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- Nu se mai spune “e gerul
Bobotezei”, Popescule. De
Boboteazã, eu m-am plimbat
prin parc fãrã palton.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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culturã / 7Numãr recordNumãr recordNumãr recordNumãr recordNumãr record
de cazuride cazuride cazuride cazuride cazuri
de rujeolãde rujeolãde rujeolãde rujeolãde rujeolã

Peste 10.300 de cazuri de
rujeolã s-au înregistrat în
România de la debutul epide-
miei, din care 37 de decese,
iar un al 38-lea deces posibil
din cauza rujeolei este în curs
de investigare, aratã ultime-
le date transmise de Centrul
Naþional de Supraveghere ºi
Control al Bolilor Transmisi-
b i le  (CNSCBT) .  Cele  mai
multe cazuri, aproape 4.000
au fost confirmate la copii cu
vârsta  între  1  º i  4  ani ,  º i
aproape 2.000 la copii cu vâr-
ste de sub un an.
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Lângã turnulLângã turnulLângã turnulLângã turnulLângã turnul
clopotniþei,clopotniþei,clopotniþei,clopotniþei,clopotniþei,
sub cerul seninsub cerul seninsub cerul seninsub cerul seninsub cerul senin
al Bobotezei ...al Bobotezei ...al Bobotezei ...al Bobotezei ...al Bobotezei ...

actualitate / 5ªi Donald Tªi Donald Tªi Donald Tªi Donald Tªi Donald Trumprumprumprumprump
are probleme!are probleme!are probleme!are probleme!are probleme!

Cel mai puternic om al pla-
netei, preºedintele american
Donald Trump, n-are, dupã un
an de mandat la Casa Albã,
deloc viaþã uºoarã. Contra-
candidata sa, Hillary Clinton,
la rândul sãu, s-a împãcat
greu cu gândul cã a pierdut,
când prea puþine dintre vâr-
furile analizei electorale pre-
vedeau posibil ºi un asemenea
deznodãmânt, dar ºi aceºtia
confundau certitudinea cu
dorinþa. Doar Donald Trump
a crezut în steaua sa norocoa-
sã, deºi potrivit unor voci din
interiorul staff-ului sãu de
campanie pânã ºi el, în anu-
mite momente, s-a îndoit cã
poate câºtiga.
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Un minor în vârstã de
16 ani a fost arestat pre-
ventiv pentru o perioa-
dã de 20 de zile, în baza
mandatului emis ieri, pe
numele sãu, de Judecã-
toria Craiova, pentru
comiterea infracþiunii de
tâlhãrie calificatã. Tâ-
nãrul, împreunã cu un
complice de 15 ani, sâm-
bãtã seara, i-au smuls
geanta de pe umãr unei
craiovence de 20 de ani,
apoi au fugit. Tânãrul de
15 ani a fost prins ime-
diat dupã comiterea
faptei de un doljean în
vârstã de 20 de ani, care
a reacþionat la strigãte-
le victimei, în timp ce mi-
norul de 16 ani, care se
fãcuse nevãzut
cu tot cu gean-
ta furatã, a fost
depistat ulte-
rior de poliþiºti. 44444 EV
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Temperaturi mai

mici faþã de zilele

precedente
Valorile termice diurne vor

marca o scãdere faþã de ziua
precedentã în est, sud ºi centru,
în timp ce în restul teritoriului se
vor menþine cu mult mai
ridicate decât în mod caracteris-
tic acestei perioade, informeazã
ANM.

Astãzi, în þarã, valorile
termice diurne vor marca o
scãdere faþã de ziua precedentã
în est, sud ºi centru, în timp ce
în restul teritoriului se vor
menþine cu mult mai ridicate
decât în mod caracteristic acestei
perioade. La Bucureºti, valorile
termice diurne vor marca o
scãdere faþã de ziua precedentã,
însã se vor situa în continuare
peste normele caracteristice
perioadei. Cerul variabil ziua, se
va acoperi treptat în partea a
doua a intervalului. Vântul va
sufla slab pânã la moderat.
Temperatura maximã va fi în
jur de 9 grade, iar cea minimã
de 2...4 grade. Mai ales diminea-
þa ºi în prima parte a nopþii vor
fi condiþii de ceaþã.

Mâine, valorile termice vor
continua sã scadã în toatã þara,
însã în vest ºi nord-vest vremea
va fi în continuare caldã. Cerul
va avea înnorãri temporare, iar
în regiunile extracarpatice va fi
mai mult acoperit ºi trecãtor va
ploua slab sau va burniþa pe
spaþii restrânse în Oltenia ºi
Muntenia ºi izolat în Dobrogea
ºi Moldova. În Carpaþii Meridio-
nali ºi în jumãtatea sudicã a
Carpaþilor Orientali vor fi
precipitaþii mixte ºi condiþii de
polei. Vântul va avea izolat
intensificãri, iar pe crestele
montane, în special ale masive-
lor sudice ºi sud-vestice va sufla
tare. Temperaturile maxime vor
fi cuprinse între 3 ºi 13 grade,
uºor mai scãzute în nord-est, iar
cele minime se vor situa între -
6...-5 grade în depresiunile
Carpaþilor Orientali ºi 5...6 grade
în Dealurile de Vest. Dimineaþa
ºi noaptea, în zonele joase, izolat
vor fi condiþii de ceaþã.
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Un numãr de 107 agenþii de tu-
rism din România au rãmas fãrã li-
cenþe de funcþionare, în 2017, în
timp ce 125 astfel de societãþi au
fost radiate la solicitarea expresã a
acestora, reiese din datele Ministe-
rului Turismului, publicate pe pro-
pria paginã de Internet.

Conform statisticii, în cazul
agenþiilor de turism pentru care a
fost dispusã retragerea licenþelor de
funcþionare din cauza neregulilor
constatate, deciziile au survenit la
distanþã de jumãtate de an de la eli-
berarea actului de funcþionare. De
asemenea, pe listã se regãsesc fir-
me pentru care licenþa de funcþio-
nare abia fusese eliberatã în 2016.

Pe de altã parte, Ministerul Turismului a decis,
în cazul a 125 de agenþii de turism, retragerea
licenþelor la solicitarea operatorului economic. În
acelaºi timp, anul trecut, pentru 31 de structuri
de cazare au fost retrase certificatele de clasifica-
re, în timp ce opt structuri de alimentaþie publicã
au rãmas fãrã certificat de funcþionare.

Pe data de 18 decembrie 2017, ministrul
Turismului, Mircea Dobre, declara într-o dez-
batere publicã pe tema Fondului de garantare a
pachetelor turistice din România, cã normele
de aplicare pentru Fondul de garantare a pa-
chetelor turistice vor fi gata pânã la sfârºitul
lunii ianuarie 2018, iar din 2018 se încearcã
realizarea unei legi speciale ºi pentru crearea
unui pool de asigurare, pe modelul PAID.

Premierul nipon Shinzo Abe urmeazã sã întreprindã, la
mijlocul lunii ianuarie, vizite oficiale în ºase state euro-
pene, printre care ºi România, informeazã agenþia
japonezã de ºtiri Kyodo, citând surse guvernamentale de
la Tokyo. Potrivit informaþiilor publicate de Kyodo,
preluate de organizaþia media letonã Latvijas Sabiedris-
kais medijs (LSM), Abe urmeazã sã viziteze România,
Bulgaria, Serbia ºi cele trei state baltice. În condiþiile în
care Bulgaria a preluat luni preºedinþia prin rotaþie a
Consiliului Uniunii Europene, Shinzo Abe vrea sã discute
cu oficialii de la Sofia în legãturã cu intrarea în vigoare
în anul 2019 a unui acord comercial între Japonia ºi
Blocul comunitar, informeazã site-ul cotidianului The
Baltic Times.

Ministrul apãrãrii naþionale, Mi-
hai Fifor, a dispus dublarea nu-
mãrului de locuri pentru forma-
rea medicilor militari, urmând ca
la admiterea în Institutul Medico-
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“Existã ºi varianta cu mai multe instrumente
de garantare ºi nu contest acest lucru. Vã spun
cã acest lucru se poate face de la anul, pentru cã
anul acesta statul român este în pre-infringement.
Începând din luna ianuarie, existã riscul ca statul
român sã intre în infringement, din cauza faptu-
lui cã acea directivã europeanã nu a fost trans-
pusã. Atunci trebuia sã gãsim o soluþie care ar fi
trebuit sã se întâmple în acest an, din pãcate, în
care sã fie o garantare ºi o asigurare a pachete-
lor turistice. Eu cred cã cetãþenilor români tre-
buie sã le fie garantat dreptul, pe banii dânºilor,
ca pachetele respective sã le ducã la bun sfârºit
sau mãcar sã fie repatriaþi într-un mod corect
(...) Partea de asigurare se poate face prin crea-
rea unui pool de asigurare, care este o lege spe-
cialã pe modelul PAID. Dupã cum ºtiþi, PAID-ul

s-a definitivat în aproximativ doi ani.
Noi nu avem timp sã stãm doi ani...
Cã ne convine, cã nu ne convine, tre-
buie sã ne gândim în primul rând la
cetãþeni (...) Este obligaþia statului
român sã vinã cu o soluþie viabilã,
eficientã ºi coerentã. Am discutat cu
colegii de la ASF, inclusiv cu preºe-
dintele Leo Badea, ºi la anul încercãm
realizarea unui proiect de act norma-
tiv, o lege specialã pentru crearea unui
pool de asigurare. Existã varianta ca,
în cursul anului viitor, sã se creeze
acest pool de asigurare ºi vom avea
ºi asigurare, ºi Fond de garantare.
Normele de aplicare ale Fondului de
garantare a pachetelor turistice vor fi

gata pânã la sfârºitul lunii ianuarie 2018”, a afir-
mat Dobre.

Potrivit ministrului, în cele mai multe þãri este
obligatorie participarea la un Fond de garanta-
re, pe lista acestor state aflându-se Danemar-
ca, Irlanda, Franþa, Olanda ºi Marea Britanie.
Totodatã, în Germania existã poliþã de asigura-
re obligatorie, iar în Austria asigurare ºi garan-
þie bancarã. În contextul creãrii unui Fond de
garantare a pachetelor turistice, ministrul a subli-
niat cã ordonanþa a fost votatã ºi se aflã pentru
promulgare la Preºedinþie.

În momentul de faþã, în România existã 2.655
de agenþii de turism autorizate, conform listei
afiºate pe site-ul Ministerului Turismului ºi ac-
tualizatã în data de 15 decembrie 2017, majori-
tatea acestora fiind constituitã din agenþii mici.

MAPN: Numãrul de locuri pentru formarea
medicilor militari a fost dublat

Militar sã fie scoase la concurs
100 de locuri, se aratã într-un co-
municat transmis, sâmbãtã, cãtre
Mediafax. „În urma analizelor pri-
vind resursa umanã specializatã în

domeniul medico-militar, ministrul
apãrãrii naþionale, Mihai Fifor, a
dispus dublarea numãrului de lo-
curi pentru formarea medicilor
militari. În anul de învãþãmânt
2018-2019, 100 de locuri vor fi
scoase la concurs la admiterea în
Institutul Medico-Militar, în loc de
50 de locuri deja cuprinse în pla-
nul de ºcolarizare”, se aratã într-
un comunicat de presã transmis
de MAPN cãtre Mediafax. MAPN
a precizat cã ministrul Mihai Fi-
for a discutat cu ministrul Edu-
caþiei Naþionale, Liviu Pop, care a
înþeles demersul MApN ºi a oferit
tot suportul necesar.

Locurile vor fi repartizate
dupã cum urmeazã: 80 pentru
specialitatea medicinã de familie,
10 locuri pentru farmacie ºi 10

pentru stomatologie, potrivit sur-
sei citate. În cazul în care cele
douã catedre ale Institutului Me-
dico-Militar, Bucureºti ºi Târgu-
Mureº, nu vor putea asigura for-
marea celor 100 de medici mili-
tari, se va lua în calcul colabora-
rea ºi cu alte centre universitare
de prestigiu din România.

„Aceastã mãsurã vine, în prin-
cipal, sã acopere necesitãþile ope-
raþionale ale Armatei României ºi
oferta scãzutã de specialiºti în do-
meniul medical la nivel naþional”,
precizeazã MAPN. Pentru forma-
rea unui medic specialist militar
este nevoie de 10-15 ani de pre-
gãtire (6 ani facultate, 4-7 ani re-
zidenþiat, la care se adaugã mo-
dulele de pregãtire medicalã de
urgenþã ºi operaþionalã).

Premierul Japoniei urmeazã sã efectueze o vizitã
oficialã în România la mijlocul lunii ianuarie
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ªi Donald Tªi Donald Tªi Donald Tªi Donald Tªi Donald Trump are probleme!rump are probleme!rump are probleme!rump are probleme!rump are probleme!
MIRCEA CANÞÃR

Cel mai puternic om al plane-
tei, preºedintele american Donald
Trump, n-are, dupã un an de man-
dat la Casa Albã, deloc viaþã uºoa-
rã. Contracandidata sa, Hillary
Clinton, la rândul sãu, s-a împã-
cat greu cu gândul cã a pierdut,
când prea puþine dintre vârfurile
analizei electorale prevedeau po-
sibil ºi un asemenea deznodãmânt,
dar ºi aceºtia confundau certitu-
dinea cu dorinþa. Doar Donald
Trump a crezut în steaua sa no-
rocoasã, deºi potrivit unor voci
din interiorul staff-ului sãu de
campanie pânã ºi el, în anumite
momente, s-a îndoit cã poate câº-
tiga. Ce a urmat se ºtie: o crizã
de ipocrizie ºi una de isterie. Care
au atins politicieni, democraþi, dar
ºi ziariºti din siajul lor. Poate fi

adevãrat cã Hillary Clinton, dar
asta s-a tot repetat, a pierdut ale-
gerile datoritã redeschiderii inves-
tigaþiei de cãtre FBI. Dar, în spa-
tele ei, s-a aflat o maºinãrie poli-
ticã, financiarã ºi media fãrã egal.
Povestea cu tentativele ruºilor de
a influenþa opþiunile alegãtorilor
americani, prin spargerea serve-
relor Comitetului Naþional Demo-
cat, ºi livrarea unor documente
compromiþãtoare pentru candida-
ta lor, via Wikileaks ºi alte canale,
rãmâne în continuare neclarã,
vehement contestatã de Donald
Trump. Cartea „Fire and Fury:
Inside the Trump White House”
(„Foc ºi Furie: În interiorul Casei
Albe a lui Trump”) semnatã de
Michael Wolff, poate deveni un
best-seller, dupã lansarea de vi-

neri,  îndelung mediatizatã ºi dupã
ce avocatul preºedintelui ameri-
can Charles J. Harder a încercat,
inoperant, interzicerea publicãrii,
prin demersuri la autor ºi direc-
torul editurii Henry Holt & Co.
The Guardian, care a reuºit cu
câteva zile înainte sã punã mâna
pe un exemplar, susþine cã Do-
nald Trump este descris de antu-
rajul sãu ca fiind imatur, instabil,
incult, coleric, ºi în acelaºi timp
stupid (Tom Barrack, un apropiat)
sau un idiot (Rupert Murdoch).
Tot anturajul fostului magnat imo-
biliar, potrivit autorului, se întrea-
bã asupra capacitãþii de a guver-
na a lui Donald Trump. Se mai
afirmã cã Melania Trump nu a
dorit victoria soþului ei în alegeri.
Sigur cã venirea la Casa Albã, în
urmã cu un an, a lui Donald
Trump a modificat poziþia SUA în
anumite dosare importante: acor-
duri comerciale, climat, confrun-
tarea cu Coreea de Nord, Iranul,
alinierea necondiþionatã cu Israe-
lul, adicã o rupturã cu trecutul di-
plomatic imediat. Dar nu despre
aºa ceva este vorba în cartea lui
Michael Wolff, care îl citeazã pe
Steve Bannon – sursa principalã
– fost ºef al campaniei preziden-
þiale din 2016, apoi strateg ºi con-
silier principal, concediat ºi agre-
mentat printr-un comunicat in-
cendiar „cã ºi-a pierdut raþiunea”.

Dupã ce acesta a dat „din casã”,
cum se spune, inclusiv informa-
þia conform cãreia, Donald junior,
Jared Kushner, ginerele preºedin-
telui, ºi Paul Manafort, membru
în staff-ul de campanie, s-ar fi
întâlnit cu un avocat rus în iunie
2016, gest „anti-patriotic” ºi si-
nonim cu trãdarea, acuzaþii care
fac obiectul anchetei conduse de
procurorul special Robert Muel-
ler ºi o comisie a Congresului.
Provocat, Donald Trump, nu ºi-
a reprimat supãrarea, ºi a trântit
imediat, în stilul consacrat, un
lung comunicat pe Twitter, aug-
mentând interesul pentru cartea
menþionatã. De altfel, diatribele în
flux continuu au devenit o vulne-
rabilitate a sa. Cum a ajuns însã
Michael Wolff în anturajul Casei
Albe, pentru a primi o mulþime de
informaþii confidenþiale, rãmâne o
enigmã, chiar dacã naraþiunea sa
cuprinde excesiv de multe neade-
vãruri, ºi nu rigoarea îl defineºte.
Mai ales cã Michael Wolff, fost
cronicar la „The Guardian”, este
considerat imperfect, megalo-
man, excesiv, antipatic, dar nu lip-
sit de abilitate. Steve Bannon nu
a dezminþit afirmaþiile care i se
atribuie, dar a încãlcat, premedi-
tat, angajamentul de confidenþia-
litate semnat. Cartea „Fire and
Fury: Inside the Trump White
House” provoacã un scandal

imens, la câteva zile dupã twitt-
ul cu „butonul nuclear”, care a
relansat discuþia privind sãnãta-
tea mentalã a preºedintelui ame-
rican. Acesta s-a apãrat pe Twit-
ter: „De fapt, de-a lungul întregii
mele vieþi, cele douã mari atuu-ri
ale mele au fost stabilitatea men-
talã ºi faptul cã sunt, cum ar veni,
deºtept de-a binelea”. Rex Tiller-
son, ºeful diplomaþiei americane,
a apãrat sãnãtatea mentalã a lui
Donald Trump, aducând argu-
mente pertinente. Dezbaterea este
în toi. Sâmbãtã 6 ianuarie a.c.,
preºedintele american, dintr-o
datã, s-a declarat pregãtit pentru
o eventualã discuþie telefonicã,
cât de curând, cu liderul nord-
coreean Kim Jong-Un, exprimân-
du-ºi totodatã speranþã unui dia-
log favorabil între Phenian ºi Seul,
pe marginea participãrii delegaþiei
nord-coreene la Jocurile Olimpi-
ce de iarnã. O declaraþie care con-
trasteazã cu anterioara retoricã
belicoasã. Cartea defãimãtoare a
lui Michael Wolff, cu ingredien-
tele ei picante din viaþa preºedin-
telui, plinã de minciuni, deformãri
ºi surse care nu existã, cum spu-
ne Donald Trump, valideazã o
reþetã mai veche: adversarul se
distruge din interior. Ceea ce în-
seamnã, cã nicio investiþie de în-
credere, pânã la urmã, nu este o
certitudine, chiar ºi la Casa Albã.

De la debutul epidemiei, în Ro-
mânia au fost raportate 10.307 îm-
bolnãviri, din care 37 de decese. Un
al 38-lea deces posibil cauzat de
rujeolã este în curs de investigare.
Este vorba despre un copil de doi
ani din judeþul Suceava. Cele mai
multe cazuri de rujeolã - 3.972 au
fost confirmate la copii cu vârsta
între 1 ºi 4 ani, 1.980 de cazuri au
fost la copii cu vârsta sub un an,
iar 1.839 de îmbolnãviri au fost la
copii cu vârsta între 5 ºi 9 ani.

Peste 500 de cazuri în Dolj,
de la începutul epidemiei

Rujeola este o boalã infecþioasã
extrem de contagioasã caracteri-
zatã prin febrã mare, tuse, secreþii
nazale ºi oculare ºi erupþie cutana-
tã.  Perioada de incubaþie a bolii
începe cu 2-4 zile înaintea apari-
þiei erupþiei ºi dureazã pânã la 2-5
zile dupã debut. Virusul dispare din
secreþiile nazale sau faringiene în
momentul în care iritaþia începe sã
se reducã.  Rujeola tipicã începe
dupã o perioadã de incubaþie de 7-
14 zile cu febrã, rinoree, tuse chi-
nuitoare ºi conjunctivitã. La douã-
trei zile, apare o iritaþie specificã
bolii. Din patru persoane care fac
rujeolã, una are nevoie de spitali-
zare. Pentru 1 din 1.000 de bol-
navi de rujeolã, boala este morta-

Numãr record de cazuri de rujeolã
Peste 10.300 de cazuri de rujeolã s-au înre-

gistrat în România de la debutul epidemiei, din
care 37 de decese, iar un al 38-lea deces posi-
bil din cauza rujeolei este în curs de investiga-
re, aratã ultimele date transmise de Centrul

Naþional de Supraveghere ºi Control al Boli-
lor Transmisibile (CNSCBT). Cele mai multe
cazuri, aproape 4.000 au fost confirmate la co-
pii cu vârsta între 1 ºi 4 ani, ºi aproape 2.000
la copii cu vârste de sub un an.

lã. Vaccinul împotriva rujeolei pro-
tejeazã copiii împotriva acestei
boli. În România, 9 din 10 pãrinþi
îºi vaccineazã copiii.

În judeþul Dolj, de la începutul
epidemiei s-au înregistrat peste
500 de cazuri, ºapte dintre aces-
tea soldându-se cu decese.

Scãderea acoperirii vaccinale,
una din cauze

Potrivit specialiºtilor, în Româ-
nia se înregistreazã o scãdere în-

grijorãtoare a acoperirii vaccina-
le, scãdere care nu a putut fi ate-
nuatã chiar ºi în condiþiile în care
întreaga þarã se aflã în plinã epide-
mie de rujeolã, boalã prevenibilã
prin vaccinare. Din cele peste
10.000 de persoane care s-au
îmbolnãvit, în mare majoritate
copii, 99% nu erau vaccinate sau
erau vaccinate incomplet.

În aceste condiþii, Colegiul Me-
dicilor din România susþine nece-
sitatea vaccinãrii populaþiei, fiind

totodatã unul dintre iniþiatorii legii
vaccinãrii. Potrivit reprezentanþi-
lor instituþiei, 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.

Proiectul de lege privind vac-
cinarea persoanelor în România
prevede cã pãrinþii care vor refu-
za vaccinarea obligatorie a copii-
lor lor vor risca amenzi de pânã
la 10.000 de lei. Rãspunderea pen-
tru prezentarea copiilor la vacci-
nare va aparþine pãrinþilor, repre-
zentanþilor legali sau persoanelor
care cresc ºi îngrijesc copii în
baza unei mãsuri de protecþie so-
cialã. Concret, documentul pre-
vede cã, atunci când vine vorba
de vaccinãrile obligatorii, consim-
þãmântul va fi considerat ca fiind
dat din oficiu. Totuºi, pãrinþii vor
putea sã refuze în scris vaccina-
rea obligatorie.

Pentru atingerea nivelului de
imunitate a populaþiei este necesa-

rã o acoperire vaccinalã de 95%
pentru prima ºi a doua dozã de
vaccin RRO. Ca mãsurã de limita-
re a extinderii epidemiei de rujeo-
lã, la nivel naþional a fost organi-
zatã o campanie suplimentarã de
vaccinare cu RRO a copiilor ne-
vaccinaþi ºi incomplet vaccinaþi.
Însã, deocamdatã, rata de imuni-
zare rãmâne destul de redusã.

Organizaþia Mondialã a Sãnã-
tãþii subliniazã importanþa vacci-
nãrii, atât în scopul imunizãrii fie-
cãrei persoane care beneficiazã
de vaccin, cât ºi în scopul con-
struirii unei bariere de protecþie
ºi pentru persoanele din jurul ce-
lor vaccinate: copii mai mici de
vârstã care încã nu pot fi vacci-
naþi; colegi sau alþi copii care
sunt alergici la vaccin; bunici cu
sistemul imunitar slãbit. De ase-
menea, specialiºtii atrag atenþia
asupra importanþei respectãrii
schemelor naþionale de vaccina-
re pentru a asigura cea mai bunã
protecþie posibilã împotriva boli-
lor prevenibile prin vaccinare.

RADU ILICEANU
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Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat cã, sâmbãtã seara, în ju-
rul orei 23.00, poliþiºtii Secþiei 4
Poliþie Craiova au fost sesizaþi

telefonic prin numãrul de urgen-
þã 112, de o tânãrã de 20 ani, din
Craiova, cã, în timp ce se de-
plasa pe strada „Nicolae Iorga”,
în zona blocului A63, persoane
necunoscute i-au smuls de pe
umãr geanta în care avea mai
multe bunuri personale. Persoa-
na vãtãmatã le-a relatat poliþiºti-

Reamintim cã, reprezentanþii In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj anunþau, pe 4 decem-
brie, cã a fost pusã în miºcare ac-
þiunea penalã faþã de Nicolae Bîr-
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La judecatã, în stare de arest, pentru ºapte infracþiuni rutiereLa judecatã, în stare de arest, pentru ºapte infracþiuni rutiereLa judecatã, în stare de arest, pentru ºapte infracþiuni rutiereLa judecatã, în stare de arest, pentru ºapte infracþiuni rutiereLa judecatã, în stare de arest, pentru ºapte infracþiuni rutiere

Un minor în vârstã de 16 ani a fost arestat
preventiv pentru o perioadã de 20 de zile,
în baza mandatului emis ieri, pe numele sãu,
de Judecãtoria Craiova, pentru comiterea
infracþiunii de tâlhãrie calificatã. Tânãrul,
împreunã cu un complice de 15 ani, sâmbã-
tã seara, i-au smuls geanta de pe umãr unei

craiovence de 20 de ani, apoi au fugit. Tâ-
nãrul de 15 ani a fost prins imediat dupã
comiterea faptei de un doljean în vârstã de
20 de ani, care a reacþionat la strigãtele vic-
timei, în timp ce minorul de 16 ani, care se
fãcuse nevãzut cu tot cu geanta furatã, a fost
depistat ulterior de poliþiºti.

lor faptul cã este vorba despre
doi tineri necunoscuþi, despre
care nu a putut oferi foarte mul-
te amãnunte întrucât aceºtia au
fugit.

Unul din autori a fost prins de
un trecãtor

La faþa locului a ajuns un
echipaj de siguranþã publicã din
cadrul Secþiei 4, care l-a gãsit,
pe o stradã situatã în apropie-
rea locului faptei, pe Alex Da-
niel Cristian M., în vârstã de 15

ani, din municipiul Craiova, care
fusese prins de Ionicã Marius
Rojiºteanu, de 20 de ani, din co-
muna Daneþi, imediat dupã co-
miterea faptei. Tânãrul din Da-
neþi a reacþionat rapid la strigã-
tele fetei tâlhãrite, reuºind ast-
fel sã punã mâna pe unul dintre
autori, ulterior fiind audiat la
sediul secþiei în calitate de mar-
tor, dupã cum au mai precizat
poliþiºtii craioveni. Tot la sediul
subunitãþii a ajuns ºi minorul
prins de doljean, iar din primele
cercetãri, oamenii legii au sta-
bilit faptul cã Alex Daniel Cris-
tian M., împreunã cu Gabriel
Marius Daniel R., de 16 ani, tot
din Craiova, în baza unei înþe-
legeri prealabile, au observat-o
pe victimã ºi au decis sã-i smul-
gã geanta, tânãrul de 16 ani reu-
ºind sã fugã de la locul faptei
având asupra sa bunul sustras.

În urma activitãþilor între-
prinse, poliþiºtii Secþiei 4 l-au
depistat pe autorul tâlhãriei,
acesta fiind prins în zona do-
miciliului sãu din cartierul cra-
iovean Valea Roºie, fiind apoi
condus la sediul secþiei pentru

continuarea cercetãri lor.  În
urma audierilor ºi a activitãþi-
lor specifice desfãºurate de oa-
menii legii, ieri-dimineaþã, în
jurul orei 6.00, a fost reþinut
pentru 24 de ore, în baza or-
donanþei emisã de un procuror
al Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova, Gabriel Ma-
rius Daniel R., de 16 ani,  din
Craiova, în sarcina sa fiind re-
þinutã sãvârºirea infracþiunii
de tâlhãrie calificatã. Minorul a
fost  introdus în arestul  IPJ
Dolj, iar ieri dupã-amiazã a fost
prezentat instanþei de judecatã
cu propunere de arestare pre-
ventivã. Judecãtoria Craiova a
admis propunerea procurorilor
ºi a dispus arestarea preventi-
vã pentru 20 de zile a minoru-
lui de 16 ani, dupã cum au pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Oamenii legii i-au mulþumit

tânãrului care l-a prins pe unul
din cei doi autori ai faptei. „In-
spectoratul de Poliþie Judeþean
Dolj mulþumeºte, pe aceastã
cale, tânãrului de 20 de ani care
a dat dovadã de spirit civic,
implicare ºi curaj  în momentul
în care a decis sã ia atitudine
faþã de comiterea unei infrac-
þiuni! Reprezentanþii IPJ Dolj
încurajeazã cetãþenii sã dea
dovadã de aceeaºi atitudine ºi
sã sprijine autoritãþile în de-
mersurile vizând prinderea ºi
tragerea la rãspundere penalã
a persoanelor care sãvârºesc in-
fracþiuni de orice naturã, fiind
în interesul tuturor, atât al po-
pulaþiei, cât ºi al Poliþiei, sã fie
menþinut un climat de siguran-
þã civicã în judeþul Dolj”, a de-
clarat purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj, inspector principal Cã-
tãlin Dochia.

Bãrbatul de 37 de ani, din comuna doljeanã Unirea, ajuns
dupã gratii pentru sãvârºirea a nu mai puþin de ºapte
infracþiuni la regimul circulaþiei rutiere a fost menþinut în
arest preventiv. Hotãrârea a fost luatã de Judecãtoria
Bãileºti ºi a rãmas definitivã la sfârºitul sãptãmânii trecute,
când Tribunalul Dolj a respins contestaþia inculpatului.
Bãrbatul, care este recidivist, având la activ alte douã
condamnãri tot pentru infracþiuni rutiere, a fost trimis în
judecatã pentru 3 infracþiuni de conducere a unui vehicul
fãrã a poseda permis de conducere, 3 infracþiuni de refuz
sau sustragere de la recoltarea de probe biologice în
vederea stabilirii alcoolemiei ºi o infracþiune de conducere
a unui autovehicul neînmatriculat, fapte comise în perioada
23 iunie – 29 noiembrie a.c.

Nicolae Bîrþã a mai fost condamnat de douã ori, tot pentru in-
fracþiuni rutiere. Astfel, în martie 2009, la Judecãtoria Bãileºti,
bãrbatul a fost condamnat la o pedeapsã de 6 luni închisoare cu
suspendare într-un dosar în care a fost acuzat de conducere fãrã
permis ºi sub influenþa bãuturilor alcoolice (faptã comisã în 2008).
Ulterior, în 2015, doljeanul a fost prins din nou conducând bãut ºi
fãrã permis, refuzând recoltarea probelor biologice. A fost trimis
în judecatã pentru comiterea infracþiunilor de conducere fãrã per-
mis ºi refuzul recoltãrii de probe biologice, iar în luna mai, anul
trecut, a fost condamnat la un an ºi patru luni de închisoare cu
suspendare pe durata unui termen de încercare de 2 ani.

þã, de 37 de ani, din comuna Uni-
rea, acuzat de sãvârºirea a ºapte
infracþiuni la regimul circulaþiei
rutiere (trei infracþiuni de condu-
cere a unui autovehicul fãrã per-

mis, trei infracþiuni de refuz al re-
coltãrii de probe biologice ºi una
de conducere a unui autovehicul
neînmatriculat), fapte comise în
perioada 23 iunie – 29 noiembrie.
Mai exact, în cele cinci luni, Nico-
lae Bîrþã a fost prins la volan, deºi
nu mai avea permis de conducere,
de fiecare datã fiind bãut (1,29 mg/
l alcool pur în aerul expirat pe 23
iunie; 1,18 mg/l alcool pur în aerul
expirat în 12 noiembrie ºi 0,58 mg/
l alcool pur în aerul expirat în data
de 29 noiembrie a.c.) ºi refuzând
recoltarea probelor biologice în ve-
derea stabilirii alcoolemiei, iar o datã
se afla la volanul unui autoturism
neînmatriculat. În aceeaºi zi bãrba-
tul a fost reþinut pentru 24 de ore,
iar a doua zi a fost prezentat Jude-
cãtoriei Bãileºti cu propunere de ares-
tare preventivã. Instanþa a admis pro-
punerea ºi a emis mandat pentru 30
de zile pe numele acestuia.

Pe 20 decembrie s-a înregistrat
la Judecãtoria Bãileºti dosarul în
care Nicolae Bîrþã a fost trimis în
judecatã, în stare de arest preven-
tiv, pentru infracþiunile reþinute în
sarcina sa, ulterior instanþa menþi-
nând ºi mãsura arestãrii preventi-
ve faþã de inculpat: „Respinge ce-
rerea privind înlocuirea mãsurii
arestãrii preventive cu mãsura pre-
ventivã a arestului la domiciliu
sau a controlului judiciar. Consta-
tã legalitatea ºi temeinicia mãsu-
rii arestãrii preventive a inculpa-
tului Bîrþã Nicolae dispusã prin

încheierea nr. 15 din 05.12.2017”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei. Inculpatul a formulat
contestaþie, iar joi, 4 ianuarie a.c.,
judecãtorii de la Tribunalul Dolj i-
au respins contestaþia: „Respinge
contestaþia formulatã de inculpa-

tul Bîrþã Nicolae împotriva înche-
ierii din data de 27.12.2017 a Ju-
decãtoriei Bãileºti. Obligã contes-
tatorul sã plãteascã suma de 70 lei
cheltuieli judiciare cãtre stat. De-
finitivã Pronunþatã în camera de
consiliu azi, 04 ianuarie 2018”.
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Sãrbãtoare frumoasã ºi la Cate-
drala Mitropolitanã „Sfântul Dumi-
tru” din Craiova, unde, ca în fie-
care an, slujba de sfinþire a apelor
a fost oficiatã în aer liber de ÎPS
Irineu, Mitropolitul Olteniei, care
a avut alãturi un sobor de preoþi ºi
diaconi. Încã de dimineaþã, uºile
mari ale locaºului de cult au fost
deschise tuturor credincioºilor care
au dorit sã ia parte, mai întâi, la
slujba Sfintei Liturghii. Catedrala

a devenit neîncãpãtoare, enoriaºi
de toate vârstele fãcându-ºi loc
pentru a se ruga ºi a primi binecu-
vântãrile preoþilor. Cei care cunosc
mai în amãnunt semnificaþia ºi
momentele care se parcurg în tim-
pul acestei sfinte slujbe au mers la
altar, unde au lãsat lumânãri aprin-
se ºi prescuri pentru sufletele mor-
þilor. Spre finalul slujbei, ºi copiii
au avut parte de o mare bucurie:
foarte mulþi s-au aºezat la rând ºi
au aºteptat, cuminþei, sã primeas-
cã Sfânta Împãrtãºanie, care
aproape cã le-a dar aripi spre soa-
rele strãlucitor de afarã.

Liniºtea însoritã a unei dimineþi
de Boboteazã

Slujba de sfinþire a apei s-a mu-
tat apoi afarã, pe esplanada Cate-
dralei. Lângã turnul clopotniþei, prin
grija preoþilor ºi a enoriaºilor apro-
piaþi bisericii, s-a amenajat un al-
tar frumos, învelit cu flori natura-
le. În spiritul sãrbãtorilor de iarnã,
care se ºi încheie odatã cu aceastã
sãrbãtoare, stâlpiºorii acoperiºului
au fost îmbrãcaþi în manºoane de
cetinã împletitã cu scântei de ga-
roafe roºii ºi albe. În mijlocul alta-
rului, alãturi de o cruce mare ºi
frumos argintatã, s-a aflat icoana,
pictatã pe lemn, a Botezului Dom-
nului. Aliniate pe douã rânduri,

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Nici ger ºi nici mãcar ninsoarea liniºtitã de anul trecut,
ci un soare nemaiîntâlnit, care se strãduieºte sã încãlzeas-
cã pãmântul fãrã a þine cont cã ne aflãm în luna ianuarie.

Pe o astfel de vreme, aproape primãvãratecã, foarte mulþi
craioveni au mers la bisericã ºi în dimineaþa de Boboteazã.
Ca în nici un alt an, credincioºii au participat la slujbe într-
un numãr mare, toþi întorcându-se apoi acasã cu sticluþa cu
Apã Mare ºi firiºorul de busuioc parfumat, odoare care, la

sfatul preoþilor, trebuie sã le pãstreze cu mare cinste
fiindcã pot sã facã minuni pentru cel credincios.

butoaiele cu apã, limpede ºi cura-
tã, în care se oglindea perfect ce-
rul senin, fãrã nici o patã de nor.
Pentru a nu fi confundate sau tra-
tate ca niºte recipiente oarecare
încãrcate cu apã, pe fiecare butoi
a fost lipitã ºi câte o iconiþã întru-
chipând Botezul Domnului. Când,
dupã slujbã, fiecare enoriaº a mers
sã-ºi încarce sticluþa cu Aghiasmã,
a îngenuncheat ºi la aceastã micu-
þã icoanã.

Stropi de bucurie
Credincioºii spun cã, în orice

condiþii, fie cã e ger mare sau vis-
col sau ninsoare, sãrbãtoarea de
Boboteazã este deosebit de fru-
moasã ºi aduce multã bucurie în

suflete. Cu atât mai mult a fost
resimþitã bucuria în acest an, când
soarele, ce-i drept nu foarte cald,
dar extrem de curajos, a învins
frigul ºi a rãsãrit pe cer, mângâin-
du-i pe creºtet pe credincioºii
care, ºi de aceastã datã, s-au aºe-
zat, temerari, la coadã. Sub lumi-
na unei dimineþi însorite ºi liniºtiþi
parcã de pacea din jur, enoriaºii
au ascultat rugãciunile pe care ÎPS
Irineu le-a adresat divinitãþii pen-
tru sãnãtatea ºi sfinþirea a toate,
inclusiv a oamenilor. De acolo, din
rând, mulþi au vãzut cum Înaltul
Mitropolit a binecuvântat mai în-
tâi apa cu semnul crucii, apoi a
scufundat o cruce, legatã într-un
sfeºtoc de busuioc, în fiecare
butoi în parte. Bucuria cea mare
a venit mai spre final, odatã cu
botezul: împrãºtiind o ploaie de
apã sfinþitã în jur, ÎPS Irineu a
stropit creºtetele tuturor celor
prezenþi, inclusiv a jandarmilor
care au avut misiunea de a veghea
mulþimea. Aºa cum se întâmplã de
fiecare datã ºi fãrã ca nimeni sã-

ºi explice cum, o bucurie neaº-
teptatã a izvorât, pe loc, din su-
fletele fiecãruia!

Credincioºii au plecat acasã
ºi cu multe sfaturi preþioase
Enoriaºii au plecat acasã ºi cu

multe ºi preþioase cuvinte de învã-
þãturã, pe care ÎPS Irineu s-a strã-
duit sã le lege, cu niºte fire nevã-
zute, de fiecare sticluþã cu Aghias-
mã sau Apã Mare, cum se spune
în popor. „Sãrbãtoarea de astãzi,
cunoscutã de fiecare credincios
sub numele de Botezul Domnului,
are mai multe semnificaþii. În pri-
mul rând, o cunoaºtem sub numele
de Boboteazã, adicã momentul în
care Mântuitorul Iisus Hristos a
venit la râul Iordan ºi s-a botezat.
Rostul acestui botez, semnificaþia,
adicã pentru ce Domnul Iisus a
vrut sã se boteze la Iordan, ne aratã
Sfânta Evanghelie de astãzi. În pri-
mul rând, Mântuitorul a venit ca
sã împlineascã toatã dreptatea, aºa
cum a spus Sfântul Ioan Botezã-
torul care ezita, fãrã curaj, în faþa

lui Dumnezeu. (...). Domnul vrea
sã arate cã El a venit în lume ca sã
împlineascã legea, aºa cum spune
de multe ori ºi a spus-o în Sfânta
Evanghelie”. ÎPS Irineu le-a spus
credincioºilor cã Botezul Domnu-
lui „este împlinit pentru mântuirea
noastrã. Din el, noi luãm poruncã
de la Dumnezeu sã ne botezãm ºi
noi, ca sã devenim copii ai Tatãlui
ceresc” ºi cã este foarte important
„nu numai pentru sfinþirea naturii
înconjurãtoare – a apei, a vãzdu-
hului – pentru cã pogorându-se
Duhul Sfânt peste Mântuitorul, se
pogoarã ºi peste firea noastrã”.

„Nu vã temeþi: luaþi Aghiasmã!”
ÎPS Irineu i-a încredinþat pe

credincioºi cã Aghiasma Mare ºi
Aghiasma Micã nu se stricã nici-
odatã, pentru cã sunt „îmbunãtã-
þite”. „Este un termen din fizicã,
aceste ape fiind îmbunãtãþite de
Duhul Sfânt. Duhul lui Dumne-
zeu se coboarã în apã ºi apa do-
bândeºte calitãþi miraculoase. Ele
sunt îmbunãtãþite, ºi cineva care
a fãcut o analizã a Aghiasmei a
gãsit mai multe puteri, tensiune,
har, energie în apa sfinþitã decât
în apa oarecare. Aºadar, sfinþirea
apei e probatã atât duhovniceºte,
cât ºi ºtiinþific, în lumea noastrã.
Sã o luaþi cu mare evlavie ºi cin-
ste, sã o pãstraþi cu multã grijã
acasã, ca nu cumva sã fiþi lipsiþi
de acest har ºi aceastã putere
dumnezeiascã!”, i-a sfãtuit Mitro-
politul Olteniei pe credincioºi, asi-
gurându-i cã Apa Mare are pro-
prietãþi miraculoase. „Sã o luaþi pe
nemâncate, sã o luaþi cu rugãciu-
ne ºi cu semnul Sfintei Cruci, pen-
tru cã ea, într-adevãr, face minuni
pentru cel credincios. Cel credin-
cios simte aceastã putere. Celui ne-
credincios poþi sã îi aduci ºi tot
cerul, dar tot degeaba. Dar cel cre-
dincios este acela care simte pute-
rea lui Dumnezeu: ai fãcut Sfânta
Cruce, fug dracii; ai luat Aghias-
mã, fug necuraþii! Nu vã temeþi:
luaþi Aghiasmã, dar cu pregãtire –
cu post, cu rugãciune, ºi veþi ve-
dea puterea lui Dumnezeu!”.
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În toamna anului 2016, ºeful
Fiscului de la acea vreme, Dra-
goº Doroº, declara în presa cen-
tralã cã ANAF nu va mai accep-
ta, de la 1 ianuarie 2017, depu-
nerea în format hârtie, la regis-
traturã, a declaraþiilor ce pot fi
depuse online, pe site-ul institu-

þiei. Concret, preºedintele ANAF
fãcea referire, printre altele, la
formularele 100, 101, 300 sau
394, însã, în practicã, în lipsa
unui act normativ în acest sens,
contribuabilii nu au putut fi obli-
gaþi sã depunã exclusiv online de-
claraþiile amintite. În august 2017
însã, în Monitorul Oficial a fost
publicat Ordinul ANAF nr. 2.326/
2017 prin care Declaraþiile fiscale
cu privire la obligaþiile fiscale afe-
rente lunii ianuarie 2018 se vor
transmite obligatoriu, prin inter-
net, în format electronic

„Declaraþie
rectificativã”

Declaraþiile fiscale care se vor
transmite obligatoriu electronic
sunt: 100 “Declaraþie privind
obligaþiile de platã la bugetul de
stat”; 101 “Declaraþie privind
impozitul pe profit”; 120 “De-
cont privind accizele”; 205 “De-
claraþie informativã privind im-
pozitul reþinut la sursã, venituri-
le din jocuri de noroc ºi câºtigu-

Numai în luna ianuarie…

CCCCContribuabilii ontribuabilii ontribuabilii ontribuabilii ontribuabilii doljenidoljenidoljenidoljenidoljeni     trebuie sã depunãtrebuie sã depunãtrebuie sã depunãtrebuie sã depunãtrebuie sã depunã
online 13 declaraþii fiscaleonline 13 declaraþii fiscaleonline 13 declaraþii fiscaleonline 13 declaraþii fiscaleonline 13 declaraþii fiscale

13 declaraþii fiscale pe care le depun contribuabilii la
Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã (ANAF)
trebuie transmise în mod obligatoriu prin intermediul
internetului, începând cu luna ianuarie 2018. Mãsura a
fost  anunþatã încã din 2016 de conducerea de la acel
moment a Fiscului, dar de concretizat s-a concretizat abia
în august 2017, prin Ordinul ANAF nr. 2.326/2017.

rile/pierderile din investiþii, pe
beneficiari de venit”; 207 “De-
claraþie informativã privind im-
pozitul reþinut la sursã/venituri-
le scutite, pe beneficiari de ve-
nit nerezidenþi”; 208 “Declara-
þie informativã privind impozi-
tul pe veniturile din transferul

proprietãþilor imobiliare din pa-
trimoniul personal”; 300 “De-
cont de taxã pe valoarea adãu-
gatã”; 301 “Decont special de
taxã pe valoarea adãugatã”;
307 “Declaraþie privind sumele
rezultate din ajustarea/corecþia
ajustãrilor/regularizarea taxei
pe valoarea adãugatã”; 311
“Declaraþie privind taxa pe
valoarea adãugatã colectatã
datoratã de cãtre persoanele
impozabile al cãror cod de în-
registrare în scopuri de taxã pe
valoarea adãugatã a fost anu-
lat conform art. 316 alin. (11)
lit.a) -e), lit. g) sau lit. h) din
Legea nr. 227/2015 privind Co-
dul fiscal”; 390 VIES “Decla-
raþie recapitulativã privind li-
vrãrile/achiziþiile/prestãrile in-
tracomunitare”; 394 “Declara-
þie informativã privind livrã-
rile/prestãrile ºi achiziþiile efec-
tuate pe teritoriul naþional de
persoanele înregistrate în sco-
puri de TVA”; 710 “Declara-
þie rectificativã”.

Formularul unic 700,
folosit de la

1 ianuarie 2018
Începând cu 1 ianuarie 2018,

pentru înregistrarea contribuabi-
lilor la autoritatea fiscalã se va
utiliza un formular unic – For-
mularul 700 – „Declaraþie pen-
tru înregistrarea/modificarea ca-
tegoriilor de obligaþii fiscale de-
clarative înscrise în vectorul fis-
cal”, reglementat prin OPANAF
nr. 2372/2017. Acelaºi formular
se va utiliza ºi pentru declararea
modificãrilor fiscale intervenite
ulterior. Formularul se poate de-

pune doar prin mijloace elec-
tronice de transmitere la distanþã
(nu se mai depune la registratu-
ra autoritãþii fiscale).

Formularul înlocuieºte înce-
pând cu anul urmãtor urmãtoa-
rele declaraþii de înregistrare fis-
calã: formular 010 „Declaraþie
de înregistrare fiscalã pentru
persoane juridice”; formular 013
„Declaraþie de înregistrare fis-
calã pentru nerezidenþii ce de-
þin sedii permanente în Româ-
nia”; formular 015 „Declaraþie
de înregistrare fiscalã pentru
nerezidenþii ce au obligaþii fis-
cale în România, dar nu deþin
un sediu permanent în Româ-
nia”; formular 016 „Declaraþie
de înregistrare fiscalã pentru
persoane juridice strãine la care
conducerea acestora se face
din România; formular 020 „De-
claraþie de înregistrare fiscalã
pentru persoane fizice române/
strãine ce deþin un cod numeric
personal; formular 030 „Decla-
raþie de înregistrare fiscalã pen-
tru persoane fizice ce nu deþin
un cod numeric personal”; for-
mular 040 „Declaraþie de înre-
gistrare fiscalã depus de entitã-
þile publice”; formular 070 „De-
claraþie de înregistrare fiscalã
depus de persoanele fizice ce
desfãºoarã activitãþi indepen-
dente sau profesii libere”.

Procedura de depunere dupã
data de 1 ianuarie 2018 þine
cont de calitatea contribuabi-
lului ce poate sã fie unul nou
înfiinþat sau unul ce exista deja
la aceastã datã. În cazul în care
contribuabilul este nou înfiin-

þat, atunci  Formularul 700 se
va utiliza pentru declararea
vectorului fiscal. În cazul în
care contribuabilul existã la în-
ceputul anului 2018, atunci de-
claraþia se depune cu ocazia
modificãrilor survenite în vec-
torul fiscal al contribuabilului.
În aceastã ipotezã de lucru se
vor utiliza datele declarate an-
terior prin celelalte declaraþii de
înregistrare fiscalã/menþiuni
depuse anterior de contribua-
bil ce nu mai au aplicabilitate.

Declaraþia 112
se mai depunea
în format hârtie

în mai multe
zone din þarã

ANAF precizeazã cã Decla-
raþiile menþionate se completea-
zã/valideazã cu ajutorul progra-
melor de asistenþã disponibile
gratuit pe site-ul instituþiei. Po-
trivit referatului de aprobare ce
a însoþi t  Ordinul ANAF nr.
2.326/2017 în forma sa de pro-
iect, obligaþia depunerii declara-
þiilor fiscale enumerate cu aju-
torul internetului se adaugã ce-
lei deja existente de câþiva ani
în legislaþie, referitoare la for-
mularul 112 - “Declaraþie pri-
vind obligaþiile de platã a con-
tribuþiilor sociale, impozitului pe
venit ºi evidenþa nominalã a per-
soanelor asigurate”. În practi-

cã însã, ºi declaraþia 112 se
mai depunea în format hârtie
în mai multe zone din þarã.
Transmiterea declaraþiilor
fiscale prin mijloace electro-
nice conferã avantaje, pre-
cum economisirea timpului,
cheltuielile cu deplasarea ºi
consumabilele necesare tipã-
ririi, contribuind astfel la pro-
tecþia mediului înconjurãtor.

De altfel, cadrul legal pen-
tru introducerea obligaþiei de-
punerii declaraþiilor fiscale
prin mijloace electronice sau
prin sisteme electronice de
transmitere la distanþã a fost
creat prin intermediul preve-
derilor din Codul fiscal, însã
era nevoie ºi de publicarea
unui ordin al preºedintelui
ANAF prin care sã fie regle-
mentate concret declaraþiile
ce vor fi transmise prin in-
termediul internetului.
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Începând din 2011, pe 15 ia-
nuarie, de ziua poetului Mihai
Eminescu (15 ianuarie 1850 – 15
iunie 1889) este marcatã Ziua
Culturii Naþionale. Sãrbãtoarea
a fost instituitã prin Legea nr.
238, promulgatã la jumãtatea lu-
nii decembrie a anului 2010. Ini-
þiatorii proiectului au susþinut
atunci cã existã precedente ºi în
alte þãri europene: în Spania, Ziua
Culturii a fost stabilitã ziua mor-
þii lui Miguel de Cervantes, iar în
Portugalia – ziua de naºtere a lui
Luis de Camoes.

„Va fi, în viziunea noastrã, o
zi în care nu numai cã celebrãm
un mare creator, dar ºi o zi de
reflecþie asupra culturii române,
în genere, ºi a proiectelor cultu-
rale de interes naþional. Menþio-
nãm faptul cã, în Italia, de ziua
lui Dante în toate oraºele italiene
au loc serbãri publice, lecturi din
opera lui, dezbateri publice, târguri
de carte etc.”, s-a arãtat în expu-
nerea de motive a iniþiatorilor.

Recital susþinut
de pianista Ioana

Maria Lupaºcu
ºi actriþa

Daniela Nane
La Craiova, Ziua Culturii Naþi-

onale va fi marcatã ºi în acest an
de instituþiile de culturã ºi învãþã-
mânt prin mai multe evenimente,
dedicate împlinirii a 168 de ani de
la naºterea poetului naþional Mihai
Eminescu, ca ºi comemorãrii, la
15 iunie a.c., a 129 de ani de la
trecerea acestuia în eternitate.

Luni, 15 ianuarie, de la ora
19.00, Filarmonica „Oltenia” va
prezenta un concert susþinut de
Corala Academicã, condusã de di-
rijorul Pavel ªopov (la pian: Cori-
na Stãnescu), ºi recitalul „Pianul
cu poeme”, avându-le invitate pe

Paginã realizatã de MAGDA BRATU
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Ziua Culturii Naþionale, sãrbãtoritã pe

15 ianuarie, ziua de naºtere a poetului
Mihai Eminescu, va fi marcatã printr-o
serie de evenimente atât în þarã, cât ºi în
strãinãtate. La Craiova, Filarmonica
„Oltenia” va prezenta concertul „Pianul
cu poeme”, avându-le invitate pe pianis-
ta Ioana Maria Lupaºcu ºi actriþa Danie-
la Nane, iar Opera Românã Craiova va
organiza concertul „Memoria versului”,

cu participarea extraordinarã a poeþilor
Nicolae Dabija ºi Spiridon Popescu. Cu
ocazia Zilei Culturii Naþionale ºi a Cen-
tenarului Marii Uniri, Institutul Cultu-
ral Român de la Paris invitã publicul la
spectacolul de poezie „Treptele Unirii”, în
interpretarea actorului craiovean Emil
Boroghinã, director al Festivalului Inter-
naþional Shakespeare ºi preºedinte al Fun-
daþiei „William Shakespeare”.

Daniela Nane (actriþã) ºi Ioana
Maria Lupaºcu (pian). Biletele cos-
tã 30 lei, cu reducere la jumãtate
pentru elevi, studenþi ºi pensionari.

Nãscutã la Brãila, Ioana Ma-
ria Lupaºcu a absolvit Conser-
vatorul „Ciprian Porumbescu” din
Bucureºti. În anul 2000 a fost ad-
misã la masterul „Virtuosity Le-

vel” (Conservatoire du Lausanne,
Elveþia, la clasa prof. J. F. Anto-
nioli), dar dupã câteva luni s-a
mutat în Italia, devenind studenta
marelui pianist Lazar Berman, la
Accademia Europea di Musica.
Dupã încheierea masterului de trei
ani (în specialitatea perfecþionare
solisticã), a continuat sã lucreze
cu maestrul Berman pânã la tra-
gica lui dispariþie, în 2005, apoi a
revenit în România.

 „Memoria versului”,
cu scriitorul

Nicolae Dabija
În aceeaºi zi ºi de la aceeaºi orã,

dar în sala de concerte a Liceului
de Arte „Marin Sorescu”, Opera
Românã Craiova va organiza con-
certul „Memoria versului” (regia
artisticã: Arabela Tãnase), sub egi-
da Ministerului Culturii ºi Identitã-
þii Naþionale, în parteneriat cu in-
stituþia-gazdã ºi Biblioteca Judeþea-
nã „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Interpreteazã  soprana Renata Vari,
baritonul Ioan Cherata ºi actriþa
Edith Mag. Evenimentul va avea
loc cu participarea extraordinarã a
poeþilor Nicolae Dabija, Spiridon
Popescu ºi Ion Deaconescu – pre-
ºedintele Academiei Internaþionale

„Mihai Eminescu”. De asemenea,
vor participa elevii poeþi ai Liceu-
lui de Arte „Marin Sorescu” Stelu-
þa Stoian ºi Cristiana Badea, Corul
Operei Române Craiova (maestru
de cor: Lelia Candoi) ºi Ivona Stãn-
culescu (pian).

Emil Boroghinã
recitã la Paris,

Bruxelles ºi Haga
Numeroase programe speciale

vor avea loc în întreaga þarã, dar
ºi în strãinãtate, în reþeaua Insti-
tutului Cultural Român. Astfel, In-
stitutul Cultural Român de la Pa-
ris în colaborare cu Amba-
sada României de la Paris
ºi Teatrul Nottara din Bu-
cureºti prezintã spectaco-
lul de poezie „Treptele Uni-
rii”, în interpretarea acto-
rului craiovean Emil Boro-
ghinã, director al Festiva-
lului Internaþional Shake-
speare ºi preºedinte al Fun-
daþiei „William Shakespea-
re”. Evenimentul va avea
loc pe 17 ianuarie, de la ora
19.00, ºi va cuprinde frag-
mente din lirica popularã ºi
din creaþiile celor mai im-
portanþi poeþi români.

Potrivit ICR Paris, reci-
talul „îºi propune sã sur-
prindã, sintetic, cu ajutorul
creaþiei marilor noºtri po-
eþi, cea mai importantã ºi
mai de seamã problemã a
existenþei neamului româ-
nesc, timp de peste douã
milenii, unitatea lui deplinã.

Legãtura indestructibilã, între uni-
tatea de neam ºi unitatea terito-
rialã, este aceea care a asigurat
României trãinicia între þãrile lu-
mii, a reprezentat cheia existenþei
noastre. Scenariul aduce în prim
plan cele mai semnificative mo-
mente ale istoriei noastre naþiona-
le, evoluþia noastrã istoricã. Ma-
rile momente ale istoriei poporu-
lui român reprezintã, în fapt, trep-
te ale fãuririi Marii Uniri ºi Statu-
lui Naþional Unitar Român”. Re-
citalul Maestrului Boroghinã este
unul itinerant, urmând sã se des-
fãºoare între 17 ºi 19 ianuarie la
Paris, Bruxelles ºi Haga.
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În anul 2018 au fost anunþate
modificãri majore în ceea ce priveº-
te sistemul de învãþãmânt din Ro-
mânia. Una dintre cele mai impor-
tante schimbãri vine în susþinerea
examenului de Bacalaureat: compe-
tenþele lingvistice ºi digitale vor fi
susþinute în perioada 12-22 februa-
rie a.c., faþã de anii precedenþi, când
aveau loc înaintea probelor scrise,
din sesiunea de varã. Referitor la
BAC, se are în vedere ºi reintrodu-
cerea probei sportive, iar noi materii

Ministrul Educaþiei, Liviu Pop,
a fãcut public raportul de activita-
te dupã ºase luni de la preluarea
mandatului, el precizând cã a avut
mai multe reuºite, între care se
numãrã Compendiul introductiv
pentru gimnaziu, legea manualului
sau proiectul pilot de digitalizare a
ºcolilor dintr-un judeþ.

„Programele ºcolare pentru cla-
sa a V-a se aplicã din septembrie
2017. Pentru clasa a V-a, s-a dis-
tribuit în ºcoli Compendiul intro-
ductiv pentru gimnaziu, care a aco-
perit conþinuturile tuturor discipli-
nelor de studiu pânã la tipãrirea ºi
distribuirea manualelor în ºcoli.
Ultimele contracte de furnizare
pentru manualele de clasa a V-a au
fost semnate în data de
18.10.2017”, reiese din raportul de
activitate al ministrului Educaþiei.
Chiar dacã ministerul a semnat
contractele de livrare a manualelor
pentru clasa a V-a, încã din luna
octombrie, nici pânã în prezent nu
se ºtie câte edituri au întârziat ma-
nualele în ºcoli ºi ce amenzi s-au
dat din aceastã cauzã.

Legea manualului a fost o altã
noutate, prin transformarea Editu-
rii Didactice ºi Pedagogice într-o
societatea comercialã cu capital

Liviu Pop, ministrul Educaþiei, bilanþ dupã
ºase luni de mandat

integral de stat, în subordinea Mi-
nisterului Educaþiei. „Societatea
Editura Didacticã ºi Pedagogicã SA
va realiza manualele ºcolare la so-
licitarea directã a Ministerului Edu-
caþiei Naþionale, pe bazã de con-
tract. Complementar, poate desfã-
ºura ºi alte activitãþi conexe pen-
tru realizarea obiectului sãu de ac-
tivitate”, se mai aratã în document.

În raportul de activitate, Liviu
Pop a menþionat ºi proiectul-pilot
de digitalizare a unui judeþ. Astfel,
toate unitãþile ºcolare din Buzãu vor
fi dotate cu tablete pentru uzul ele-
vilor, laptopuri pentru profesori,
table inteligente, videoproiectoare
ºi ecrane de proiecþie.

Stimularea învãþãmântului dual
a fost o altã mãsurã luatã de mi-
nister în ultimele ºase luni. Astfel,
a fost finalizat planul metodologic,
iar pentru anul ºcolar în curs s-au
realizat 106 clase de învãþãmânt
dual. De asemenea, a fost reorga-
nizat Centrul Naþional de Dezvol-
tare a Învãþãmântului Profesional
ºi Tehnic, incluzându-se domeniul
educaþiei antreprenoriale.

Printre alte realizãri amintite de
Liviu Pop se numãrã ºi alocarea
fondurilor de la bugetul de stat pen-
tru obiectivele de investiþii privind

construcþia ºi reabilitarea a 500 de
creºe, grãdiniþe, ºcoli.

În raportul de activitate este
menþionat ºi proiectului strategic
CRED (Curriculum relevant, edu-
caþie de calitate pentru toþi) prin care
se va revizui curriculumul pentru
învãþãmântul primar ºi gimnazial, se
vor forma cadre didactic, bugetul
fiind de 42 de milioane de euro.

„La solicitarea MEN, inspecto-
ratele ºcolare îºi dezvoltã, pe site-
urile proprii, un spaþiu de organiza-
re a resurselor educaþionale deschise
pentru sprijinirea elevilor ºi profe-
sorilor în procesele de învãþare-pre-
dare-evaluare (diferite tipuri de ma-
teriale de învãþare, suporturi de
curs, proiecte, experimente ºi de-
monstraþii, dar ºi programe ºcola-
re, ghiduri pentru profesori, alte
materiale educaþionale cum ar fi ar-
ticole, module, prezentãri ce aco-
perã atât sfera curricularã, cât ºi cea
extracurricularã)”, se mai aratã în
raportul lui Liviu Pop.

Ministerul Educaþiei a continuat
programul pilot Masa Caldã, pro-
iect demarat de fosta guvernare,
prin care se alocã un suport ali-
mentar pentru preºcolarii ºi elevii
din 50 de unitãþi de învãþãmânt
preuniversitar de stat.

În ceea ce priveºte programul
ªcoala dupã ªcoalã, a fost realiza-
tã inventarierea intervenþiilor deru-
late la nivel naþional ºi a fost revi-
zuitã metodologia de organizare a
acestui program.

Liviu Pop vorbeºte, în raportul
sãu de activitate, ºi de mãsuri în-
treprinse la nivelul învãþãmântului
superior, în special pentru studen-
þii proveniþi din grupuri dezavanta-
jate, în vederea creºterii participã-
rii în învãþãmântul terþiar, prin acor-
darea burselor sociale de cel puþin
600 de lei pe lunã.

“Prin Proiectul privind Învãþã-
mântul Secundar (ROSE), 8 insti-

tuþii de învãþãmânt superior de stat
au derulat, în perioada iulie - sep-
tembrie 2017, 20 de programe de
varã de tip punte pentru mai mult
de 1.000 de elevi, prin Schema de
Granturi Competitive pentru univer-
sitãþi – Programe de varã. Se aflã,
de asemenea, în curs de implemen-
tare 12 proiecte în cadrul Schemei
de granturi pentru Centre de învã-
þare, precum ºi 60 de proiecte ne-
competitive, având ca obiectiv ge-
neral creºterea gradului de retenþie
în primul an de studii universitare,
în special pentru studenþii aflaþi în
situaþii de risc”, se mai menþionea-
zã în raportul respectiv. (Mediafax)

În 2018 se anunþã schimbãri în învãþãmântÎn 2018 se anunþã schimbãri în învãþãmântÎn 2018 se anunþã schimbãri în învãþãmântÎn 2018 se anunþã schimbãri în învãþãmântÎn 2018 se anunþã schimbãri în învãþãmânt
Anul ºcolar 2017-2018 este în plinã desfãºurare, dar

modificãrile legislative vor urma, unele fiind deja aproba-
te, altele fiind în baza de dezbatere publicã. Sunt proiecte
care pot avea succes, altele care nu vor trece, oricum se
prevãd schimbãri majore în învãþãmântul românesc.

ºi-ar putea face loc în programa din
2018: Educaþie pentru Nutriþie ºi una
despre Uniunea Europeanã, rãmase,
deocamdatã la stadiul de iniþiativã. În
ceea ce priveºte manualul unic, Edi-
tura Didacticã ºi Pedagogicã este cea
care va elabora câte un manual pen-
tru fiecare disciplinã.

Speranþe mari, la Craiova,
pentru IT

Ministerul Educaþiei Naþionale a
demarat un proiect, prin care va fi-

nanþa 60 de centre de ex-
celenþã în Tehnologia In-
formaþiei, de care vor be-
neficia elevii de liceu. Uni-
tãþile de învãþãmânt, care
vor fi admise, în urma unui
proces de selecþie, vor fi
dotate cu un laborator IT
(26 de calculatoare perfor-
mante ºi o tablã interacti-
vã, iar cadrele didactice vor
fi formate de specialiºti ja-
ponezi, Guvernul Japoniei
fiind partener). Aºa cum
precizeazã MEN, pentru a
fi eligibilã, a o ºcoalã inte-
resatã trebuie sã transmitã
la Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean, în speþa noastrã,
Dolj, o scrisoare de inten-
þie, prin care îºi asumã un

program deschis de
cel puþin zece ore pe sãptãmâ-
nã, adresat copiilor, pe o du-
ratã de minimum doi ani de la
data funcþionãrii centrului. De
asemenea, instituþia se anga-
jeazã ca fiecare cadru instruit
sã asigure formarea a cel pu-
þin zece profesori la nivel lo-
cal, pe structura oferitã de par-
tenerii japonezi.

Procesul de selecþie va avea
douã etape. Prima dintre ele va
fi realizatã la ISJ, pe baza a
ºapte criterii, una dintre ele fi-
ind existenþa unor rezultate
obþinute la fazele internaþiona-
le ale concursurilor de profil,
alta fiind profilul ºcolii (mate-
maticã – informaticã, intensiv
informaticã).Craiova se mân-
dreºte cu un astfel de Centru
de Excelenþã în IT, la Colegiul

Naþional „Fraþii Buzeºti”. Rezulta-
tele obþinute de-a lungul anilor, aici,
nu mai au nevoie de nicio prezenta-
re. „Sigur cã vom depune dosarul.
Chiar înainte de prezentarea aces-
tui proiect, am prezentat, în planul
de ºcolarizare pentru 2018-2019,
înfiinþarea de clase de informaticã
– intensiv, ceea ce va permite pro-
fesorilor specializaþi, foarte buni,  sã
lucreze cu mai puþini copii, iar re-
zultatele se vor vedea în obþinerea
unor performanþe internaþionale ºi
sunt convinsã cã vom pãstra stan-
dardele”, a precizat prof.  Carmen
Lucia ªtefãnescu, director al Co-
legiului Naþional „Fraþii Buzeºti”.

Continuã sprijinul financiar
pentru învãþãmântul profesional

Nici învãþãmântul profesional,
inclusiv cel dual, nu aufost scoase

din planurile MEN. Astfel, elevii care
aleg învãþãmântul profesional sau
dual vor primi sprijin financiar.
„Bursa profesionalã”, care subven-
þioneazã costurile pentru elevii din
aceste forme de învãþãmânt, va
continua ºi în acest an, ºi este în
cuantum de 200 de lei lunar. De
aceasta beneficiazã ºi copiii cetã-
þenilor strãini care fac parte dintr-
o formã de protecþie acordatã de
România, precum ºi minorii cetã-
þenilor Uniunii Europene ºi Elveþiei,
care frecventeazã învãþãmântul
profesional. Mãsura adoptatã ur-
mãreºte creºterea interesului tine-
rilor ºi al familiilor acestora faþã de
pregãtirea profesionalã, cu scopul
atragerii de specialiºti în diverse
meserii cerute pe piaþa muncii, în
domenii deficitare.

CRISTI PÃTRU
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LUNI - 8 ianuarie

07:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00  Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Politicã ºi delicateþuri
18:30 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:30 De ce nu sunt pe

Facebook
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect!
00:30 Anchetele comisarului

Antonescu
01:00 România 9 (R)
02:20 De ce nu sunt pe

Facebook (R)
03:20 Telejurnal (R)
04:00 Sport (R)
04:10 Pofticioºi, la cratiþã! (R)
04:40 Pulsul zilei (R)
06:00 Imnul României
06:05 Politicã ºi delicateþuri (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Bibliotecarii (R)
2014, SUA, Aventuri
08:00 Ferma (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Gala Umorului (R)
11:00 MotorVlog
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Revelion la TVR
15:40 Zi una mai sãltãreaþã (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Ioana D'Arc
1999, Canada, Aventuri,

Biografic, Dramã
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Arca vieþii (R)
2015, Marea Britanie, Dramã
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:35 Telejurnal TVR 2 (R)
04:25 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
04:30 Gala Umorului (R)
05:25 Pescar hoinar (R)
05:55 Imnul României

TVR 2

08:00 Ziua Patrioþilor
10:10 Jack Reacher: Sã nu te

întorci niciodatã!
12:05 Cãlãtoria lui Fanny
13:40 Echipa nebunã de fotbal -

Legenda trãieºte!
15:20 Gardienii Galaxiei Vol. 2
17:35 Pe platourile de filmare
18:05 Fraþii Grimm
20:00 Babylon Berlin
21:40 Jackie
23:20 Bun venit în Zombieland
00:50 London
02:25 Ultima zi

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
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 Prinþul
2014, SUA, Acþiune, Thriller
22:15 Supravieþuitoarea
2015, SUA, Marea Britanie,

Acþiune, Thriller
00:00 ªtirile Pro Tv (R)
00:30 Prinþul (R)
2014, SUA, Acþiune, Thriller
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
2016, Turcia, Dramã, Familie,

Romantic
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)
06:45 La Dona (R)

08:30 El Dorado: Orasul de Aur
(R)

10:15 Ce spun românii (R)
11:30 La bloc (R)
13:30 Frankenweenie (R)
15:00 Jack ºi Jill (R)
16:45 La bloc
18:45 Inelul Muschetarilor
20:30 Aminteºte-þi de mine
22:45 Wikileaks: A cincea putere

în stat
01:15 Aminteºte-þi de mine (R)
03:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 The Wall - Marele Zid
21:00 Nume de cod: ªoimul
2014, SUA, Acþiune, Aventuri
23:00 Xtra Night Show
01:00 Nume de cod: ªoimul (R)
2014, SUA, Acþiune, Aventuri
02:45 Acces direct (R)
04:15 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Teo Show (R)
03:00 WOWBiz (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Eu, tu ºi Ovidiu (R)
1977, România, Comedie, Muzical
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 La TV (R)
2015, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 A fost odata în China 2
1992, Hong Kong, Acþiune,

Romantic, Dragoste
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 A fost odata în China 2 (R)
1992, Hong Kong, Acþiune,

Romantic, Dragoste
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport  (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 O familie modernã
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Fight Night, “Ori la bal, ori

la spital
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Spion pe cont propriu
01:30 Cititorii de oase
04:30 Familia Simpson
05:00 Ora exactã în sport (R)
05:14 Familia Simpson
06:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X

MARÞI - 9 ianuarie

07:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Politicã ºi delicateþuri
18:30 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:30 Unde sunt banii?
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 România 9 (R)
01:50 Sport (R)
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Imnul României
06:05 Politicã ºi delicateþuri (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Mic dejun cu un campion
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
11:00 Plimbaþi ºi mâncaþi (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Revelion la TVR
15:40 Crizantema de Aur 2017
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Ioana D'Arc
1999, Canada, Aventuri,

Biografic, Dramã
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Ioana D'Arc (R)
1999, Canada, Aventuri,

Biografic, Dramã
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Revizie Tehnicã
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:40 Fraþii Grimm
09:40 Jackie
11:20 Clubul aventurierilor
12:55 500 de zile cu Summer
14:30 Un minut de tãcere
16:05 Cronicile din Narnia:

Cãlãtorie pe mare cu Zori-de-Zi
18:00 Goana dupã aur
20:00 Divizia din Berlin
20:50 T2 Trainspotting
22:45 Petrecerea cârnaþilor
00:15 Un job ciudat
02:00 Dacã Truman ar vorbi
03:50 Alergând ca apucaþii
06:00 Un minut de tãcere

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
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 Prima loviturã a lui Jackie

Chan
1996, Hong Kong, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Thriller
22:00 Armageddon - Sfârºitul

lumii?
1998, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
00:45 ªtirile Pro Tv (R)
01:15 Prima loviturã a lui Jackie

Chan (R)
1996, Hong Kong, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Thriller
02:30 Lecþii de viaþã (R)
03:15 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
2016, Turcia, Dramã, Familie,

Romantic
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)
06:45 La Dona (R)

07:15 La Mãruþã (R)
09:00 Muppets în spaþiu
10:30 Ce spun românii (R)
11:45 La bloc (R)
13:45 Inelul Muschetarilor (R)
15:30 Zeiþa diavol
16:45 La bloc
18:45 Will
20:30 În numele regelui
23:45 Mary cea cu vino-ncoa'
02:00 În numele regelui (R)
04:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 The Wall - Marele Zid
21:00 Surogate
2009, SUA, Acþiune, SF, Thriller
23:00 Xtra Night Show
01:00 Surogate (R)
2009, SUA, Acþiune, SF, Thriller
02:45 Acces direct (R)
04:15 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Teo Show (R)
03:00 WOWBiz (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

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

Romantic, Dragoste
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 A fost odatã în China 3
1993, Hong Kong, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 A fost odatã în China 3 (R)
1993, Hong Kong, Acþiune
02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:00 Focus Magazin
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Ora exactã în sport
23:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Spion pe cont propriu

PRO X
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Anunþul tãu!
Subsemnatul S.C. GLAROPAN

S.R.L. PRIN GIUCA ALIN - VICTOR, cu
sediul în Craiova, str. Poienii, nr. 72, jud.
Dolj, titular al proiectului “Construire
spãlãtorie auto, camera tehnicã, ream-
plasare copertinã, amplasare pompã
rapidã carburanþi, reamplasare skid
GPL, amplasare firmã luminoasã, mo-
dernizare ºi recompartimentare maga-
zin existent, amenajare terasã ºi puþ
forat” anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj: proiectul nu se supune evaluã-
rii impactului asupra mediului ºi nu se
supune evaluãrii adecvate, în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului ºi/sau de evaluare
adecvatã, proiect propus a fi amplasat
în mun. Craiova, str. Calea Severinului,
nr. 113, jud. Dolj. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul autori-
tãþii competente pentru protecþia me-
diului APM Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele luni-joi între orele
800-1630 ºi vineri orele 800-1400, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet of-
fice@apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicãrii prezentu-
lui anunþ, pânã la data de 12.01.2018.

Compania de Apã Oltenia SA cu
sediul în Craiova, str.Brestei, nr.133,
anunþã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii autorizaþiei de mediu
pentru activitãþiile „Captare, tratare ºi
distribuþie apa”, cod CAEN 3600 ºi „Co-
lectare ºi epurare ape uzate” cod CAEN
3700, desfãºurate în localitatea Bechet,
judeþul Dolj. Informaþiile privind poten-
tialul impact asupra mediului pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, de luni pânã joi, între orele
0800- 1630 ºi vineri între orele 0800- 1400.
Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, fax. 0251/419035, email:
office@apmdj.anpm.ro.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Oraºului Segarcea, cu

sediul în Segarcea, strada Unirii, numã-
rul 52, judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea a 3 posturi -funcþii pu-
blice de execuþie vacante: inspector cla-
sa I, grad profesional superior -2 posturi
ºi consilier clasa I, grad profesional su-
perior -1 post, la Serviciul Buget, Finan-
þe, Contabilitate, Impozite ºi Taxe Loca-
le, în aparatul de specialitate al primaru-
lui oraºului Segarcea. Concursul se va
desfãºura astfel: -Proba scrisã în data
de 09.02.2018, ora 09.00; -Proba interviu:
12.02.2018, ora 09.00, la sediul Primãriei
Oraºului Segarcea. Pentru participarea
la concurs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: Condiþii ge-
nerale: Candidaþii trebuie sã îndeplineas-
cã condiþiile prevãzute de art.54 din Le-
gea nr.188/1999, privind Statutul funcþi-
onarilor publici (r2), cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; Condiþii specifi-
ce: -studii universitare de licenþã absol-
vite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplo-
mã de licenþã în domeniul economic; -
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitãrii funcþiei publice -minim 9
ani. Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 20
zile de la publicarea anunþului în Monito-
rul Oficial, Partea a III-a, la sediul institu-
þiei: Primãria Oraºului Segarcea, persoa-
nã de contact: Licã Roxana -consilier cla-
sa I, responsabil Resurse Umane, tele-
fon/fax: 0251.210.750, e-mail: prima.se-
garcea@gmail.com.

Compania de Apã Oltenia SA cu se-
diul în Craiova, str.Brestei, nr.133, anun-
þã publicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii autorizaþiei de mediu pentru acti-
vitãþiile „Captare, tratare ºi distribuþie
apã”, cod CAEN 3600 ºi „Colectare ºi
epurare ape uzate” cod CAEN 3700, des-
fãºurate în localitatea Pleniþa, judeþul Dolj.
Informaþiile privind potentialul impact
asupra mediului pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, str.PetruRareº, nr.1, de luni
pânã joi, între orele 0800- 1630 ºi vineri în-
tre orele 0800- 1400. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, fax. 0251/
419035, email: office@apmdj.anpm.ro.

Anunþul tãu!
CENTRUL Judeþean de Resurse ºi

Asistenþã Educaþionalã Dolj, cu sediul în
localitatea Craiova, strada Beethoven,
numãrul 2, judeþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea unui post con-
tractual vacant (normã întreagã / perioa-
dã nedeterminatã) din sectorul bugetar
în conformitate cu art.7 alin. (4) aprobat
prin HG nr.286/ 2011, modificatã ºi com-
pletatã de HG nr.1027 /2014, în cadrul in-
stituþiei: Administrator de patrimoniu.
Condiþii generale ºi necesare pentru
ocuparea postului: Nivelul studiilor: stu-
dii superioare, inginer/economist; vechi-
me în muncã: minim 8 ani. Data, ora ºi
locul desfãºurãrii concursului: proba
scrisã: 30 ianuarie 2018, ora 10.00; Pro-
ba interviu: 02 februarie 2018, ora 10.00.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de con-
curs este 22.01.2018 la Centrul Judeþean
de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã
Dolj. Date contact: Centrul Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj,
telefon 0351.411.055, 0351.411.056.

Compania de Apã Oltenia SA cu
sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 133,
anunþã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii autorizaþiei de mediu
pentru activitãþiile „Captare, tratare ºi
distribuþie apã”, cod CAEN 3600 ºi „Co-
lectare ºi epurare ape uzate” cod CAEN
3700, desfãºurate în localitatea Breas-
ta, judeþul Dolj. Informatiile privind po-
tentialul impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj, str.Petru
Rareº, nr. 1, de luni pânã joi, între orele
0800- 1630 ºi vineri între orele 0800- 1400.
Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, fax. 0251/419035, email:
office@apmdj.anpm.ro.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Luni, 8 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:

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 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
CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 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 casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru fã-
cut la 10 km de Craio-
va sau schimb cu gar-
sonierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr MATIZ, an
fabricaþie 2004-2008,
cu GPL. Ofer maxim
3000 lei. Telefon:
0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
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 frigori-
ficã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând lãmâi în anul 15
de fructificare, caut co-
laboratori pentru înfiinþa-
rea unei crescãtorii de
fazani, gîºte, curcani,
raþe. Telefon: 0768/
661.401, 0742/023.399.
Vând alain-delon pen-
tru bãrbaþi, costum
damã (3 piese) Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând garniþã de untu-
rã cu capac 15 kg –
20 lei, frigider 2 uºi de-
fect- 100 lei, televizor
color -100 lei, sãpun
de casã- 5 lei kg. Te-
lefon: 0770/ 303.445.

Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºinã
de cusut „Ileana” sta-
re bunã de funcþiona-
re, maºinã de spãlat
rufe ”Alba Lux”, Pick-
up cu boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând combinã frigo-
rificã BOSCH,aragaz
3 ochiuri SOMEª,
chiuvetã fontã bucãtã-
rie, calorifer fontã 5
elemenþi. 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 hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
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.
Vând jgheaburi galva-
nizate lungime 3,4m x
20 lei/ bucãþi, 2 tuburi
beton 1100 mm, tub
azbociment D
220x2500 mm, Tele-
fon: 0766/598.880.
Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute 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 folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, al-
ternator 12V nou,
pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

Proprietar cumpãr
apartament 2 camere
ºi garsonierã. Telefon:
0745/ 589.825.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer spre închiriere gar-
sonierã zona 1 Mai (Fa-
cultatea de Medicinã).
Telefon: 0748/102.286.
Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane ca-
binete medicale. Tele-
fon: 0722/956.600.

MATRIMONIALE
Domn salariat doresc
cunoºtinþã tânãrâ
doamnã sau domniºoa-
rã 35- 40 ani. Telefon:
0727/ 615.735. Daniel.

DIVERSE

Firma lichidatoare To-
buzu Valentin este ru-
gatã sã sune la telefon:
0723/ 684.511.

Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Portarii au fost în acest sezon
una dintre problemele Universitãþii
Craiova, dar pentru forma slabã a
acestora a plãtit deocamdatã antre-
norul lor, Cãtãlin Mulþescu, care s-
a despãrþit înainte de Crãciun de
clubul din Bãnie. În locul fiului fos-
tului „principal” al ªtiinþei, Gigi
Mulþescu, a fost adus un antrenor
italian, Mario Capece. În vârstã de
47 de ani, acesta a antrenat în ulti-
mii ani portarii echipei Partizani
Tirana, din Albania.

Universitatea Craiova a început
deja stagiul de pregãtire din Anta-
lya, care va dura pânã pe 26 ia-
nuarie ºi va cuprinde ºi meciuri
amicale. Juveþii au decolat sâmbã-
tã cu un charter chiar de pe Aero-
portul Internaþional Craiova ºi au
ajuns la prânz în Belek, la hotelul
Papillon Bevil. Devis Mangia a pro-
gramat un prim antrenament chiar
sâmbãtã seara, pentru ca dumini-
cã sã fie demarate alte douã ºedin-
þe de pregãtire, acesta fiind ritmul
ºi în perioada urmãtoare, pânã la
primul meci amical.  Acesta va fi
cu SV Meppen (locul 11 în liga a
treia din Germania, duminicã, 14
ianuarie). Vor urma cele cu: Lechia
Gdansk (locul 11 în prima ligã din
Polonia, 21 ianuarie), Zaglebie Lu-
bin (locul cinci în prima ligã din
Polonia, 25 ianuarie) ºi Ludogoreþ

Înainte de plecarea în Antalya,
Universitatea Craiova a anunþat ºi
primul transfer al iernii: mijlocaºul
Ovidiu Bic, de la Gaz Metan Me-
diaº, pentru care a plãtit 200.000
de euro. Bic are 1,77 metri ºi va
împlini 24 de ani pe 23 februarie,
el semnând un contract pe 4 ani ºi
jumãtate cu ªtiinþa. „Proaspãtul
transfer este unul dintre fotbaliºtii
pe care ªtiinþa a insistat sã îi achi-
ziþioneze încã de astã-varã, urmã-
rit toatã prima parte a sezonului în
curs Liga I” anunþã clubul din Bã-
nie. Nãscut în Abdrud (Alba), Bic
ºi-a început cariera la Liberty Sa-
lonta, evoluând apoi la FC Bihor

Razgrad (locul unu în prima ligã
din Bulgaria, 25 ianuarie). Delega-
þia ªtiinþei a fost aºteptatã la Aero-
portul din Bãnie de un grup de su-
porteri, aceºtia urându-le pregãti-
re bunã ºi fiind rãsplãtiþi cu auto-
grafe ºi selfie-uri. Alb-albaºtrii au
fost preluaþi de pe aeroportul din
Antalya de autocarul Universitãþii,
trimis anticipat în Turcia. Pânã la
urmã, lotul deplasat în Antalya cu-
prinde 27 de fotbaliºti, aceºtia fi-
ind: Nicolai Calancea, Miodrag Mi-
trovic, Cristian Dicã, Laurenþiu
Popescu (portari) Rãzvan Popa,
Marius Briceag, Vasile Constantin,
Ivan Martic, Radoslav Dimitrov,
Renato Kelic, Apostol Popov, Tia-
go Ferreira, Niko Datkovic, Adri-
an Juncu, Vladimir Screciu, Ale-
xandru Mateiu, Hristo Zlatinski,
Valentin Mihãilã, Alexandru Bãlu-

þã, Alexandru Mitriþã, Gustavo Di
Mauro Vagenin, Ovidiu Bic, Nicu-
ºor Bancu, Cristi Bãrbuþ, Jovan
Markovic, Andrei Burlacu ºi Mihai
Roman.

Ca de obicei,
Mangia insistã

pe „muncã”
La startul cantonamentului, an-

trenorul Devis Mangia a declarat
cã va fi o perioadã extrem de im-
portantã, în care se va pregãti
practic partea decisivã a sezonu-
lui. „Trebuie sã ne gândim doar sã
muncim ºi apoi o sã vedem ce se

va întâmpla. Toatã lumea trebuie
sã se concentreze doar asupra an-
trenamentelor ºi nu la alte lucruri.
Nu stãm cu gândul la trofee, ci
doar la muncã ºi la meciul urmã-
tor. Ne aºteaptã o perioadã dificilã
în Antalya, trebuie sã ne pregãtim
bine, apoi o sã vorbim despre fie-
care meci în parte” spune italianul.

Mangia n-a menþionat un anu-
mit jucãtor pe care ºi-l doreºte la
Craiova ºi spune cã ar fi mulþu-
mit ºi dacã lotul ar rãmâne ace-
laºi: „Este ºi o perioadã în care se
pot face transferuri, dar nu mã in-
tereseazã ce spune lumea ºi nu
vorbesc despre transferuri. Am

citit foarte multe lucruri în ultima
perioadã, am citit despre ce zic
unii oameni despre jucãtorii noºtri.
ªtiþi bine, mie nu-mi place sã vor-
besc despre jucãtorii lor. La fel voi
proceda ºi acum. Nu ºtiu în acest
moment, vom vedea ce se va în-
tâmpla, dacã vor mai veni jucã-
tori este un lucru bun, dacã nu este
la fel de bine. Am citit ºi eu presa
din Italia. Poate cã este normal sã
aparã astfel de speculaþii privind
jucãtorii pe care i-am antrenat în
trecut. Pot spune cã sunt jucãtori
foarte buni, dar acum ne gândim
sã ne pregãtim bine ºi pe parcurs
vom vedea ce se va întâmpla”.
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Un italian, Mario Capece, în locul lui Cãtãlin Mulþescu

(53 de meciuri, patru goluri ºi trei
pase decisive), Olimpia Satu Mare
(22 de meciuri ºi un gol) ºi Gaz
Metan Mediaº (76 de meciuri, pa-
tru goluri) echipã la care juca de
aproximativ doi ani ºi jumãtate. În
actualul sezon competiþional, el a
evoluat în 22 de partide, 20 în Liga
I Betano ºi douã în Cupa Româ-
niei, fãrã a marca vreun gol, înca-
sând în schimb 3 cartonaºe galbe-
ne ºi este la limita suspendãrii.
Ovidiu Bic a evoluat ca mijlocaº
central sau mijlocaº de bandã stân-
gã, iar la Universitatea, el va con-
cura pentru un post de titular cu
Mateiu, Zlatinski, Screciu sau

Rossi. Bic a fost integralist în am-
bele meciuri jucate de Universitatea
în acest sezon contra celor de la
Gaz Metan Mediaº. Prima datã când
Bic a fost adversarul ªtiinþei a fost
în duelul FC Bihor – CSU Craiova
din noiembrie 2013, câºtigat de alb-
albaºtri la Oradea cu 1-0, printr-un
gol senzaþional marcat de Sin. Bic a
ratat egalarea în ultimul minut de
joc, iar în retur, pe „Ion Oblemen-
co”, a fost doar rezervã la un meci
câºtigat tot cu 1-0 de Universita-
tea, gol Cristi Ganea.

Mai puþin evidenþiat, fiind vor-
ba de un junior, celãlalt transfer al
Craiovei din iarna aceasta este Adri-

an Juncu, un fundaº stânga de 19
ani de la FC Ardealul Cluj Napoca.
Juncu este originar din Piatra
Neamþ ºi a fost coleg la Ardealul
cu un alt jucãtor adus de Universi-

tatea, mijlocaºul Stephan Drãghici,
care a fost împrumutat în acest
sezon la Academica Clinceni, iar în
continuare va evolua pentru Juven-
tus Bucureºti.

Capece a absolvit ºcoala de la
Coverciano, cu specializare de pre-
gãtire a portarilor, apoi a activat la
câteva echipe „de judeþ”, respec-
tiv din Lega Pro, la Biellese, Sud
Tirol, Canavese, Ivrea, apoi în Se-
rie B, la Virtus Entella. În acest
timp, a predat un curs, intitulat
„Viaþa Numãrului Unu”, în Tuni-
sia, Libia, SUA ºi Canada. Apoi a
fost inclus în proiectul Academiei
AC Milan de la Sydney. Când a
activat în Albania a îndeplinit ºi

funcþia de coordonator al antreno-
rilor cu portarii de la toate echipele
naþionale de juniori.

Alãturi de fostul sãu ele, porta-
rul Mirante, a scos un manual de
antrenament al portarilor, intitulat
„Priveºte ºi apãrã”. De altfel, Mi-
rante ºi Marchetti sunt cei mai cu-
noscuþi portari care au fost „for-
maþi” de Mario Capece. Acesta va
avea la dispoziþie 4 portari în sta-
giul din Antalya: Calancea, Mitro-
vic, Popescu ºi Dicã.

Lotul ªtiinþei a ajuns cu un charter de la Craiova
în Antalya, iar Devis Mangia a condus deja câteva

antrenamente în cadrul stagiului de la Belek
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