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- Sunt curios sã ºtiu,
Popescule, ce ar zice Spi-
ru Haret de învãþãmântul
de azi.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

De Boboteazã,De Boboteazã,De Boboteazã,De Boboteazã,De Boboteazã,
slujbe de sfinþireslujbe de sfinþireslujbe de sfinþireslujbe de sfinþireslujbe de sfinþire
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Dupã ce în mai multe ora-
ºe au apãrut, la sfârºitul anu-
lui trecut, panouri publicita-
re împotriva vaccinãrii, in-
spectorii din cadrul direcþiilor
de sãnãtate publicã vor con-
trola toate afiºele care pro-
moveazã campaniile de infor-
mare pe teme de sãnãtate
publicã.
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Peste 100 de dosarePeste 100 de dosarePeste 100 de dosarePeste 100 de dosarePeste 100 de dosare
penale ºi 800 kg depenale ºi 800 kg depenale ºi 800 kg depenale ºi 800 kg depenale ºi 800 kg de
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a preºedinteluia preºedinteluia preºedinteluia preºedinteluia preºedintelui
Macron !Macron !Macron !Macron !Macron !

Contrar Berlinului, care între-
þine relaþii reci, dacã nu execra-
bile, momentan, cu Ankara, Pa-
risul, prin preºedintele Emmanu-
el Macron, are alte abordãri, mult
mai flexibile, în materie de poli-
ticã externã, considerate de ana-
liºti ca „pragmatice ºi raþionale”.
Vizita de ieri, pentru o jumãtate
de zi, a preºedintelui turc, Recep
Tayyip Erdogan, primit la Elysee,
de omologul sãu francez, este cea
mai importantã deplasare a ºefu-
lui de stat turc într-un  þarã UE,
dupã puciul ratat în iulie 2016 ºi,
în premierã, dupã accederea în
funcþia de preºedinte, anul tre-
cut, a lui Emmanuel Macron.
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De luni, craiovenii îºi pot plãti taxele ºi impozitele pentru
anul 2018. Autoritãþile atrag atenþia cã funcþionarii de la ghi-
ºee nu le vor încasa însã banii dacã figureazã cu
amenzi, fiind necesar ca, mai întâi, sã le achite pe
acestea. ªi în anul acesta, autoritãþile au decis sã
se acorde reducerea de 10% celor care achitã in-
tegral impozitele pânã la data de 31 martie.

De luni, se plãtesc taxele pentru 2018!De luni, se plãtesc taxele pentru 2018!De luni, se plãtesc taxele pentru 2018!De luni, se plãtesc taxele pentru 2018!De luni, se plãtesc taxele pentru 2018!
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Judecãtorul ÎCCJ Simona Mar-
cu este noul preºedinte al Consi-
liului Superior al Magistraturii
(CSM), magistratul fiind singu-
rul candidat pentru aceastã func-
þie. Decizia a fost luatã cu 11 vo-
turi pentru ºi opt împotrivã.

La audieri, judecãtorul Andre-
ea Chiº a întrebat-o pe Simona
Marcu dacã ar fi dispusã sã vo-
teze la vedere în privinþa apãrã-
rii independenþei justiþiei privind
anumite articole, rãspunsul ju-
decãtoarei fiind afirmativ. “Nu
orice afirmaþie din spaþiul public
trebuie sã atragã automat o apã-
rare de independenþã, ci trebuie
sã verificãm dacã existã o bazã
factualã ºi dacã s-a comis realmente o intru-
ziune”, a spus magistratul.

În ceea ce priveºte comunicarea cu mass-
media, judecãtorul spune cã ar prefera ca ple-
nul sã fie un pic mai vizibil, cu mesaje þintite,
clare ºi unitare, precizând cã ar fi necesari spe-
cialiºti în comunicare. Totodatã, magistratul
spune cã ar face un demers la CNA pentru a
reglementa limitele unui realizator de emisiuni.

Întrebatã dacã adoptarea legilor justiþiei în
forma actualã este de naturã a reforma siste-
mul judiciar sau de a duce la un regres, Mar-
cu a spus: “O întrebare care nu e legatã de
candidatura mea. Ca o pãrere personalã, sunt
foarte multe lucruri bune în aceste proiecte
de acte normative. Sunt ºi unele chestiuni
care pot ridica unele probleme. Ele au fost
menþionate în avizul exprimat de CSM, se
regãsesc ºi în obiecþiile de neconstituþionale
formulate de cãtre ÎCCJ, astfel încât vom

MAI: Din februarie, peste 28.000 de
poliþiºti vor beneficia de majorãri
salariale datoritã unor sporuri

Ministerul Afacerilor Interne a
anunþat cã, din februarie, peste 28.000
de poliþiºti vor beneficia de majorãri
salariale prin creºterea sporurilor de risc
ºi suprasolicitare neuro-psihicã de la
5% la 10%, dar ºi cei din domeniul
arest-transfer vor primi o indemniza-
þie pentru pazã ºi supraveghere.

„Dintre cei peste 28.000 de poli-
þiºti, fac parte, spre exemplu, poliþiº-
tii de la acþiuni speciale ºi poliþiºtii cu
atribuþii pentru cercetarea la faþa lo-
cului: judiciariºti, criminaliºti, piroteh-
niºti, conductori câini, etc. În plus,
începând cu anul 2018, se acordã o
indemnizaþie pentru pazã ºi suprave-
ghere de 5% pentru poliþiºtii care asi-
gurã paza, escortarea ºi supraveghe-
rea deþinuþilor, reþinuþilor, arestaþilor
preventiv, pe timpul efectiv prestat în
astfel de condiþii. Aceste majorãri vin
pentru stimularea unor poliþiºti care
desfãºoarã activitãþi deosebite ºi care
sunt similae cu cele de poliþie judicia-
rã”, reiese dintr-un comunicat de pre-
sã transmis de cãtre Ministerul Afa-
cerilor Interne (MAI).

Potrivit ministerului, a fost reeva-
luat modul de acordare a sporului
pentru lucrãri de excepþie ºi misiuni
speciale, astfel, 50 de indicatori re-
prezentând 50% din salariul de bazã
conform legii, destinaþi conducerii
ministerului au fost redistribuiþi cãtre
angajaþi cu funcþii de execuþie din zona
operativã a Poliþiei, Jandarmeriei ºi
Poliþiei de Frontierã.

Ministerul Afacerilor Interne men-
þioneazã cã, în cadrul sistemului,
niciun angajat nu va avea un salariu
brut mai mic de 1.900 de lei, fãrã a
adãuga sporurile de are beneficiazã.
ªi în acest an se va aplica în conti-
nuare plata majorãrii de 75% pentru
orele lucrate în weekend-uri sau sãr-
bãtori legale, menþinându-se ºi toate
celelalte drepturi de echipament ºi
hranã. În acelaºi timp, MAI subli-
niazã cã venitul salarial net nu va
scãdea în 2018, ci va creºte cu pânã
la 4-5% începând cu luna ianuarie
2018, pentru angajaþii care îºi vor
desfãºura activitatea în aceleaºi con-
diþii de muncã. Singura excepþie o
reprezintã cei care în ultimele 7 luni
au beneficiat de majorarea pentru
permanenþa la domiciliu.

Ministrul Justiþiei, Tudorel Toader, a declarat,
ieri, referitor la posibila revocare a procurorului-
ºef al DNA, Laura Codruþa Kovesi, cã a luat o
decizie în acest sens ºi urmeazã sã „o formalizeze
în limitele competenþelor sale legale”.

„M-aþi întrebat dacã am luat o decizie ºi am
spus public cã da. Întrebarea dacã o revoc: ºtiþi
bine cã nu ministrul Justiþiei revocã. El cel mult

Klaus Iohannis a avut, ieri, o con-
vorbire telefonicã cu premierul israe-
lian Benjamin Netanyahu, la iniþiativa
acestuia din urmã, despre evoluþiile
legate de adoptarea, la 21 decembrie
2017, la nivelul Adunãrii Generale a
ONU, a proiectului de rezoluþie pe
tema statutului Ierusalimului. Potrivit
unui comunicat de presã, premierul
israelian a adresat mulþumiri pentru
votul de „abþinere” al României cu
ocazia adoptãrii Rezoluþiei Adunãrii
Generale ONU din luna decembrie
privind statutul Ierusalimului ºi a apre-
ciat relaþia apropiatã de prietenie din-
tre cele douã state ºi popoare, bazatã
pe interese comune.

În ceea ce priveºte evoluþiile re-
cente pe tema statutului Ierusalimu-
lui, Iohannis a reiterat elementele prin-
cipale ale poziþiei României, exprima-
te cu prilejul votului ºi al „explicaþiei
de vot” prezentate ulterior derulãrii
acestuia asupra Rezoluþiei Adunãrii
Generale ONU din 21 decembrie
2017. Rezoluþia recomandã, printre

Judecãtorul Simona MarcuJudecãtorul Simona MarcuJudecãtorul Simona MarcuJudecãtorul Simona MarcuJudecãtorul Simona Marcu
este noul preºedinte al CSMeste noul preºedinte al CSMeste noul preºedinte al CSMeste noul preºedinte al CSMeste noul preºedinte al CSM

vedea ce va decide CCR. Aº evita sã tranºez
eu aceastã chestiune”.

În ceea ce priveºte protestele magistraþilor,
de la sfârºitul anului, Marcu a spus: “Cred cã

trebuie sã identificãm punþi de le-
gãturã între noi ºi sã transmitem un
mesaj de unitate în exterior. Primul
an în consiliu a fost destul de zbu-
ciumat. Aº spune cã nu din cauza
noastrã, dar întregul context, eco-
nomic, politic. Fiecare dintre noi a
reacþionat la cald aºa cum a crezut
cã e mai bine.”

De asemenea, judecãtoarea a fost
întrebatã de Cristian Ban, procuror,
ce vot ar da în Parlament, privind
legile justiþiei, dacã ar avea posibili-
tatea. “Aº lua în considerare evolu-
þiile, opinia colegilor de la ÎCCJ ºi
m-aº exprima în deplinã cunoºtinþã
de cauzã ºi cu deplinã responsabili-
tate”, a rãspuns Marcu.

Noul vicepreºedinte al Consiliului Superi-
or al Magistraturii este procurorul Codruþ
Olaru este, decizia fiind luatã cu 10 voturi
pentru ºi 9 împotrivã.

Iohannis, despre legile Justiþiei: Proceduri neclare, ad-hoc, cu pumnul în gura Opoziþiei
Preºedintele Klaus Iohannis a criticat modificãrile la legilor Justiþiei, spunând ieri, la ºedinþa CSM, cã

acestea s-au fãcut precum îngrãºarea porcului în Ajun, cu “pumnul în gura Opoziþiei” ºi fãrã transparen-
þã. “O procedurã parlamentarã pe care în aceastã formã nu am avut-o niciodatã, cu discuþii lipsite total
de transparenþã, cu pumnul în gura Opoziþiei, ba chiar unii au vrut sã voteze ca Opoziþia sã nu mai aducã
amendamente de alea deranjante, cu lucrat noaptea, cu lucrat multe ore în ultimele zile ale sesiunii. De ce
s-ar fi grãbit doamnele ºi domnii parlamentari sã îngraºe porcul înainte de Crãciun? Probabil n-au auzit
de acea vorbã din popor cu îngrãºatul porcului în Ajun de Crãciun”, a declarat preºedintele Klaus
Iohannis, la ºedinþa Consiliului Superior al Magistraturii.

ªeful statului a mai criticat graba cu care parlamentarii vor sã aducã modificãri legilor Justiþiei. “Au
ieºit trei legi contestate, nu numai de Opoziþie la CCR, ci ºi de ICCJ, care a analizat aceste legi ºi le-a
considerat cã nu se încadreazã în cadrul constituþional din România. Eu, preºedintele României regret cã
s-a ajuns ca legile justiþiei sã se discute în proceduri neclare, ad-hoc, sub presiunea timpului, cu neres-
pectarea unor cutume în procedurã parlamentarã ºi, în final, aprobate în mare vitezã, vitezã neexplicatã
în spaþiul public ºi ajunse toate sã fie contestate de CCR”,a mai spus Iohannis.

Iohannis, convorbire cu premierul israelian Netanyahu
altele, statelor membre ONU sã se
abþinã sã stabileascã misiuni diploma-
tice în Ierusalim ºi sã intensifice efor-
turile internaþionale pentru o pace du-
rabilã, cuprinzãtoare ºi justã în Ori-
entul Mijlociu.

Administraþia Prezidenþialã preci-
zeazã cã, potrivit acestei poziþii, apro-
bate de Preºedintele României ante-
rior votului, pe baza propunerii argu-
mentate, în scris, a Ministerului ro-
mân al Afacerilor Externe, Ierusali-
mul reprezintã o temã centralã în ca-
drul negocierilor de pace, iar statutul
acestuia ar trebui stabilit în urma în-
cheierii unui acord direct între pãrþi.
România a subliniat, în cadrul expli-
caþiei de vot, ºi necesitatea rezolvãrii
juste ºi de duratã a conflictului israe-
liano-palestinian, prin implementarea
„soluþiei celor douã state”, Israel ºi
Palestina, care sã coexiste în pace ºi
securitate, ca unicã variantã viabilã ºi
capabilã sã garanteze îndeplinirea as-
piraþiilor pãrþilor. De asemenea, s-a
arãtat cu acel prilej cã poziþia þãrii noas-

tre faþã de statutul oraºului Ierusalim
rãmâne conformã cu cea stabilitã prin
rezoluþiile Consiliului de Securitate
ONU ºi Adunãrii Generale ONU în
materie. Totodatã, în poziþia expri-
matã cu prilejul explicaþiei de vot, Ro-
mânia a fãcut apel la calm, a încura-
jat pãrþile sã reia dialogul direct pen-
tru deblocarea procesului de pace ºi
a arãtat cã, în prezent, este necesarã
reînnoirea eforturilor internaþionale
pentru relansarea acestuia, context
în care momentul promovãrii Rezo-
luþiei adoptate pe 21 decembrie 2017
a fost privit cu reticenþã de cãtre þara
noastrã, ceea ce a ºi motivat decizia
de vot „abþinere”.

„În consecinþã, o eventualã deci-
zie în sensul mutãrii Ambasadei Ro-
mâniei de la Tel Aviv la Ierusalim poa-
te fi luatã doar pe baza parametrilor
menþionaþi, cu luarea în considerare
a evoluþiilor viitoare privind Proce-
sul de Pace în Orientul Mijlociu, iar,
în cadrul acestuia, privind problema
statutului Ierusalimului”, se aratã în

comunicat.
La rândul sãu, Iohannis a eviden-

þiat simbolismul aniversãrii, în acest
an, a ºapte decenii de relaþii diplo-
matice neîntrerupte dintre cele douã
state, care coincide cu împlinirea a
70 de ani de la înfiinþarea Statului
Israel ºi cu celebrarea Centenarului
României Moderne.

Cei doi înalþi demnitari au discu-
tat, totodatã, despre situaþia actualã
din Iran, ºeful statului exprimând re-
gretul pentru pierderile de vieþi ome-
neºti înregistrate în urma recentelor
proteste ºi speranþa cã violenþele vor
înceta, iar libertatea de exprimare ºi
libertatea de întrunire paºnicã vor fi
respectate.

Ministerul Afacerilor Externe a
transmis, în 21 decembrie, în legã-
turã cu rezoluþia pe tema statutului
Ierusalimului cã România a exprimat
vot de „abþinere” în cadrul Adunãrii
Generale ONU fiind necesarã pru-
denþa ºi relansarea dialogului în ca-
drul procesului de pace.

Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luatã.
O voi formaliza în limitele competenþei mele

propune. (...) Eu vã repet ce am spus. Este o
decizie pe care am luat-o, este o decizie pe care
urmeazã sã o formalizez în limitele competenþelor
mele legale”, a spus ministrul Justiþiei, la ieºirea
din sediul Consiliul Superior al Magistraturii
(CSM), unde s-au desfãºurat, ieri, alegeri pentru
noua conducere a instituþiei.

Ministrul Justiþiei, Tudorel Toader, a declarat,

în 21 noiembrie, cã toate concluziile sale în legã-
turã cu rapoartele Inspecþiei Judiciare efectuate
în urma verificãrilor la DNA ºi la Parchetul Gene-
ral le va prezenta într-o conferinþã de presã ce e
posibil sã aibã loc în 31 decembrie 2017. Acest
lucru, însã, nu s-a întâmplat, Toader neanunþând
nici pânã în acest moment ce decizie a luat în
cazul managementului DNA ºi al PG.
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Interesanta diplomaþie a preºedintelui Macron!Interesanta diplomaþie a preºedintelui Macron!Interesanta diplomaþie a preºedintelui Macron!Interesanta diplomaþie a preºedintelui Macron!Interesanta diplomaþie a preºedintelui Macron!
MIRCEA CANÞÃR

Contrar Berlinului, care întreþine relaþii
reci, dacã nu execrabile, momentan, cu
Ankara, Parisul, prin preºedintele Emma-
nuel Macron, are alte abordãri, mult mai
flexibile, în materie de politicã externã,
considerate de analiºti ca „pragmatice ºi
raþionale”. Vizita de ieri, pentru o jumãta-
te de zi, a preºedintelui turc, Recep Tay-
yip Erdogan, primit la Elysee, de omolo-
gul sãu francez, este cea mai importantã
deplasare a ºefului de stat turc într-un
þarã UE, dupã puciul ratat în iulie 2016 ºi,
în premierã, dupã accederea în funcþia de
preºedinte, anul trecut, a lui Emmanuel
Macron. Vizita survine ºi pe fondul a nu-
meroase pusee diplomatice, consecutive,
datorate încarcerãrii unor jurnaliºti fran-
cezi – Mathias de Pardon ºi Loup Bureau
– ºi a reprimãrii opozanþilor liderului de la
Ankara. Tot arestat se aflã ºi Deniz Yucel,
corespondentul publicaþiei germane „Die
Welt”. În relaþia tensionatã cu Berlinul s-a
ajuns pânã acolo încât Angela Merkel –
neinspirat etichetatã drept „nazistã” – a
cerut imperativ oprirea negocierilor pri-
vind apropierea Turciei de UE. Or, preºe-
dintele francez nu a marºat pe aceastã ati-

tudine tranºantã, conservându-ºi astfel
avantajul de a fi un interlocutor privilegiat
pentru Ankara. Aºadar, menþinând un dia-
log exigent ºi constructiv, Emmanuel
Macron se aflã într-o poziþie avantajoasã,
care îi permite interesante demersuri di-
plomatice. Fiindcã, izolatã diplomatic, în
relaþii proaste cu Washingtonul, „ameste-
cate” cu NATO, Ankara cautã puncte de
apropiere cu UE ºi ruta trece prin Paris.
Cooperarea între Franþa ºi Turcia este vi-
talã, a spus Recep Tayyip Erdogan. An-
kara, de exemplu, a salutat declaraþiile
franceze de condamnare a recunoaºterii
de cãtre SUA a Ierusalimului drept noua
capitalã a Israelului. Chiar criticat, de la
stânga la dreapta, pentru acest rendez-
vous, cu un lider considerat dictator, toc-
mai aceastã atitudine suplã este ilustrarea
noi doctrine diplomatice a preºedintelui
francez. Care, în Siria, nu a exclus sã dis-
cute cu Bashar al-Assad, reproºându-i
fãrã menajamente excesele, pe Vladimir
Putin l-a primit cu fast – ºi ce fast! – la
Versailles, deºi a formulat mari rezerve
faþã de activitatea site-urilor „Russia To-
day” ºi „Sputnik”, douã media apropiate

de Kremlin. Iar cu Recep Tayyip Erdo-
gan a abordat dosare sensibile, precum
chestiunea sirianã, lupta împotriva tero-
rismului, criza imigranþilor, ºi „poate”
chestiunea drepturilor omului, inclusiv si-
tuaþia ziariºtilor arestaþi. Un nou impuls,
pentru candidatura turcã la UE nu s-a aflat
în centrul discuþiilor, spun ziariºtii fran-
cezi, ceea ce nu exclude acroºarea ei.
Oricum, Emmanuel Macron a cerut evi-
tarea unei rupturi între UE ºi Turcia, rela-
þiile bilaterale fiind considerate indispen-
sabile. Primirea, de ieri, la Elysee, a avut
loc într-un moment în care jihadiºtii fran-
cezi, dupã înfrângerea suferitã, cautã sã
revinã în Hexagon. Bineînþeles, din meniu
nu au lipsit chestiunile economice, Franþa
rãmânând un partener al Turciei, econo-
mic ºi comercial, schimburile între cele
douã þãri cifrându-se, în 2016, la 13,38
miliarde euro. În noiembrie anul trecut,
Turcia a semnat o scrisoare de intenþie
cu Franþa ºi Italia, pentru cumpãrarea de
rachete sol-aer de la consorþiul franco-
italian Eurosam. Dar trebuie decriptate ºi
subtilitãþile acestui rendez-vous. Contex-
tul este dificil pentru Ankara. Încercuitã

în Orientul Mijlociu, în dificultate cu Si-
ria ºi Irak, pe de o parte, iar pe de altã
parte în relaþii proaste cu Washingtonu-
lui, nu numai prin recunoaºterea Ierusali-
mului, drept capitala Israelului, dar ºi prin
susþinerea americanã a Partidului Demo-
crat Sirian (PYD) ºi refuzul extrãdãrii lui
Fethullah Gullen, apoi inculparea lui Ha-
kan Atilla, fost director al Halik Bank.
50.000 de persoane sunt deþinute în Tur-
cia pentru legãturi presupuse cu confre-
ria islamistã a lui Fethullah Gullen, acuzat
de autoritãþile de la Ankara de organizarea
puciului ºi complicitate la rebeliunea kur-
dã ºi nu mai puþin de 150.000 de funcþio-
nari ºi-au pierdut locul de muncã. Calcu-
lele lui Erdogan sunt de bunã seamã so-
fisticate – obiectiv ºi subiectiv – el ºtiind
cã nici þãrile Orientului Mijlociu, nici SUA,
nici Rusia sau Iranul nu sunt parteneri
strategici, ci doar aliaþi conjuncturali. Rã-
mâne de vãzut dacã aceastã vizitã la Paris
este un prim pas spre concilierea turco-
europeanã, dupã ce Erdogan a declarat,
recent, cã doreºte bune relaþii cu UE ºi
þãrile UE, reducerea numãrului de duºmani
ºi augmentarea numãrului de prieteni.

Dacã în alþi ani craiovenii erau
aºteptaþi sã-ºi plãteascã taxele ºi
impozitele cu o întârziere de aproa-
pe douã sãptãmâni, dându-se vina
pe softurile cu care trebuie sã lu-
creze instituþia, de aceastã datã toate
cele ºapte puncte de încasare ale
Direcþiei de Taxe ºi Impozite a Pri-
mãriei Craiova au fost deschise
chiar din a treia zi a anului, adicã de
miercuri. Cei care s-au prezentat
miercuri, joi ºi vineri la ghiºee au
putut însã sã-ºi achite doar amen-
zile contravenþionale ºi debitele din
anii precedenþi. De luni, funcþiona-
rii vor începe sã le primeascã ºi banii
pentru plata taxelor ºi impozitelor
pe anul în curs, aºa cum au fost
aprobate de consilierii locali, în ul-
tima ºedinþã din 2017.

Mai întâi amenzile, ºi apoi taxele
Cele trei zile în care s-au înca-

sat numai banii din amenzi nu au
fost în zadar, autoritãþile atrãgând
atenþia contribuabililor cã nu li se
vor încasa taxele ºi impozitele afe-
rente acestui an dacã se dovedeº-
te cã nu ºi-au achitat nici pânã
acum contravenþiile mai vechi.
Potrivit municipalitãþii, primul lu-
cru pe care îl face funcþionarul de
la ghiºeu este sã verifice, în sis-
tem, dacã persoana care doreºte
sã-ºi achite taxele figureazã sau nu
cu amenzi neplãtite. În cazul în
care se constatã acest lucru, titu-
larul este pus mai întâi sã-ºi achite
acei bani, iar mai apoi poate sã-i
achite ºi pe cei pentru plata taxe-

De luni, craiovenii îºi pot plãti taxele ºi impozitele
pentru anul 2018. Autoritãþile atrag atenþia cã funcþi-

onarii de la ghiºee nu le vor încasa însã banii dacã
figureazã cu amenzi, fiind necesar ca, mai întâi, sã le
achite pe acestea. ªi în anul acesta, autoritãþile au
decis sã se acorde reducerea de 10% celor care d

achitã integral impozitele pânã la data de 31 martie.
lor ºi impozitelor. Chiar dacã nu
au ajuns la ghiºee în aceste trei zile
în care s-au putut achita numai
debitele, autoritãþile spun cã res-
pectivii contribuabili pot face acest
lucru în momentul în care se pre-
zintã la punctul de încasare, însã
trebuie sã vinã pregãtit cu mai
mulþi bani de acasã.

Un singur impozit pe proprietate
s-a dublat

Cu puþine excepþii, craiovenii
vor plãti exact aceleaºi taxe ºi im-
pozite pe care le-au plãtit pentru
proprietate ºi în anul 2017. Auto-
ritãþile au pãstrat cotele de impo-
zitare pe care le-au folosit anul tre-
cut, autoritãþile precizând, la mo-
mentul dezbaterii lor, cã sunt mi-

nimele prevãzute de Codul Fiscal,
fapt care situeazã Craiova printre
puþinele municipii din þarã care
percepe astfel de taxe mici. În ca-
zul persoanelor fizice, impozitul pe
clãdire se calculeazã tot în func-
þie de destinaþia imobilului. Dacã
este folosit pentru locuinþã, pro-
prietarului i se calculeazã un im-

pozit de 0,08% din valoarea eva-
luatã a proprietãþii. Dacã imobilul
este folosit cu o altã destinaþie de-
cât cea pentru locuit, de exemplu
pentru sediu de firmã, atunci va
plãti un impozit mai mare. ªi aici
apare o majorare pe care a intro-
dus-o Primãria Craiova pentru
acest an, cota de impozitare fiind

majoratã la 0,4%, adicã dublu faþã
de anul trecut.

Bonificaþia de 10% se pãstreazã
Cu alte cuvinte, dacã deþin un

apartament pe care îl folosesc alt-
fel decât pentru locuinþã, proprie-
tarii trebuie sã fie pregãtiþi cu bani
mai mulþi, impozitul pentru clãdiri-
le nerezidenþiale fiind dublu în 2018.
Acesta este singurul caz care îi
afecteazã direct pe contribuabilii,
persoane fizice. Restul impozitelor
care se plãtesc, cum este impozitul
pe teren ºi pe maºinã, rãmân ne-
schimbate, autoritãþile nu au apli-
cat nici o majorare. ªi taxa de par-
care pe domeniul public a rãmas
neschimbatã, pãstrându-ºi cuantu-
mul pe care l-a avut din momentul
în care a fost instituitã – 40 de lei.
În schimb, dacã aleg sã-ºi achite
integral impozitele pe proprietate
pânã la data de 31 martie, contri-
buabilii beneficiazã de o reducere
de 10%, bonificaþie pe care, de ase-
menea, autoritãþile au pãstrat-o ºi
în acest an.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Chiar dacã în toatã perioada sãrbãtorilor de iarnã pe-
tardele ºi pocnitorile au rãsunat frecvent pe strãzi, repre-
zentanþii Inspectoratului de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj spun
cã au fost fãcute zeci de controale ºi cei care au fost
prinºi încãlcând legea au fost sancþionaþi. Astfel, potrivit
unui bilanþ fãcut la nivelul IPJ Dolj, pentru preîntâmpina-
rea producerii unor evenimente regretabile cauzate de
folosirea obiectelor pirotehnice ilegale în perioada sãrbã-
torilor de iarnã 2017 – 2018, beneficiind ºi de experienþa

Reprezentanþii Inspectoratului
Judeþean de Poliþie (IPJ) Dolj au
anunþat cã, în cursul zilei de joi, a
fost reþinut ºi introdus în arestul
IPJ Dolj Cristinel ªiºu, de 44 de
ani, din municipiul Bãileºti, pentru
comiterea infracþiunii de tentativã
de viol, faptã pe care a
comis-o la sfârºitul anu-
lui trecut. Mai exact, po-
liþiºtii din Bãileºti au fost
sesizaþi pe 28 decembrie
2017, în jurul orei 20.30,
de Elena G., de 29 ani,
din localitate, cu privire
la faptul cã, mergând pe
strada Ardealul, din mu-
nicipiu, a fost acostatã de
un bãrbat care se depla-
sa cu o bicicletã ºi, sub
ameninþarea cuþitului, a
încercat sã întreþinã ra-
port sexual cu aceasta. 

Tânãra le-a povestit
oamenilor legii cã lucrase pânã la
ora 20.00, fiind angajatã la o casã
de pariuri sportive din Bãileºti, iar
la finalul programului a plecat cã-

Magdalena ªerban, de 36 de
ani, din Craiova, „criminala de la
metrou”, rãmâne în spatele gra-
tiilor dupã ce, ieri, Tribunalul Bu-
cureºti a prelungit mandatul de
arestare emis pe numele ei.

Femeia este acuzatã cã, pe 12
decembrie, seara, a împins-o pe
Alina Ionela Ciucu, de 25 de ani,
pe ºine, în staþia de metrou Dris-
tor 1 din Capitalã. Mai mult, a îm-
pins-o cu piciorul în momentul
când a vrut sã se agaþe de margi-
nea peronului. Victima, care era
tot din judeþul Dolj, din satul Liº-
teava, comuna Ostroveni, ºi se
mutase în Bucureºti de când în-

Magdalena ªerban,Magdalena ªerban,Magdalena ªerban,Magdalena ªerban,Magdalena ªerban,
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cepuse facultatea, a decedat dupã
ce a fost lovitã de metrou. Cu câ-
teva ore mai devreme, Magdalena
ªerban încercase sã mai arunce
pe ºine, în staþia de metrou Cos-
tin Georgian, o altã tânãrã, care
însã s-a luptat cu agresoarea ºi a
scãpat.

Magdalena ªerban a fost încar-
ceratã la Spitalul Penitenciar Jila-
va, pentru a fi supusã expertizei
medico-legale neuro-psihiatrice
pentru a se stabili dacã a avut dis-
cernãmânt, iar acolo ar fi amenin-
þat cu moartea douã angajate, mo-
tiv pentru care a fost sesizat Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Ilfov.

Bãileºtean arestat pentru tentativã de violBãileºtean arestat pentru tentativã de violBãileºtean arestat pentru tentativã de violBãileºtean arestat pentru tentativã de violBãileºtean arestat pentru tentativã de viol
Un bãrbat de 44 de ani, din municipiul Bãileºti, a fost

arestat preventiv pentru 30 de zile, ieri dupã-amiazã, în baza
mandatului emis pe numele sãu de Judecãtoria Bãileºti.
Bãrbatul, care este recidivist, a fost prins în cursul zilei de joi,
în timp ce se îndrepta cãtre Punctul de Trecere a Frontierei
Calafat, cu bagajele la el, în încercarea de a pãrãsi þara,
întrucât se sustrãgea cercetãrilor într-un dosar vizând tentati-
vã de viol, faptã pe care a comis-o pe 28 decembrie 2017.

tre casã, pe bicicletã. Din spatele
ei a apãrut un bãrbat, tot pe bici-
cletã, a acroºat-o, dezechilibrând-
o, iar apoi a scos cuþitul ºi a ame-
ninþat-o cã o omoarã dacã nu în-
treþine raporturi sexuale cu el. Tâ-
nãra a strigat dupã ajutor, iar dintr-

o curte a ieºit un bãrbat, fapt ce l-
a determinat pe agresor sã fugã.

În urma detaliilor oferite de vic-
timã ºi a cercetãrilor efectuate,

poliþiºtii au reuºit sã stabileascã
identitatea autorului, în persoana lui
ªiºu Cristinel, de 44 ani, din muni-
cipiul Bãileºti, cu antecedente pe-
nale, însã n-au reuºit sã dea de
urma acestuia, bãrbatul sustrãgân-
du-se cercetãrilor. În cursul zilei
de joi, 4 ianuarie a.c., în jurul orei
6.00, în urma activitãþilor opera-
tiv-informative specifice desfãºu-
rate de poliþiºti, autorul a fost de-
pistat pe DN 56, în timp ce se de-
plasa cu un taxi, în care avea ºi
bagaje, cãtre Punctul de Trecere a
Frontierei (PTF) Calafat, cu intenþia
de a pãrãsi þara. 

„În cauzã a fost pusã în miºca-
re acþiunea penalã pen-
tru sãvârºirea infracþiu-
nii de tentativã de viol-
, inculpatul fiind reþinut
pe bazã de ordonanþã pe
o perioadã de 24 de ore.
Bãrbatul a fost introdus
în Centrul de Reþinere ºi
Arestare Preventivã
Dolj”, a declarat inspec-
tor principal Cãtãlin Do-
chia purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj. Ieri dupã-
amiazã, bãrbatul a fost
prezentat Judecãtoriei
Bãileºti cu propunere de
arestare preventivã, pro-

punere admisã de instanþã, care a
emis mandat pentru 30 de zile pe
numele sãu, dupã cum au mai pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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Poliþiºtii Serviciului Arme, Explozivi ºi

Substanþe Periculoase din cadrul IPJ Dolj au
întocmit, în perioada 21 noiembrie 2017 – 5
ianuarie 2018, în baza planului de acþiune „Foc
de Artificii”, nu mai puþin de 104 dosare penale
pentru încãlcarea prevederilor legale vizând
articolele pirotehnice ºi au aplicat amenzi în
valoare de peste 22.000 lei. În plus, în urma
controalelor efectuate, au fost confiscate 810
kg articole pirotehnice deþinute ilegal, dupã
cum au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

anilor trecuþi, poliþiºtii din cadrul Serviciului Arme, Ex-
plozivi, Substanþe Periculoase au pus în aplicare un plan
de mãsuri denumit generic „Foc de Artificii” 2017 – 2018,
cu scopul de a depista actele de comercializare ºi folosire
ilegalã a obiectelor pirotehnice, derulat în perioada 21
noiembrie 2017 – 5 ianuarie 2018.

„Pentru implementarea prevederilor planului de mã-
suri au fost cooptaþi poliþiºti de la toate structurile In-
spectoratului ºi de la toate subunitãþile teritoriale din ju-
deþ, care au acþionat pentru identificarea tuturor agenþilor
economici sau a persoanelor fizice care efectueazã opera-
þiuni fãrã drept cu articole pirotehnice, monitorizarea so-
cietãþilor comerciale care au efectuat operaþiuni cu arti-
cole pirotehnice în decursul anului 2017. Totodatã, au fost

dispuse mãsuri pentru contracararea comerþu-
lui stradal cu astfel de produse ºi a folosirii
acestora în spaþiul public, prin efectuarea de
controale punctuale în zonele cunoscute, pie-
þe, târguri, centre comerciale, etc. O altã com-
ponentã a planului de mãsuri, care ºi-a dove-
dit eficienþa, a fost mediatizarea acþiunilor
întreprinse de poliþiºti, precum ºi informarea
opiniei publice cu privire la legislaþia în do-
meniu ºi consecinþele încãlcãrii acestor nor-
me”, ne-a declarat inspector principal Cãtãlin
Dochia, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Astfel, în urma activitãþilor de control des-
fãºurate de poliþiºtii doljeni, în baza planului
de mãsuri „Foc de Artificii” 2017 – 2018,
aceºtia au constatat nu mai puþin de 104 fapte
de naturã penalã, pentru documentarea cãro-
ra au fost întocmite dosare de cercetare pe-

nalã. De asemenea, au fost constatate ºapte abateri de
naturã contravenþionalã, pentru sancþionarea cãrora poli-
þiºtii au aplicat amenzi în valoare totalã de 22.400 lei, dis-
punându-se, cu aceeaºi ocazie ridicarea în vederea con-
fiscãrii a unei cantitãþi totale de 810 kg articole pirotehni-
ce ilegale, dupã cum au mai precizat reprezentanþii IPJ
Dolj, subliniind cã nici o persoanã nu a fost rãnitã în aceas-
tã perioadã ca urmare a folosirii necorespunzãtoare a ma-
terialelor pirotehnice ilegale.
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Autoritãþile sanitare considerã
panourile publicitare anti-vaccina-
re „un atentat la sãnãtatea copii-
lor”. În condiþiile în care epidemia
de rujeolã trebuie sã fie un semnal
de alarmã atât pentru medici ºi au-
toritãþi cât ºi pentru pãrinþi. Medi-
cii atrag atenþia cã lipsa vaccinãrii
duce la forme grave ale bolii ºi chiar
la decesul copiilor.

Conform art. 44 din Legea nr.
95/2006 privind reforma în dome-
niul sãnãtãþii: „campaniile de in-
formare, educare ºi comunicare
cu privire la teme care privesc sã-
nãtatea publicã trebuie sã fie avi-
zate de Ministerul Sãnãtãþii”. Ne-
respectarea dispoziþiilor
legale în vigoare privind
avizarea publicitãþii pro-
duselor, precum ºi a
campaniilor de informare,
educare ºi comunicare cu
privire la teme care pri-
vesc sãnãtatea publicã,
constituie contravenþie ºi
se sancþioneazã cu amen-
dã de la 10.000 lei la
25.000 lei, conform  HG
nr. 857/2011 privind sta-
bilirea ºi sancþionarea con-
travenþiilor la normele din
domeniul sãnãtãþii publice.

Preºedintele Societãþii Naþiona-
le de Medicinã de Familie, Rodica
Tãnãsescu, a declarat, pentru
MEDIAFAX, cã este ilegal ca
CNAS sã nu prelungeascã con-
tractele ºi cu medicii de familie care
nu au semnat actele adiþionale, pre-
cizând cã protestul se va încheia
în curând, dar fãrã niciun rezultat.

“La nivelul CNAS, s-a realizat
o imensã gafã ieri (n.r. - joi), când
au impus caselor locale sã nu mai
contracteze cu medicii care nu
semnaserã actul adiþional pânã
atunci, ceea ce reprezintã o încãl-
care a legii. Una dintre principalele
obligaþii ale Casei este aceea de a
contracta servicii pentru toatã po-
pulaþia þãrii, cu toþi medicii sau ca-
binetele, cu unitãþile legale, care au
pacienþi. Ei au dat de înþeles cã
existã o limitã, dar tot ei, la nivelul
celorlalte segmente, nu au termi-
nat contractarea în foarte multe
zone ale þãrii, nici pentru ambulato-
riul de specialitate, nici pentru pa-
raclinic, nici pentru spitale. Tot ei,
în anii precedenþi, nu au þinut cont
de semnarea retroactivã ºi au fã-
cut-o cu mare lejeritate. Aºadar, nu
poþi sã tratezi aceeaºi lege dupã cum
îþi convine”, a declarat Tãnãsescu.

Medicii de familie susþin cã CNAS încalcã legea
dacã nu prelungeºte contractele cu aceºtia

Potrivit Casei Naþionale de Asi-
gurãri de Sãnãtate, 25% dintre
medicii de familie nu au con-
tractele prelungite, ceea ce în-
seamnã cã aproximativ 4,5 mili-
oane de oameni pot rãmâne fãrã
trimiteri sau reþete compensate.
“CNAS a dat directive la nivelul
caselor locale, sub ameninþãri, sã
nu contracteze cu medicii care
nu au semnat aceste acte adiþio-
nale. Acest lucru aratã cã CNAS
este o instituþie opresivã, care
foloseºte banii asiguraþilor ca in-
strument de ºantaj la adresa me-
dicilor ºi nu încearcã sã rezolve
problemele, mãcar cele care se
referã la legislaþie ºi la drepturile
oamenilor de a-ºi primi drepturi-
le medicale. Acest lucru aratã cã
se ascund problemele sub preº”,
a adãugat preºedintele SNMF.

Medicii de familie anunþã cã pro-
testul pe care l-am început mier-
curi, 3 ianuarie, se va încheia în
zilele urmãtoare. De asemenea,
dacã nu vor avea toþi pacienþii ac-
ces la consultaþii gratuite, trimiteri
ºi reþete compensate, medicii spun
cã se va ajunge în instanþã. “Sigur,
vom înceta, la un moment dat, azi,
mâine sau poate luni, acest protest,

dar asta nu înseamnã cã proble-
mele s-au rezolvat. Este un lucru
trist sã constatãm cã mulþi dintre
colegii noºtri au fost extrem de te-
mãtori ºi nu au înþeles cã interese-
le noastre, ale tuturor este sã im-
punem Casei o legislaþie mai bunã,
mai corectã în favoarea oamenilor
ºi în favoarea profesiei medicale.
Aceastã teamã accentuatã a dus la
înãbuºirea acestui protest. Noi am
încercat toate celelalte forme de
protest tocmai pentru a nu se ajun-
ge aici. Se va rezolva pânã la urmã

pentru cã scandalul va fi foarte
mare. Dacã nu se va rezolva, vom
recomanda ºi vom plãti avocaþi
pentru 4,5 milioane de cetãþeni care
sã dea în judecatã CNAS-ul pen-
tru cã nu le respectã drepturile”, a
precizat medicul.

Joi, CNAS a anunþat cã perioa-
da de prelungire a contractelor cu
cabinetele de medicinã de familie
s-a încheiat. “Furnizorii de servi-
cii medicale care nu au semnat
actele adiþionale vor putea intra în
relaþii contractuale cu casele de

asigurãri de sãnãtate în baza unor
contracte cu durata determinatã
(pânã la 31 martie a.c.) ce vor pu-
tea fi încheiate la o datã anunþatã
ulterior de casele de asigurãri de
sãnãtate. Menþionãm cã pânã la
încheierea perioadei de prelungire
a contractelor cu casele de asigu-
rãri de sãnãtate peste 75% din
medicii de familie au semnat ac-
tele adiþionale menþionate. Toto-
datã, precizãm cã asiguraþii cu
urgenþe medico-chirurgicale pre-
cum ºi cu 59 de afecþiuni nomi-
nalizate în anexa la prezentul co-
municat (între care se numãrã
afecþiunile oncologice, diabetul,
hepatita cronicã, astmul bronºic,
dar ºi afecþiunile copilului cu vâr-
sta sub un an) se pot prezenta la
consultaþie direct la medicul spe-
cialist, fãrã a fi necesar bilet de
trimitere”, transmite CNAS.

Ministrul Sãnãtãþii, Florian Bo-
dog, a declarat, pentru MEDIA-
FAX, cã nu considerã „etic ºi
normal” ca medicii de familie care
protesteazã faþã de birocraþia din
sistemul de sãnãtate sã foloseas-
cã pacienþii în negocieri, preci-
zând cã „existã loc de mai bine la
finanþare.

Controale la panourile publicitareControale la panourile publicitareControale la panourile publicitareControale la panourile publicitareControale la panourile publicitare
pe teme de sãnãtate publicãpe teme de sãnãtate publicãpe teme de sãnãtate publicãpe teme de sãnãtate publicãpe teme de sãnãtate publicã

Dupã ce în mai multe oraºe au apãrut, la sfârºitul anului
trecut, panouri publicitare împotriva vaccinãrii, inspectorii
din cadrul direcþiilor de sãnãtate publicã vor controla toate
afiºele care promoveazã campaniile de informare pe teme
de sãnãtate publicã.

CMR solicitã adoptarea
legii vaccinãrii

În ceea ce priveºte legea vac-
cinãrii, în urmã cu o lunã, Cole-
giul Medicilor din România a tri-
mis o adresã Camerei Deputaþilor
prin care solicitã adoptarea pro-
iectului de lege adoptat deja de
Senat. Potrivit unui comunicat de
presã al CMR, vaccinarea a con-
tribuit decisiv la scãderea morta-
litãþii ºi morbiditãþii prin boli in-
fecþioase, a dus la creºterea sub-
stanþialã a speranþei de viaþã. În
fiecare an, circa 3 milioane de vieþi
sunt salvate prin vaccinare.

Totodatã, CMR considerã cã
vaccinarea este un drept al copilu-
lui, necesar pentru a obþine cea mai
bunã stare de sãnãtate posibilã ºi a
nu fi expus în viitor pericolelor re-
prezentate de unele boli infecþioa-
se grave.  CMR afirmã cã a urmã-
rit cu atenþie etapele parcurse de
„Legea privind vaccinarea persoa-
nelor din România” ºi a transmis
puncte de vedere constructive care
sã ajute la adoptarea unui act nor-
mativ coerent, în acord cu princi-
piile fundamentale precizate.

Pãrinþii care vor refuza
vaccinarea obligatorie

a copiilor lor riscã amenzi

Proiectul de lege privind vacci-
narea persoanelor în România a fost
adoptat în luna octombrie 2017 de
Senat. Documentul prevede, în
esenþã, cã pãrinþii care vor refuza

vaccinarea obligatorie a
copiilor lor vor risca
amenzi de pânã la
10.000 de lei. Rãspun-
derea pentru prezenta-
rea copiilor la vaccina-
re va aparþine pãrinþilor,
reprezentanþilor legali
sau persoanelor care
cresc ºi îngrijesc copii
în baza unei mãsuri de
protecþie socialã. Con-
cret, documentul pre-
vede cã, atunci când
vine vorba de vaccinã-
rile obligatorii, consim-

þãmântul va fi considerat ca fiind
dat din oficiu. Totuºi, pãrinþii vor
putea sã refuze în scris vaccinarea
obligatorie. Chiar dacã pãrinþii re-
fuzã vaccinarea obligatorie, în pro-
iect scrie cã, la înscrierea copiilor
într-o colectivitate, va trebui pre-
zentatã o adeverinþã de la medicul
de familie care sã ateste efectuarea
vaccinãrilor obligatorii. Dacã vac-
cinãrile obligatorii nu sunt fãcute,
pãrinþii vor trebui sã prezinte calen-
darul de recuperare a acestora sau
o adeverinþã cu contraindicaþiile me-
dicale pentru vaccinare.

În cazul în care pãrinþii refuzã
vaccinarea copiilor, aceºtia vor ris-
ca amenzi între 5.000 ºi 10.000
de lei, se aratã în proiect.

Categoriile de vaccinãri obliga-
torii vor fi: vaccinãrile stabilite prin
Calendarul Naþional de Vaccinare
pentru copii; vaccinãrile impuse
de situaþii epidemiologice, care
implicã vaccinarea ca mãsurã de
intervenþie, în vederea limitãrii
bolilor care pot fi prevenite prin
vaccinare; vaccinãrile pentru per-
sonalul medico-sanitar din unitã-
þile sanitare publice ºi private; vac-
cinãrile pentru alt personal din
unitãþile publice ºi private care,
prin natura atribuþiilor, sunt expu-
se suplimentar la boli infecþioase
sau pot reprezenta surse de infec-
þie care ar putea pune în pericol
sãnãtatea publicã.

RADU ILICEANU



6 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 6 ianuarie 2018economieeconomieeconomieeconomieeconomie
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Propunerea Comisiei de di-
rec t ivã  pr iv ind condi þ i i  de
muncã transparente ºi previzi-
bile actualizeazã ºi înlocuieºte
Directiva din 1991 privind de-
claraþia scrisã (91/533/CEE),
care dã lucrãtorilor încadraþi
la un nou loc de muncã drep-
tul de a fi notificaþi în scris în
legãturã cu aspectele esenþia-
le ale raportului lor de muncã.
Dupã peste 25 de ani, aceastã
directivã nu mai reflectã rea-
litãþile în schimbare ale pieþei
muncii, în special noile forme
de muncã ce au apãrut în ulti-

Muncitorii vor lucra atât în
câmp la cules fructe, curãþat
pomi, cât ºi în fabricã la aranja-
rea fructelor în lãzi ºi caserole.
Sunt oferite 100 locuri de muncã
pentru femei pentru munca în
câmp ºi ambalat în depozit ºi 50
locuri de muncã pentru bãrbaþi
pentru munca în câmp, din care:
1 ºofer autobuz pentru transpor-
tul muncitorilor la locul de mun-
cã (categoria D + atestat); 2 ºoferi
camion pentru transportul fruc-
telor din câmp la depozit (catego-
ria C + E ºi atestat) ºi 2 tracto-
riºti. “Salariu oferit este de 6.25
euro brut/orã (pentru lucrul în
câmp) ºi 5.96 euro brut/orã (pen-

150 locuri de muncã în domeniul agricol
prin intermediul Reþelei EURES

EURES România oferã 150 locuri de muncã în domeniul
agricol. Mai precis în domeniul recoltãrii ºi ambalãrii fructelor,
în Spania. Grupul de firme din regiunea Lleida, Spania care
oferã cele 150 locuri de muncã este compus din mai multe
ferme dedicate producerii ºi comercializãrii fructelor.

tru lucrul în fabricã). Transpor-
tul dus-întors  va fi plãtit de mun-
citor. Pentru locuinþã (utilitãþi) ºi

alte cheltuieli se reþine 10% din
salariu în primul an ºi în al doilea
an 5% din salariu. Locuinþele au
zonã comunã de spãlãtorie ºi bu-
cãtãrii. Contractul de muncã se
semneazã în Spania (dupã înscrie-
rea în sistemul de securitate so-
cialã-obþinere NIE)”, se precizea-
zã într-un comunicat de presã al
AJOFM Dolj.

Termenul-limitã pentru depunerea
dosarelor este 31 martie 2018
Duratã contract este de 6 luni

(aprilie - septembrie 2018) cu po-
sibilitate de prelungire pânã în luna
noiembrie.  Nu se solicitã cunoº-
tinþe de limbã strãinã.

Persoanele cu domiciliul în ju-
deþul Dolj, care corespund cerin-
þelor posturilor oferite, trebuie sã
se adreseze consilierului EURES
din cadrul Agenþiei Judeþene pen-

tru Ocuparea Forþei de Muncã
Dolj, pentru a fi înregistrate în baza
de date pentru munca în strãinãta-
te. Înscrierea în baza de date pen-
tru munca în strãinãtate se reali-
zeazã pe baza urmãtoarelor docu-
mente: cererea tip (se completea-
zã la sediul agenþiei), copie act iden-
titate, CV Europass, adeverinþã
medicalã. Termenul-limitã pentru
depunerea dosarelor este 31 mar-
tie 2018. Data ºi locaþia bursei ur-
meazã a fi comunicate ulterior.

Condiþii de muncã mai transparenteCondiþii de muncã mai transparenteCondiþii de muncã mai transparenteCondiþii de muncã mai transparenteCondiþii de muncã mai transparente
ºi predictibile la nivelul întregii UEºi predictibile la nivelul întregii UEºi predictibile la nivelul întregii UEºi predictibile la nivelul întregii UEºi predictibile la nivelul întregii UE
Propunerea de directivã, adoptatã de Co-

misia Europeanã luna trecutã, se referã la
condiþii de muncã mai transparente ºi pre-
dictibile la nivelul întregii UE. Ea comple-
teazã ºi modernizeazã obligaþiile existente
în ce priveºte informarea fiecãrui lucrãtor

cu privire la condiþiile sale de muncã ºi cre-
eazã noi standarde minime pentru a asigu-
ra faptul cã toþi lucrãtorii, inclusiv cei cu
contracte de muncã atipice, beneficiazã de
o mai mare predictibilitate ºi claritate în
ceea ce priveºte aceste condiþii.

mii ani. „Prin adoptarea pro-
punerii de astãzi, luãm mãsuri
pentru a îmbunãtãþi transpa-
renþa ºi previzibilitatea condi-
þ i i lo r  de  muncã .  Universu l
muncii este în rapidã schim-
bare, cu un numãr crescând de
locuri  de muncã ºi  de con-
tracte atipice. Aceasta înseam-
nã cã din ce în ce mai mulþi
oameni sunt expuºi riscului de
a nu mai beneficia de drepturi
de bazã, începând cu dreptul
de a  cunoaºte  condiþ i i le  în
care lucreazã.  Un grad mai
mare de transparenþã ºi de pre-

vizibilitate va fi benefic atât
pentru lucrãtori, cât ºi pentru
întreprinderi…”, a subliniat
Marianne Thyssen, comisarul
pentru ocuparea forþei de mun-
cã, afaceri sociale, competenþe
ºi mobilitatea forþei de muncã.

Un pachet de informaþii
actualizate ºi extinse

Comisia vizeazã reducerea
riscului de protecþie insuficien-
tã a lucrãtorilor prin urmãtoa-
rele mãsuri: alinierea noþiunii
de lucrãtor la jurisprudenþa
Curþii de Justiþie a Uniunii Eu-
ropene; aducerea în cadrul do-
meniului de aplicare al directi-

vei a unor forme de muncã ce
sunt în prezent adesea exclu-
se; asigurarea faptului cã lucrã-
torilor li se pune la dispoziþie
un pachet de informaþii actua-
lizate ºi extinse încã din prima
zi a încadrãrii în muncã; crea-
rea unor noi drepturi minime,
precum dreptul la o mai mare

predictibilitate a muncii pentru
cei care lucreazã în cea mai
mare parte cu un program va-
riabil ºi nu în ultimul rând, con-
solidarea mijloacelor de asigu-
rare a respectãrii legislaþiei ºi
a cãilor de atac ca soluþie de
ultimã instanþã pentru rezolva-
rea eventualelor dezacorduri.

Consultãri publice speciale
În conformitate cu procedu-

ra legislativã ordinarã, aceastã
propunere urmeazã sã fie exa-
minatã de Parlamentul Euro-
pean ºi de Consiliu. Dupã a-
doptarea ei de cele douã insti-
tuþii, ea va fi pusã în aplicare
de statele membre, fie prin ac-
te legislative, fie prin contracte
colective de muncã încheiate
de partenerii sociali. Directiva
propusã a fost elaboratã pe
baza unei consultãri publice
speciale ºi a unei evaluãri cu-
prinzãtoare a legislaþiei existen-
te, rezultatele fiind sintetizate
în evaluarea impactului.
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Se spune cã ziua de Bobo-
teazã este momentul când dis-
par de pe faþa pãmântului (tem-
porar, evident) diavolii, strigoii,
asociaþi uneori cu dezlãnþuirile
furtunoase ale viscolelor iernii,
marcând o trecere timidã cãtre
celãlalt anotimp. Valenþele puri-
ficatoare ale apei sfinþite în
aceastã zi se extind ºi asupra
gospodãriei: apa de râu, agheas-
ma etc. pot alunga moroii, puri-
cii, ºerpii, lupii, bolile, dar pot
stimula ºi recoltele. În aceastã zi
nu se spalã rufe, fiindcã toate
apele sunt sfinþite, ºi nu se dã
nimic cu împrumut. În anumite
zone se spune cã nu e bine sã
speli nici în urmãtoarele opt zile.

Slujbe de sfinþire a Aghesmei
Mari în bisericile

din Mitropolia Olteniei
Astãzi, de praznicul Botezul

Domnului (Boboteaza), în toate
bisericile de mir ºi mãnãstirile din
cuprinsul Mitropoliei Olteniei se
vor sãvârºi slujbe de sfinþire a
Aghesmei Mari. La Catedrala
mitropolitanã „Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie” din Craiova,
slujba va fi sãvârºitã de ÎPS Iri-
neu, Arhiepiscopul Craiovei ºi
Mitropolitul Olteniei, împreunã
cu un sobor de preoþi ºi diaconi,
pe esplanada din faþa Catedralei,
dupã sãvârºirea Sfintei Liturghii.

Potrivit preotului Gheorghe
Cioiu, slujba de sfinþire a Aghes-
mei Mari se sãvârºeºte de douã
ori pe an, în ajunul Bobotezei ºi
pe 6 ianuarie, în ziua praznicului.
„Apa sfinþitã este consumatã de
credincioºi dimineaþa, pe nemân-

De Boboteazã, slujbe de sfinþire a AghesmeiDe Boboteazã, slujbe de sfinþire a AghesmeiDe Boboteazã, slujbe de sfinþire a AghesmeiDe Boboteazã, slujbe de sfinþire a AghesmeiDe Boboteazã, slujbe de sfinþire a Aghesmei
Mari ºi aruncarea crucii în Dunãre, la CalafatMari ºi aruncarea crucii în Dunãre, la CalafatMari ºi aruncarea crucii în Dunãre, la CalafatMari ºi aruncarea crucii în Dunãre, la CalafatMari ºi aruncarea crucii în Dunãre, la Calafat
Boboteaza încheie sãrbãtorile de-

dicate Crãciunului ºi Anului Nou ºi -
celebreazã Botezul Domnului ºi pri-
ma arãtare a Sfintei Treimi. Ziua de
Boboteazã, când se desface bradul de
Crãciun, este ziua purificãrii apelor
ºi a gospodãriilor. Atunci preoþii sfin-
þesc casele cu agheasmã. Seara, fe-
tele îºi pun busuioc sub pernã pentru
a-ºi visa ursiþii. Tradiþia spune cã de
Boboteazã crapã gerul – de aici ex-

presia „gerul Bobotezei”. Dacã pe 6
ianuarie este însã cald, se aºteaptã o
iarnã lungã, iar dacã curge apã din
streºini, recolta de vin va fi bogatã.
Astãzi, în toate bisericile de mir ºi
mãnãstirile din cuprinsul Mitropoliei
Olteniei se vor sãvârºi slujbe de sfin-
þire a Aghesmei Mari, iar la Calafat
preoþii vor arunca crucea în Dunãre,
pãstrând, astfel, unul dintre cele mai
vechi obiceiuri.

cate, timp de 8 zile, în perioada
8-14 ianuarie. Dupã aceastã datã
poate fi consumatã numai cu post
ºi rugãciune ºi cu binecuvânta-
rea preotului duhovnic. Agheas-
ma Mare este folositã de preot în
cursul anului la slujba Botezului,
la sfinþirea bisericilor, a antimise-
lor ºi a Sfântului ºi Marelui Mir.
Cu ea se stropesc obiectele litur-
gice si icoanele ce urmeazã a fi
sfinþite ºi la alte rugãciuni con-
form rânduielilor bisericeºti”, se
precizeazã într-un comunicat de
presã al Mitropoliei.

700 lei pentru cel care scoate
crucea din Dunãre, la Calafat

Unul dintre cele mai vechi
obiceiuri practicate în aceastã zi
în municipiul Calafat din judeþul
Dolj – ca ºi în mai toate localitã-
þile aflate pe malul Dunãrii –  este
aruncarea crucii în apele fluviu-
lui. În dimineaþa de Boboteazã,
la ora 11.30, localnicii vor lua
parte la o slujbã religioasã ofi-
ciatã în port de preoþii de la cele
trei biserici –„Adormirea Maicii
Domnului”, „Izvorul Tãmãduirii”
ºi „Sf. Nicolae”. Unul dintre pre-
oþi va arunca apoi sfânta cruce
în Dunãre, moment în care tine-
rii pot sãri în apã sã o prindã.
Cel care reuºeºte sã iasã la mal
cu tot cu cruce va primi un pre-
miu în valoare de 700 lei din par-
tea Primãriei municipiului Cala-

fat, dupã cum ne-a precizat Ion
Paliu, inspector în cadrul insti-
tuþiei. Procesiunea religioasã va
fi precedatã, la ora 10.00, de un
program artistic, cu cântece ºi
jocuri populare, prezentat de
Ansamblul „Rozele Calafatului”.

Tradiþii ºi obiceiuri
spectaculoase în Dolj

Un alt obicei cunoscut în în-
deosebi în satele din sudul jude-
þul Dolj ºi practicat în noaptea
dintre Boboteazã ºi Sf. Ion este
pãzitul ritual al fântânilor. De ase-
menea, de Boboteazã, odinioarã
se „încurau” caii, obicei care se
mai pãstreazã ºi astãzi în câteva
sate doljene. Mai era obiceiul ca
sãtenii sã vinã cãlare la preot, care,
dupã ce sfinþea apa din fântânã,
boteza cu busuiocul atât oamenii,
cât ºi caii frumos împodobiþi. Se
fãcea apoi o paradã prin tot satul.
Iordãnitul este un obicei care se
practicã în ziua de 7 ianuarie, dar
ºi în noaptea dintre Boboteazã ºi
Sf. Ioan: mai mulþi tineri, dintre
care unul duce cãldãruºa cu
agheasmã, în care se strâng bani,
iar altul poartã chita de busuioc cu
care îi iordãneºte pe oameni, um-
blã prin sat, din casã în casã. Ei
cântã Iordanul, adicã aceleaºi
cuvinte pe care se cântã ºi preo-
tul în ajunul Bobotezei, ºi iordã-
nesc, adicã îi stropesc cu apã
sfinþitã pe toþi membrii familiei.
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Toþi cei care vor fi prezenþi
duminicã în cadrul complexului
Water Park, cel mai nou ºi ine-
dit spaþiu de lecturã din Craio-
va, vor avea posibilitatea de a
lectura numeroase cãrþi. Pentru
cei mici au fost pregãtite ºi ate-
lierele de picturã pe faþã ºi hand-
made, dar ºi diverse jocuri in-
teractive.

„La sfârºitul verii trecute, si-
multan cu inaugurarea celui mai
mare ºi modern complex acva-

Biblioteca „Aman” dã tonul distracþieiBiblioteca „Aman” dã tonul distracþieiBiblioteca „Aman” dã tonul distracþieiBiblioteca „Aman” dã tonul distracþieiBiblioteca „Aman” dã tonul distracþiei
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Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” va fi
prezentã duminicã, 7 ianuarie, în intervalul 12.00-16.00, în
cel mai mare parc acvatic din Oltenia, Water Park-ul din

municipiul Craiova. Dornici sã fie cât mai aproape de
comunitate, bibliotecarii îºi vor instala standurile pe “Insu-

la Lecturii”, locul în care biblioteca a iniþiat proiectul
„Summer Books & Water Library”.

Conform prevederilor Legii
Educaþiei Naþionale nr. 1/2011, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, ºi ale Hotãrârii Guvernu-
lui, nr. 918/2013, privind apro-
barea Cadrului Naþional al Califi-
cãrilor, cu modificãrile ºi com-

Diplome pentru absolvenþi
În ultimele zile ale anului trecut, Mi-

nisterul Educaþiei Naþionale a transmis
în toatã þara precizãrile privind tipul ºi
completarea actelor de studii care se vor
elibera absolvenþilor învãþãmântului

preuniversitar, promoþia 2018. Þinând
cont de aceste menþionãri , Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj a fãcut cunos-
cute toate precizãrile cãtre instituþiile de
învãþãmânt din domeniu.

pletãrile ulterioare, absolvenþilor
învãþãmântului preuniversitar,
promoþia 2018, li se vor elibera
mai multe tipuri de formulare.

«Am transmis în judeþ tot ceea
ce þine de legislaþie, în toate ciclu-
rile de învãþãmânt. Sunt ºi preve-

deri stricte: pe fotografia fixatã pe
actul de studiu se aplicã „timbrul
sec”, al Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean, nu sigiliul unitãþi de învã-
þãmânt emitente. Pentru absolven-
þii din 2018, se vor utiliza numai
formularele actelor de studii cer-
tificate de MEN, pe acestea nefi-
ind aplicatã eticheta holograficã.
Completarea actelor de studii se

poate face prin tehnoredactare
computerizatã, prin dactilografie-
re sau prin scriere de mânã, cu
majuscule, cu tuº sau cernealã
neagrã, fãrã spaþii libere. Comple-
tarea actelor de studii, precum ºi
înscrierea menþiunilor se fac în
limba românã, folosindu-se alfa-
betul latin. Este interzis sã fie fã-
cute modificãri (ºtersãturi, rãzuiri,

acoperire cu pastã corectoare,
prescurtãri  ºi/sau adãugiri în ac-
tele de studii)”, a precizat  Ramo-
na Stãncescu,responsabil Acte de
studii în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj. Aceasta a mai
spus cã pe site-ul ISJ Dolj –
www.isjdolj.ro–se gãsesc toate
detaliile din acest domeniu.

CRISTI PÃTRU

Starea de sãnãtate a elevi-
lor a intrat ºi în atenþia dem-
nitarilor. Comisia pentru învã-
þãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport
din cadrul Camerei Deputaþi-
lor a cerut, în toatã þara, re-
ferinþe  despre cabinetele me-
dicale ºi stomatologice ºcola-
re. „Macheta cu datele solici-
tate se va transmite, în format

electronic, la adresa de e-mail
informatizare@isjdolj.ro. Pen-
tru o centralizare rapidã a da-
telor, trebuie inserat, la sub-
iectul mesajului, cuvântul „ca-
binet”, fiind necesarã ºi rede-
numirea machetei cu numele
unitãþii. În cazul în care nu
existã cabinete de medicinã
ºcolarã ori de stomatologie, se

va completa cu cifra 0, iar ter-
menul de transmitere a date-
lor este 8 ianuarie 2018, ora
16.00”, a precizat prof. Puiu
Opricã, inspector pentru mo-
nitorizarea programelor pri-
vind accesul la educaþie în ca-
drul  Inspectoratului  ªcolar
Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

tic din regiunea noastrã, Biblio-
teca Aman deschidea atât în spa-
þiul închis al Water Park-ului, cât
ºi în aer liber, “Insula Lecturii”,
o oazã de lecturã ºi activitãþi re-
creative. De atunci ºi pânã în
prezent, toþi cei care au ales Wa-
ter Park-ul din Craiova au avut
posibilitatea ca între reprizele de
bãlãcealã ºi distracþie sã lectu-
reze cãrþile pe care le-am pus la
dispoziþie. Duminicã, 7 ianuarie,
bibliotecarii vor fi din nou pre-

zenþi la Water Park. Alãturi de
cãrþile cu care i-am obiºnuit pe
craioveni, pentru ultima zi de
weekend am pregãtit câteva ac-
tivitãþi hazlii. Copiii ºi nu numai
sunt invitaþi sã aleagã dintr-o
gamã variatã de picturi pe faþã,
cele mai multe reprezentând di-
verse personaje de desene ani-
mate, sã participe la jocuri de
echipã ºi sã-ºi exerseze price-
perea în realizarea de elemente
ºi figurine în tehnica hand-made.

Ne dorim ca prin aceastã acþiune
sã deschidem calea unei colabo-
rãri strânse cu Water Park-ul din
oraºul nostru, în mãsurã sã ne
aducã în contact cât mai des ºi
cât mai consistent cu un numãr
cât mai mare de craioveni”, a de-
clarat Lucian Dindiricã, manage-
rul Bibliotecii Judeþene “Alexan-
dru ºi Aristia Aman”.

Biroul de Presã
Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”
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SÂMBÃTÃ - 6 ianuarie

07:00 Undeva, cândva în
Transilvania

08:15 Vorbeºte corect! (R)
08:30 Vreau sã fiu sãnãtos
09:00 Zon@ IT
09:30 M.A.I. aproape de tine
10:00 Universul credinþei
12:00 Retrospectiva anului 2017

(R)
12:30 Retrospectiva anului 2017

(R)
13:00 Retrospectiva anului 2017

(R)
13:30 Poveste dupã poveste
14:00 Telejurnal
14:30 Izolaþi în România (R)
15:00 Ora regelui
16:10 Concertul de la Budapes-

ta al Filarmonicii din Viena 2017
(R)

18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Handbal masculin
22:40 Dosar România
23:35 Un suedez absolut (R)
01:10 Poveste dupã poveste

(R)
01:40 Undeva, cândva în

Transilvania (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

Animaþie, Familie
09:00 Safari
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie

09:50 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

10:00 Gala Premiilor Excelsior
13:00 Revelion 2018
14:00 Memorialul Durerii
15:00 Cap compas
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi
16:00 Revelion 2018 (R)
17:30 E vremea ta!
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Arca vieþii
2015, Marea Britanie, Dramã
21:50 Iubito, este frig afarã
22:10 La graniþa libertãþii
2009, SUA, Dramã
00:15 Gala Umorului (R)
01:15 Furia unei mame (R)
2013, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
02:40 La graniþa libertãþii (R)
2009, SUA, Dramã
04:40 Memorialul Durerii (R)
05:30 Safari (R)
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie

06:20 Imnul României

TVR 2

07:55 Hailey Dean Mystery:
Deadly Estate

09:20 Joaca de-a spionii
10:50 Rules Don't Apply
12:55 Julieta
14:35 Efectul acvatic
16:00 Demolat
17:40 X-Men: Apocalypse
20:00 Paºii
21:40 Silence
00:20 Inimi cicatrizate
02:40 Pe cãi ocolite
04:15 Când se rupe craca
06:00 Ultimul vânãtor de

dragoni

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Destin în prelungiri
2011, SUA, Dramã, Familie,

Fantastic, Sport
12:15 Ce spun românii (R)
13:15 Spirit rebel
2011, SUA, Comedie, Dramã,

Muzical
15:15 Ultima vacanþã
2006, SUA, Aventuri, Comedie,

Dramã
17:15 Jack ºi Jill
2011, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
22:15 Puicuþa cu cocoºel
2002, SUA, Comedie
00:15 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
01:45 Puicuþa cu cocoºel (R)
2002, SUA, Comedie
03:30 Destin în prelungiri (R)
2011, SUA, Dramã, Familie,

Fantastic, Sport

PRO TV

PRO 2
08:45 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 La Dona (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)

07:30 Arthur (R)
09:30 Aventurile lui Tintin:

Secretul Licornului (R)
11:15 La bloc (R)
13:15 Mereu la prima întâlnire

(R)
15:00 Dansul dragostei 2 (R)
16:45 La bloc
18:45 El Dorado
20:30 Un om periculos
22:15 Carrie
00:15 Un om periculos (R)
01:45 Cine A.M
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
09:00 The Wall - Marele Zid
10:00 Aventura cu 4 stele
13:00 Observator
14:00 Miss Agent Secret 2:

Înarmatã ºi seducãtoare (R)
2005, SUA, Comedie, Crimã
16:00 Observator
17:00 Bãiat de treabã (R)
1997, SUA, Comedie
19:00 Observator
20:00 O poveste încâlcitã
2010, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie, Muzical
22:00 Grozavul ºi puternicul Oz
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
00:30 Lumea Dispãrutã:

Jurassic Park
1997, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
03:00 Observator (R)
04:00 Grozavul ºi puternicul Oz

(R)
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
11:00 Sport, dietã ºi o vedetã
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Roata norocului (R)
17:17 Asta-i România!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Pistruiatul 3 - Insurectia
1986, România, Aventuri
22:00 Icarus
2010, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Asta-i România! (R)
02:30 Icarus (R)
1977, Germania, Dramã
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
08:20 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Secrete de stil
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Eu, tu ºi Ovidiu
1977, România, Comedie,

Muzical
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
16:00 Mijlocaº la deschidere (R)
1982, România
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Soldatul universal:

Confruntare finala
1999, Canada, Acþiune
00:30 Rãfuiala
1997, SUA, Thriller
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Soldatul universal:

Confruntare finala (R)
1999, Canada, Acþiune
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Apropo TV
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Fotbal UEFA Champions

League, Real Madrid - Tottenham
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker

ep.2
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Local Kombat "Moroºanu,

fã-l Pireu!", Catalin Morosanu-
Giannis “Hercules” Stoforidis
(EXPLOZIV)

03:00 La bloc
05:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat

PRO X

DUMINICÃ - 7 ianuarie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Izolaþi în România (R)
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Concertul de Anul Nou de

la Viena 2018 (R)
18:10 Lozul cel mare
18:45 România în versiune

francezã
19:00 Jocuri murdare
2016, Documentar, Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Concert Angela Gheor-

ghiu în cadrul evenimentului Zilele
Bucureºtiului Piaþa Constituþiei

23:00 Garantat 100%
00:00 Dosar România (R)
00:55 Jocuri murdare (R)
2016, Documentar, Sport
01:50 Povesti de iarnã... cu

cântec (R)
02:15 Cooltura (R)
03:05 Telejurnal (R)
03:45 Sport
03:55 Universul credinþei (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Bibliotecarii (R)
2014, SUA, Aventuri
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

Animaþie, Familie
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:10 Elefãnþelul albastru
2008, SUA, Animaþie, Aventuri,

Familie
12:30 Sãnãtate cu de toate
13:10 Grãbeºte-te încet
1981, România, Comedie
14:50 Iubito, este frig afarã
15:00 Revelion la cabaret
16:00 Revelion 2018 (R)
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Fraþii Jderi
1974, România, Aventuri, Istoric
22:35 Onoarea familiei Prizzi
1985, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
01:10 Fraþii Jderi (R)
1974, România, Aventuri, Istoric
03:30 D'ale lu' Miticã (R)
04:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
04:40 Sãnãtate cu de toate (R)
05:05 Ferma (R)
05:55 Imnul României

TVR 2

07:45 Paºii
09:25 Doamna ºi Vagabondul
10:45 Vincent ºi sfârºitul lumii
12:50 ªtrumpfii: Satul pierdut
14:25 Ziua Patrioþilor
16:40 Doamna ºi Vagabondul
18:00 Jack Reacher: Sã nu te

întorci niciodatã!
20:00 Gardienii Galaxiei Vol. 2
22:15 Tovarãºul miliþian
23:00 Cetãþeanul
00:50 Executantul
02:50 Fluturele negru
04:25 London
06:00 Vincent ºi sfârºitul lumii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ultima vacanþã (R)
2006, SUA, Aventuri, Comedie,

Dramã
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Jack ºi Jill (R)
2011, SUA, Comedie
14:45 Aproape letalã
2015, SUA, Comedie
16:30 Fantoma mea iubitã
1990, SUA, Comedie, Dramã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Stãpânul inelelor: Frãþia

inelului
2001, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
23:45 Pearl Harbor
2001, SUA, Acþiune, Dramã,

Rãzboi, Romantic, Dragoste
03:00 Fantoma mea iubitã (R)
1990, SUA, Comedie, Dramã
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
08:45 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 La Dona (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)

08:00 Concert Andra for Hope
09:45 Frankenweenie
11:15 La bloc (R)
13:15 Dansul dragostei 2 (R)
15:00 El Dorado (R)
16:45 La bloc
18:45 El Dorado
20:30 Paradisul spulberat
22:30 Scenariu pentru happy-

end
00:45 Paradisul spulberat (R)
02:30 Cine A.M.
06:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
09:00 Barbie: Prinþesa perlelor
2014, SUA, Animaþie, Familie
10:30 Aventura cu 4 stele
13:00 Observator
14:00 O poveste încâlcitã (R)
2010, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie, Muzical
16:00 Observator
17:00 Nea Mãrin Miliardar (R)
1979, România, Comedie
19:00 Observator
20:00 Trage tare ºi te scoþi
2013, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, Dramã
22:30 Regatul
2007, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
00:30 Trage tare ºi te scoþi (R)
2013, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, Dramã
03:00 Observator (R)
04:00 Regatul (R)
2007, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã
08:00 Teleshopping
08:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Pistruiatul 3 - Insurecþia

(R)
1986, România, Aventuri
15:00 Asta-i România! (R)
16:30 Detectiv cu greutate:

Ploaia de diamante
1993, SUA, Comedie, Thriller
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:15 Ochii din umbrã (R)
01:15 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Detectiv cu greutate:

Ploaia de diamante (R)
1993, SUA, Comedie, Thriller
04:15 Ochii din umbrã (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Apel de urgenþã
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 A doua cadere a Constan-

tinopolului (R)
1994, România, Comedie
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Cred în mine
00:15 Trãdaþi în dragoste
02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:00 Rãfuiala (R)
1997, SUA, Thriller
04:30 Apel de urgenþã
05:45 Focus 18 (R)
06:45 Teleshopping (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Superspeed la PRO TV
11:30 I like IT
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Fotbal UEFA Champions

League, Bayern - PSG
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
23:00 “Faceti jocurile“ - Poker

ep.3
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Local Kombat Finala,

Benjamin Adegbuy - Pavel
Zhuravlev (EXPLOZIV)

03:00 La bloc
05:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV) ep. 1

PRO X
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Anunþul tãu!
High-Tech Industry Park Cra-

iova SA pentru Divers Eco Tech
SRL titular al proiectului Con-
struire halã parter cu destinaþia
“tratarea ºi eliminarea deºeurilor
periculoase ºi nepericuloase”
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadra-
re de cãtre Agenþia pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, în cadrul
procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului ºi de
evaluare adecvatã pentru proiec-
tul propus a fi amplasat în Craio-
va, str. Calea Bucureºti, nr. 325 C
– incinta High-Tech Industry Parc
Craiova SA, judeþul Dolj: proiec-
tul se supune evaluãrii impactu-
lui asupra mediului ºi nu se su-
pune evaluãrii adecvate. 1. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul Agenþiei
pentru protecþia mediului Dolj din
str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova,
Dolj, în zilele de luni-joi, între ore-
le 8,00-16,00 ºi vineri între orele
8,00-14,00 precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet http//:ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii /obser-
vaþii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ.
2. Publicul interesat poate depu-
ne propuneri în ceea ce priveºte
conþinutul raportului privind im-
pactul asupra mediului la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj în termen de 10 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere semideco-
mandate, 1/4, zona
Puºkin. Telefon:
0758/153.669.
Vând apartament cu
douã camere în Bu-
cureºti, Prelungirea
Ghencea. Telefon:
0722/244.888.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, confort 1
sporit, Bulevardul
Dacia, etaj 3/4, po-
ziþie deosebitã. Tele-
fon: 0771/504.064.

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe,
apã curentã, cana-
lizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.

Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craiova,
5 camere, încãlzire
centralã, izolatã ter-
mic, 570 mp. 73.000
Euro. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând sau schimb cu
apartament Craio-
va, casã mare  cu
toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa
4200 mp, douã fân-
tâni cu apã, strada-
le. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr MATIZ, an
fabricaþie 2004-
2008, cu GPL. Ofer
maxim 3000 lei. Te-
lefon: 0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi pro-
ductiv cu fructe de
lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigo-
rificã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând lãmâi în anul
15 de fructificare,
caut colaboratori
pentru înfiinþarea
unei crescãtorii de
fazani, gîºte, cur-
cani, raþe. Telefon:
0768/661.401,
0742/023.399.
Vând alain-delon
pentru bãrbaþi, cos-
tum damã (3 piese)
Telefon: 0729/
684.222.
Vând garniþã de un-
turã cu capac 15 kg
– 20 lei, frigider 2 uºi
defect- 100 lei, tele-
vizor color -100 lei,
sãpun de casã- 5 lei
kg. Telefon: 0770/
303.445.

Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºinã
de cusut „Ileana”
stare bunã de func-
þionare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând combinã frigo-
rificã BOSCH,ara-
gaz 3 ochiuri
SOMEª, chiuvetã
fontã bucãtãrie, ca-
lorifer fontã 5 ele-
menþi. Telefon: 0728/
011.731.
Vând cuptor electric
nefolosit. Preþ 250 lei.
Telefon: 0775/
383.003; 0351/
805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în func-
þiune. Preþ 250 lei.
Telefon: 0770/
687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã fri-
gorificã cu trei serta-
re funcþionabilã, am-
bele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Sâmbãtã, 6 ianuarie 2018

   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:

Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

Vând jgheaburi gal-
vanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azbociment
D 220x2500 mm, Te-
lefon: 0766/598.880.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60
lei. Telefon: 0728/
011.731.
Vând cutie meta-
licã pentru pãstrat
arma de vânãtoa-
re. Telefon: 0721/
995.405.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V
nou, pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.

Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

Proprietar cumpãr
apartament 2 came-
re ºi garsonierã. Te-
lefon: 0745/ 589.825.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer spre închiriere
garsonierã zona 1
Mai (Facultatea de
Medicinã). Telefon:
0748/102.286.
Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru
înfrumuseþare saloa-
ne cabinete medica-
le. Telefon: 0722/
956.600.

MATRIMONIALE
Domn salariat do-
resc cunoºtinþã tâ-
nãrâ doamnã sau
domniºoarã 35-40
ani. Telefon: 0727/
615.735. Daniel.

DIVERSE

Firma lichidatoare
Tobuzu Valentin este
rugatã sã sune la te-
lefon: 0723/ 684.511.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie de
serviciu eliberatã de
Primãria Craiova pe
numele Duca Came-
lia. Se declarã nulã.

DECESE
MARIANA, soþie,
Denis ºi Delia,
copii, anunþã cu
durere cã inima
celui pe care l-au
iubit, ROªIU MA-
RIN, a încetat sã
mai batã. Corpul
neînsufleþit se
aflã depus la Bi-
serica „Sfânta
Maria”, în cimiti-
rul Sineasca. În-
mormântarea va
avea loc sâmbã-
tã, la ora 13.00.
Dumnezeu sã-l
odihneascã!

DENIS, fiu, ºi Anisa,
nepoatã, deplâng
dispariþia celui ce a
fost ROªIU MARIN.
Dumnezeu sã-l ierte!
DELIA, fiicã, ºi Bog-
dan, ginere, aduc un
ultim omagiu tatãlui,
respectiv socrului,
ROªIU MARIN.

COMEMORÃRI
Amintim, cunos-
cuþilor, cã pe
07.01.2018 se îm-
plinesc 6 sãptã-
mâni de la trece-
rea în nefiinþã a

celui care a fost
col. (r.) DECÃ
ªTEFAN (FANE).
Dumnezeu sã-l
odihneascã în
pace! Prietenii.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Jucãtorii Universitãþii Craiova
s-au reunit ieri, chiar cu prilejul
vizitei medicale, la Policlinica
pentru Sportivi din Craiova, iar
de astãzi se vor afla în Antalya,
unde vor pregãti, pânã pe 26 ia-
nuarie, restul sezonului. Delega-
þia ªtiinþei va decola în aceastã

dimineaþã cu un charter chiar de
pe Aeroportul din Craiova spre
Turcia ºi se va scaza în staþiunea
Belek, la hotelul Papillon Belvil.
Deocamdatã, se ºtiu 4 amicale:
cu SV Meppen (locul 11 în liga a
treia din Germania, 14 ianuarie
2018), Lechia Gdansk (locul 11
în prima ligã din Polonia, 21 ia-
nuarie), Zaglebie Lubin (locul
cinci în prima ligã din Polonia,
25 ianuarie) ºi Ludogorets Raz-
grad (locul unu în prima ligã din
Bulgaria, 25 ianuarie). Faþã de
lotul de anul trecut a lipsit la reu-
nire fundaºul croat Hrvoje Spa-
hija, care va fi transferat, iar nou-
tãþile le-au reprezentat doi jucã-
tori de la echipa a doua, Vasile
Constantin ºi Adrian Juncu, aces-

26 de jucãtori au fost prezenþi ieri la vizita medicalã,
fãrã Spahija, dar cu un junior, Juncu, adus de la ªcoala
Ardealul, lotul ªtiinþei decolând astãzi spre Antalya

chiar de pe Aeroportul din Craiova

Cel mai mediatizat fotbalist
din Liga I din aceastã perioadã
este cãpitanul Craiovei, Alexan-
dru Bãluþã, pentru care Gigi
Becali a oferit 2,5 milioane de
euro, dar deocamdatã oltenii nu
au acceptat oferta. Inclusiv la
reunirea lotului Universitãþii, la
care a  întârziat ,  provocând
emoþii, Alexandru Bãluþã a de-
clarat cã ia în calcul doar un
transfer peste hotare: „Gândul
meu este doar la Craiova! Tot
se aude cã plec, cã nu plec, dar
eu sunt la Universitatea Craio-
va ºi asta este tot ce conteazã.
Rãmân aici ºi dacã va veni vreo
ofertã din strãinãtate voi merge
acolo” a spus decarul ªtiinþei.
Acesta pare focusat doar pe
munca de la Universitatea, spe-
rând chiar sã câºtige titlul: „Am

ta din urmã fiind un fundaº stân-
ga adus de la Ardealul.  Lotul pre-
zent la vizita medicalã a fost com-
pus din 26 de jucãtori, aceiaºi
care vor merge ºi în cantonamen-
tul din Antalya: Nicolai Calancea,
Miodrag Mitrovic, Cristian Dicã,
Laurenþiu Popescu (portari) Rãz-

van Popa, Marius Briceag, Vasile
Constantin, Ivan Martic, Rados-
lav Dimitrov, Renato Kelic, Apos-
tol Popov, Ferreira Tiago, Niko
Datkovic, Adrian Juncu (fundaºi)
Vladimir Screciu, Alexandru Ma-
teiu, Hristo Zlatinski, Valentin
Mihãilã, Alexandru Bãluþã, Ale-
xandru Mitriþã, Gustavo Di Mau-
ro Vagenin, Nicuºor Bancu, Cristi
Bãrbuþ, Jovan Markovic, Andrei
Burlacu ºi Mihai Roman (mijlo-
caºi ºi atacanþi). 

Mitriþã: „N-avem
nevoie de întãriri,

avem echipã bunã”
Dacã Bãluþã ºi-a petrecut va-

canþa în Republica Dominicanã,

Alex Mitriþã a fost în Dubai.
Cumpãrat definitiv în iarna

aceasta de la Pescara, contra su-
mei de 700.000 de euro, Mitriþã
a declarat cã echipa nu are nevo-
ie de întãriri ºi poate câºtiga un
trofeu: „Trebuie sã vedem ce am
greºit în prima parte, iar în a doua
sã ne pregãtim foarte bune ºi cu
siguranþã ne vom bate la titlu. Noi
ne gândim la meciurile care ur-
meazã, la cel cu Dinamo fiindcã
e primul oficial din acest an. Nu
cred cã avem nevoie de întãriri,

suntem o echipã
foarte bunã, com-
petitivã. Ce ne
cere mister, aia
facem, trebuie sã
mai lucrãm puþin
la atitudine. N-aº
aduce niciun jucã-
tor din Liga I, sun-
tem un grup unit ºi
avem rezultate pe
teren. Acum mã
gândesc la cam-
pionat. Vreau sã
ajung cât mai sus
cu Craiova ºi sã
câºtig un trofeu!”

Unul dintre in-
ternaþionalii Craio-
vei, Nicuºor Ban-
cu, spune cã ob-

iectivele sale sunt legate atât de
echipa de club, cât ºi de naþiona-
lã: „Îmi doresc sã fiu sãnãtos în
acest an, sã ne pregãtim bine în

Antalya ºi sã facem un an cel pu-
þin la fel de bun ca în 2017. Cei
care suntem aici facem o echipã
foarte bunã ºi ne batem sus. Sun-
tem fericiþi cã s-a fãcut acest sta-
dion ºi toþi suporterii sunt alãturi
de noi. Vreau sã obþinem cele trei
puncte cu Dinamo ºi sã urcãm
cât mai sus în clasament. Dacã
jucãm cu Dinamo acasã în play-
off, va fi stadionul plin ºi o at-
mosferã fantasticã. Deocamdatã
trebuie sã ne pregãtim foarte bine
în Antalya ºi sã revenim cu forþe
proaspete în þarã, Echipa naþio-
nalã reprezintã un obiectiv pen-
tru mine.”

Unul dintre veteranii lotului,
Alexandru Mateiu a declarat: „A-
vem gânduri foarte mari, sperãm
sã fim fericiþi la sfârºitul anului
ºi sã tratãm fiecare meci serios,
ca pe o finalã. Avem un lot foar-
te bun ºi cei care vor intra cu
siguranþã vor da totul pe teren
pentru ªtiinþa. ªi juniorii de lân-
gã noi sunt foarte buni ºi dacã
vor intra cu siguranþã nu se va

vedea o diferenþã între ei ºi noi,
cei mari. Ne vom face treaba
foarte bine ºi sunt sigur cã vom
ajunge ºi mai sus. Important este
sã fim sãnãtoºi ºi vom face trea-
bã bunã în Antalya. Avem con-
diþii bune acolo ºi vom trage tare
în acest stagiu de pregãtire cen-
tralizat. Nu ne gândim încã la
Dinamo, ci la antrenamente ºi la
meciuri amicale.”

Roman s-a pregãtit
cu Þâcã Zamfir

în vacanþã

Atacantul Mihai Roman nu a
marcat încã de la revenirea în
þarã, dar sperã sã se revanºeze
în a doua parte a sezonului, el
pregãtindu-se special în aceastã
iarnã cu Nicolae „Þâcã” Zamfir,
antrenorul care l-a descoperit pe
Gicã Popescu: „Îmi doresc sã
fim sãnãtoºi, sã facem un can-
tonament bun în Antalya ºi sã
câºtigãm un trofeu în acest an.
Pânã acum nu am reuºit sã în-
scriu, dar sunt sigur cã o voi
face cât de curând. Aºa este fot-
balul: sunt perioade ºi perioade.
M-am pregãtit individual în
aceastã iarnã cu domnul Þâcã
Zamfir, cu acordul lui mister.
Avem un lot valoros, iar dacã vor
veni întãriri cu atât mai bine. Dar
ºi cu lotul actual putem face o
figurã foarte frumoasã în acest
an ºi sã aducem un trofeu în Bã-
nie. Avem ºanse sã terminãm
chiar ºi pe primul loc, dar în
play-off se va da bãtãlia finalã.
Noi dãm totul la fiecare meci, nu
conteazã adversarul.”
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învãþat foarte multe de la mis-
ter Mangia ºi îi mulþumesc. Eu
trebuie sã continui la fel, sã în-
scriu goluri, sã îmi ajut echipa.
Îmi doresc sã terminãm pe lo-
cul 1, avem puterea de a o face
pe terenul de joc. În ultimul
meci am arãtat ceea ce ne do-
ream cu adevãrat ºi am lãsat o
impresie frumoasã în faþa su-
porterilor. Avem un lot bun, le-
gat, toþi cei care au jucat au de-
monstrat cã meritã sã îmbrace
tricoul ªtiinþei. Sunt fericit lân-
gã colegii pe care îi am”.

Numai cã suporterii olteni
au auzit altceva ºi se pare cã
Bãluþã nu este chiar atât de in-
sensibil la suma de 20.000 de
euro pe lunã oferitã de Becali,
faþã de 8.000 cât ia în Bãnie ºi
nici clubul n-ar spune nu ce-

lor 2,5 milioane de euro ofe-
riþi de FCSB. Fanii Craiovei se
tem de cea mai mare trãdare
din Bãnie de la Claudiu Nicules-
cu încoace ºi au împânzit ora-
ºul cu mesaje. „Bãluþã la FCSB?
O mare mizerie!” au scris ul-
traºii olteni chiar în preajma lo-
cului unde s-au reunit astãzi ju-
cãtorii Universitãþii.

Bãluþã a profitat de pauza de
aproape 3 sãptãmâni ºi a petre-
cut o vacanþã în Republica Do-
minicanã, alãturi de prietena sa,
mai ales cã în vara trecutã nu a
avut concediu, fiind chemat la
lotul naþional. „N-am avut de-
loc vacanþã în vara trecutã, fi-
ind la naþionalã, dar acum sunt
mult mai relaxat, mi-am încãr-
cat bateriile ºi sunt pregãtit sã
continui campionatul”.
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