie

De ce el?

Ora: 18:00

Gen film: Comedie

RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Marþianul

Se difuzeazã la HBO, ora 11:00

În timpul unei misiuni pe Marte
cu echipaj uman, astronautul
Mark Watney (Damon) este
considerat mort, victimã a
unei furtuni puternice. Însã
Watney supravieþuieºte urgiei
ºi descoperã cã a fost lãsat
singur pe ostila planetã. Cu
provizii insuficiente, este
nevoit sã-ºi foloseascã la
maxim ingeniozitatea, inteli-
genþa ºi forþa interioarã pentru
a râmâne în viaþã...

Predators

Se difuzeazã la Pro TV,
ora 20:30

Robert Rodriguez prezintã un
nou capitol îndrãzneþ din univer-
sul Predator-ilor, PREDATORS,
turnat la locul de filmare sub
auspiciile creative ale lui Rodri-
guez la Studiourile Troublemaker
ale realizatorului situate în Aus-
tin, regizat de Nimrod Antal. În
film, protagonistul este laureatul
cu Oscar, Adrien Brody, în rolul
lui Royce, un mercenar care
conduce ºovãitor un grup de
luptãtori de elitã...

Ora de vârf

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Cu un Jackie Chan mai în formã
ca niciodatã ºi un Chris Tucker
rãu de gurã, acest film conþine
doldora de situaþii comice ºi
efecte speciale. Jackie Chan
este inspectorul din Hong
Kong, Lee, un bun prieten al
consulului Han Solon. Simpati-
cul maestru în ale artelor marþia-
le reuºeºte sã preîntâmpine
scoaterea ilegalã a unor antichi-
tãþi chinezeºti, orchestratã de
un clan mafiot asiatic...

JOI - 5 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Politicã ºi delicateþuri
10:00 Teleshopping
10:30 Pirineii
11:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Doar sã gustaþi (R)
13:00 Gãri de poveste
14:00 Telejurnal
15:10 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
19:00 TVR 60
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Adevãruri despre trecut

(R)
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
00:55 România 9 (R)
01:40 România 9 (R)
02:20 TVR 60 (R)
03:10 Telejurnal (R)
03:50 Politicã ºi delicateþuri (R)
04:40 Gãri de poveste (R)
05:30 Pirineii (R)
05:59 Adevãruri despre trecut

(R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
08:10 Teatru TV
09:10 Dãnilã Prepeleac
09:25 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
09:30 Aripi de mãtase (R)
2011, Japonia, Dramã
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Minoritaþi sub trei dictaturi
15:00 Biografii de tinut minte
16:00 Byron – 10 ani
17:00 Gala Umorului (R)
18:00 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Ferma
1984, SUA, Dramã
22:10 Escrocherii financiare
1999, Marea Britanie, Crimã,

Dramã, Thriller
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
01:30 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:40 Byron – 10 ani (R)

TVR 2

09:00 Rãzboi în cuplu
11:00 Marþianul
13:20 Hitchcock/Truffaut
14:40 Batman vs. Robin
16:00 Oraºe de hârtie
17:50 Silicon Valley
18:50 Ricki ºi the Flash
20:30 Spânzurãtoarea
21:55 13 ore: soldaþii secreþi din

Benghazi
00:20 Marþianul
02:40 Spânzurãtoarea
04:00 Pe platourile de filmare
04:30 13 ore: soldaþii secreþi din

Benghazi

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Predators
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Horror, SF, Thriller
22:15 ªtiu ce-ai fãcut astã-varã
1997, SUA, Crimã, Horror,

Mister, Thriller
00:15 Predators (R)
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Horror, SF, Thriller
02:00 ªtiu ce-ai fãcut astã-varã

(R)
1997, SUA, Crimã, Horror,

Mister, Thriller
03:30 Apropo Tv (R)
04:15 Lecþii de viaþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
08:00 Inimã de frate (R)
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi în Paradis (R)
11:30 Dragoste cu împrumut (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi în Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Clona (R)
01:00 Dragoste cu imprumut (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
05:30 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:00 Connie ºi Carla

09:15 La bloc (R)
11:30 Sunetul muzicii (R)
15:00 Crimã în Greenwich
16:45 La bloc
18:45 Pe urmele lui Marylin

Monroe
20:30 Misiunea lui Jesse Stone
22:15 Asasinii cibernetici
00:30 Iluzie americanã
02:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:30 Teleshopping
10:50 Mireasa pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasa pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Poftiþi pe la noi! (R)
19:00 Observator
20:30 Ora de vârf
1998, SUA, Comedie
22:30 Momeala
2000, SUA, Acþiune, Comedie
01:00 Prima lovitura a lui Jackie

Chan
1996, Hong Kong, Actiune,

Aventuri, Comedie, Thriller
02:45 Momeala (R)
2000, SUA, Acþiune, Comedie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Teleshopping
08:30 WOWBiz (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
16:30 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 Nurse 3-D
2013, SUA, Thriller
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Nurse 3-D (R)
2013, SUA, Thriller
04:00 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Cireaºa de pe tort
16:30 Focus
17:00 Apel de urgenþã
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Secretul armei secrete
1988, România, Comedie,

Muzical
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Miss fata de la þarã (R)
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:00 Focus din inima României

(R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:30 ProMotor
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Stelele Local Kombat:

Moroºanu vs Cãtinaº
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Gala Kickboxing/Box:

''Luptã Capitala''
21:00 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Punk'd. Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Gala Kickboxing/Box:

''Luptã Capitala''
02:30 1000 de întâmplãri mortale
03:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Marele Zid

Ora: 16:00(3D); 20:30(3D)

Gen film: Acþiune, Aventuri, Fantastic 
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Staþiunea de Cercetare -
Dezvoltare Agricolã ªimnic -
Craiova cu sediul în localitatea

Craiova, str. ªoseaua
Bãlceºti nr. 54, jud. Dolj,

scoate la concurs 1 (unu)
post de inginer zootehnist.
Interviul va avea loc în data
de 09.01.2017, ora 10,00

la sediul unitãþii.
Relaþii la telefon: 0251/417534.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez
evenimente pen-
tru onomasticã,
cununie, botez,
nuntã. Relaþii la
telefon: 0727/
757.913.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, fil-
mez Full HD la
diverse eveni-
mente: nunþi, bo-
tez, majorat. Re-
laþii la telefon:
0767/674.328.
Execut zugrã-
vel i ,  g letuiel i ,
montez parchet.
Garantez calita-
tea.  Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
zonã centralã 40
mp, decomanda-
tã confort A sporit.
Telefon: 0766/
304.708.

CASE
Vând vilã Centru.
Telefon: 0740/
757.206.
Vând casã Craio-
va, 5 camere, 2 bãi,
încãlzire centralã
sau schimb cu
apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Vând casã în co-
muna Apele Vii, ju-
deþul Dolj, din cãrã-

midã (anul con-
strucþiei: 1967), 3
camere (cu sobe
de teracotã, par-
chet ºi mobilã),
douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci;
teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi po-
sibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ:
50.000 lei, nego-
ciabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând casã 5 ca-
mere 2400 mp te-
ren satul Ghizdã-
veºti - Celaru, ca-
dastru, carte fun-
ciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/
542.454.
Vând casã 5 came-
re în Craiova, toate
utilitãþile. Telefon:
0745/ 589.825
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Proprietar vând te-
ren Cârcea ºi Gara
Pieleºti. Telefon:
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren intravi-
lan 4200 m, cadas-
tru, pomi fructiferi,
vie la 10 km de Cra-
iova schimb –
apartament + dife-
renþa. Telefon:
0727/884.205.

Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

AUTO
Vând Cielo al doi-
lea proprietar din
anul 1995. Telefon:
0742/ 023.399.
Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã,
4 uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pi-
lot automat, stare
impecabilã. Preþ
3900 euro, nego-
ciabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabrica-
þie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4;
- Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; -
Geamuri Electri-
ce; Închidere cen-
tralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

Vând Skoda Oc-
tavia Tour 1.6 ben-
zina, unic proprie-
tar - de nouã, su-
per întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/
632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând capre, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0747/963.794.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând maºinã de
cusut. Telefon:
0740/611.136.
VÂND vin ananas
ºi þuicã de prunã.
Telefon: 0749/
012.505.
Vând lãmâi în pri-
mul an de fructifica-
re , flori de aparta-
ment trandafir ja-
ponez, maica dom-
nului ºi flori de pia-
trã. Telefon: 0742/
023.399.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 4 ianuarie 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând televiozor co-
lor IVORY cu tele-
comandã în bunã
stare de funcþionare.
Preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 sau
0740/515.044.
Vând televizor
Panasonic funcþio-
nabil. Telefon: 0351/
414.149.
Vând aparat gim-
nasticã AB-RO-
CKET nou  150
lei. Telefon: 0351/
413.276.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând coº metalic 5
m - pentru sobe,
centrale termice -
D15mm, jgheaburi
tablã, cârlige, apo-
mentru apã, parazã-
pezi. Telefon: 0767/
153.551.
Vând colþar sufrage-
rie pe burete 1300 lei,
sufragerie 350 lei. Te-
lefon: 0351/463.661;
0742/884.839
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând þuicã de prunã,
vin, casã de marcat
marca Samsung
pentru piese. Tele-
fon: 0727/884.205.
Presã hidraulicã
mase plastice, ara-
gaz 3 ochiuri funcþi-
onabil, giurgiuvele
trei canate cu gea-
muri vopsite. Cielo-
2006 cu gaz. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimi-
tirul Romaneºti- Cra-
iova. Telefon: 0744/
846.895.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând sãpun de casã
5 lei / kg, ºubã îm-
blãnitã, guler astra-
han pe comandã, 4
bare cornier de 70
cm, lungime 2,80m,
3 foi tablã zincatã 2/
1- 15 lei buc. Telefon:
0770/303.445.
Drujbã electricã
EINªEL lanþ rezer-
vã- 200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/1800 bine între-
þinut – 100 lei, televi-
zor color cu telecom-
andã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor ca-
fea 100 lei, maºinã
de spãlat 50 lei. Ne-
gociabil. Telefon:
0351/181.202.

Vând menghinã in-
stalaþii butelie ara-
gaz. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craio-
va) parcela G, rân-
dul 4, plaþul 4- mor-
mânt - construit din
ciment, gard  fier, 3/
1,5 m, douã locuri
suprapuse. Telefon:
0745/601.438;
0740/012.173.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, poli-
zor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrâ-
nesc cu jug, origi-
nal, pretabil terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãs-
trare armament mic
ºi cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã
Stereo 205, pantofi,
bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând 2 fotolii VIN-
TAGE, 1 bibliotecã,
1 vitrinã micã unde
poþi pune un aparat
de radio cu picup ºi
o noptierã pentru
telefon. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci
Sineasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.

Vând baloþi lucernã
ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Tele-
fon. 0729/977.036.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune,
bibliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
Pierdut carnet stu-
dent eliberat de Fa-
cultatea de Automa-
ticã Calculatoare ºi
Electronicã Craiova,
pe numele Gãman
Petre- Cristian. Se
declarã nul.
Pierdut certificat con-
statator emis în baza
Legii 359/2004, Acti-
vitãþi desfãºurate la
terþi ºi certificat con-
statator emis în baza
Legii 359/2004, Acti-
vitãþi desfãºurate la
sediul social emise de
ONRC Dolj pentru S.C.
UNIA MANAGEMENT
SRL, j16/578/2012;
Cui RO 30724129. Se
declarã nule.



Federaþia Românã de Volei a
anunþat, în ultima zi a anului, to-
pul pe 2016 al celor mai buni vo-
leibaliºti ºi voleibaliste din Ro-
mânia.

Într-o ierarhie generalizatã,
prima treaptã a fost ocupatã de
cãpitanul campioanei SCM Uni-
versitatea Craiova, Laurenþiu
Licã. A urmat Bogdan Olteanu,
singurul român care evolueazã
în prima ligã a Italiei, la Expri-
via Molfetta. Podiumul a fost
închis de Adina Salaoru, de la
campioana Alba Blaj, care a de-
venit, astfel, cea mai bunã jucã-
toare a anului 2016.

Craiova a mai avut doi oameni
în Top 10. Este vorba despre co-

ordonatorul Cristian Bartha (lo-
cul 4) ºi despre Marian Bala (lo-
cul 7), jucãtor care a sosit în la
începutul sezonului, de la vice-
campioana Municipal Zalãu.

Iatã clasamentul general al
primilor jucãtori ºi jucãtoare: 1.
Laurenþiu Licã (SCM “U” Craio-
va), 2. Bogdan Olteanu (Expri-
via Molfetta/Italia), 3. Adina Sa-
laoru (CS Alba Blaj), 4. Cristian
Bartha (SCM “U” Craiova), 5.
Georgiana Faleº (CS ªtiinþa Ba-
cãu), 6. Adrian Aciobãniþei (VfB
Friedrichshafer/Germania), 7.
Marian Bala (SCM “U” Craiova).,
8. Cristina Cazacu (Tomis Con-
stanþa), 9. Adrian Feder, 10. Ro-
xana Bacºiº (CSM Bucureºti).
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

pentru grupele de copii nãscuþi în anii
2008, 2009, 2010, 2011 astfel:

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

Program-Luni ºi Miercuri 17,00 - 18,30
la Scoala nr. 32 (Balon)

 antrenor Dobrotescu Alin, tel.
0723055640 -  grupa 2009

Program-Luni ºi Miercuri 17,30- 19,00
la Liceul Henri Coandã (Balon)

 antrenorMogoºanu Daniel, tel.
0763311207 -  grupa 2010-2011

Program-Marþi ºi Joi 17,30- 19,00 la Liceul
Henri Coandã (Balon)
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Monica Niculescu ºi Sorana
Cîrstea au fost eliminate, ieri, în
optimile de finalã ale turneului de

Monica Niculescu ºi Sorana Cîrstea au ratat
accederea în sferturile turneului de la Shenzhen

la Shenzhen (China)! Cap de se-
rie numãrul 7, Niculescu (38
WTA) s-a înclinat în manºa se-

cundã în faþa uneia dintre repre-
zentatele gazdelor, Qiang Wang
(71 WTA), scor 6-7 (1), 4-6 la
finele unui meci care a durat douã
ore ºi zece minute. Aceasta a fost
prima confruntare dintre Nicu-
lescu ºi Wang.

Cât o priveºte pe Cîrstea (78
WTA), târgoviºteanca a fost în-
trecutã fãrã drept de apel de prin-
cipala favoritã, Agnieszka Rad-
wanska (3 WTA), scor 0-6, 3-6
dupã o orã ºi 19 minute de joc. A
fost a 11-a întâlnire directã între

Cîrstea ºi Radwanska, iar spor-
tiva din Polonia conduce cu 8-3.

Pentru parcursul de la Shen-
zhen, Niculecu ºi Cîrstea ºi-au
asigurat 30 de puncte în clasa-
mentul mondial ºi câte un cec în
valoare de 7.238 de dolari.

Pe de altã parte, Monica Ni-
culescu a pãrãsit, ulterior, ºi com-
petiþia de dublu, unde a fãcut tan-
dem cu Simona Halep. A fost un
eºec în faþa rusoiacelor Natela
Dzalamidze/Veronika Kuderme-
tova, scor 3-6, 3-6, într-un meci

din runda inauguralã.
Revenind pe tabloul de simplu,

Halep (4 WTA ºi favoritã 2) va
încerca, în aceastã dimineaþã, pã-
trunderea în sferturi, urmând a
da piept cu cehoaica Katerina Si-
niakova (52 WTA). În runda in-
auguralã, Halep a depãºit-o pe
sârboaica Jelena Jankovic (54
WTA), scor 6-1, 3-6, 6-3, iar Si-
niakova pe chinezoaica Shuai
Peng (83 WTA), scor 6-3, 7-5.
Halep ºi Siniakova nu s-au mai
întâlnit pânã acum.

Handbalistele de la SCM Craiova au înregistrat
o victorie, o remizã ºi o înfrângere la “Cupa Uni-
versitatea”, turneu care a avut loc la Cluj-Napo-
ca, înaintea Anului Nou. Cronologic, fetele lui
Bogdan Burcea au început cu un eºec în faþa lui
HC Zalãu, scor 28-30, pentru ca apoi sã încheie
la egalitate cu gazda “U” Cluj, 31-31, iar final-
mente sã depãºeascã divizionara secundã Minaur
Baia Mare, 36-28.

“A fost un turneu util, în care au jucat toate fe-

Bilanþul handbalistelor
craiovene la turneul de la Cluj

DIGI SPORT 1
20:00, 22:15 – FOTBAL Spania – Cupa Regelui:

Sociedad – Villarreal, Real Madrid – Sevilla.
DIGI SPORT 2
6:00, 8:00, 10:00 – TENIS (F) – Turneul de la

Shenzen (China): Kristyna Pliskova – Kai-Chen Chang,
Simona Halep – Katerina Siniakova, Camila Giorgi –
Saisai Zheng / 12:30 – TENIS (F) – Turneul de la
Brisbane (Australia): ziua a 4-a / 19:30 – BASCHET
(M) – Liga Campionilor: CSM CSU Oradea – Le Mans
Sarthe / 3:00, 6:00 – TENIS (F) – Turneul de la Bris-
bane.

DIGI SPORT 3
7:00 – TENIS (F) – Turneul de la Brisbane

(Australia): ziua a 4-a / 20:30 – BASCHET (M) –
FIBA Europe Cup: U-BT Cluj-Napoca – BK Par-
dubice / 6:00 – TENIS (F) – Turneul de la Brisba-
ne: ziua a 5-a.

tele. Au fost ºi plusuri ºi minusuri,
dar este important cã nu au fost
accidentãri”, a declarat tehnicianul
Bogdan Burcea, citat de site-ul ofi-
cal al clubului craiovean.

Dupã 11 etape trecute din Liga
Naþionalã, SCM e pe locul 4, cu
17 puncte, iar în primul meci din 2017 va juca
dumninicã (ora 18:00), în deplasare, cu lanterna
fãrã punct, CSM Cetate Devatrans.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 4
20:00 – FOTBAL Spania – Cupa Regelui: Alcorcon

– Cordoba / 1:30 – TENIS (F) – Turneul de la Auc-
kland (Noua Zeelandã): ziua a 2-a.

DOLCE SPORT 1
2:00 – HOCHEI – NHL: Florida Panthers – Winni-

peg Jets.
EUROSPORT 1
5:00 – TENIS (M) – Turneul de la Brisbane (Aus-

tralia) / 12:15, 13:15 – SCHI FOND (F, M) – Cupa
Mondialã, la Oberstdorf (Germania) / 14:45 – SÃRI-
TURI CU SCHIURILE – CM, Turneul celor patru
trambuline, la Innsbruck (Austria) / 16:45 – TENIS
(M) – Turneul de la Doha (Qatar) / 22:00 – FOTBAL
Anglia – Premier League: Tottenham – Chelsea.

EUROSPORT 2
11:30 – TENIS – Cupa Hopman, la Perth (Austra-

lia): Elveþia – Germania.
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Universitatea Craiova este pri-
ma echipã din Liga I care se va
reuni în vederea pregãtirii pãrþii
a doua a stagiunii. Gheoghe Mul-
þescu ºi staff-ul sãu vor suna
adunarea în aceastã dupã-amia-
zã, la ora 15.30, la Sala Poliva-
lentã, urmând ca alb-albaºtrii sã
efectueze joi, de la ora 14, vizi-
ta medicalã la Policlinica pentru
Sportivi Craiova. Seara se va ple-
ca spre Bucureºti, de unde ju-
cãtorii ºi staff-ul ªtiinþei vor de-
cola vineri spre Malta pentru sta-
giul de pregãtire din aceastã iar-
nã. Timp de trei sãptãmâni, în
perioada 6-27 ianuarie, delega-
þia alb-albastrã va fi cantonatã
la DB San Antonio Hotel din
Qawra, St. Paul’s Bay. La reu-
nirea de astãzi se vor prezenta
jucãtorii români de la prima echi-
pã ºi cei care vor fi solicitaþi de
la formaþia secundã, urmând ca
majoritatea strãinilor, cu excep-

Antrenorul Universitãþii Craiova, Gigi
Mulþescu, spune cã era pregãtit din timp
sã acopere plecarea lui Bogdan Vãtãje-
lu, deoarece se aºtepta ca fundaºul stân-
ga sã fie vândut în iarna aceasta, intere-
sul celor de la Sparta Praga fiind mai
vechi. „Cei de la Sparta Praga au fost de
vreo 2-3 ori sã-l urmãreascã, a fost o datã
ºi managerul general al echipei. ªtiam
cam cu vreo douã luni înainte cã Vãtãje-
lu va pleca. Va fi un gol pentru noi, dar
va fi acoperit de Briceag. Este un jucãtor
tot ofensiv ºi el. Bogdan avea ºi rafina-
ment, ºi calitãþi pentru zona aceea de
atac, combinaþii, gleznã finã. O parte din-
tre aceste calitãþi le are ºi Briceag. Vrem
sã mai aducem un fundaº dreapta ºi unul
stânga. Patronul a spus cã va face un
efort financiar dacã va fi nevoie” a spus
Mulþescu la Dolce Sport.

Mulþescu: „Postul lui VãtãjeluMulþescu: „Postul lui VãtãjeluMulþescu: „Postul lui VãtãjeluMulþescu: „Postul lui VãtãjeluMulþescu: „Postul lui Vãtãjelu
va fi acoperit de Briceag”va fi acoperit de Briceag”va fi acoperit de Briceag”va fi acoperit de Briceag”va fi acoperit de Briceag”

În condiþiile în care Marius Briceag
va fi mutat în banda stângã, pentru
postul de fundaº dreapta soluþiile de
moment sunt Andrei Dumitraº ºi ªte-
fan Vlãdoiu. Primul este luat însã în
calcul de Mulþescu mai degrabã pentru
poziþiile de stoper sau mijlocaº la închi-
dere, iar Vlãdoiu este considerat prea
crud pentru a juca titular, el intrând doar
în partida din tur, de la Giurgiu. În aces-
te condiþii, pentru acoperirea postului
sunt luaþi în calcul Marian Pleaºcã, de
la Pandurii, în vârstã de 27 de ani, ºi
buglarul Radoslav Dimitrov, de la FC
Botoºani, care va împlini anul acesta 29
de ani. Niciunul nu este deocamdatã li-
ber de contract, Pleaºcã aºteptând dez-
legarea din partea clubului gorjean, iar
pentru Dimitrov, FC Botoºani solicitã
100.000 de euro.

Bogdan Vãtãjelu a primit banderola de cã-
pitan înaintea începutului sezonului actual ºi
doar el a avut-o pe braþ în toate cele 24 de
meciuri disputate de Universitatea Craiova
în cele trei competiþii, el fiind unul dintre cei
doi integraliºti, alãturi de portarul Calancea.
Vãtãjelu era, totodatã, cel mai vechi jucãtor
din lotul ªtiinþei, împreunã cu Andrei Ivan,
cei fiind transferaþi în iarna 2013-2014.

Dupã plecarea lui Vãtãjelu, cele mai mari
ºanse de a prelua banderola le are Alex Bãluþã.
Sunt mai multe argumente pentru care Bãluþã
ar putea sã devinã noul cãpitan al ªtiinþei: este
unul dintre cei doi craioveni get-beget din lo-
tul Universitãþii Craiova (celãlalt este Surugiu),
este revelaþia acestui sezon; a semnat deja pre-
lungirea contractului cu ªtiinþa pânã în 2021;
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este ºi el unul dintre cei mai vechi jucãtori ai
echipei, fiind la al treilea sezon la Universita-
tea; este printre jucãtorii care au o relaþie strân-
sã cu fanii; în sfârºit, la fel ca Vãtãjelu, are un
discurs elaborat ºi un vocabular destul de vast.
O altã variantã pentru postura de cãpitan este
bulgarul Hristo Zlatinski, acesta purtând ban-
derola ºi în sezonul precedent.
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þia bulgarilor, sã se alãture lotu-
lui chiar înaintea plecãrii spre
Malta. Se pare cã singurul nou-
venit în lotul Universitãþii Cra-
iova la reluarea pregãtirilor va fi
mijlocaºul de 19 ani Stephan
Drãghici, care a fost adciziþio-
nat în vara trecutã, dar împru-
mutat la CSM Rm. Vâlcea.

Amical cu Dusseldorf, nu cu
Monchengladbach

În Malta, alb-albaºtrii vor dis-
puta ºi mai multe meciuri ami-
cale, printre adversarii întâlniþi
numãrându-se echipa germanã
Fortuna Dusseldorf, pe care
ªtiinþa a întâlnit-o în 1978 în
Cupa Cupelor, echipele din Ru-
sia, Krâlia Sovetov Samara ºi
Terek Groznâi, la cea din urmã
fiind legitimaþi românii Gicu
Grozav ºi Gabi Torje, formaþia
elveþianã St. Gallen, dar ºi echi-

pa maltezã Hibernians. Primul
meci al Universitãþii este progra-
mat chiar la o zi dupã sosirea
echipei în Malta, contra Fortu-
nei Dusseldorf, pe 7 ianuarie, de
la ora 18. Echipa lui Gigi Mul-
þescu este astfel prima care se
reuneºte, dar ºi prima care joa-

cã un meci amical în 2017. În
schimb, anunþatul meci de veri-
ficare cu Borussia Monchen-
gladbach nu va avea loc, forma-
þia antrenatã de Dieter Hecking
fiind în aceastã perioadã în pre-
gãtiri în Spania, la Marbella, ºi
nu în Malta.  Partida cu echipa

elveþianã St. Gallen se va dispu-
ta pe 14 ianuarie, de la ora 16 pe
stadionul „Ta’Qali din Attard.

Liga I se reia peste o lunã, cu
meciurile etapei a 22-a, în care
Universitatea Craiova va întâlni
pe teren propriu formaþia FC Vo-
luntari.

Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017Alb-albaºtrii, primii la muncã în 2017


