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Băsescu participă
la Consiliul
European
de primăvară
Preşedintele Traian Băsescu a
ajuns la Bruxelles, unde a participat ieri, şi urmează să ia parte azi,
la reuniunea Consiliului European
de primăvară, pe a cărui agendă
figurează ca principale subiecte
problematica europeană, evoluţiile din vecinătatea sudică a Uniunii
Europene şi recentele evenimente
din Japonia. Şefii de stat şi de guvern vor adopta la Consiliul European de primăvară un pachet global de măsuri pentru consolidarea
guvernării economice în Uniune şi
a stabilităţii zonei euro.
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RAT Craiova
pasează licitaţia
pentru autobuze

Georgescu –
Marinescu:
Ce tandem făceau
odată. Dar şi în
interes personal!
Nici nu se instalase bine Eugen Georgescu ca reprezentant
al guvernului în teritoriu, în octombrie 2009, şi era deja lipit, ca
marca de scrisoare, de Eugen
Marinescu, directorul Serviciului
de Verificare a Legalităţii Actelor
şi Informare şi Relaţii Publice din
Prefectura Dolj. Colaboraseră
avantajos şi în alte împrejurări,
prin Consiliul de Administraţie al
SC Tufon Craiova.
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Senseiul lui
Nuţu Cămătaru,
Ştefan Emilian,
de 53 de ani, zis
“Emil de la
Viena” şi Constantin Mugurel, de 34 de ani, reţinuţi
pentru constituirea unui
grup infracţional organizat,
lipsire de libertate, şantaj,
nerespectarea regimului
armelor şi muniţiilor, contrabandă calificată, fals şi
uz de fals, rămân în arest.
Magistraţii Curţii de Apel
Craiova au respins, ieri
după-amiază, recursurile
formulate de cei doi împotriva măsurii arestării preventive dispuse faţă de ei de
Tribunalul Mehedinţi, în
cursul zilei de sâmbătă.
administraţie / 6

100 de milioane
pentru apărarea
“Domnişoarei
Pogany”
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 25 martie 2010-anunþat de BNR
1 EURO ...................... 4,1020 ............. 41020
1 lirã sterlinã............................4,6993....................46993

1 dolar SUA ................. 2,9046 ......... 29046
1 g AUR (preþ în lei) ... 134,4804 ...... 1344804

METEO

Vineri, 25 martie -Max:17°C-Min:6°C

Bãsescu participã la Consiliul
European de primãvarã
Preºedintele Traian Bãsescu a
ajuns la Bruxelles, unde a participat ieri, ºi urmeazã sã ia parte azi,
la reuniunea Consiliului European
de primãvarã, pe a cãrui agendã
figureazã ca principale subiecte
problematica europeanã, evoluþiile
din vecinãtatea sudicã a Uniunii
Europene ºi recentele evenimente
din Japonia. ªefii de stat ºi de guvern vor adopta la Consiliul European de primãvarã un pachet glo-
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bal de mãsuri pentru consolidarea
guvernãrii economice în Uniune ºi
a stabilitãþii zonei euro. Printre elementele principale ale pachetului
economic se numãrã adoptarea
deciziei privind instituirea mecanismului financiar european de stabilitate ºi iniþiativa privind instituirea
Pactului pentru euro, în vederea
creºterii competitivitãþii UE. În ceea
ce priveºte vecinãtatea sudicã a
Uniunii, Consiliul European va dis-

cuta mãsurile concrete de sprijin
pentru statele din regiune. De asemenea, ºefii de stat ºi de guvern
vor aborda impactul evenimentelor din Japonia, în special cu privire la securitatea nuclearã. Preºedintele Bãsescu a declarat, miercuri seara, într-un interviu pentru
Realitatea TV, cã merge la Consiliul European cu „câteva îngrijorãri” legate de situaþia economicã
din UE, amintind în context faptul
cã Portugalia are probleme majore
ºi cã Irlanda trebuie, probabil, sã
împrumute din nou bani. „Marea
Britanie ºi-a revizuit prognoza de
creºtere: de la 2,2 % la 1,7 ºi vã
mai spun un lucru: testul de stres
fãcut la bãncile europene aratã cã
statele membre trebuie sã bage repede 250 de miliarde de euro în
bãnci. Dacã am reuºi sã fim responsabili sã înþelegem cã, deºi noi
ne-am fãcut treaba, aºa cum am
putut, ºi cã avem nevoie de responsabilitate în perioada urmãtoare pentru cã, deºi pãrea cã a trecut criza, se pare cã încã avem mari
probleme în UE. Ce se întâmplã în
zona euro cu Grecia, Portugalia,
Irlanda sã nu credeþi cã nu ne afecteazã”, a susþinut preºedintele.

Platforma politicã a USL va
fi prezentatã când va putea
atrage atenþia publicului
Preºedintele PNL,
Crin Antonescu, a
anunþat ieri, la Piteºti,
cã platforma politicã a
Uniunii Social Liberale
este aproape finalizatã,
dar se va aºtepta un
moment prielnic pentru a fi adusã în atenþia
publicului, care în prezent este atrasã de alte
evenimente cu impact
mediatic. „Acum se
lucreazã la o platformã politicã ce
va sta la baza programului de guvernare, platformã care cât de curând va fi pusã, probabil, în discuþia publicului. Oamenii care lucreazã
la asta sunt aproape gata, dar trebuie gãsit ºi un moment, pentru
cã nenorocirile se þin lanþ ºi atenþia publicului este reþinutã: nenorocirea din Japonia, divorþul familiei Columbeanu, rãzboiul din
Libia, divorþul dintre Oana ºi
Pepe. Încercãm ºi noi sã gãsim
un moment”, a spus Antonescu.
Liderul liberal a þinut sã precizeze
cã deocamdatã nu poate fi vorba
de prezentarea unui program de

Bãsescu: Dacã se pierde majoritatea parlamentarã,
un premier independent este o soluþie
Preºedintele Traian Bãsescu a afirmat,
miercuri searã, cã premierul Emil Boc are în
continuare susþinerea sa, dar în cazul în care
PDL va pierde majoritatea parlamentarã soluþia pe care o va propune va fi aceea a unui
prim-ministru independent. “ªtiu cã sunt foarte puþini care vãd mandatul lui Emil Boc, cel
puþin în momentul de faþã, ca pe un mandat
reuºit. Eu nu spun cã a fost reuºit, a avut ºi
destule deficienþe de comunicare ºi bâlbâieli

destule, dar a fost un Guvern care, împotriva atmosferei create, a tractat þara prin crizã
cu niºte mãsuri foarte dure. Sigur cã lucrurile acestea se plãtesc politic”, a declarat ºeful
statului, la Realitatea TV. El a susþinut cã premierul Boc are în continuare sprijinul sãu ºi
cã-l apreciazã pentru faptul cã ºi-a asumat
legi dificile. “ªtiþi ce mã îngrozeºte? Dacã se
întoarce din nou criza? (...) ªtiþi în ce condiþii aº fi spus cã Boc este iresponsabil? Dacã

mãrea salariile, dacã mãrea pensiile, l-aþi fi
aplaudat, dar prãbuºea þara. (...) Dacã se pierde majoritatea (în Parlament - n.r.) care credeþi cã este soluþia? Am vãzut azi în Senat
lipsã de interes, absenþã. Cine ºtie, poate se
pierde majoritatea foarte curând sau s-a pierdut ºi atunci ce soluþie pot propune clasei
politice, în primul rând? Un premier independent! E o soluþie. Sã vedem dacã o acceptã”,
a explicat preºedintele Bãsescu.

Severin, fluierat de colegi în Parlamentul European
Odatã cu excluderea din grupul S&D, Adrian Severin ºi-a pierdut locul pe care îl ocupa în spaþiul rezervat acestuia ºi a primit
fotoliul cu numãrul 778. Aflat în
partea din spate a sãlii, destinatã
europarlamentarilor neafiliaþi, fotoliul pe care va sta Adrian Severin se aflã între cel al lui George
Becali (777) ºi cel al lui Corneliu
Vadim Tudor (779). În total, în PE
sunt 856 de fotolii numerotate.
Severin ºi-a pierdut - cel puþin
temporar- ºi biroul pe care îl ocupa în Parlamentul European.
Acesta a fost sigilat ºi se aflã sub
pazã permanentã, conform unor
surse din Parlamentul European.
Scandalul generat de informaþiile
publicate de Sunday Times au fost
subiectul unei declaraþii, miercuri

dupã-amiazã, la începerea sesiunii plenare a PE. Preºedintele Jerzy Buzek a fãcut o declaraþie pe
aceastã temã iar mai mulþi europarlamentari au fluierat în semn
de protest faþã de refuzul lui Adrian Severin de a demisiona. „Au
fost din pãcate ºi fluierãturi în
momentul în care preºedintele
(preºedintele PE - n.r.) s-a referit
la cel de-al treilea europarlamentar care a refuzat sã demisioneze.
Astfel de gesturi sunt frecvente
atunci când europarlamentarii doresc sã protesteze faþã de o anumitã situaþie”, a declarat, ieri, pentru MEdiafax, Cãtãlin Ivan, ºeful
Delegaþiei PSD din PE. Ivan a mai
spus cã excluderea lui Severin
este clarã, fiind aprobatã în unanimitate de toþi membrii S&D.

ploaie
însorit
ploaie

guvernare, care va fi întocmit în
momentul în care USL va ajunge
în situaþia sã formeze guvernul.
„Un program de guvernare în sensul tehnic al cuvântului nu avem
ºi nu vom avea. Nu vom prezenta
un program, în sensul tehnic, decât în momentul în care cineva,
în numele USL, va veni în Parlament sã ia voturi. Atunci îþi prezinþi programul de guvernare”, a
explicat preºedintele PNL. Crin
Antonescu a participat ieri, la Piteºti, la Liga aleºilor locali ai PNL
Argeº, dupã care este programatã, la Mioveni, o întâlnire a liderilor locali ai USL cu cetãþenii.
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RAT Craiova pasează licitaţia
pentru autobuze
După ce ani la rând s-a ocupat de înnoirea parcului auto, de
această dată Primăria Craiova decide ce intră în parcul Regiei de Transport. Licitaţia pentru procurarea celor 20 de autobuze va fi organizată de municipalitate, şi nu de regie.
Directorul RAT Craiova, Marinel Florescu, a declarat că achiziţia celor 20 de autobuze va intra în grija municipalităţii, şi nu a
Regiei, aşa cum se întâmpla până acum. “Nu
ne mai ocupăm noi de cumpărarea lor. Primăria Craiova va organiza licitaţia şi va desemna societatea de la care urmează să le
cumpărăm”, a declarat acesta. Potrivit lui
Florescu, autorităţile şi-au asumat organizarea licitaţiei, la cerere, iar unul dintre motivele invocate a fost că se doreşte ca formalităţile să fie desfăşurate cât mai rapid,
astfel încât autobuzele să poată fi scoase
în trafic. “RAT Craiova a conceput caietul
de sarcini în care a menţionat cum trebuie
să arate mijloacele de transport în comun
şi l-a predat autorităţii locale. De aici încolo, subiectul nu ne mai priveşte”, a adăugat
Florescu.

RAT Craiova a predat caietul de sarcini
Managerul Regiei a evitat, în schimb, să
precizeze ce anume a decis municipalitatea
să ia pe cont propriu această achiziţie. “Aşa
s-a stabilit şi aşa se va acţiona”, a spus Marinel Florescu. Totuşi, unul dintre motivele care
ar fi putut înclina raporturile de forţe ar fi şi
acela că ori de câte ori se ocupă de organizarea unei licitaţii care are drept scop înnoirea
parcului auto, se lasă cu contestaţii peste contestaţii. Ori, în acest an, municipalitatea pare
hotărâtă mai mult ca niciodată să aibă autobuzele noi şi să le scoată în trafic. Surse din
cadrul Primăriei susţin însă că nu e suficient
să-şi dorească acest lucru. Din contră, contestaţiile care însoţesc de obicei licitaţiile din
bani publici sunt de neevitat, drept pentru care
nici această licitaţie nu va fi ocolită.

625.000 de euro pentru achiziţii

Cele mai noi şi cele mai vechi

Primăria Craiova a prevăzut în bugetul
pe 2011 o sumă de 2,5 milioane de lei, respectiv 625.000 de euro, pentru achiziţia
de mijloace de transport. În caietul de sarcini, RAT Craiova a precizat că este nevoie de 20 de autobuze, care să aibă câteva
caracteristici obligatorii. Potrivit directorului Florescu, toate mijloacele de transport în comun vor fi, în primul rând, nounouţe. “Autobuzele vor fi de capacitate
medie, cu peste 45 de locuri, vor fi dotate
cu trapă joasă, cât mai aproape de peron,
şi mai multe uşi de acces”, a specificat
Floresc u. După a chiziţie, conduce rea
Regiei va monta pe fiecare sisteme GPS
şi e-ticketing. Autorităţile şi-au făcut planul să le scoată imediat în trafic, pe traseele principale, unde va înlocui microbuzele Prestij.

Minibuzele marca Prestij sunt cele mai mici
şi mai uzate mijloace de transport. RAT Craiova şi-a început chiar înnoirea parcului cu
acestea, în 2002, când a decis să cumpere
un lot de 20 de autovehicule. Ele au fost aduse din Turcia, fiind fabricate sub licenţa Mitsubishi, Japonia şi contractate printr-o linie
de leasing, cu o durată de trei ani. Preţul acestora s-a ridicat la suma 30 de miliarde de lei
vechi, din care zece miliarde au fost subvenţionate de la bugetul Consiliului Local Craiova, iar restul a fost suportat de către RAT
Craiova. Cele mai încăpătoare autobuze din
parcul Regiei au fost cumpărate pe post de
marfă second-hand, în 2007. La sfârşitul anului respectiv au fost achiziţionate 21 de mijloace de transport, dintre care nouă de tip
MAN NL 202 şi 12 de tip Mercedes Benz.
LAURA MOŢÎRLICHE

Plan judeţean
anti-sărăcie

Giugea n-a prins microbuzul, dar s-a
întors cu bani pentru drumurile din Filiaşi

Prefectul de Dolj, Nicolae Giugea, s-a întors de la Bucureşti fără microbuz. Cel şcolar, bineînţeles, despre care spunea că va discuta la Ministerul Educaţiei, pentru a rezolva
problema transportului elevilor în unele localităţi doljene. În schimb, acesta a plecat mulţumit de la Ministerul Dezvoltării, unde a purtat tratative pentru semnarea unui contract
de peste trei milioane de euro, sumă care va
fi investită în infrastructura din Filiaşi. „Am
avut o întâlnire la Ministerul Dezvoltării, cu
domnul secretar de stat Răzvan Murgeanu,

am stabilit termenele şi evaluarea proiectelor
depuse prin ADR Sud-Vest Oltenia la nivelul
judeţului Dolj. Marţi voi merge cu primarul
din Filiaşi, pentru a semna un contract de 3,5
milioane de euro. Este vorba de un program
integrat de dezvoltare pentru infrastructura
locală: drumuri locale şi sistem de supraveghere pe drumurile principale din Filiaşi”, a
declarat Nicolae Giugea. Acesta a adăugat
că discuţii a avut şi cu ministrul Economiei,
Ion Ariton, referitor la investiţiile care urmează să se realizeze în Dolj începând cu cel deal II-lea semestru al anului 2011. „Trebuie să
venim cu propunerile noastre concrete de la
nivelul judeţului, cu evaluări a ceea ce înseamnă aceste investiţii – eventuale depozite subterane de gaze la nivelul judeţului, acea celebră şi mult trâmbiţată conductă de gaz Craiova-Calafat cu tot ceea ce înseamnă asta. Ministrul a acceptat o discuţie pe această temă
şi sper să prindem pe programul de investiţii
al Ministerului Economiei pentru 2012 măcar
demararea acestei investiţii”, a spus prefectul de Dolj. „Cel puţin o zi pe săptămână voi fi
la Bucureşti, pentru a merge la ministere, pentru toţi cei 111 primari”, a conchis Giugea.

ANA-MARIA GEBĂILĂ

Membrii Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială au aprobat, ieri, Planul Judeţean Strategic la nivelul judeţului, pentru perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011.
Incluziunea socială se referă atât la asigurarea de resurse financiare, cât şi la promovarea participării active a persoanelor la viaţa
socială, prin acces egal la educaţie, sănătate, locuire şi servicii. În acest sens, Agenţia
Judeţeană de Prestaţii Sociale (AJPS) Dolj,
în parteneriat cu celelalte instituţii responsabile, întocmeşte un raport judeţean de incluziune, de monitorizare, care cuprinde realizările din domeniul incluziuii sociale. „Planul judeţean strategic privind incluziunea
socială, elaborat la nivelul Doljului, cuprinde trei obiective specifice: creşterea gene-

rală a standardului de viaţă şi stimularea câştigurilor obţinute prin muncă, prin facilitarea ocupării forţei de muncă şi promovarea politicilor inclusive; facilitarea accesului la resurse, drepturi, bunuri şi servicii şi
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei rome”, a precizat Daniela Dobrin,
director AJPS Dolj.
ANA-MARIA GEBĂILĂ

Serviciu Local de Evidenţă a Populaţiei
la Amărăştii de Jos
Începând de săptămâna viitoare, localnicii din comuna doljeană Amărăştii de Jos,
nu vor mai fi nevoiţi să se deplaseze în localitatea Leu, pentru a-şi obţine actele de identitate. Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj a anunţat că, marţi,
29 martie a.c., Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor din Amărăştii de Jos îşi va deschide activitatea.
„Persoanele care nu deţin acte de identitate şi îndeplinesc condiţiile de vârstă, deţinătorii de buletine de identitate sau cărţi de identitate a căror valabilitate a expirat sunt aşteptaţi să solicite eliberarea de noi documente de
identitate chiar din prima zi de activitate la
acest serviciu”, au anunţat reprezentanţii Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj. Programul de funcţionare a serviciului va fi zilnic de luni până vineri, între
orele 0830-1630, în ziua de miercuri progra-

mul prelungindu-se până la ora 1830, persoanele interesate având la dispoziţie şi un număr de telefon pentru a obţine mai multe informaţii cu privire la activitatea centrului local: 0251/374.585. Serviciul local vine în sprijinul celor aproximativ 5.559 de cetăţeni ai
comunei care, până acum, se deplasau la sediul Serviciului de Evidenţă a Populaţiei din
comuna Leu pentru a-şi rezolva problemele.
LAVINIA ILINA
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Un copil care a suferit arsuri grave în urma unei
electrocutãri, transportat cu avionul la Bucureºti

U

n copil de zece ani din oraºul Filiaºi,
care a suferit arsuri de gradul trei ºi
patru pe o suprafaþã de 70 la sutã, dupã
ce s-a electrocutat în timp ce se juca pe

Agenþii Postului de Poliþie
Transporturi Feroviare Filiaºi din
cadrul Biroului Judeþean de Poliþie
Transporturi Dolj, au fost sesizaþi
prin Sistemului Naþional Unic pentru Apeluri de Urgenþã (SNUAU)
112 de faptul cã în triajul Staþiei
CFR Filiaºi s-a electrocutat un copil. La faþa locului s-a deplasat
echipa operativã care a constatat
faptul cã în triajul Staþiei CFR, linia opt, lângã un vagon de marfã
dezafectat, se aflã un minor, care
prezenta arsuri produse prin electrocutare, pe o mare parte a corpului.În urma verificãrilor s-a stabilit cã minorul se numeºte Minculescu Octavian Liviu de zece ani
din localitatea Filiaºi, judeþul Dolj.
De asemenea, a fost stabilit faptul
cã minorul a venit în zona cãii ferate însoþit de alþi doi minori, iar

o locomotivã, a fost transportat de
urgenþã, în noaptea de miercuri spre joi,
la Spitalul Alexandru Grigorescu cu un
avion special venit din Bucureºti.

victima, în joacã, s-a urcat pe un
vagon de marfã dezafectat care se
afla garat la linia opt în triajul Staþiei CFR Filiaºi ºi din neatenþie, a
atins firul liniei de contact, fiind
electrocutat la reþeaua de înaltã tensiune de 27.000 V. Victima a fost
transportatã cu ambulanþa la Spitalul de Urgenþã nr. 1 din Craiova
unde i s-a stabilit diagnosticul de
arsuri de gradul trei ºi patru pe
aproximativ 70 la sutã din suprafaþa corpului, fiind internat la Secþia de terapie intensivã. Se continuã cercetãrile în vederea stabilirii
concrete a împrejurãrilor ºi cauzelor în care s-a produs accidentul. “Pacientul în vârstã de zece ani
a fost adus de un echipaj SMURD
de la Filiaºi. A suferit arsuri prin
electrocuþie, dar ºi politraumã.
Copilul a fost adus stabil, dar pri-

mele mãsuri le-a primit la Filiaºi.
Copilul a fost adus în stare foarte
gravã, politraumã, arsuri de gradul trei ºi patru pe o suprafaþã de
peste 70 la sutã. Existã ºi o suspiciune de fracturã la nivelul coloanei cervicale. Pacientul a fost stabilizat în camera de urgenþã a UPU,
a primit apoi îngrijiri medicale, prin
toaletarea arsurilor, iar apoi a fost
dus în terapie intensivã, unde s-a
decis transportarea la un spital de
competenþã superioarã la Bucureºti. Prognosticul este extrem de
rezervat”, a declarat medicul Cristina Geormãneanu, purtãtorul de
cuvânt al Spitalului Judeþean de
Urgenþã Craiova.
La Aeroportul din Craiova a
ajuns în noaptea de miercuri spre
joi ºi prefectul de Dolj, Nicolae
Giugea, care a spus cã aerodro-

mul a fost deschis special pentru preluarea pacientului de zece
ani de un avion al Aviaþiei Speciale, pe care l-a transportat la
Bucureºti. “Se duce o luptã contra cronometru pentru salvarea
unei vieþi omeneºti, a unui copil
care a suferit arsuri pe 70 la sutã
din suprafaþa corpului. Aeroportul din Craiova îºi dovedeºte încã

o datã utilitatea în salvarea unei
vieþi omeneºti. Vreau sã mulþumesc echipei de la aeroport care
asigurã toate condiþiile tehnice
pentru aterizarea ºi decolarea
avionului care vine de la Bucureºti. Aeroportul s-a deschis special pentru acest zbor”, a declarat prefectul Nicolae Giugea.
ALINA DRÃGHICI

Mandat de arestare pentru agentul Domozinã de la Bechet
Agentul Florin Domozinã, din cadrul Poliþiei oraºului Bechet, a primit ieri
mandat de arestare preventivã pentru 29 de zile, pentru comiterea infracþiunii
de trafic de influenþã. Agentul a fost prins în flagrant, miercuri dupã-amiazã, în
timp ce primea ºpagã echipament sportiv în valoare de aproximativ 800 lei de
la o persoanã cãreia îi promisese soluþionarea favorabilã a unui dosar.
Ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie
Dolj au primit pe la jumãtatea acestei luni o
sesizare din partea lui Antonie Alin Ionuþ, care
susþinea cã, din vara anului 2010 ºi pânã în
cursul lunii martie a.c., agentul de poliþie Florin Domozinã, lucrãtor în cadrul Formaþiunii Rutiere a Poliþiei Bechet, i-a cerut ºi a
primit 200 lei dar ºi bunuri (un telefon mobil, þigãri, bãuturi alcoolice, parfumuri) pentru a-l ajuta în obþinerea unei soluþii mai blânde în dosarul în care acesta era cercetat
pentru sãvârºirea unei infracþiuni rutiere, mai

precis conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influeþa bãuturilor alcoolice (dosar 6119/P/2010 înregistrat la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Craiova). În
baza plângerii s-a înregistrat un dosar la
Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj, s-au
fãcut verificãri ºi, pentru cã sesizarea s-a
confirmat, ofiþerii anticorupþie împreunã cu
procurorul desemnat au organizat, miercuri,
flagrantul, poliþistul fiind surprins primind
de la denunþãtor un echipament sport format dintr-un trening ºi o pereche de pantofi

Senseiul lui Nuþu Cãmãtaru rãmâne în arest

Senseiul lui Nuþu Cãmãtaru, ªtefan Emilian, de 53
de ani, zis “Emil de la Viena” ºi Constantin
Mugurel, de 34 de ani, reþinuþi pentru constituirea
unui grup infracþional organizat, lipsire de
libertate, ºantaj, nerespectarea regimului
armelor ºi muniþiilor, contrabandã calificatã, fals
ºi uz de fals, rãmân în arest. Magistraþii Curþii de
Apel Craiova au respins, ieri dupã-amiazã,
recursurile formulate de cei doi împotriva mãsurii
arestãrii preventive dispuse faþã de ei de
Tribunalul Mehedinþi, în cursul zilei de sâmbãtã.

Cei doi, împreunã cu fiica lui ªtefan Emilian, Sabrina, au fost prinºi
în municipiul Drobeta Turnu Severin, în urma unei acþiuni a poliþiºtilor Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova - SCCO Mehedinþi, desfãºuratã
vineri searã, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinþi, cu sprijinul poliþiºtilor din cadrul IPJ Mehedinþi ºi ofiþerilor DGIPI. Aceºtia erau supravegheaþi de mai multã vreme, fiind
suspectaþi de comiterea unor infracþiuni cu violenþã ºi ºantaj. Mai exact,
victimele identificate ºi audiate de

oamenii legii au declarat cã, sub pretextul recuperãrii unor
datorii inexistente, au
fost lipsite de libertate ºi bãtute cu ciocanele, puse sã-ºi sape
gropi ºi deposedate în acest mod de
diverse sume de bani. Astfel, una din
victime a declarat în faþa procurorilor cã a fost ameninþatã cu un pistol
ºi cu cuþitele ºi bãtutã de cãtre inculpaþi, fiind determinatã sã le plãteascã acestora suma de 40.000 de euro.
Toate victimele identificate ºi audiate pânã în prezent provin din locali-

tãþi de pe raza judeþului Mehedinþi,
însã procurorii ºi poliþiºtii de crimã
organizatã sunt convinºi cã numãrul acestora este mult mai mare ºi
cã, foarte probabil, pe lângã cãmãtãrie, membrii grupului se ocupau
ºi cu operaþiuni de recuperare pentru alte persoane.
CARMEN ZUICAN

sport. “De asemenea, din cercetãri a rezultat cã în perioada de referinþã inculpatul a
pretins ºi primit de la denunþãtor bunuri ºi
bani în valoare totalã de aproximativ 1.700
lei pentru a interveni pe lângã funcþionari cu
atribuþii în efectuarea actelor de cercetare
penalã, respectiv procuror ºi specialiºti din
cadrul IML Craiova”, dupã cum a precizat
procuror Magda Bãdescu, purtãtor de cuvânt al Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj. Miercuri dupã-amiazã poliþistul a fost
reþinut, iar ieri a fost prezentat Tribunalului
Dolj cu propunere de arestare preventivã,
procurorul reþinând în sarcina sa comiterea
infracþiunii de trafic de influenþã. Magistraþii instanþei au admis propunere ºi i-au emis
poliþistului mandat pentru 29 de zile.
CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii
Poliþiºtii IPJ
IPJ Dolj
Dolj
ºi-au
ºi-au expus
expus tehnica
tehnica
în
în centrul
centrul Craiovei
Craiovei
Poliþiºtii craioveni au fost prezenþi, ieri, în centrul municipiului, în cadrul unor activitãþi menite sã marcheze împlinirea a
189 de ani de la atestarea Poliþiei Române Moderne. Astfel,
persoanele care au trecut prin
zona centrului comercial “Mercur” au putut sã ia contact direct cu poliþiºtii ºi cu tehnica
folositã de aceºtia în munca zilnicã. De un interes sporit s-au
bucurat criminaliºtii din cadrul
IPJ Dolj, care au venit cu laboratorul mobil ºi le-au explicat
craiovenilor cum sunt prelevate
amprente sau urme lãsate de încãlþãminte, dar ºi autospeciala de
la Rutierã dotatã cu aparat radar. Ca de obicei însã, cel mai
aglomerat a fost standul Servi-

ciului de Intervenþie Rapidã,
unde “mascaþii” au prezentat armamentul din dotare. Pe lângã
tineri, care au probat cãºtile de
protecþie ºi vestele antiglonþ,
mascaþii au fost asaltaþi ºi de
“nostalgici” care au fãcut armata cu ani în urmã ºi voiau sã afle
ce arme se mai folosesc acum.
“Acesta este un alt mod în care
am vrut sã le arãtãm cetãþenilor
cã dorim sã fim aproape de ei în
continuare. În plus, au fost împãrþite pliante cu sfaturi preventive, iar poliþiºtii le-au prezentat
celor interesaþi o parte din echipamentele folosite în cadrul misiunilor zilnice”, ne-a declarat
agent Amelia Cãprãrin, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
CARMEN ZUICAN
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Georgescu – Marinescu:
Ce tandem făceau odată.

Dar şi în interes personal!
Nici nu se instalase bine Eugen Georgescu ca reprezentant
al Guvernului în teritoriu, în octombrie 2009, şi era deja lipit,
ca marca de scrisoare, de Eugen Marinescu, directorul Serviciului de Verificare a Legalităţii Actelor şi Informare şi Relaţii Publice din Prefectura Dolj. Colaboraseră avantajos şi în
alte împrejurări, prin Consiliul de Administraţie al SC Tufon
Craiova, unde puseseră lucrurile la punct, erau „pe mână”,
cum s-ar zice, uniţi în cuget şi-n simţire. Mai întâi, pentru a
lua ochii proştilor, a ieşit la rampă Eugen Georgescu sughiţând: „Sunt chezaşul legii!”. Vorbe măreţe, la care Eugen
Marinescu a râgâit, şi avea incontinenţă, fiindcă ştia ce urmează. Planul deplin lucrativ fusese deja pus la punct, din
vremea în care E. Georgescu era subprefect şi-i sticleau ochii,
ca măgarului noaptea, la terenurile agricole cu potenţial imobiliar, administrate de SCDA Şimnic. Dar până să intrăm în
subiect, să reamintim că, recent, şi-au dat întâlnirea acasă, în
Bariera Vâlcii, pe Aleea Primăverii, la Filcu Tiberiu, bun prieten al lui Marian Târziu, şi acesta locotenent al lui E. Mari-

E. Georgescu - demn continuator
al lui Silviu Dumitru
La câteva zile după ce fusese uns ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, mai exact la
21 octombrie 2009, E. Georgescu semna în calitate de preşedinte al Comisiei Judeţene Dolj
pentru Stabilirea Drepturilor de Proprietate
asupra Terenurilor întâmpinarea adresată Judecătoriei Craiova, prin care solicita respingerea acţiunii reclamantei SCDA Şimnic, privind anularea Titlului de proprietate nr. 11485/
14.10.2008, emis pe numele cetăţeanului Geantă C. Cristian Gelu, din Craiova, Aleea Primăverii nr. 49, căruia i se reconstituise dreptul de
propretate asupra suprafeţei de 10 ha, pe seama terenurilor amplasate pe raza comunei Şimnicu de Sus. Textul întâmpinării menţionate
fusese croşetat de expertul în materie E. Marinescu, care îndrugase toate balivernele cunoscute, regăsite şi în alte împrejurări, sistematic neluate în seamă de instanţele de judecată. Admitând că Geantă C. Cristian Gelu este
îndreptăţit la ceea ce solicitase, fiindcă mai
primise şi Titlul de proprietate nr. 11484/
14.10.2008, pentru suprafaţa de 3 ha, alta era
problema de fond. Din economia actelor Dosarului nr. 24547/215/2009, aflat pe rolul Jude-

nescu, aflat în concediu medical, dar prezent alături de E. Georgescu şi avocatul Adi Ghiţă. Ca să discute probabil „Planul
B”, în legătură cu terenurile agricole, cu potenţial imobiliar,
pe care puseseră ochii, şi fugise puiul cu aţa. Lipsea din anturaj doar Gelu Cristian G. Geantă, care locuia prin apropiere şi
pentru care se făcuseră atâtea năzbâtii riscante. Foştii parteneri la firma SC SECON IMPEX SRL Craiova, la începutul
anilor 90, Eugen Marinescu şi Marian Târziu, au aranjat “afacerea Piscu Vechi”, prin care suprafaţa de 33,5 ha, din care
27,26 ha aparţineau Teodorei Rodica Târziu - sora lui Marian
Târziu, a fost adusă la Gherceşti, în perimetrul administrat de
SCDA Şimnic, prin Hotărârea comisiei judeţene nr. 552/7
martie 2008, invalidată de Judecătoria Craiova. Şi Rodica Teodora Târziu a obţinut titlul de proprietate, anulat în instanţă.
Dar amfitrionul a pus repede foc grătarului. Glasul baritonal
al lui E. Georgescu se înmuiase, E. Marinescu părea debusolat
de întorsătura lucrurilor, mai ales că i se luase dreptul de
semnătură şi aflase şi de alte belele, încă pe drum.

cătoriei Craiova, rezulta că Titlul de proprietate nr.11484/14.10.2008 fusese emis ca urmare a
finalizării procedurii prealabile administrative,
totul fundamentat pe Hotărârea nr.1262/
6.08.2008 a Comisiei Judeţene Dolj pentru Stabilirea Drepturilor de Proprietate asupra Terenurilor. Ori, prin Sentinţa civilă nr. 2141/2009,
Judecătoria Craiova concluzionase că Hotărârea nr. 1262/6.08.2008 nu respectase prevederile imperative ale art.9, al.1, din Legea nr.
213/1998, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc competenţa exclusivă a
Guvernului de a dispune trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al
unităţii administrative a terenului aflat în administrarea SCDA Şimnic şi nici pe cele ale
art.10, al.8, din HG nr. 890/2005, completată cu
HG nr. 1832/2005, în sensul că trecerea suprafeţelor s-a făcut fără delimitarea terenurilor indispensabile cercetării. Evident că prin Sentinţa civilă 18.972/22.11.2010, Judecătoria
Craiova a constatat nulitatea absolută a Titlului de proprietate nr. 11485/14.10.2008
în ceea ce priveşte amplasamentul terenului
reconstituit. Ceea ce nu a împiedicat Prefectura Dolj să emită titlul de proprietate, acum anulat, cu acordul OCPI Dolj, devenit un fel de
“serviciu auxiliar”.

Deloc naiv,
din plin complice!
Nimeni nu l-a bănuit vreodată
pe fostul reprezentat al Guvernului în teritoriu E. Georgescu, cât
timp a lucrat ca funcţionar public
la Prefectura Dolj, că ştie pe ce
lume trăieşte. Că nu avea ce căuta în această funcţie, fiindcă nimic nu-l recomanda pentru aşa
ceva, este o altă poveste. Dar, ca
să semnezi ca prostul sau complicele o întâmpinare la o acţiune
aflată pe rolul Judecătoriei Craiova, fără să pricepi că întreg fundamentul logic al demersului juridic fusese desfiinţat anterior,
prin Sentinţa civilă nr. 1241/2009,
care anulase Hotărârea nr. 1262/6
august 2008 a Comisiei Judeţene
Dolj pentru Stabilirea Drepturilor
de Proprietate asupra Terenurilor,
este o dovadă a unui derapaj de
la rigorile funcţiei ocupate. Suntem în faţa unui abuz în serviciu,
al nesocotirii aberante a unor hotărâri judecătoreşti. E. Georgescu nu era dus de nas, cum s-a
crezut iniţial, de E. Marinescu.
Era complicele acestuia, deloc
dezinteresat, în toate demersurile aiuristice şi iresponsabile
care acum fac obiectul cercetării organelor abiliate.

Istoricul unei hotărâri a
Comisiei Judeţene Dolj
pentru Stabilirea
Drepturilor de Proprietate
asupra Terenurilor
Despre Hotărârea nr. 1262/
6.08.2008 a Comisiei Judeţene
Dolj pentru Stabilirea Drepturilor de Proprietate asupra Terenurilor, desfiinţată de instanţele judecătoreşti, s-a mai scris.
Fostul prefect de Dolj, Silviu
Dumitru, care şi-a asumat-o în
calitatea de preşedinte al Comisiei Judeţene Dolj pentru Stabilirea Drepturilor de Proprietate
asupra Terenurilor, nu a ţinut
seama de nici un detaliu. Nici
de faptul că Anexa 29 la Legea
nr. 247/2005 a Comisiei locale
Şimnicu de Sus prelua persoane care figuraseră în Anexele
nr.23 respectiv nr.42 din legile

anterioare în materie funciară, cărora le fusese
reconstituit dreptul de proprietate, prin acordarea de despăgubiri, într-una dintre situaţiile prevăzute de lege, nici faptul că nu respecta prevederile HG nr. 890/2005, cu modificările ulterioare,
nici faptul că suprafaţa solicitată (868 de ha) era
mai mare decât cea deţinută de SCDA Şimnic pe
raza comunei, respectiv 836 de ha. Mai mult,
şedinţa din5 august 2008, a Comisiei locale Şimnicu de Sus, a fost ţinută în prezenţa a 5 din cei
12 membri, stabiliţi prin Ordinul prefectului nr.
306/2006, procesul-verbal al şedinţei fiind semnat de Jana Fulga, noul primar al localităţii, deşi
în vigoare era un ordin conform căruia preşedinte al comisiei locale era ex-primarul Constantin Staicu, acum consilier local.
***
Povestea este o nebunie totală, fiindcă asta
s-a şi dorit, ca nimeni, la un moment dat, să nu
mai înţeleagă ceva. Amestecându-se starile de
fapt, adică cei care erau îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului de proprietate, cu cei care
nu erau îndreptăţiţi, şi asta prin ceea ce a făcut E. Marinescu, acum suspendat din funcţie, s-a ajuns la o harababură de nedescris.
E. Georgescu şi E. Marinescu formau până
mai dăeunăzi un tandem în golănii. De care se
va pomeni multă vreme. Nimic din ceea ce a
săvârşit E. Marinescu, în Prefectura Dolj, nu
i-a fost străin lui E. Georgescu. Şi nici nu se
putea altfel. Asta însemnând că, tot în tandem,
trebuie să dea explicaţiile de rigoare, la DNAServiciul Teritorial Craiova, acolo unde
E. Marinescu are mare căutare.
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100 de milioane pentru apãrarea
“Domniºoarei Pogany”
Î

n ºedinþa Consiliului Judeþean
Dolj de ieri au fost puse în
discuþie o serie de proiecte de hotãrâre cu o importanþã deosebitã pentru judeþ. Construirea unui spital
regional în Craiova în parteneriat
public-privat, proiectele selectate de
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Turismului cu privire la drumurile
Muzeul de Artã Craiova a solicitat CJ Dolj prin adresa nr. 209/
15.03.2011 o suplimentare a bugetului cu suma de 10,00 mii lei
fiind necesarã în vederea înche-

ierii unui contract de asistenþã juridicã cu o casã de avocaturã care
sã reprezinte interesele muzeului
în procesul privind anularea contractului de vânzare-cumpãrare a
sculpturii „Domniºoara Pogany”
de Constantin Brâncuºi. Proiectul
de hotãrâre a stârnit nemulþumiri

judeþene, investiþiile de la Aeroportul din Cariova sau „suplimentarea
transferurilor de la bugetul propriu
judeþean alocate în anul 2011” solicitatã de Muzeul de Artã Cariova
pentru asistenþã juridicã în cazul
„Domniºoara Pogany” sunt doar câteva dintre subiectele dezbãtute de
consilierii judeþeni.

în rândul consilierilor judeþeni
PDL care au acuzat CJ Dolj ºi juriºtii acestei instituþii cã timp de
un an de zile nu s-au implicat în
acest proces. Preºedintele Ion
Prioteasa ºi vicepreºedintele Cristinel Iovan le-au explicat pedeliºtilor cã în tot acest timp problema a fost tratatã cu maximã seriozitate, iar în dosarul nr. 2194/
3/2010 aflat pe rol la Tribunalul
Bucureºti, Secþia a IV-a Civilã,
Muzeul de Artã Craiova a fost reprezentat la cele patru înfãþiºãri de
pânã acum de consilierii juridici
din cadrul Consiliului Judeþean
Dolj, iar la urmãtorul termen stabilit la data de 6 mai a.c. se doreºte reprezentarea printr-o casã
de avocaturã. „Suplimentãm cheltuielile în mod special pentru ca
Muzeul de Artã sã se poatã apãra
prin intermediul unei case de avocaturã. Practic, aceºti bani reprezintã o sumã care poate sau nu
poate sã fie îndestulãtoare, nu ºtim
încã, ceea ce este clar este cã avem
aceastã deschidere ºi aceastã dorinþã ca pentru una dintre operele
emblematice, aºa cum este
«Domniºoara Pogany», sã putem
sã ne susþinem în instanþã cu toatã forþa ºi aceastã operã de artã

sã rãmânã în patrimoniul judeþului Dolj ºi a Muzeului de Artã. Pânã
acum, cei care s-au ocupat de
aceste evenimente au dus la bun
sfârºit ceea ce au avut de fãcut
dar poate de acum înainte ne gândim mai intens ºi acolo unde este
vorba de valori mai mari ºi de opere de arã în mod special, sã apelãm la firme specializate”, a spus
Ion Prioteasa. Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj a fost completat de vicepreºedinte Cristinel
Iovan, care a fost de pãrere cã
abordarea consilierilor judeþeni
PDL este una falsã, iar acuzele aduse Muzeului de Artã Craiova ºi instituþiei pe care o reprezintã sunt
nefondate. “Ar fi fals sã mergem
pe raþionamentul cã pânã în acest
moment Muzeul de Artã ºi CJ Dolj
ºi Asistenþa Juridicã a muzeului nu
ºi-a fãcut bine treaba. Amânarea
termenelor de judecatã este decizia judecãtorului care constatã cã
nu sunt îndeplinite condiþiile procesuale. Nu putem sã noi sã venim sã întrebãm de ce un proces
în România dureazã atât de mult.
Cu siguranþã însã, o mãsurã suplimentarã care sã ne asigure la
final este bine venitã, pentru ca
Muzeul de Artã sã fie bine reprezentate în instanþele de judecatã”,
a conchis Cristinel Iovan.

Faza a II-a a investiþiilor la
Aeroportul “Craiova”

Consilierii judeþeni PDL la
ºedinþa de ieri au venit oarecum
nepregãtiþi ºi puºi pe harþã, altfel
nu se explicã buimãceala acestora ºi incoerenþa întrebãrilor adresate în plen. La proiectul de hotãrâre care privea aprobarea “documentaþiei tehnico economice
pentru obiectivele de investiþii
«Extindere Aeroport Craiova –
faza II»” s-a trezit Marcel Marcea sã întrebe de ce nu se încep
lucrãrile la un nou turn de control la acest obiectiv, neavând
habar cã acesta se va realiza pânã
la sfârºitul acestui an. “La sfârºitul anului trecut datoritã vremii
s-a dat ordinul de stopare a lucrãrilor la turnul de control dar
ºi datoritã faptului cã s-a constat
cã vechea clãdire a turnului de
control nu ar putea sã susþinã
înãlþarea cu încã trei etaje pe vechiul amplasament, având în vedere cã acest turn de control a
fost construit în anul 1937. Întradevãr, un turn de control este

extrem de important într-un aeroport, în acest moment el este
funcþional, pe aeroport zborurile
se desfãºoarã în siguranþã, dar ne
dorim ca în acest an sã construim
un nou turn de control cu toate
expertizele de zero, absolut totul
va fi fãcut sã dureze zeci de ani.
La sfârºitul acestui an ºi noul
turn de control va fi gata, urmând
ca în anul viitor sã avem un aeroport funcþional care va avea o
suprafaþã de 8000 mp”, a explicat vicepreºedintele CJ Dolj Cristinel Iovan. Ion Prioteasa a specificat cã lucrãrile la noul turn vor
demara în aceastã lunã, documentaþia fiind depusã, ultimele
detalii fiind puse la punct la sfârºitul sãptãmânii trecute. “Din
acest moment este operativ ºi
pânã la sfârºitul acestui an vom
avea turnul de control, care este
unul din elementele importante ale
siguranþei traficului pe aeroportul din Craiova”, a mai spus Ion
Prioteasa, asigurându-l pe Marcel Marcea, director la Inspectoratul de Stat în Construcþii cã
“în nici un caz nu o sã înceapã
lucrarea fãrã autorizaþie”.

Craiova ºi judeþul Dolj au
nevoie de un spital performant

Consilierii judeþeni au aprobat
ieri trecerea unor imobile terenuri
din domeniul public al judeþului
Dolj în domeniul public al statului ºi administrarea Ministerului
Sãnãtãþii în vederea construirii
unui spital regional de urgenþã
prin parteneriat public privat.
Este vorba de terenuri situate în
extravilanul localitãþii Pieleºti.
Memorandumul cu tema: „Aprobarea demarãrii construcþiei a

ºase spitale regionale de urgenþã
prin parteneriat public-privat” a
fost aprobat în ºedinþa de Guvern
din 2 martie a.c., unul dintre judeþele alese fiind Doljul. “Dupã
mai multe discuþii pe care le-am
avut cu ministrul Sãnãtãþii am
primit o adresã prin care Ministerul Sãnãtãþii a înaintat Secretariatului General al Guvernului solicitarea de a întreprinde mãsurile necesare privind trecerea din
domeniul public al judeþului în domeniul public al statului, terenurile necesare construirii unui spital regional de urgenþã în judeþul
Dolj, în parteneriat public privat.
Potrivit parteneriatului public privat, acesta se face la cererea Guvernului ºi prin hotãrârea Consiliului Judeþean. Astfel, ni se comunicã faptul cã s-a aprobat în
ºedinþa din 9 martie 2011 nota
Ministerului Sãnãtãþii privind
aprobarea de cãtre Guvernul României a solicitãrii de trecere din
domeniul public al judeþului Dolj
în domeniul public al statului, a
unui imobil – teren, în vederea
construirii unui spital regional de
urgenþã, prin parteneriat public
privat. Avem toate documentele
necesare ºi în aceste condiþii unul
din cele ºase spitale care urmeazã sã se construiascã, ar trebui
sã se ridice la Craiova, pe acest
teren pe care noi îl punem la dispoziþia Ministerului Sãnãtãþii.
Într-un fel ne grãbim sã facem
acest lucru. Cu cât facem acest
lucru mai repede, cu atât suntem
în postura de primul venit, primul servit. Craiova ºi judeþul Dolj
au nevoie de un spital performant, aºa cum credem cã va fi
acesta”, a opinat Prioteasa.
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În 2011, în Oltenia,

În cadrul programului Prima Casã 106 solicitãri de garantare
În ultimele zile, FNGCIMM SA
a înregistrat o creºtere a ritmului
mediu zilnic de înregistrare a dosarelor (peste 200 dosare/zi) pentru Programul Prima Casã. O statisticã realizatã de la începutul Programului „Prima Casã” ºi pânã la
21 martie a.c indicã faptul cã
FNGCIMM SA a acordat un numãr de 37.632 garanþii în valoare
de 1.531,8 mil euro iar 29 % din

valoarea garanþiilor acordate a fost
destinatã achiziþiei de imobile construite între anii 2008-2010. Astfel, pentru Prima Casã 1 - un numãr de 18.554 garanþii, cu o valoare medie a garantiei de 41.651
euro, in valoare totalã de 771,4 milioane euro. Pentru Prima Casã 2
- un numãr de 16.414 garanþii, cu
o valoare medie a garantiei de
40.143 euro, in valoare totalã de
658,9 milioane
euro ºi nu în ultimul rând, pentru
Prima Casã 3 un numãr de solicitãri primite
pânã la data de
21 Martie 2011
de 2.664 garanþii, cu o valoare
medie a garanþiei
de 38.346 euro,
în valoare totalã
de 101,5 milioane euro, repre-

În cadrul Programului Operaþional Regional

Cinci microîntreprinderi din Oltenia
urmeazã a primi finanþare
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Vest, în calitate de
Organism Intermediar pentru Programul Operaþional Regional 2007
– 2013, a semnat miercuri, 23
martie, cinci noi contracte de finanþare. Aceste noi contracte se
adaugã celor 28 aflate în imple-

mentare la nivelul regiunii în cadrul axei prioritare 4 „Sprijinirea
dezvoltãrii mediului de afaceri regional ºi local”, domeniul de intervenþie 4.3. „Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor”- licitaþia a doua. Valoarea totalã a celor
cinci contracte este 1.061.192
euro, din care finanþarea nerambursabilã este de 619.753 de euro.
Trei dintre aceste proiecte sunt
din judeþul Dolj, unul din judeþul
Vâlcea ºi unul din judeþul Olt.
„Contractele semnate au ca obiectiv achiziþionarea de echipamente
ºi tehnologii noi, moderne pentru
activitatea de producþie, construcþii sau prestãri servicii, achiziþionarea de sisteme IT, precum ºi

construirea sau modernizarea
spaþiilor de productie în domenii
precum: servicii medicale, turism, kinetoterapie, telecomunicaþii” a precizat Marilena Bogheanu, directorul executiv al ADR SV
Oltenia. La nivelul regiunii, din totalul de 149 de contracte semnate pânã în prezent, 41 sunt implementate de societãþi comerciale. Acestea beneficiazã de finanþare nerambursabilã de peste 13
milioane de euro pentru investiþii
ce vizeazã dezvoltarea ºi modernizarea unor structuri de sprijinire a afacerilor (domeniul major
de intervenþie 4.1), crearea ºi
modernizarea unor infrastructurii turistice (domeniul major de
intervenþie 5.2) sau dezvoltarea
ºi modernizarea capacitaþilor de
producþie sau servicii (domeniul
major de intervenþie4.3).

zentând un consum al plafonului total acordat de 50,7%.. „Legat de Programul Prima Casã 3, subliniem cã
toate dosarele corecte ºi complete,
introduse de partenerii bancari în aplicaþia informaticã a Programului Prima Casa, în limita plafoanelor alocate fiecãrei bãnci în parte, vor fi
aprobate de FNGCIMM SA” a precizat Gheorghe Lãpãdat, director general al Fondul Local de Garantare
Craiova.

În Dolj - valoare medie a
garanþiei este de 39.241 euro

Distribuþia garanþiilor dupã numãrul de camere al imobilului achiziþionat este urmãtoarea : 51% pentru locuinþe cu douã camere ºi 26%
pentru locuinþe cu trei camere. În
topul judeþelor cu cele mai multe
garanþii accesate este: Bucureºti cu
30,2% din numãrul total al garanþiilor ºi o valoare medie a garanþiei de
48.516 euro; Cluj cu 7,5% din numãrul total al garanþiilor, cu o valoa-

re medie a garanþiei de 36.912 euro;
Timiº 5,6%, cu o valoare medie a
garanþiei de 41.764 euro; Ilfov
5,1%, cu o valoare medie a garanþiei de 49.165 euro; Constanþa 4,7%,
cu o valoare medie a garanþiei de
42.319 euro ºi pe ultima poziþie,
apare Iaºi, Braºov, Sibiu, Dolj cu 34% fiecare, cu o valoare medie a garanþiei de 39.241 euro. Din totalul
contractelor emise prin Programul
Prima Casã, au fost achiziþionate 405
de imobile noi sau nefinalizate, respectiv care au avut autorizaþii de construcþiei emise dupa data de 22 februarie 2010. Doar pentru 21 de

garanþii acordate au fost solicitate
cereri de platã, reprezentând o ratã
de default de 0,056% .

În regiunea 4 sud vest Oltenia au fost aprobate în anul 2011 un
numãr de 106 solicitãri de garantare în cadrul programului Prima
Casã din care:
-în judeþul Dolj - 46 cu o valoare totalã de 1,8 milioane euro;
-în judeþul Olt - 17 cu o valoare totalã de 668 mii euro;
-în judeþul Mehedinþi - 9 cu o valoare totalã de 350 mii euro;
-în judeþul Gorj - 10 cu o valoare de 320 mii euro;
-în judeþul Vâlcea-24 cu o valoare totalã de 940 mii euro

„Sãrbãtori prelungite,
sãrbãtori mai fericite!”
Grupul BRD Craiova i-a premiat ieri pe câºtigãtorii promoþiei „Sãrbãtori prelungite, sãrbãtori mai
fericite”. Promoþia a debutat în luna noiembrie a
anului trecut ºi s-a încheiat pe 31 ianuarie 2011,

oferind premii atractive pentru cei care au achiziþionat sau au folosit anumite produse ºi servicii din
oferta BRD – Groupe Societe Generale. Prezent la
eveniment, Radu Neagoe, directorul executiv al Grupului BRD Craiova, a precizat cã aceastã promoþie
a avut succes în primul rând datoritã clienþilor bãncii. „Acþiunea respectivã se datoreazã în primul rând
clienþilor noºtri, cãrora le mulþumim ºi pe care îi
asigurãm cã vom fi ºi de acum înainte la înãlþime
aºteptãrilor lor...” a mai spus Radu Neagoe. Grupul BRD Craiova - structura care coordoneazã cele
37 unitãþi ale BRD-Grup Societe Generale din judeþele Dolj ºi Olt – a acordat 15 premii în valoarea
totalã de 20.000 RON ºi un Mare Premiu în valoare
de 10.000 de euro. Câºtigãtoarea Marelui Premiu
este Întreprinderea Individualã Dobie Toader din
Poiana Mare.

Proiectul “Electra” – continuã !

Decizia de respingere de cãtre
Curtea de Apel Bucureºti a recursului formulat de SN Nuclearlectrica
SA împotriva hotãrârii pronunþate de
Tribunalul Bucuresti în dosarul nr.
49978/3/2010, cu privire la Proiectul de constituire a Companiei Nationale Electra nu duce la blocarea
Proiectului. „Societãþile, implicate în
procesul de constituire a Companiei
Electra împreunã cu Ministerul Economiei, Comerþului ºi Mediului de
Afaceri intenþioneazã sã foloseascã
toate cãile de atac legale pentru anularea deciziei Curþii de Apel ºi obþinerea unei hotãrâri favorabile înfiinþãrii noii companii. „Demersul pe care
îl avem în vedere este argumentat ºi

de decizia favorabilã definitivã, pronunþatã într-o speþã similarã de Tribunalul Argeº, în dosarul nr. 1609/
1259/2010, referitor la Proiectului de

constituire a Companiei Naþionale Hidroenergetica” se precizeazã într-un
comunicat de presã remis de Ministerul Economiei ºi Comerþului.
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Boala sãrãciei ameninþãtoare
pentru judeþul Dolj
T

uberculoza sau boala sãrãciei,
aºa cum este supranumitã, ucide
anual sute de români, chiar dacã în
ultima perioadã s-au înregistrat progrese terapeutice semnificative, iar numãrul de îmbolnãviri pare sã fie în scãTuberculoza continuã sã fie o
problemã de sãnãtate publicã mai
ales în regiunile în care populaþia
suferã de sãrãcie, iar Doljul nu face
excepþie de la aceastã regulã. Chiar
dacã numãrul de îmbolnãviri a mai
scãzut în ultimii ani, judeþul se plasezã între primele în ceea ce priveºte rãspândirea TBC. În 2010 s-au
înregistrat 1.067 de cazuri noi ºi recidive de TBC, incidenþa fiind de 141
de bolnavi la suta de mii de locuitori, în scãdere faþã de anul 2009

dere. În opinia medicilor, reponsabilitatea pentru aceastã situaþie o poartã în
egalã mãsurã sistemul sanitar, neputincios în faþa birocraþiei ºi a lipsei banilor, dar ºi pacienþii care de multe ori
renunþã la tratamentul prescris.

când aceastã ratã a fost de 143 de
pacienþi la suta de mii de locuitori.
Boala este una vindecabilã în condiþiile în care se respectã tratamentul, însã, un motiv de îngrijorare în
ultimul timp îl reprezintã creºterea
numãrului de îmbolnãviri în rândul
tinerilor ºi adolescenþilor. În judeþul
Dolj dupã spusele specialiºtilor cele
mai afectate zone de tuberculozã
sunt Lipov, Cerãt, Bârca ºi Sadova.
„Tuberculoza este o boalã gravã,
dar din fericire poate fi vindecatã
dacã tratamentul este
administrat corect ºi
la timp. Boala apare
acolo unde sãrãcia
este stãpânã, iar Doljul este un astfel de
judeþ. Tuberculoza
rãmâne o problemã
de sãnãtate publicã,
chiar dacã tendinþa
este de scãdere atât
la noi în judeþ cât ºi
la nivel naþional”, a

nãtate este foarte importantã în rândul populaþiei pentru a-i conºtientiza. În ceea ce priveºte medicamentele, de ieri (n.r. miercuri) ne lipseºte etambutolul. Toatã aceastã situaþie este cauzatã de birocraþie ºi probabil cã într-o sãptãmânã sau douã
problema va fi rezolvatã”, a mai precizat dr. Corneliu Miu.

declarat dr. Cornel Miu, coordonator judeþean al Programul Naþional
de Supraveghere ºi Control al Tuberculozei.

Nepãsarea ºi birocraþia cresc
costurile tratamentului

Potrivit medicilor, un tratament
complet împotriva tuberculozei,
desfãºurat sub supraveghere medicalã, aduce, în mod normal, vindecarea în ºase luni de zile. În situaþia
în care pacientul abandoneazã tratamentul ºi revine atunci când simptomatologia este mult mai gravã,
acesta riscã sã nu mai rãspundã la
medicaþie, adicã sã dobândeascã
multidrog-rezistenþã. În plus, costurile cresc de zece ori, întrucât medicamentele sunt mai puþin eficiente, mult mai scumpe iar tratamentul
poate sã dureze ºi doi ani. În aceste
condiþii, specialiºtii spun cã pentru
bolnavii de tuberculozã care refuzã
sã facã tratamentul ar trebui poate
sã se introducã o serie de mãsuri

România pe primul loc în
Uniunea Europeanã
care sã-i oblige sã urmeze medicaþia la timp ºi în mod corect, adicã
sub supravegherea medicului.
Pe lângã aceste neajunsuri doctorii, dar mai ales pacienþii se confruntã în ultima perioadã ºi cu lipsa
medicamentelor. Fie din cauza banilor tot mai puþini care se alocã, fie
pentru cã birocraþia prelungeºte perioada de achiziþie, o serie de medicamente nu se mai gãsesc în farmaciile spitalelor de profil. „Pentru
unii pacienþi existã pericolul sã dezvolte multidrog - rezistenþã. Populaþia trebuie sã ºtie cã tratamentul împotriva tuberculozei este gratuit pânã
la vindecare, trebuie doar voinþã. Vindecãm 10 cazuri noi cu banii pe care
îi dãm pe tratamentul unuia cu multidrog-rezistenþã. Educaþia pentru sã-

România nu reuºeºte nici în 2011
sã scape de primul loc pe care îl ocupã în Uniunea Europeanã de mai mulþi
ani la incidenþa cazurilor de tuberculozã. Medicii spun cã 75% dintre
români sunt infectaþi cu bacilul responsabil de TBC fãrã însã ca, în mod
obligatoriu, de-a lungul vieþii sã se
îmbolnãveascã. Totul þine de respectarea anumitor reguli de bazã aºa cum
ar fi o alimentaþie sãnãtoasã, o igienã
corespunzãtoare ºi asigurarea unor
condiþii de trai civilizate.
În lume la fiecare 10 secunde un
om moare din cauza tuberculozei, iar
la fiecare 4 secunde un nou caz este
diagnosticat. 80% dintre bolnavi au
vârste cuprinse între 15 ºi 40 de ani
ºi, potrivit studiilor realizate de specialiºti, fiecare caz netratat poate infecta 10-15 persoane.
RADU ILICEANU

Craiova respectã „Ora Pãmântului”
Sâmbãtã, 26 martie 2011, oraºul Craiova se
alãturã miilor de oraºe din întreaga lume, în campania „Ora Pãmântului” - cea mai mare manifestare de mediu din toate timpurile. Acþiunea urmã„Ora Pãmântului” presupune întreruperea,
pentru 60 de minut, a utilizãrii oricãrei forme de
energie convenþionalã, sursã importantã de poluare atmosfericã. Astfel, între orele 20.30-21.30
ora localã, iluminatul public din oraºe precum
New York, Londra, Paris, Taipei ºi multe altele
va fi parþial întrerupt, principalele clãdiri sau pieþe
urmând sã fie iluminate doar cu lumânãri, candele, torþe sau alte surse de luminã oferite de
naturã. În anul 2010, aceastã miºcare a reunit
la nivel mondial în jur de 1 miliard 300 de milioane de oameni, din peste 4600 de oraºe din
128 de þãri.
Marº al elevilor ºi studenþilor în centrul
oraºului
„La Craiova, manifestarea este organizatã de
Primãria Municipiului Craiova, Universitatea din
Craiova, Asociaþia studenþilor de la Facultatea

reºte sã atragã atenþia asupra schimbãrilor climatice care afecteazã planeta ºi sã genereze o atitudine
responsabilã, de diminuare a surselor majore de
poluare din atmosferã.

de Fizicã, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj,
Colegiul Naþional „Carol I”, Casa de Culturã a
Studenþilor ºi Direcþia Judeþeanã de Sport ºi
Tineret Dolj, în parteneriat cu CEZ Oltenia,
Luxten, UTI, dar ºi alþi agenþi economici din
zonã”, se aratã în comunicatul de presã remis
de Primãria Craiova. Programul manifestãrii
cuprinde un marº al studenþilor ºi elevilor în

zona din centrul municipiului, pe traseul Universitate – Primãrie - Piaþa „Mihai Viteazul”.
Marºul va începe din faþa Universitãþii la ora
20.30, iar iluminatul public va fi întrerupt pe
acest traseu. Mai multe informaþii despre semnificaþia evenimentului pot fi gãsite pe site-ul
oficial al campaniei: http://www.earthhour.org/
Homepage.aspx.
LAVINIA ILINA

Jandarmii doljeni, solidari acþiunii
Cu acest prilej, între orele 20.30-21.30, jandarmii doljeni din cadrul IJJ Dolj ºi
GJMb Craiova au anunþat cã se vor alãtura campaniei ecologice, prin stingerea luminilor ºi oprirea aparatelor electrice din locuinþele proprii, reducându-se astfel consumul de energie ºi, implicit, poluarea. De asemenea, la nivelul tuturor unitãþilor Jandarmeriei Române se va promova un consum raþional al energiei, pentru reducerea
cheltuielilor administrative ºi protejarea mediului înconjurãtor.

Deºeurile electronice se colecteazã astãzi ºi mâine în Craiova
Reprezentanþii societãþilor comerciale, dar ºi persoanele care au în
posesie aparaturã electronicã veche
sau nefuncþionalã, de care vor sã scape, o pot face pe parcursul zilei de
azi, dar ºi mâine. Primãria Municipiului Craiova, prin SC Salubritate

Craiova SRL continuã, în zilele de
25 ºi 26 martie a.c., acþiunea de colectare a Deºeurilor de Echipamente
Electrice ºi Electronice (DEEE).
Reprezentanþii autoritãþilor locale au anunþat cã acþiunea de colectare se va realiza dupã urmãtorul
program: astãzi, între orele 08.0014.00 – de la societãþile comerciale
care vor solicita telefonic ridicarea
DEEE-urilor, iar sâmbãtã între orele 8.00-10.00 – de la deþinãtorii de
DEEE-uri care locuiesc la bloc ºi le
vor depozita lângã platformele gospodãreºti, ºi de la craiovenii care
locuiesc la casã ºi vor depozita echi-

pamentele în faþa porþii. Dupã ora
10.00, va avea loc preluarea ºi transportarea deºeurilor cãtre centrele de
colectare. SC Salubritate Craiova
SRL a pus la dispoziþia cetãþenilor
douã numere de telefon la care
aceºtia pot solicita ridicarea DEEEurilor: 0251/422 733, 0251/414
660. În cazul persoanelor vârstnice
sau cu probleme de sãnãtate, acestea se vor ridica direct din locuinþele acestora.
Campania se va desfãºura trimestrial, în ultimele zile de vineri ºi
sâmbãtã.
LAVINIA ILINA

Apel

pentru

Societate Românã de Cruce Roºie, în acord cu Ambasadan din Japonia, a lansat un apel umanitar pentru sprijinirea victimelor dezastrului
provocat de cutremurul de 9 grade
pe scara Richter. Voluntarii Crucii Roºii din Japonia ajutã miile de victime
ale dezastrului, contribuind la cãutarea persoanelor dispãrute ºi la asistenþa medicalã a rãniþilor ºi furnizând
materiale de primã necesitate: paturi,
prelate, apã potabilã, articole de igienã ºi alte materiale pentru adãposturi.
În cadrul Apelului pentru Japonia
au fost obþinute douã numere de telefon în reþeaua Romtelecom ºi un nu-

Japonia

mãr de sms pentru reþelele de telefonie mobile.
Astfel, numãrul de sms alocat pentru Campania Apel pentru Japonia
este 879, pentru donaþii de 2 euro/
sms (funcþional pânã la 22 aprilie),
pentru care operatorii de telefonie
mobilã nu percep TVA.
În Romtelecom, numerele sunt:
0 900 900 012 pentru 2 euro/apel;
0 900 900 010 pentru 10 euro/
apel. Nu se percepe TVA. Numere
oferite gratuit de Romtelecom.
Donaþii se pot face ºi online, pe
site-ul www.crucearosie.ro
ANA-MARIA GEBÃILÃ
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Sute de craioveni ºi-au depus
CV-urile la Târgul de Cariere
Studenþi ºi ºomeri cu sau fãrã indemnizaþie au
trecut, ieri, pragul Teatrului Naþional din Craiova pentru a se întâlni cu angajatorii, la Târgul de
Cariere. 40 de companii locale ºi naþionale, le-au
venit în întâmpinare cu pliante ºi informaþii
despre aproape 1.000 de locuri de muncã, disponibile atât în þarã cât ºi în strãinãtate. RecrutãriÎn oferta Târgului de Cariere predominã recrutãrile în domeniul vânzãrilor, pentru care angajatorii mai
cer ºi experienþã, motivând cã este

le nu se fac însã imediat, iar toþi cei interesaþi de
domeniile de activitate prezentate s-au întrecut în
a depune câte un CV ºi au rãmas în aºteptare sã
fie contactaþi pentru interviuri. Cei care nu au
trecut pragul târgului mai au la dispoziþie ºi ziua
de astãzi, pentru a intra în contact cu reprezentanþii companiilor economice.

claraþiilor angajatorilor se ridicã
acum la 1.000 de locuri de muncã. Fãcusem o estimare de 850
doar când erau 30 de companii, dar

ind mai reticenþi în privinþa ofertelor pentru strãinãtate.
„Avem posturi pentru ingineri
de producþie, ingineri pentru calitate ºi mentenanþã pentru companii multinaþionale Craiova - Slatina. Avem posturi ºi pentru Italia,
de sudor, lãcãtuº ºi chiar asistent medical. Nu ne aºteptam sã
fie aºa un numãr mare de participanþi. Toþi au venit pregãtiþi cu
CV-uri. Preferinþele au fost pentru zona Craiovei”, a precizat unul
dintre angajatori.

AJOFM Dolj oferã 70 de locuri de
muncã ºi cursuri de recalificare

necesarã pentru a se integra mai uºor
în condiþiile companiei. Existã însã
ºi locuri de muncã în industrie, servicii, ºi IT, adresate atât celor cu studii medii cât ºi studii superioare.
„Cele mai bine reprezentate domenii sunt din sfera industriei cu
locuri de muncã pentru cei calificaþi, fiind nevoie în primul rând de
ingineri de toate tipurile, cât ºi pentru cei necalificaþi. Sunt bine reprezentate ºi domenii precum asigurãrile. ªi, totodatã, e foarte important cã am reuºit sã aducem din
nou la Craiova cele mai importante
companii de recrutare din þarã. Fiecare companie reprezintã zeci de
clienþi ºi au o paletã extrem de variatã de locuri de muncã. Estimãrile pe care le-am fãcut pe baza de-

în ultimul timp s-au mai înscris 10
angajatori”, precizat ªtefan Teiºanu, organizatorul târgului.

Craiovenii au preferat
posturi locale

Indiferent de aria de activitate,
reprezentanþii companiilor au avut
un numãr mare de vizitatori la
standuri ºi spre deosebire de alþi
ani, aceºtia au observat o schimbare în atitudinea celor aflaþi în
cãutarea unui loc de muncã. De
aceastã datã, oamenii au fost interesaþi de domeniile de activitate
ºi nu au întrebat deloc de cuantumul retribuþiei. Angajatorii au
constat ºi cã majoritatea celor veniþi la târg cautã sã se angajeze în
Craiova sau în zona oraºului, fi-

Pentru zona Bãniei, oferte au
fost fãcute ºi din partea Agenþia
Judeþene pentru Ocuparea Forþei
de Muncã Dolj, care în aceastã
sãptãmânã dispune de 70 de locuri
de muncã. În plus, ºomerii cu sau
fãrã indemnizaþii pot sã opteze pentru unul dintre cele 30 de studii de
recalificare puse la dispoziþie.
«Toate posturile au fost afiºate la sediul agenþiei noastre, iar
agenþia a ºi informat ºomerii în
platã ºi ºomerii neindemnizaþi ºi
de existenþa acestui târg de cariere. Sãptãmâna aceasta avem
70 de locuri de muncã în Dolj.
De asemenea, dispunem ºi de o
reþea de 30 de cursuri de calificare pe care le organizãm pentru persoanele aflate în cãutarea
unui loc de muncã, în diverse
profesii precum administrator
imobile, ospãtar, dulgher, barman. Avem ºi cursuri organiza-

te prin proiectul „CALISIG, Calificare pentru o slujbã mai sigurã”, care se adreseazã ºi celor cu studii superioare», a declarat Aneta Bãdulescu, purtãtor
de cuvânt al AJOFM Dolj .

Programatori pentru Braºov

Absolvenþii de studii superioare în domeniul IT au posibilitatea sã se angajeze ca programatori. Oferta vine din partea companiei Route 66, cu sediul în Braºov. Experienþa nu este obligatorie, ci doar dovada de preocupare, care se face pe baza proiectelor derulate pânã în prezent.
„Cãutãm programatori juniori sau seniori, care sã aibã
portofoliu de proiecte fãcut în
timpul liber acasã cât sã demonstreze cã au cunoºtinþe tehnice. Portofoliul înseamnã cã la

facultate s-au preocupat de proiecte. Chiar avem o echipã de
cinci craioveni la Braºov ºi ultimul angajat anul trecut este
proaspãt absolvent de facultate
din Craiova ºi s-a dovedit a fi
un programator foarte bun,
chiar dacã nu are experienþã.
Dacã sunt buni rezultatele vin
pe rând. Toþi cei care vin sã lucreze la noi au asiguratã plata
chiriei, au locuinþe de serviciu”,
a precizat Ana Maria Sãniuþã,
analist resurse umane în cadrul
companiei Route 66. Pentru a
fi ales ºi aici, ca ºi în restul domeniilor de activitate, este nevoie de depunerea unui CV.
Craiovenii mai pot interacþiona
cu angajatorii ºi astãzi în intervalul orar 10.00-16.00.
CARMEN RUSAN

Buna Vestire

Dintre toate sãrbãtorile închinate Maicii Domnului, Buna Vestire
este cel mai timpuriu confirmatã
în documente ºi doar ea are la bazã
un eveniment istoric consemnat în
Sf. Scripturã de evanghelistul
Luca. Celelalte praznice se bazeazã pe fapte din viaþa Maicii Dom-

nului pãstrate de Sf. Tradiþie, dar de care Evangheliile canonice nu pomenesc nimic. Pentru a
rãmâne viu în inimile
creºtinilor acest eveniment, încã din sec. IV
sau V, s-a zidit la Nazaret
o bisericã pe locul casei
în care Fecioara Maria a
primit de la înger vestea
cã va naºte dumnezeiescul Prunc. ªi astfel, începând cu prima jumãtate a
sec. V, în fiecare an, la 25
martie, Rãsãritul creºtin
prãznuieºte Buna Vestire,
adicã vestea întrupãrii Fiului lui Dumnezeu.
Acum 2000 de ani,
Arhanghelul Gavriil i-a
apãrut Fecioarei Maria în toatã
strãlucirea lui îngereascã ºi i-a
vestit cã Ziditorul a toate a aleso sã-I fie mamã Mântuitorului
Iisus Hristos.
Dumnezeu-Tatãl a ascuns planul Sãu de mântuire a lumii nu
numai de satana, ci chiar ºi de

puterile cereºti, încredinþând
aceastã tainã numai unuia dintre
slujitorii sãi, marelui Arhanghel
Gavriil. Un rãzboinic a fost trimis
sã descopere taina Regelui, spune Sf. Ioan Gurã de Aur, tainã ce
poate fi înþeleasã prin credinþã, nu
prin iscodire, tainã în faþa cãreia
trebuie sã te pleci cu cutremur,
nu sã o pui pe cântare omeneºti.
ªi la cine a fost trimis Arhanghelul Gavriil? “Cãtre o fecioarã logoditã cu un bãrbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar
numele fecioarei era Maria”, ne
spune evanghelistul Luca. Pentru
cã printr-o fecioarã trebuia sã vinã
Mântuitorul lumii.
“ªi intrând îngerul la ea i-a zis:
Bucurã-te, ceea ce eºti plinã de
har, Domnul este cu tine. Binecuvântatã eºti tu între femei! Iar
ea, vãzându-l, s-a tulburat de
cuvântul lui ºi cugeta în sine ce
fel de închinãciune poate sã fie
aceasta?”
Fecioara Maria, spun Sf. Pãrinþi, a rãmas un copil întreaga-i
viaþã prin nevinovãþia ei, prin as-

cultarea ºi frica ei de Dumnezeu.
Ca un copil s-a spãimântat la vederea îngerului, ºi tot ca un copil
s-a mirat de închinarea lui. Marele Gavriil a înþeles ce furtunã de
gânduri o rãscoleºte pe Preacurata Fecioarã ºi s-a grãbit sã o liniºteascã grãind: “Nu te teme,
Marie, cã ai aflat har la Dumnezeu”. ªi apoi rosteºte cea mai înaltã solie cereascã: “Iatã, vei lua în
pântece ºi vei naºte fiu ºi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi
mare ºi Fiul Celui Preaînalt se va
chema”. Primind vestea cereascã, Fecioara Maria l-a întrebat pe
înaripatul oaspete: “Cum va fi
aceasta, de vreme ce eu nu ºtiu
de bãrbat?” Cuvintele ei nu aratã
neîncredere, ci desãvârºitã nevinovãþie, ne spun Sf. Pãrinþi. Dacã
s-ar fi îndoit de cuvântul lui
Dumnezeu, aºa cum s-a îndoit
Zaharia când a primit vestea naºterii Sf. Ioan Botezãtorul, ar fi
primit ca ºi acesta o pedeapsã.
Întrebãrile adresate îngerului ºi
de Zaharia, ºi de Fecioara Maria sunã la fel, dar inimile lor nu

sunt la fel. Iar Dumnezeu se uitã
la inima omului.
Ce a rãspuns îngerul? “Duhul
Sfânt se va pogorî peste tine ºi
puterea Celui Preaînalt te va
umbri, pentru aceea ºi Sfântul
care se va naºte din tine Fiul lui
Dumnezeu se va chema”. Dupã
aceste încredinþãri, Fecioara
Maria rãspunde cu smerenie
chemãrii lui Dumnezeu: “Iatã
roaba Domnului. Fie mie dupã
cuvântul tãu!” ªi acestea zicând, prin venirea Duhului
Sfânt, în pântecele Fecioarei sa zãmislit Fiul lui Dumnezeu,
Mântuitorul Iisus Hristos.
Astfel, “taina cea din veac ascunsã ºi de îngeri neºtiutã”, pe care
Arhanghelul Gavriil a fost trimis
sã o descopere, n-a fost doar cuvânt, ci a fost faptã, aºa cum este
orice cuvânt al lui Dumnezeu.
“Iatã, Fecioara va lua în pântece ºi va naºte Fiu”, a spus
Domnul prin profetul Isaia.
ªi iatã, Dumnezeu a zis ºi a
fost aºa!
ELENA DONDONEAÞÃ

10 / cuvântul libertăţii
„Simfonia culorilor”,
la Galeria „Vollard”
Casa de
Cultură
„Traian
Demetrescu”
organizează
astăzi, ora
18.00, la
Galeria de Artă
„Vollard”,
vernisajul
expoziţiei
personale de
pictură a
Sofiei Popa
Moraru, cu
peste 33 de
lucrări reunite sub genericul „Simfonia culorilor”. Gazdă este prof.
Alexandru Stuparu, director al Casei
de Cultură, iar invitaţi – muzeograful
George Crăciunoiu, prof. Elena
Berindean şi prof. Magda BuceRăduţ, artişti plastici. Născută la 26
iulie 1949, Sofia Popa Moraru este
absolventă a Facultăţii de Chimie din
cadrul Universităţii din Craiova, dar a
urmat şi cursurile Şcolii de Arte
„Cornetti” – Secţia Pictură (promoţia
1983, clasa profesorului Victor
Pîrlac). A mai deschis o expoziţie
personală pe 8 martie 1983, ca
membră a Cercului Plastic „Unirea” al
Casei de Cultură a Sindicatelor, şi a
participat la câteva expoziţii de grup.

cultură

Obişnuitul concert de vineri seara îl readuce la pupitrul dirijoral al Filarmonicii „Oltenia” pe Misha Katz (născut în Rusia, dar stabilit în Franţa din anul 1985) – în ultimii ani o
prezenţă constantă a acestei scene craiovene.
Alături de Orchestra Simfonică şi Corala Academică (maeştri de cor: Emil Maxim, Manuela Enache) ale instituţiei evoluează soliştii Diana Ţugui (soprană), Liliana Ciucă Mattei (alto),

Soprana Diana Ţugui a urmat cursurile
Universităţii Naţionale de Muzică din Capitală (Facultatea de Interpretare muzicală –
Secţia canto, clasa prof. univ. Sanda Şandru). Din 2003, este solistă a Teatrului Liric
„Elena Teodorini” din Craiova. Abordează un
repertoriu divers, printre lucrările puse în
valoare regăsindu-se pagini de referinţă din
patrimoniul creaţiei universale.

Născută la Cluj-Napoca, Liliana Ciucă
Mattei a urmat cursurile Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, specializarea canto
(1988-1993), apoi a obţinut o bursă de studii
pentru o perioadă de trei ani la Conservatorul
din Luxembourg. În 1997 a fost admisă la
Academia Superioară de Muzică din Viena.
În prezent se bucură de statutul de invitat
permanent al Operei Naţionale din Bucureşti.

Szilagyi Zsolt (tenor) şi Balla Sandor (bariton).
În program: Uvertura „Manfred”, op. 115, de
Robert Schumann; Rapsodia pentru alto, cor
bărbătesc şi orchestră, op. 53, de Johannes
Brahms; Missa în Do major, K. 317, „Die
Krönungsmesse” („a Încoronării”), de Wolfgang
Amadeus Mozart. Concertul începe la ora
19.00, iar un bilet costă 15 lei, cu reducere la 8
lei pentru elevi, studenţi şi pensionari.
Născut la Rostov pe Don, în Rusia, Misha Katz a
început studiul violoncelului în 1959, iar în 1971 a
fost admis la Conservatorul „P.I. Ceaikovski” din Moscova, unde a beneficiat de îndrumarea celebrului muzician Mstislav Rostropovici. În 1972 a abordat domeniul dirijatului, perfecţionându-se cu tatăl său, Leonid Katz, de asemenea un prestigios artist rus. În 1979
a susţinut lucrarea de doctorat în cadrul Conservatorului moscovit, pentru ca în 1982
să aprofundeze arta dirijorală cu faimosul dirijor şi compozitor Leonard Bernstein.
După sosirea în Franţa, în anul 1985, a întemeiat Trio „Şostakovici”, ansamblu care,
în 1994, a fost invitat să înregistreze o serie de lucrări importante pentru apreciata Casă
de Discuri SONY CLASSICAL. Au urmat numeroase participări la festivaluri internaţionale consacrate, desfăşurate în centre culturale reprezentative, dirijorul Misha Katz
evoluând pe cele mai prestigioase scene de concert din întreaga lume. În 1996 a devenit
dirijor permanent al Filarmonicii Naţionale din Minsk, iar în 1998 deţinea aceeaşi poziţie
în cadrul Orchestrei de cameră „The Soloists from Russia”. În acelaşi an, este numit
dirijor cu statutul de invitat permanent al Orchestrei Simfonice Naţionale din Ucraina,
pentru ca în 2002 să concerteze în aceeaşi calitate la Filarmonica din Mexico City. Din
1997, cariera artistică a muzicianului Misha Katz s-a intensificat, câştigând o deosebită
amploare internaţională.
Totodată, Misha Katz s-a remarcat prin deosebita implicare, ca director artistic, în
organizarea Festivalului Internaţional „Solomon Mykhoels” din Franţa (2003), organizat sub patronajul preşedintelui Jacques Chirac, precum şi a Festivalului Internaţional al
Păcii (2005), organizat sub patronajul preşedintelui Nicolas Sarkozy.

Născut în Alba
Iulia, Szilágyi Zsolt
a studiat Pedagogia
muzicală la Conservatorul „Gheorghe
Dima” din C luj
(1965-1970), urmând şi studii paralele de canto. După
o scurtă perioadă în
care a fost solist al
Operei Maghiare
clujene, din 1972 s-a stabilit în oraşul Sfântu Gheorghe, unde predă canto, teoria şi istoria muzicii la Şcoala de Arte, al cărei director este de mai mulţi ani. Tot aici a fondat Corul de cameră „Vox Humana”, încă
de la înfiinţare fiind dirijor şi solist.

Născut la Târgu
Mureş , ba ritonul
Balla Sandor a activat ca artist liric în
Corul Teatrului Liric
din Braşov şi, apoi,
în cel al Filarmonicii
de Stat din Târgu
Mureş, fiind, în perioada 2005-2011,
solist al Teatrului Liric „Elena Teodorini”
din Craiova. După ce a absolvit Facultatea
de Muzică din Braşov (specializarea clarinet), s-a înscris la Academia de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj, obţinând diploma de licenţă în specializarea canto (prof.
Alexandru Fărcaş).

Muzeul de Artă Calafat:
Alexandru Pîrvan
şi lumea... caricaturilor

Teologii se pot înscrie
la Concursul Naţional
„Dumitru Fecioru”
Studenţii şi
masteranzii
Facultăţii de
Teologie din
Craiova se pot
înscrie, până
la data de 1
aprilie a.c., la
cea de-a III-a ediţie a Concursului
Naţional de traducere a textului
patristic „Dumitru Fecioru”.
Conform site-ului Mitropoliei Olteniei, competiţia este organizată de
Catedra de Teologie-filologie din
cadrul Facultăţii de Teologie „Iustin
Patriarhul” din Bucureşti şi va avea
loc pe data de 9 aprilie.

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Dirijorul francez Misha Katz
revine pe scena Filarmonicii „Oltenia”

Festivalul „Îngerul a
strigat”, la jumătatea
lui Prier
Fundaţia
„Cuvântul care
zideşte”, aflată
sub patronajul
Mitropoliei
Olteniei, va
organiza joi,
14 aprilie, festivalul dedicat
sărbătorilor
pascale
„Îngerul a strigat”, ce are ca scop
promovarea tradiţiilor şi valorilor
creştine. Manifestarea se adresează
tuturor categoriilor de elevi, dar şi
preşcolarilor, care se vor înscrie în
concurs numai cu tradiţii şi cântece
autentice româneşti specifice sărbătorilor pascale. Înscrierile se fac zilnic,
până pe data de 8 aprilie, la sediul
Fundaţiei din Craiova – strada
„Mitropolit Firmilian” nr. 3 – sau la
numărul de telefon 0251.521.908.
Toate grupurile vor primi diplome de
participare.

Vineri, 25 martie 2011

Sala Oglinzilor a Muzeului de Artă din
Calafat – Palatul „Marincu” găzduieşte astăzi, începând cu ora 11.00, două manifestări culturale.
Prima: vernisajul Salonului Internaţional de Caricatură „Nicolae Petrescu-Găină” – deschis, în toamna anului trecut, şi la
Craiova, cu ocazia Zilelor Municipiului. Salonul reuneşte peste 120 de lucrări, realizate
de artişti din 12 ţări: Polonia, Spania, Peru,
Ucraina, Mexic, Argentina, Rusia, Cuba,
Serbia, Ecuador, Franţa (reprezentată de
Tudor Banuş) şi România – de unde vin cei
mai mulţi dintre caricaturiştii expozanţi.
Cea de-a doua: lansarea cărţii „Epigrame şi catrene inspirate şi ilustrate de Gabriel Bratu”, semnată de Alexandru Pîr-

van şi apărută de curâ nd la Editura
„MJM” din Craiova.
„M-au inspirat expoziţiile deschise de
domnul Bratu, cu precădere cele de pe simezele
muzeului nostru”, mărturiseşte autorul. Volumul
reuneşte 110 caricaturi realizate de cunoscutul grafician craiovean, în prezent vicepreşedinte al Asociaţiei Caricaturiştilor Profesionişti din România.
Cele două manifestări
culturale găzduite de Muzeul de Artă din Calafat sunt ultimele înainte ca Alexandru Pîrvan, directorul acestei instituţii, să îşi părăsească funcţia, cu
data de 1 aprilie, după ce postul i-a fost
desfiinţat cu aprobarea Consiliului Local.

O nefericită hotărâre, care lasă muzeul nu
numai fără conducere, ci şi fără un specialist în domeniu. Alexandru Pîrvan şi-a
desfăşurat activitatea la muzeul calafetean
timp de zece ani.
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VINERI - 25 martie
TVR 1
07,00 Telejurnal matinal
09,00 Film serial * DOVADÃ
DE IUBIRE
10,00 ÎnTrecerea anilor (r)
12,00 Folclor
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI (r)
14,00 Telejurnal
14,45 e-Forum
15,15 Teleshopping
15,30 Tribuna partidelor
parlamentare
16,00 Parlamentul României
17,00 La vie en rose
18,00 Telejurnal
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI:PRINÞUL JU MONG
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 O datã-n viaþã
23,10 Film * TÃCEREA
MIEILOR
01,15 Film * HANNIBAL: ÎN
SPATELE MÃªTII
03,15 Film * FACEREA DE
BINE (r)
04,50 Sport (r)
05,00 Telejurnal (r)

TVR 2
07,00 Film serial * MIRACOLE; 08,10 Tonomatul DP 2;
10,00 Videoterapia (r); 11,00
Confesiuni (r); 12,00 Telejurnal; 12,30 Ora de business
(r); 13,25 Teleshopping; 14,30
Împreunã în Europa!; 15,30
Utopia; 16,00 Film serial *
MIRACOLE (r); 17,00
Telejurnal; 17,30 Lex et
Honor; 18,00 Zona@IT; 18,30
Pescar hoinar; 19,00 Ora de
business; 20,10 Film *
FURTUNI ÎN AFRICA; 21,50
Poate nu ºtiai; 22,00 Ora de
ºtiri; 23,00 Unora le place...;
00,00 Commando; 01,00 Lex et
Honor (r); 01,30 Pescar
hoinar (r).

HBO
06,00 Film * LECÞII DE
CIOCOLATÃ; 07,40 Film *
PAPESA IOANA; 10,00 Film *
BAARIA; 12,35 Lumea vãzutã
de Ion B.; 13,40 Film *
HELLBOY; 15,40 Film *
ALICE ÎN ÞARA MINUNILOR;
17,30 Film * FELICIA, ÎNAINTE DE TOATE; 19,30 Filme ºi
vedete; 20,00 Film * ÎN RITM
DE DANS; 21,25 Film serial
* STAND –UP CAFE; 22,00
Film serial * SPARTACUS:
ZEII ARENEI; 23,05 Film *
UN GHEM DE MINCIUNI;
01,10 Film * MÂNDRIE ªI
GLORIE.

DIVA UNIVERSAL
06,10 Film * ATINGEREA
ÎNGERILOR; 08,10 Film serial *
AMY; 09,10 Film serial *
RÃZBOIUL LUI FOYLE; 11,00
Film serial * AMY; 12,10 Film
serial * FARMECE (r); 13,10
Film serial * FETELE GILMORE; 14,10 Film * PLANUL
PERFECT; 16,00 Film *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
18,00 Film serial * LEGE ªI
ORDINE; 19,00 Film serial *
FARMECE; 20,00 Film serial *
FETELE GILMORE; 21,00 Film
* INOCENÞÃ DE VÂNZARE;
22,50 Film * IMAGINE FANTOMÃ; 00,40 Film serial *
MEDIUMUL; 02,40 Film serial *
LEGE ªI ORDINE; 03,40 Film
serial * FIICELE LUI MCLEOD.

PRO TV
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film * POTOPUL (r)
12,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT (r)
13,00 ªtirile Pro TV
14,00 Apropo TV (r)
15,00 Land of jokes (r)
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Românii au talent
22,30 Film * OSTATIC ÎN
MEXIC
01,15 ªtirile Pro TV (r)
02,45 Film * OSTATIC ÎN
MEXIC (r)
04,45 România, te iubesc! (r)
05,30 Happy Hour (r)

ACASÃ
05,30 Film serial * PROMISIUNEA (r); 07,00 Film serial *
ESMERALDA (r); 08,30 Film
serial * DRAGOSTE NEBUNÃ;
10,00 Film serial * TOANTELE
NU MERG ÎN RAI; 12,45 Film
serial * IUBIRE ªI ONOARE
(r); 13,45 Teleshopping; 14,30
Film serial * CLASE 406 (r);
15,30 Film serial * ESMERALDA; 16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Film serial * PROMISIUNEA; 18,30 Film serial *
SUFLET RÃTÃCIT; 19,30 Film
serial * TERESA; 20,30 Film
serial * CÃUTÂND-O PE
ELISA; 22,30 Film serial *
DEMON ªI ÎNGER; 00,30 Film
serial * CLASE 406 (r); 01,30
Teleshoppuing; 02,30 Poveºtiri
adevãrate (r); 03,30 Poveºtiri
de noapte (r).

PRO CINEMA
07,45 Acasã în bucãtãrie (r);
08,45 Între artã ºi ºtiinþã (r);
10,45 Happy Hour (r); 12,00
Teleshopping; 12,15 Acasã în
bucãtãrie; 13,15 Teleshopping;
13,30 Film serial * LA BLOC
(r); 14,30 Film serial * ECHIPA
DE URGENÞÃ; 15,30 Între
artã ºi ºtiinþã (r); 17,30
Zâmbete într-o pastilã; 18,00
Film serial * DOI BÃRBAÞI ªI
JUMÃTATE (r); 19,00 Film
serial * LA BLOC; 20,00 Film
* ASTÃ – SEARÃ DANSÃM ÎN
FAMILIE; 22,15 Film *
VINDECÃTORUL; 00,15 Crime
Time; 01,15 Film * VINDECÃTORUL (r).

NAÞIONAL TV
08,30 Baronii (r); 09,00 Film
serial * CULOAREA FERICIRII (r); 10,00 Teleshopping;
10,30 Baronii (r); 11,00 Film
serial * MIRAJUL IUBIRII
(r); 12,00 Teleshopping; 13,00
Film serial * ÎN CÃUTAREA
FERICIRII; 14,00 Film serial *
AMERICAN DREAMS; 15,00
Film serial * WACKY TV;
15,30 Film serial * PINK
PANTHER SHOW; 16,00 Film
serial * WILL & GRACE;
16,30 Film serial * BEASTMASTER; 17,30 Film serial *
DRAGOSTE DULCE - AMARÃ;
18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15 Film
serial * CULOAREA FERICIRII;
20,15 Film * DEZASTRU
AERIAN; 22,15 Jocker (r);
00,00 Film serial * WILL &
GRACE (r); 00,30 Clipuri; 00,45
Eso show; 01,45 Film *
DEZASTRU AERIAN (r).

SÂMBÃTÃ - 26 martie

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

06,00 Observator
08,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
11,00 Film serial * AVENTURILE LUI SINDBAD
12,00 Film serial * XENA:
PRINÞESA RÃZBOINICÃ
13,00 OBSERVATOR
14,00 Film serial * FAMILIA
BUNDY
14,15 Next Top Model (r)
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 OBSERVATOR
20,20 Film * JUSTIÞIARUL
23,00 Film * NEGOCIATORUL
01,30 Film serial * XENA:
PRINÞESA RÃZBOINICÃ (r)
02,15 Film * JUSTIÞIARUL
(r)

07,10 Omul ºi timpul
08,30 Zestrea românilor
09,00 Desene animate
09,30 Bebe magia
10,00 Film serial * HANNAH
MONTANA
10,35 Televiziunea copiilor
12,00 Pro patria
12,30 Europa mea
13,00 Fãrã frontiere
14,00 Telejurnal
14,30 Desene animate
15,00 O datã-n viaþã (r)
17,00 Ne vedem la TVR
18,45 Teleenciclopedia
19,50 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 În Trecerea anilor
23,00 Profesioniºtii...
00,10 Film * POLIÞA DE
ASIGURARE
01,50 Tezaur folcloric (r)
02,40 Telejurnal (r)
04,35 Viaþa satului (r)
06,15 Teleshopping

06,30 Desene animate
07,00 ªtirile Pro TV (r)
10,00 Ce se întâmplã doctore?
(r)
10,30 Film serial * CU UN PAS
ÎNAINTE
12,30 ProMotor
13,00 ªtirile Pro TV
13,15 Film serial * GOSSIP
GIRL: INTRIGI LA NEW YORK
14,15 Film * ÎNTOARCEREA
LUI SANDOKAN (IV)
16,30 Românii au talent (r)
19,00 ªtirile PRO TV
20,15 Fotbal
22,00 Film * PUªI PE JAR
00,00 Film * ANALIZÃ FINALÃ
02,30 Film serial * GOSSIP
GIRL: INTRIGI LA NEW YORK
(r)
03,15 Film * PUªI PE JAR (r)

TVR 2

05,30 Film serial * PROMISIUNEA (r); 07,00 Film serial *
ESMERALDA (r); 08,15 Film
serial * DRAGOSTE NEBUNÃ;
09,45 Film serial * TOANTELE
NU MERG ÎN RAI; 12,15
Teleshopping; 12,30 Film serial *
IUBIRE CU CHIP REBEL;
14,30 Film serial * CLASE 406;
15,30 Film serial * ESMERALDA; 16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Film serial * PROMISIUNEA; 18,30 Film serial * SUFLET
RÃTÃCIT; 19,30 Film serial *
TERESA; 20,30 Film * CASA DE
LÂNGÃ LAC; 22,30 Film serial *
DEMON ªI ÎNGER; 00,30 Film
serial * CLASE 406 (r); 01,15
Film serial * GHEAÞÃ DE FOC;
02,30 Poveºtiri adevãrate (r);
03,30 Poveºtiri de noapte (r).

07,00 Observator
09,00 Film * DETECTIV CU
GREUTATE
11,00 Film * SÃLBATICUL
13,00 OBSERVATOR
13,15 Film * FATA MAHARAJAHULUI
14,30 Iubirea face farse
16,00 OBSERVATOR
16,40 Film * ORAªUL
INFERNULUI
19,00 Observator
20,20 În puii mei!
21,45 Film * CÂT ÎMI DAI CA
SÃ TE ÎMPUªC?
23,45 Film * OMUL NOSTRU
DIN PANAMA
02,00 Film serial * HEIDI ªI
PRIETENII
02,45 Film * SÃLBATICUL (r)

PRIMA TV
09,00 Film serial * FLASH
GORDON
10,00 Teleshopping
10,30 Sport, dietã ºi o vedetã
(r)
11,00 Fermier, caut nevastã! (r)
12,30 Teleshopping
13,00 Desene animate
13,30 Teleshopping
14,00 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Film serial * ANCHETÃ
MILITARÃ (r)
16,00 Film serial * FATA
SAMURAI
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * SFÂNTUL
23,00 Ora de comedie
00,00 Film * CROCODILE
DUNDEE 2
02,30 Film * SFÂNTUL (r)
05,00 Film * CROCODILE
DUNDEE 2 (r)

B1 TV
09,00 ªtiri; 09,05 Film
artistic (r); 10,00 ªtiri; 10,07
Documentar; 11,00 ªtiri;
11,05 Documentar; 11,30
Teleshopping; 12,00 ªtiri;
12,05 Lumea în 10.000 de
minute; 13,00 ªtiri; 13,07
Film artistic (r); 14,05 Film
artistic (r); 14,40 Teleshopping; 15,05 Vedetele se
întreabã (r); 15,30 360 0;
16,30 Destinaþii la cheie (r);
17,00 ªtiri; 17,05 Pasul
Fortunei; 19,00 ªtiri; 19,07
Puterea exemplului; 20,00
ªtiri; 20,05 Documentar;
20,30 Film artistic; 22,05 Film
artistic; 00,07 Fashion Party;
00,30 Documentar (r).

09,00 Atenþie… copii (r); 09,35
Liber pe contrasens (r); 10,30 Azi
despre mâine; 11,00 Lumea de
apropape; 11,30 Între cer ºi
pãmânt; 12,00 Super – gadgeturi;12,35 Ora de business (r);
13,35 Atenþie, se cântã!; 15,10
Film * ARCHER; 17,00 Telejurnal; 17,30 Fii în formã!; 18,00
Naturã ºi aventurã; 18,30
Dincolo de hartã (r); 19,00
Cirque du Soleil; 20,10 Film *
COPIII VÂNTULUI; 21,50 Poate
nu ºtiai; 22,00 Ora de ºtiri; 23,00
Timpul chitarelor; 00,00 Film
serial * HOTEL BABYLON;
01,00 Azi despre mâine (r);
01,35 Film * ARCHER (r).

HBO
06,00 Film * CHIHUAHUA DE
BEVERLY HILLS; 07,35 Pe
platourile de filmare; 08,05 Film *
MONªTRII CONTRA EXTRATEREªTRII; 09,40 Film *
LDRAGONBALL: EVOLUÞIA;
11,05 Film * HACHIKO:
POVESTEA UNUI CÂINE;
12,40 Film * Film serial *
JIMMY ªI HOPE; 13,05 Film *
PACOSTEA; 14,35 Film *
DEASUPRA TUTUROR; 16,15
Film * CE-O FI O FI...; 17,50
Film * MÃ DAU ÎN VÂNT DUPÃ
CUMPÃRÃTURI; 19,35 Film
serial * JIMMY ªI HOPE;
20,00 Film serial * PLICTISIT
DE MOARTE; 20,30 Film serial *
ANTURAJ; 21,00 Film * ÞARA
MEA; 22,45 Film * MARÞI,
DUPÃ CRÃCIUN; 00,25 Film *
G.I. JOE: ASCENSIUNEA
COBREI.

DIVA UNIVERSAL
06,30 Film * VICTIMELE
NOPÞII; 08,20 Film serial *
FETELE GILMORE; 13,20 Film
* LEGÃTURI PERICULOASE;
15,10 Film * FÃRÃ CONTROL;
17,00 Film serial * SOÞII DE
MILITARI; 19,00 Film serial *
SOÞIA PERFECTÃ (r); 20,00
Film serial * ÎN MINTEA
ERICÃI; 21,00 Film * MAJORETELE; 22,50 Film * EVA;
01,00 Film * IMAGINE FANTOMÃ; 02,50 Film *
INOCENÞÃ DE VÂNZARE.

ACASÃ

PRO CINEMA
09,00 Între artã ºi ºtiinþã (r);
10,00 Film serial * LA BLOC
(r); 11,15 ProMotor (r); 12,15
Zoom în 10; 12,30 Descoperã
România; 13,00 Film * ASTÃ –
SEARÃ DANSÃM ÎN FAMILIE
(r); 15,30 Entertainment News;
16,15 Din culisele Hollywood-ului;
16,45 Film * TRUMAN SHOW;
19,00 Film serial * TINERII
MUªCHETARI; 20,00 Film *
EVEREST (II); 22,00 Film *
DRAGOSTE ªI FUM; 00,00
Film * EVEREST (II) (r); 01,45
Film * DRAGOSTE ªI FUM (r).

NAÞIONAL TV
06,00 În cãutarea fericirii (r);
07,15 Taxi Driver (r); 09,15 Film
serial * CULOAREA FERICIRII (r); 10,15 Film serial *
AMERICAN DREAMS (r);
11,15 Film serial * BEASTMASTER (r); 12,15 Schimb de vieþi
(r); 13,30 Film serial * CONAN; 14,30 Film * PAR IMPAR;
16,45 Copii contra pãrinþi (r);
18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15
Film serial * CULOAREA
FERICIRII; 20,15 Iubire
interzisã; 22,00 Poamã acrã (r);
00,00 Schimb de vieþi (r);
02,45 Pitici de varã (r).

PRIMA TV
08,00 Fermier. Caut nevastã!
(r)
10,00 Teleshopping
10,30 Autoforum
11,00 Imobiliare blitz
11,30 Sport, dietã ºi o vedetã
12,00 Desene animate
12,30 Film serial * FATA
SAMURAI (r)
14,30 Soacra la putere (r)
15,30 Îmblânzirea scorpiei (r)
16,30 Schimb de mame (r)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort (r)
20,30 Film * 102 DALMAÞIENI
22,30 Film * DRUMUL SPRE
GLORIE
00,30 Film * NEVOI APRINSE
02,30 Focus (r)
03,30 Film * DRUMUL SPRE
GLORIE (r)
06,00 Cireaºa de pe tort (r)

B1 TV
07,00 ªtiri; 07,05 Documentar; 08,00 ªtiri; 08,05 Film
artistic (r); 10,07 La limitã;
10,30 Puterea exemplului (r);
11,30 Teleshopping (r);
12,05 Condamnaþii (r); 13,07
Documentar; 13,30 Vedetele
se întreabã; 14,05 Destinaþii la
cheie; 14,40 Teleshopping;
15,05 Pasul Fortunei (r);
17,05 360 0; 18,05 Tainele
sãnãtãþii ºi frumuseþii; 19,07
Lumea în 10.000 de minute;
20,00 ªtiri; 20,05 Film
artistic; 22,05 Film artistic;
00,07 Cinemas (r); 01,00
Documentar; 01,30 Preluare
Fashion Week; 05,30 Box.

12 / cuvântul libertãþii

LUNI - 28 martie

DUMINICÃ - 27 martie
TVR 1

PRO TV

07,00 Desene animate
07,30 Universul credinþei
09,30 Ca la carte
10,00 Tezaur folcloric
11,00 Viaþa satului
13,00 Ultima ediþie
14,00 Telejurnal
14,30 Desene animate
15,00 TVR 55
16,00 Dãnutz SRL – Supermarket de divertisment (I)
18,00 50 de minute
19,00 Lozul cel mare
19,40 Sport
20,00 Telejurnal
21,10 Film * RÃZBOIUL LUI
TOM HART
23,20 Garantat 100%
00,20 ÎnTrecerea anilor (r)
02,10 50 de minute (r)
03,00 Sport (r)
03,20 Telejurnal (r)
04,15 Zestrea românilor (r)
04,40 Universul credinþei (r)

06,30 Desene animate
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Dupã 20 de ani
11,00 Film * ÎNTOARCEREA
LUI SANDOKAN (IV) (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Apropo TV
14,00 Film * SCÃPAÞI-MÃ DE
MAMA!
16,00 Fotbal
18,00 România, te iubesc!
19,00 ªtirile Pro TV
20,45 Land of Jokes
21,45 Serviciul Român de
Comedie
22,45 Film * COPOI DE
HOLLYWOOD
01,15 Apropo TV (r)
02,15 Dupã 20 de ani (r)
03,15 Film * COPOI DE
HOLLYWOOD
05,30 Fotbal (r)

TVR 2

ACASÃ

08,00 Dincolo de hartã (r);
08,30 Naturã ºi aventurã (r);
09,00 H… ora princhideilor;
10,00 Ferma; 11,00 Pescar
hoinar (r); 11,30 Chip ºi
asemãnare; 12,30 Motomagia
(r); 13,00 Top cut; 13,30
Zon@IT (r); 14,00 Jamie în
America; 14,30 Atlas; 15,00 Film
* CEA MAI BUNÃ MUTARE;
17,00 Telejurnal; 17,30 Magazin
olimopic; 18,00 D’ale lu’ Miticã;
19,00 Videoterapia; 20,10 Film *
ACE VENTURA: DETECTIVU’LU’PEªTE; 22,00 Ora de ºtiri;
23,00 U 2 în concert; 00,00
Cirque du Soleil (r); 00,55 Atlas
(r); 01,25 Film * CEA MAI
BUNÃ MUTARE (r).

05,30 Film serial * PROMISIUNEA (r); 07,00 Film serial *
ESMERALDA (r); 08,15 Film
serial * DRAGOSTE NEBUNÃ;
09,45 Film serial * TOANTELE
NU MERG ÎN RAI; 12,15
Teleshopping; 12,30 Film
serial * IUBIRE CU CHIP
REBEL; 14,30 Film serial *
CLASE 406; 15,30 Film serial *
ESMERALDA; 16,30 Doamne
de poveste; 17,30 Film serial *
PROMISIUNEA; 18,30 Film
serial * SUFLET RÃTÃCIT;
19,30 Film serial * TERESA;
20,30 Film * CUM ÞI-E
SCRIS; 22,45 La naiba, sã
povestim!; 23,45 Film serial *
DEMON ªI ÎNGER; 00,45
Film serial * CLASE 406 (r);
01,45 Film serial * GHEAÞÃ DE
FOC; 03,30 Doamne de
poveste (r); 04,30 La naiba,
sã povestim! (r).

HBO
06,00 Film * 10 CHESTII NUMI PLAC LA TINE; 07,40 Fraþii
Jonas în concert; 08,55 Film *
CHEMAREA NATURII; 10,25
Film * CE-O FI CU SOÞII
MORGAN?; 12,10 Film *
RÃZBOIUL MINÞII; 14,00
Kapitalsm; 15,20 Film * CURIERUL; 16,55 Film * PAUL, MARE
POLIÞIST LA MALL; 18,30 Film
* ALVIN ªI VEVERIÞELE 2;
20,00 Film * AVATAR; 22,40 Film
serial * SPARTACUS: ZEII
ARENEI; 23,45 Film * CARAVANA CINEMATOGRAFICÃ;
01,20 Film * O ESCAPADÃ
SUPER 2.

DIVA UNIVERSAL
06,20 Film * EVA; 08,20 Film
serial * FARMECE; 09,20 Film
serial * SOÞIA PERFECTÃ;
10,20 Film serial * ÎN MINTEA
ERICÃI; 11,20 Film * SOÞII DE
MILITARI; 13,20 Film * VICTIMELE NOPÞII; 15,10 Film *
MAJORETELE; 17,00 Film *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
19,00 Film serial * LEGE ªI
ORDINE; 20,00 Film serial *
SOÞIA PERFECTÃ (r); 21,00
Film serial * SOÞIA PERFECTÃ; 22,00 Film serial * ÎN
MINTEA ERICÃI (r); 23,00 Film
serial * ÎN JUNGLA ORAªULUI
(r); 00,00 Film serial * SOÞII
DE MILITARI; 02,00 Film * FÃRÃ
CONTROL; 03,50 Film * LEGÃTURI PERICULOASE.

PRO CINEMA
07,30 Din culisele Hollywoodului; 08,00 Acasã în bucãtãrie
(r); 09,00 Film serial * JOHNY
BRAVO; 09,30 Între artã ºi
ºtiinþã; 10,30 ProMotor; 11,30
Zoom în 10; 11,45 Film serial *
TINERII MUªCHETARI (r);
12,45 O-la-la; 14,15 Film *
TRUMAN SHOW (r); 16,30
Lumea Pro Cinema; 17,00 Film
* DRUMUL DREPTÃÞII;
19,00 Film serial * TINERII
MUªCHETARI; 20,00 Film *
REVANªA; 22,15 Film *
OBSESIE MISTERIOASÃ;
00,15 Film * LEGÃTURI
BOLNÃVICIOASE.

NAÞIONAL TV
06,00 Zi-le de la mine (r);
07,00 Baronii (r); 07,30 Taxi
Driver (r); 09,30 Film serial *
CULOAREA FERICIRII;
10,30 Film serial * CONNAN
(r); 11,30 Film * PAR IMPAR
(r); 13,30 Sã v-amintiþi…
duminica!; 16,45 Iubire
interzisã (r); 18,30 ªtiri
Naþional TV; 19,15 Film serial *
CULOAREA FERICIRII;
20,15 Film * VIEÞI FURATE;
23,30 Sã v-amintiþi... duminica!
(r); 02,45 Consilier de urgenþã
(r); 04,00 Pitici de varã (r).

vineri, 25 martie 2011

programe TV
ANTENA 1
07,00 OBSERVATOR
09,00 Film * TOTUL SE
PLÃTEªTE
11,00 Film * LUMINA NESFÂRªITÃ
13,00 OBSERVATOR
13,15 Film * FATA MAHARAJAHULUI (IV)
14,00 Film * BRIGADA
DIVERSE ÎN ALERTÃ
16,00 Observator
16,45 Film * GOLDFINGER
19,00 OBSERVATOR
20,20 Plasa de stele
21,45 În puii mei!
23,00 SuperBingo
02,15 Film serial * HEIDI ªI
PRIETENII
02,45 În puii mei (r)
04,00 Film * TOTUL SE
PLÃTEªTE (r)

PRIMA TV
08,00 Film * 102 DALMAÞIENI (r)
09,30 Casa
10,00 Teleshopping
10,30 Cu lumea-n cap (r)
11,00 Levintza prezintã (r)
11,30 Cunoaºte, viziteazã,
iubeºte!
12,30 Film serial * FRAÞI ªI
SURORI
13,30 Miss fata de la þarã (r)
15,30 Cronica cârcotaºilor (r)
18,00 Focus
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort (r)
20,30 Schimb de mame
22,00 Iubiri secrete (r)
00,30 Film serial * NUMERE
01,30 Film * IUBIRE DE
PROBÃ
03,30 Focus (r)
05,00 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte! (r)
06,00 Cireaºa de pe tort (r)

B1 TV
09,05 Documentar; 09,40
Teleshopping; 10,07 360 0 (r);
11,05 La lmitã (r); 12,05
Destinaþii la cheie (r); 12,30
Tanele sãnãtãþii ºi frumuseþii
(r); 13,30 Producãtorii...
merg mai departe; 14,00
ªtiri; 04,05 Documentar;
14,40 Teleshopping; 15,00
ªtiri; 15,05 Documentar; 19,00
ªtiri; 19,07 Sãptãmâna
modernã; 20,00 ªtiri; 20,05
Condamnaþii; 21,00 Capital
TV; 22,05 Bucharest Fashion
Week; 23,05 Cinemas; 00,07
Documentar (r); 01,30
Preluare Fashion Week;
06,10 Teleshopping.

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07,00 Telejurnal matinal
09,00 Film serial * DOVADÃ
DE IUBIRE
10,00 Dãnutz SRL (I)
12,00 TVR 55
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI: PRINÞUL JU MONG (r)
14,00 Telejurnal
14,45 Curier TV
15,15 Teleshopping
15,30 Kronika
17,00 Perechea potrivitã
18,00 Telejurnal
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI: PRINÞUL JU MONG
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Prim plan
22,00 Film serial * ANATOMIA
LUI GREY
22,55 Eurovision 2011
23,10 Replay
00,30 Nocturne
01,30 La vie en rose (r)
02,25 Prim plan (r)
03,15 Sport (r)
03,30 Telejurnal
04,25 Film serial * DOVADÃ
DE IUBIRE (r)
05,15 Film serial * DON JUAN
ÎNDRÃGOSTIT

07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film * SCÃPAÞI-MÃ DE
MAMA! (r)
12,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT (r)
13,00 ªtirile Pro TV
14,00 România, te iubesc! (r)
15,00 Serviciul Român de
Comedie (r)
16,00 Film serial * TÂNÃR
ªI NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy Hour (r)
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * CURIERUL
MORÞII
22,15 Film serial * MOªTENIREA
23,30 ªtirle Pro TV
00,00 Film serial * FRINGE
01,00 Film * CURIERUL
MORÞII (r)
02,30 ªtirile Pro TV
04,00 Film serial * MOªTENIREA (r)
05,00 ProMotor (r)
06,00 Happy Hour (r)

06,00 OBSERVATOR
08,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
11,00 Film serial * AVENTURLE LUI SINBAD
12,00 Film serial * XENA
13,00 OBSERVATOR
14,00 Film serial * FAMILIA
BUNDY
14,30 Plasa de stele (r)
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,30 Sã te prezint pãrinþilor
22,00 Film serial * NARCISA SÃLBATICÃ
23,00 Observator
23,45 Un show pãcãtos
01,00 Film serial * LEGE ªI
ORDINE
01,45 Film * TRIUMFUL
DRAGOSTEI
03,45 Acces direct (r)

TVR 2
07,00 Teleshopping; 08,10
Tonomatul DP 2 (r); 10,00 Film
serial * MIRACOLE; 11,00
Confesiuni; 12,00 Telejurnal;
12,30 Ora de business (r);
13,30 Bucãtãria lui Jamie; 14,00
ABC… De ce?; 14,30 Împreunã
în Europa; 15,30 Un strop de
energie; 16,00 Film serial *
MIRACOLE (r); 17,00 Telejurnal; 17,30 Confesiuni; 18,30
Film serial * FAMILIA SIMPSON; 19,00 Ora de business;
20,00 Film serial * REGELE
QIAN; 21,00 La mustaþã; 22,00
Ora de ºtiri; 23,35 Film serial *
STARHUNTER; 00,35 Film serial
* REGELE QIAN (r); 01,30
Confesiuni (r); 02,30 Atenþie, se
cântã! (r); 03,50 Un strop de
energie (r); 04,45 Mesager;
05,00 Ora de ºtiri (r).

HBO

ACASÃ
05,30 Film serial * PROMISIUNEA (r); 07,30 Film serial *
ESMERALDA (r); 08,30 Film
serial * DRAGOSTE NEBUNÃ;
10,00 Film serial * TOANTELE
NU MERG ÎN RAI; 12,30
Teleshopping; 12,45 Doamne de
poveste (r); 13,45 Teleshopping;
14,30 Film serial * CLASE 406;
15,30 Film serial * ESMERALDA; 16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Film serial * PROMISIUNEA; 18,30 Film serial *
SUFLET RÃTÃCIT; 19,30 Film
serial * TERESA; 20,30 Film
serial * IUBIRE ªI ONOARE;
21,30 Film serial * CÃUTÂND-O
PE ELISA; 22,30 Poveºtiri de
noapte; 23,30 Film serial *
DEMON ªI ÎNGER; 00,30 Film
serial * CLASE 406 (r); 01,30
Teleshopping; 02,30 Poveºtiri
adevãrate (r); 03,30 Poveºtiri de
noapte (r); 04,30 Film serial *
IUBIRE ªI ONOARE (r).

PRO CINEMA

06,00 Film * CURIERUL; 07,30
Film * PAUL, MARE POLIÞIST
LA MALL; 09,00 Film *
SCOOBY-DOO! ABRACADABRA-DOO; 10,15 Film * ALVIN
ªI VEVERIÞELE 2; 11,45 Film *
AVATAR; 14,25 Celine; 16,30 Film
* G-FORCE: SALVATORII
PLANETEI; 18,00 Film * FLIRT
LA 40 DE ANI; 19,30 Pe
platourile de filmare; 20,00 Film
* PORTRETUL LUPTÃTORULUI
LA TINEREÞE; 22,40 Film *
MEDALIA DE ONOARE; 00,25
Film serial * PLICTISIT DE
MOARTE; 00,55 Film serial *
ANTURAJ; 01,25 Film *
PETRECEREA BURLACILOR:
ULTIMA TENTAÞIE.

08,00 Film serial * JOHNNY
BRAVO (r); 08,30 Film serial *
TINERI MUªCHETARI (r);
09,30 O – la – la (r ); 10,45
Zâmbete într-o pastilã; 11,15
Teleshopping; 11,30 Echipa de
urgenþã; 12,30 Teleshopping;
12,45 Zoom în 10; 13,00 Acasã
în bucãtãrie; 14,00 Crime Time
(r); 15,00 Film * DRUMUL
DREPTÃÞII (r); 16,45 Film *
REVANªA (r) ; 19,00 Gala
Premiilor Gopo; 23,00 Film *
CU OCHII-N 3; 01,00 Crime
Time; 02,00 Film * CU OCHIIN 3 (r).

DIVA UNIVERSAL

06,00 Sare ºi piper (r); 07,45
Teleshopping; 09,00 Film serial
* CULOAREA FERICIRII (r);
10,00 Teleshopping; 10,15
Clipuri; 10,30 Baronii (r); 11,00
Dragoste dulce amarã (r);
12,00 Teleshopping; 12,30 Film
serial * ÎN CÃUTAREA
FERICIRII; 14,00 Film *
VIEÞI FURATE (r); 17,30 Film
serial * DRAGOSTE DULCE
AMARÃ; 18,30 ªtiri Naþional
TV; 19,15 Film serial * CULOAREA FERICIRII; 20,15
Film * DRAGOSTE ªI SÂNGE
(IV); 22,15 Film * ªOSEAUA
SPIRITELOR; 00,45 Eso
Show; 01,45 Film * DRAGOSTE ªI SÂNGE (IV) (r).

06,10 Film serial * FIICELE LUI
MCLEOD; 08,10 Film serial * AMY;
09,10 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 11,10 Film serial *
AMY; 12,10 Film serial * FARMECE; 13,10 Film serial * FETELE
GILMORE; 14,10 Film * INELUL
AMÃGIRII; 16,00 Film * CRIMELE DIN MIDSOMER; 18,00 Film
serial * LEGE ªI ORDINE; 19,00
Film serial * FARMECE; 20,00 Film
serial * FETELE GILMORE; 21,00
Film serial * ÎN MINTEA ERICÃI;
22,00 Film serial * ÎN JUNGLA
ORAªULUI; 23,00 Film serial *
MEDIUMUL; 01,00 Film serial *
SOÞIA PERFECTÃ (r); 02,00 Film
serial * ÎN MINTEA ERICÃI (r).

NAÞIONAL TV

PRIMA TV
09,00 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte! (r)
10,00 Teleshopping (r)
10,30 Film * IUBIRE DE
PROBÃ (r)
12,30 Teleshopping
13,00 Desene animate
13,30 Teleshopping
14,00 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Film serial * NUMERE
(r)
16,00 Cireaºa de pe tort (r)
17,00 Trãsniþii (r)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Iubiri secrete
20,30 Miss fata de la þarã
22,15 Film serial * TRÃSNIÞII
(r)
23,00 Mondenii
23,30 Film serial * MEDIUM
00,30 Film * FURIA STRÃZII
02,30 Focus (r)
03,30 Film * FURIA STRÃZII
(r)

B1 TV
07,05 Documentar; 08,05
Ministar; 09,05 Documentar;
09,40 Teleshopping; 10,07
Documentar; 11,30 Teleshopping; 12,05 Lumea în 10.000
de minute (r); 13,00 ªtiri
(r); 13,07 Capital TV (r);
14,00 ªtiri; 14,05 Documentar; 15,30 360 0; 16,30
Bucharest Fashion Week (r);
17,00 ªtiri; 17,30 Sãptãmâna
modernã (r); 18,30 Condamnaþii; 19,30 Film artistic; 20,05
Film artistic; 22,05 Film
artistic; 23,30 360 0; 00,00
ªtiri; 00,30 Lumea în 10.000
de minute; 01,00 Preluare
Fashion TV.
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MIERCURI - 30 martie

MARÞI - 29 martie
TVR 1

PRO TV

07,00 Telejurnal
09,00 Film serial * DOVADÃ
DE IUBIRE
10,00 Ne vedem la TVR (r)
11,50 Aventuri în lumea vie
12,00 TVR 55
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI (r)
14,00 Telejurnal
14,45 Pro patria
15,15 Teleshopping
15,30 Rom european
16,00 Kronika
17,00 Perechea potrivitã
18,00 Telejurnal
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI: DOCTORUL
HUR JUN
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
20,30 Studio fotbal
20,40 Fotbal
22,45 Studio fotbal
23,25 Premiile Radio
00,55 Perechea potrivitã (r)
01,55 Fãrã frontiere
02,45 Curier TV (r)
03,10 Sport (r)
03,25 Telejurnal (r)
03,50 Europa mea (r)

07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film * MISTERUL
CHIRIAªEI
12,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT (r)
13,00 ªtirile Pro TV
14,00 Film * IMPACTUL (I)
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * VULCANUL
22,15 Film serial * MOªTENIREA
23,30 ªtirile Pro TV (r)
00,00 Film serial * FRINGE
01,00 Film * VULCANUL (r)
02,30 ªtirile Pro TV (r)
04,00 Film serial * MOªTENIREA (r)
05,00 România, te iubesc! (r)
06,00 Happy Hour (r)

TVR 2
07,00 Teleshopping; 08,10
Tonomatul DP 2 (r); 10,00 Film
serial * MIRACOLE; 11,00
Confesiuni (r); 12,00 Telejurnal;
12,30 Ora de business (r);
13,30 Bucãtãria lui Jamie;
14,00 ABC... De ce?; 14,30
Împreunã în Europa!; 15,30 Un
strop de energie; 16,00 Film
serial * MIRACOLE (r); 17,00
Telejurnal; 17,30 Confesiuni;
18,30 Film serial * FAMILIA
SIMPSON; 19,00 Ora de
business; 20,00 Film serial *
REGELE QIAN; 21,00 Film
serial * LA MUSTAÞÃ; 22,00
Ora de ºtiri; 23,00 Supravieþuitor în jungla urbanã; 23,35 Film
serial * STARHUNTER; 00,35
Film serial * REGELE QIAN
(r); 01,30 Confesiuni (r); 02,30
Unora le place...; 03,50 Un
strop de energie (r).

HBO
06,00 Celine; 08,05 Film * GFORCE: SALVATORII PLANETEI; 09,35 Film * FLIRT LA
40 DE ANI; 11,05 Film *
AMINTEªTE-ÞI DE MINE;
12,55 Film * AMELIA; 14,45
Film * TOTUL DESPRE
STEVE; 16,25 Film * ªCOALA
DE ROCK; 18,15 Film * DIN
NOU LA 17 ANI; 20,00 Film *
CELÃLALT DUMAS; 21,50
Film * MARÞI, DUPÃ CRÃCIUN; 23,30 Film * COLIVIA;
23,50 Film * FELICIA, ÎNAINTE
DE TOATE; 01,50 Film serial *
DRAGOSTE MARE.

DIVA UNIVERSAL
06,10 Film serial * FIICELE
LUI MCLEOD; 08,10 Film serial *
AMY; 09,10 Film * CRIMELE
DIN MIDSOMER; 11,10 Film
serial * AMY; 12,10 Film serial *
FARMECE (r); 13,10 Film serial
* FETELE GILMORE; 14,10
Film * IMAGINE - FANTOMÃ ;
16,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 18,00 Film serial *
LEGE ªI ORDINE; 19,00 Film
serial * FARMECE; 20,00 Film
serial * FETELE GILMORE;
21,00 Film * RUJ ROªU
PENTRU ZILE NEGRE; 22,50
Film * MAMA, TATA ªI EA;
00,40 Film serial * LEGE ªI
ORDINE; 03,40 Film serial *
FIICELE LUI MCLEOD.

ACASÃ
05,30 Film serial * PROMISIUNEA (r); 07,00 Film serial *
ESMERALDA (r); 08,30 Film
serial * DRAGOSTE NEBUNÃ;
10,00 Film serial * TOANTELE
NU MERG ÎN RAI; 12,45 Film
serial * IUBIRE ªI ONOARE
(r); 13,45 Teleshopping; 14,30
Film serial * CLASE 406;
15,30 Film serial * ESMERALDA; 16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Film serial * PROMISIUNEA; 18,30 Film serial *
SUFLET RÃTÃCIT; 19,30 Film
serial * TERESA; 20,30 Film
serial * IUBIRE ªI ONOARE;
21,30 Film serial * CÃUTÂND-O PE ELISA; 22,30
Poveºtiri de noapte; 23,30 Film
serial * DEMON ªI ÎNGER;
00,30 Film serial * CLASE
406 (r); 01,30 Film serial *
IUBIRE ªI ONOARE (r);
02,30 Poveºtiri adevãrate (r);
03,30 Poveºtiri de noapte (r);
04,30 Film serial * IUBIRE ªI
ONOARE (r).

PRO CINEMA
08,00 Film serial * ECHIPA
DE URGENÞE (r); 09,00 Acasã
în bucãtãrie (r); 10,00 Zoom în
10; 10,15 Happy Hour (r);
11,30 Teleshopping; 11,45 Film
serial * ECHIPA DE URGENÞE;
12,45 Teleshopping (r); 13,00
Acasã în bucãtãrie; 14,00 Crime
Time; 15,00 ProMotor; 16,00
Film * PÃCATE DE FAMILIE;
18,00 Zâmbete într-o pastilã;
18,30 Best of Gopo; 19,00
Film serial * LA BLOC; 20,00
Film serial * DISPÃRUÞI
FÃRÃ URMÃ; 21,00 Film serial *
DOI BÃRBAÞI ªI JUMÃTATE;
22,00 Film * RÃZBOINICII
CERULUI ªI PÃMÂNTULUI;
00,30 Crime Time; 01,30 Film
* RÃZBOINICII CERULUI ªI
PÃMÂNTULUI (r).

NAÞIONAL TV
09,00 Film serial * CULOAREA FERICIRII (r); 10,00
Teleshopping; 10,30 Baronii (r);
11,00 Film serial * MIRAJUL
IUBIRII (r); 12,00 Teleshopping; 13,00 Film serial * ÎN
CÃUTAREA FERICIRII (r);
14,00 Clipuri; 14,15 Sã vamintiþi... duminica (r); 17,30
Film serial * DRAGOSTE DULCE
AMARÃ; 18,00 ªtiri Naþional
TV; 19,15 Film serial * CULOAREA FERICIRII; 20,15 Poamã
acrã; 22,15 Iubire interzisã (r);
00,45 Eso show; 01,45 Baronii
(r); 02,15 Taxi Driver (r).
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programe TV
ANTENA 1
06,00 OBSERVATOR
08,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
11,00 Film serial * AVENTURILE LUI SINDBAD
12,00 Film serial * XENA
13,00 Observator
14,00 Film serial * FAMILIA
BUNDY
16,00 Observator
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Câºtigi în 60 de secunde
22,00 Film serial * NARCISA
SÃLBATICÃ
23,00 Observator
23,45 Un show pãcãtos
01,00 Film * TRÃDAREA
02,30 Film serial * HEIDI ªI
PRIETENII
03,30 Acces direct (r)

PRIMA TV
09,00 Film serial * FLASH
GORDON
10,00 Teleshopping
10,30 Film * MINI AGENTUL
SECRET
12,30 Teleshopping
13,00 Desene animate
13,30 Teleshopping
14,00 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Film serial * MEDIUM (r)
16,00 Cireaºa de pe tort
17,00 Trãsniþii (r)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Iubiri secrete
20,30 Bãtrâni ºi neliniºtiþi
21,00 Soacra la putere
22,00 Focus monden
22,15 Trãsniþii
23,00 Mondenii
23,30 Film serial * ANCHETÃ
MILITARÃ
00,30 Film * DEMONII
VITEZEI
02,30 Focus (r)
03,30 Film * MINI AGENTUL
SECRET (r)
06,00 Cireaºa de pe tort (r)

B1 TV
07,05 Documentar; 08,05
Ministar (r); 09,05 Documentar;
09,40 Teleshopping; 10,07
Documentar; 11,30 Teleshopping;
12,05 Lumea în 10.000 de minute;
13,00 ªtiri; 13,07 Film artistic
(r); 14,40 Teleshopping; 15,00
ªtiri; 15,05 Documentar; 15,30
360 0; 16,30 Film artistic (r);
18,30 Condamnaþii; 19,30 Film
artistic; 20,00 ªtiri; 20,05 Film
artistic; 22,05 Film artistic; 23,30
3600; 00,30 Teleshopping; 01,00
Preluare Fashion TV.

TVR 1
07,00 Telejurnal
09,00 Film serial * DOVADÃ DE
IUBIRE
10,00 Profesioniºtii (r)
11,00 Zeii uitaþi
11,30 Iubiri dincolo de ecran
11,55 Eurovision 2011
12,00 TVR 55
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
14,00 Telejurnal
14,45 M.A.I. aproape de tine (r)
15,15 Teleshopping
15,30 Oameni ca noi
16,00 Convieþuiri
17,00 Perechea potrivitã
18,00 Telejurnal
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Cu ochii’n 4
22,10 Film * CASA SPIRITELOR
00,40 Perechea potrivitã (r)
01,40 Cu ochii’n 4 (r)
02,30 M.A.I. aproape de tine
(r)
02,55 Iubiri dincolo de ecran
03,15 Sport (r)
03,30 Telejurnal (r)

TVR 2
07,00 Teleshopping; 08,10
Tonomatul DP 2; 10,00 Film
serial * MIRACOLE; 11,00
Confesiuni (r);12,00 Telejurnal;
12,30 Ora de business (r);
13,30 Bucãtãria lui Jamie; 14,00
ABC... De ce?; 14,30 Împreunã
în Europa!; 15,30 Super –
gadgeturi; 16,00 Film serial *
MIRACOLE (r); 17,00 Telejurnal; 17,30 Confesiuni; 18,30 Film
serial * FAMILIA SIMPSON;
19,00 Ora de business; 20,00
Film serial * REGELE QIAN;
21,00 La mustaþã; 22,00 Ora de
ºtiri; 23,00 Pescar hoinar;
23,35 Film serial * STARHUNTER; 00,35 Film serial *
REGELE QIAN (r); 01,30
Confesiuni (r); 02,30 Timpul
chitarelor (r); 03,25 La mustaþã
(r); 04,45 Mesager; 05,00
Ora de ºtiri (r); 06,00 Ora de
business (r).

HBO
06,00 Film * TOTUL DESPRE
STEVE; 07,40 Film * DIN NOU
LA 17 ANI; 09,20 Film *
SUGAR; 11,15 Kapitalism;
12,35 Film *CARLITOS ARE
ªANSA VIEÞII; 14,20 Film *
SECRETE FATALE; 15,55
Film * CAVIAR; 16,20 Film *
DOVADA VIE; 17,50 Film * O
NOAPTE LA MUZEU 2; 19,35
Film serial * JIMMY ªI
HOPE; 20,00 Film * AVATAR;
22,40 Film serial * SPARTACUS: ZEII ARENEI; 23,45
Film * MÂNDRIE ªI GLORIE;
01,55 Film * DOI BÃIEÞI ªI
MULTE FETE.

DIVA UNIVERSAL
06,10 Film serial * FIICELE
LUI MCLEOD; 08,10 Film serial
* AMY; 09,10 Film * CRIMELE
DIN MIDSOMER; 11,00 Film
serial * AMY; 12,10 Film serial *
FARMECE (r); 13,10 Film serial
* FETELE GILMORE; 14,10
Film * JOCUL APARENÞELOR;
16,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 18,00 Film serial
* LEGE ªI ORDINE; 19,00
Film serial * FARMECE (r);
20,00 Film serial *
FETELE
GILMORE; 21,00 Film serial *
SOÞII DE MILITARI; 23,00
Film * MAJORETELE; 00,50
Film serial * MEDIUMUL; 02,50
Film serial * LEGE ªI ORDINE;
03,50 Film serial * ATINGEREA
ÎNGERILOR.

PRO TV
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial * OM
SÃRAC, OM BOGAT
12,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT (r)
13,00 ªtirile PRO TV
14,00 Film * PERICOL DE
MOARTE
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro Tv
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * LARA CROFT:
TOMB RAIDER
22,15 Film serial * MOªTENIREA
23,30 ªtirile Pro TV
00,00 Film serial * FRINGE
01,00 Film * LARA CROFT:
TOMB RAIDER (r)
02,30 ªtirile Pro TV (r)
04,00 Film serial * OM
SÃRAC, OM BOGAT (r)
06,00 Happy Hour (r)

ACASÃ
05,30 Film serial * PROMISIUNEA (r); 07,00 Film serial *
ESMERALDA (r); 08,30 Film
serial * DRAGOSTE NEBUNÃ; 10,00 Film serial *
TOANTELE NU MERG ÎN RAI;
12,45 Film serial * IUBIRE ªI
ONOARE; 13,45 Teleshopping;
14,30 Film serial * CLASE 406;
15,30 Film serial * ESMERALDA; 16,30 Poveºtiri
adevãrate; 17,30 Film serial *
PROMISIUNEA; 18,30 Film
serial * SUFLET RÃTÃCIT;
19,30 Film serial * TERESA;
20,30 Film serial * IUBIRE ªI
ONOARE; 21,30 Film serial *
CÃUTÂND-O PE ELISA;
22,30 Poveºtiri de noapte;
23,30 Film serial * DEMON ªI
ÎNGER; 00,30 Film serial *
CLASE 406 (r); 01,30
Teleshopping; 02,30 Poveºtiri
adevãrate (r); 03,30 Poveºtiri
de noapte (r); 04,30 Film serial
* IUBIRE ªI ONOARE (r).

PRO CINEMA
07,00 Film * PÃCATE DE
FAILIE (r); 08,45 Film serial *
ECHIPA DE URGENÞE (r);
09,45 Acasã în bucãtãrie (r);
10,15 Happy Hour (r); 12,00
Teleshopping; 12,15 Film serial *
ECHIPA DE URGENÞE; 13,15
Teleshopping; 13,30 Film serial *
LA BLOC (r); 14,00 Crime
Time; 15,00 Acasã în bucãtãrie;
16,00 Entertainment News (r);
17,00 Zâmbete într-o pastilã;
17,30 Film serial * DOI BÃRBAÞI
ªI JUMÃTATE (r); 18,30 Best of
Gopo; 19,00 Film serial * LA
BLOC; 20,00 Film serial * CSI:
NEW YORK; 21,00 Film serial *
DOI BÃRBAÞI ªI JUMÃTATE;
22,00 Film * INVIDIE; 00,00
Crime time; 01,00 Film *
INVIDIE (r).

NAÞIONAL TV
09,00 Film serial * CULOAREA
FERICIRII (r); 10,00 Teleshopping; 10,30 Baronii (r); 11,00
Film serial * DRAGOSTE DULCE
AMARÃ (r); 12,00 Teleshopping;
13,00 Film serial * ÎN CÃUTAREA FERICIRII; 14,00 Film
serial * AMERICAN DREAMS;
15,00 Film serial * WACKY TV;
15,30 Film serial * PINK
PANTHER SHOW; 16,00 Copii
contra pãrinþã (r); 17,30 Film
serial * DRAGOSTE DULCE
AMARÃ; 18,30 ªtiri Naþional
TV; 19,15 Film serial * CULOAREA FERICIRII; 20,15 Film *
TURNUL SINGURÃTÃÞII (II);
22,15 Film * NEMURITORUL 3:
VRÃJITORUL; 00,15 Film serial *
PINK PANTHER SHOW (r).

ANTENA 1
06,00 OBSERVATOR
08,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
11,00 Film serial * AVENTURILE LUI SINBAD
12,00 Film serial * XENA:
PRINÞESA RÃZBOINICÃ
13,00 OBSERVATOR (r)
14,00 Film serial * FAMILIA
BUNDY
14,30 Câºtigi în 60 de secunde
(r)
16,00 Observator
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Film * LUNETISTUL 3
21,50 Film serial * NARCISA
SÃLBATICÃ
23,00 OBSERVATOR
23,45 Un show pãcãtos
01,00 Film * LUNETISTUL 3
(r)
02,30 Film serial * LA BIROU

PRIMA TV
09,00 Film serial * FLASH
GOORDON
10,00 Teleshopping
10,30 Film * CÃUTÃTORII DE
COMORI
12,30 Teleshopping
13,00 Desene animate
13,30 Teleshopping
14,00 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Film serial * ANCHETÃ MLITARÃ (r)
16,00 Cireaºa de pe tort
17,00 TRÃSNIÞII (r)
18,00 Focus
19,00 Focus Sport
19,30 Iubiri secrete
20,30 Cronica cârcotaºilor
22,15 Film serial * TRÃSNIÞII
23,00 Mondenii (r)
23,30 Film serial * ANCHETÃ
MILITARÃ
00,30 Film * RÃÞEAUA
PÃIANJEN
02,30 Focus (r)
03,30 Film * REÞEAUA
PÃIANJEN (r)
06,00 Cireaºa de pe tort (r)

B1 TV
07,05 Documentar; 08,05
Ministar; 09,05 Documentar;
09,40 Teleshopping; 10,07
Documentar; 11,30 Teleshopping; 12,05 Lumea în
10.1000 de minute; 13,00
ªtiri; 13,07 Film artistic (r);
14,40 Teleshopping; 15,05
Documentar; 15,30 360 0;
16,30 Film artistic (r); 18,30
Condamnaþii; 19,30 Documentar; 20,00 ªtiri; 20,05 Film
artistic; 22,05 Film artistic;
23,30 360 0 (r); 00,30Teleshopping; 01,00 Preluare
Fashion TV.

14 / cuvântul libertãþii

publicitate

vineri, 25 martie 2011

Anunþul tãu!
RVA Craiova Insolvency Specialists
S.P.R.L. cu sediul în Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 4, clãdirea Proiect S.A., parter, jud. Dolj, în calitate de lichidator judiciar al S.C. DIANED CONSULTING S.R.L.,
în temeiul art 61, art. 62 ºi art. 109 din
Legea nr. 85/2006, prin prezenta notificã
toþi creditorii, debitoarea ºi Oficiul Registrului Comerþului de pe lângã Tribunalul
Dolj cã prin încheierea din data de
16.03.2011 pronunþatã de Tribunalul Dolj
- Secþia Comercialã în dosarul nr. 7221/
63/2011 s-a dispus deschiderea procedurii
simplificate a insolvenþei împotriva debitoarei S.C. DIANED CONSULTING S.R.L.
cu sediul în loc. Craiova, str. Pandurilor,
nr. 3, bl. 15, sc. 2, et. 3, ap. 13, jud. Dolj,
numãr ORC: J16/346/2004, CIF: RO
16174356 ºi intrarea acesteia în faliment.
Au fost stabilite urmãtoarele termene: termenul limitã pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanþelor: 27.04.2011; termenul limitã pentru verificarea creanþelor,
întocmirea, afiºarea ºi comunicarea tabelului preliminar al creanþelor este este
11.05.2011; termenul pentru soluþionarea
eventualelor contestaþii ºi afiºarea tabelului definitiv este 25.05.2011. Repr. lichidator judiciar: Popa Carmen.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publicã cu strigare în vederea închirierii spaþiului commercial situate în Craiova, cartier Corniþoiu, bl. 46 – parter, judeþul Dolj,
în suprafaþã de 64 mp, profil prestãri servicii. Licitaþia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str. Brestei nr. 129, în
data de 08.04.2011, ora 14.00. Relaþii suplimentare la telefon: 0251/411.214, int 17.

Executãm curãþenie desãvârºitã apartamente – vile,
instalaþii sanitare – canalizare, preþuri la înþelegere. Telefon: 0351/464.044.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã nouã, 43
mp, etaj I, balcoane, centralã
proprie, termopane, parchet, gresie, faianþã, parcare asiguratã, negociabil. Telefon: 0722/753.922.
Vând garsonierã decomandatã 40 mp îmbunãtãþitã,
mobilatã, etaj 3 cartierul Sãrari, preþ 33.000 euro, negociabil. Telefon: 0747/
288.878.
Lucrãri de construcþii Vând camerã cãmin, preþ
CERERI SERVICIU Ieftin!
ºi instalaþii. Telefon: 0767/ negociabil. Telefon: 0764/
Frizer doresc angajare. Te- 358.562. (000621).
002.974. (000225).
lefon: 0771/385.193.
Editurã cãrþi ieftin!!! Telefon: Vând garsonierã zona
Bonã, îngrijesc bãtrâni, me- 0760/266.341.
Lãpuº, preþ negociabil. Tenajerã, vânzãtoare. Telefon:
lefon: 0763/515.649.
Instructor
auto
ºcolarizez
0740/019.171. (000549).
pentru permis auto – cat. B.
APARTAMENTE
Telefon:
0744/211.789;
MEDITAÞII
2 CAMERE
Profesor, meditez englezã 0770/333.559.
Vând apartament 2 cameorice nivel, pregãtire teme, Solicit angajare ca menaje- re semidecomandat vis-apregãtire examen clasa a- rã sau îngrijire copii. Telefon: vis de spitalul Militar et.6 lift.
IV-a, BAC, 15 lei ºedinþa 2 0763/817.609.
Preþ convenabil. Telefon:
ore. Telefon: 0728/015.441. Angajez colaboratori asigu- 0764/ 153 .424.
Meditez limba românã ori- rãri obligatorii ºi facultative. Vând apartament 2 camere
ce nivel. Telefon: 0754/ Telefon: 0786/982.529; decomandat, stomatologie,
0720/060.853.
031.894.
Calea Bucureºti, etaj 1 /4, suDoresc sã fac menaj dupã perîmbunãtãþit, 55.000 euro.
PRESTÃRI SERVICII ora 16.00 sau de douã ori Telefon: 0745/127.375.
Recrutez personal pentru a pe sãptãmânã. Telefon: Vând apartament 2 caîncheia orice tip de asigura- 0768/086.574.
mere Craioviþa Nouã, etaj
re. Comisioane atractive. Învãþãtoare ofer meditaþii 2, zona Rachetã, preþ
papicianghel@gmail.com- pentru ºcolari ºi preºcolari 30.000 euro. Telefon:
. Telefon: 0769/651.020.
(plus englezã). Telefon: 0785/549.746.
Þinem evidenþã contabilã ºi 0761/642.100.
Vând apartament douã catransmit electronic declara- Þin evidenþã contabilã. Te- mere decomandate, etaj 1,
þii fiscale. Telefon: 0770/ lefon: 0771/215.774; 0722/ zona garã. Telefon: 0744/
736.740.
943.220.
753.616.

Vând urgent apartament cu
2 camere, decomandat, etaj
II, ultracentral. Telefon: 0251/
412.966.
Vând apartament 2 camere. Telefon: 0733/957.902.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere mobilat, 70.000 Euro
Lãpuº Argeº Telefon: 0770/
317.820.
Vând apartament 3 camere bilateral, parter, str. Dezrobirii, exclus agenþii. Telefon: 0251/546.666.
Particular, 3 camere, decomandate, trilateral, 2 bãi, 2
balcoane, 88 mp, îmbunãtãþit, centralã proprie, AC,
bucãtãrie mobilatã, 3 /4 K 38
Pãltiniº, 74.000 euro. Telefon: 0744/776.124.
Vând apartament 3 camere
Craiova, zona Mc. Donald’s,
100 mp, an construire 1991.
Telefon: 0723/748.850.
Vând apartament 3 camere decomandate, vedere trilateralã, îmbunãtãþiri, zona
Sucpi, preþ negociabil. Telefon: 0761/601.424.
Vând apartament 3 camere, etaj 3, cu îmbunãtãþiri,
Aleea Brâncuºi. Telefon:
0745/628.542.
Vând apartament 3 camere parter, decomandat, Piaþa Centralã sau schimb cu
garsonierã + diferenþã. Telefon: 0728/309.011.

CASE
Vând sau închiriez camerã
la casã. Telefon: 0757/
427.566.
Vând loc de casã 400 mp
în oraº, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.

Vând casã 4 camere cu toate utilitãþile cartier Catargiu
str. „Teslui” nr. 11, Craiova.
Telefon: 0726/128.946;
0766/313.621. (000596).
Vând casã zona Mc.Donald’s. Telefon: 0735/
308.235.
Vând casã Catargiu 3 camere, bucãtãrie, baie, anexe, canalizare, gaze. Telefon: 0726/376.221.
Vând locuinþã în zonã centralã, preþ negociabil. Telefon: 0760/611.311; 0351/
436.619; 0758/431.292.
Vând casã. Telefon: 0747/
865.389; 0765/935.706.
Vând casã 23 km Craiova,
posibilitãþi apã, canalizare,
cadastru, lângã dispensar,
farmacie, 22.000 RON. Telefon: 0735/211.441.
Vând casã 4 camere, cãrãmidã beci + anexe Novaci,
jud. Gorj. Telefon: 0751/
400.571; 0721/502.557.
Vând casã în Cãciulãteºti –
Dolj. Telefon: 0746/206.067.
Vând casã Bucovãþ sat Cârligei. Telefon: 0765/935.706;
0747/865.389.
Vând casã Lascãr Catargiu nr.
37 str. Str. „Rãºinari”, 50.000
E negociabil. Telefon: 0351/
441.355; 0723/537.111.
Vând gospodãrie formatã
din 2 case, anexe, curte –
38 ari în Valea Stanciului,
Þugureºti. Telefon: 0721/
502.003.
Meritã vãzutã! Vând casã 5
camere cu salã peste toate,
fântânã în curte, pomi, curte
mare în comuna Bârca,
strada „Tudor Vladimirescu”
nr. 23. Telefon: 0251/
356.071; 0733/307.027.

Vând casã ultracentral. Accept variante. Telefon: 0723/
165.588.
Vând casã vacanþã Livezi
(Podari) 6 camere, grãdinã ºi loc casã de 4000
mp, vie, pomi. Telefon:
0251/522.579.
Vând vile deosebite Aeroport, 60.000 – 80.000 Euro.
Telefon: 0766/368.385.
Vând casã din cãrãmidã
în Motoci, 4 camere, 2 intrãri, 2 bucãtãrii, anexe,
deschidere 36 m.l. cu
7500 mp teren intravilan,
preþ negociabil la vedere
ºi 2200 mp loc de casã în
Uricheºti 12 E/mp. Telefon: 0251/599.514.
Vând casã Cârcea, curte, grãdinã, zonã centralã, preþ negociabil. Telefon: 0751/146.593; 0251/
458.190.
Vând casã complet utilatã.
Telefon: 0748/ 195.954
Vând casã Siliºtea Crucii cu
teren 5000 mp poziþionatã
central, fântânã. Telefon:
0728/053.012; 0744/
319.448; 0747/115.485.

SCHIMBURI

Schimb apartament 2 camere decomandate parter, cartier Valea Roºie, stadion Electroputere, cu
apartament 3 camere decomandate în cartier Valea
Roºie, plus diferenþa.Telefon:0721/814.646, 0744/
362.322.
Particular, schimb sau vând
apartament 2 camere parter, pretabil firmã, zona
SARA. Telefon: 0747/
110.887.

vineri, 25 martie 2011
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Administratorul unic al SC ROVITEM SA, înregistratã la Oficiul Registrului Comerþului Gorj sub numãrul J18/231/1991, având Codul unic de înregistrare 2172088
ºi capitalul social subscris ºi vãrsat de 282337.5 lei, convoacã Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor pentru data de 27.04.2011, ora 10, la sediul societãþii din
Rovinari, str “Minerilor”, bl M2 parter jud Gorj. La Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor sunt îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze acþionarii înregistraþi în registrul acþionarilor, þinut de SC Depozitarul Central SA Bucureºti la sfârºitul zilei de
12.04.2011, consideratã data de referinþã. ORDINEA DE Zi a Adunarii Generale
Ordinare este urmatoarea : 1)Aprobarea situaþiilor financiare ale exerciþiului financiar 2010, pe baza discuþiilor în adunarea generalã ºi pe baza rapoartelor prezentate
de administrator ºi de auditorul financiar; 2)Aprobarea distribuirii profitului conform
repartizãrii propuse în situaþiile financiare ale exerciþiului financiar 2010; 3)Aprobarea
descãrcãrii de gestiune a administratorului pentru exerciþiul financiar 2010; 4)Aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru exerciþiul financiar 2011; 5)Desemnarea
auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit; 6)Aprobarea
datei de 12.05.2011 ca datã de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238
alin. 1 din Legea 297/2004; Reprezentarea acþionarilor în adunarea generalã se poate
face ºi prin alte persoane decât acþionarii, pe bazã de procuri speciale care se pot ridica
de la sediul societãþii începând cu data de 01.04.2011 orele 9.00 ºi vor fi depuse la sediul
societãþii, pânã în data de 25.04.2011 ora 14. Dacã reprezentantul nu este acþionar,
procura specialã va fi autentificatã. Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziþia acþionarilor interesaþi, la sediul societãþii începând cu data convocãrii adunãrii generale, între orele 14.00 ºi 16.00. La cerere, acþionarilor li se vor elibera copii contracost
de pe aceste documente. Dacã nu sunt îndeplinite condiþiile de validitate la prima convocare, se convoacã pentru a doua oarã Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor, cu
aceaºi ordine de zi, la data de 28.04.2011 începând cu ora 10.00 în acelaºi loc.

Schimb casã + dependinþã,
teren intravilan ºi extravilan
în comuna Bucovãþ, sat Palilula, judeþul Dolj cu apartament 2 camere în Craiova.
Telefon: 0756/302.054.

TERENURI

Particular, vând teren Leamna de Jos suprafaþa 2950
mp. Telefon: 0766/600.108.
Vând teren 500 mp, intravilan, zonã bunã, Breasta,
acces utilitãþi. Telefon: 0755/
186.529.
Vând urgent teren strada
Robelor 800 mp, pretabil
construcþie birouri, deþin autorizaþie construcþie, preþ fix
250 E mp. Telefon: 0746/
304.876. (000626).
Vând 500 mp intravilan lângã depoul C.F.R. eventual
schimb cu apartament 2
camere plus diferenþã, preþ
250 E mp. Telefon: 0720/
090.187. (000625).
Vând 800 mp, peisaj mirific, case vacanþã, 12 km,
Craiova, 5000 E, apã, curent, asfalt, între dealuri. Telefon: 0721/491.546.
Vând 350 mp teren Daewo
între vile. Telefon: 0761/
665.763.
Vând 3.500 mp teren intravilan, la strada principalã, în
zona vilelor, în Popoveni, cu
deschidere de 23 m la stradã. Preþ convenabil. Relaþii
la telefon: 0723/546.694.
Vând teren 1250 m la ieºire
din Fãcãi spre Malu Mare.
Telefon: 0755/876.999.
Vând 1 ha teren, tarlaua
58, în zona gara Pieleºti,
preþ 2 euro/mp. Telefon:
0724/584.370.

Vând 4800 mp tarlaua 58,
în zona gara Pieleºti, preþ
4 euro/mp. Telefon: 0724/
584.370.
Vând 5000 mp, tarlaua
55, în zona Q-Fort Pieleºti,
preþ 4 euro/mp. Telefon:
0724/584.370.
Vând 4000 mp Iºalniþa, preþ
4 euro/mp. Telefon: 0724/
584.370.
Vând teren 3000 mp Popoveni. Telefon: 0746/458.971.
Vând teren 3,15 ha, plantaþie pomi pe marginea lacului Fântânele. Telefon:
0726/376.221.
Vând teren 1235 mp zona
Preajba lângã zona de
Agrement. Telefon: 0746/
929.354.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãºtii de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
Vând teren 404 mp strada
“Pãltiniº” nr. 45. Telefon:
0251/417.582.
Vând 600 mp cu 30 pomi
fructiferi localitatea Basarabi, str. Calea Craiovei,
preþ negociabil. Telefon:
0735/846.463.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora “Belvedere”, toate utilitãþile instalate, împrejmuit, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 5000 mp
Preajba. Telefon: 0253/
270.291.
Vând pãdure stejar 115
hectare cu posibilitatea de
a achiziþiona încã 90 hectare în aceeaºi zonã. Telefon: 0727/781.162.

Vând teren 900 mp sau
parcelat str. „Meriºorului”
lângã pãdurea de salcâmi.
Telefon: 01740/217.466.
Vând 20 ha de teren 15
km de Craiova, preþ
avantajos. Telefon: 0728/
053.012; 0744/319.449;
0747/115.485.
Vând teren cu casã zona A
fãrã intermediari. Telefon:
0770/661.161. (025934).
Teren industrial Cârcea,
6.000 mp, la drumul european Craiova - Caracal,
gaze ºi curent electric,
douã deschideri 30 metri.
21 Euro/mp. Telefon:
0720/880.466.
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Administratorul unic al SC ROVITEM SA, înregistratã la Oficiul Registrului Comerþului Gorj sub numãrul J18/231/1991, având Codul unic de înregistrare 2172088 ºi capitalul social subscris ºi vãrsat de 282337.5 lei,
convoacã Adunarea Generalã Extraordinara a Acþionarilor pentru data de
29.04.2011, ora 10, la sediul societãþii din Rovinari, str “Minerilor”, bl
M2 parter jud Gorj. La Adunarea Generalã Extraordinara a Acþionarilor
sunt îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze acþionarii înregistraþi în registrul
acþionarilor, þinut de SC Depozitarul Central SA Bucureºti la sfârºitul zilei
de 12.04.2011, consideratã data de referinþã. ORDINEA DE ZI a Adunarii
Generale Extraordinare este urmatoarea:1)Deschiderea unui punct de
lucru in Craiova, str Lipscani, nr 14: 2)Suplimentarea obiectului secundar
de activitate, cu urmatoarele coduri CAEN: 5229- alte activitati anexe transporturilor; 5630- baruri si alte activitati de servire a bauturilor; 9312- activitati ale cluburilor sportive; 9313- activitati ale centrelor de fitness; 9329alte activitati recreative si distractive. Reprezentarea acþionarilor în adunarea generalã se poate face ºi prin alte persoane decât acþionarii, pe bazã de
procuri speciale care se pot ridica de la sediul societãþii începând cu data de
01.04.2011 orele 9:00 ºi vor fi depuse la sediul societãþii, pânã în data de
27.04.2011 ora 10. Dacã reprezentantul nu este acþionar, procura specialã
va fi autentificatã. Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziþia
acþionarilor interesaþi, la sediul societãþii începând cu data convocãrii adunãrii generale, între orele 14:00 ºi 16:00. La cerere, acþionarilor li se vor
elibera copii contracost de pe aceste documente. Dacã nu sunt îndeplinite
condiþiile de validitate la prima convocare, se convoacã pentru a doua oarã
Adunarea Generalã Extraordinara a Acþionarilor, cu aceaºi ordine de zi, la
data de 02.05.2011 începând cu ora 10:00 în acelaºi loc.

Vând Daewo Espero an
1996, 140.000 km, full option. Telefon: 0766/735.144.
Opel Astra G 1,6, 2001, AC,
geamuri electrice, GPL
omologat, folie omologatã,
jenþi magneziu, jenþi tabã cu
cauciucuri iarnã, taxe la zi,
proprietar, 4700 E, negociabil, variante mai scumpe.
Telefon: 0742/030.974.
Vând Mercedes C 180,
benzinã, înmatriculat în
România, primul proprietar, an de fabricaþie 1996,
4500 euro, negociabil. Telefon: 0768/952.380.
Vând VW Passat CC, culoare neagrã, preþ 26.000 euro
negociabil. Relaþii la telefon
AUTO
0740.09.65.73
ROMÂNEªTI
Vând Skoda Octavia 1,61 cu
Vând Papuc 2 locuri, fabri- GPL, stare foarte bunã. Tecat 1997, GPL omologat, lefon: 0744/125.779.
stare bunã de funcþionare.
DIVERSE
Telefon: 0723/574.541.
Vând vin culoarea berii 3
Vând Dacia Papuc an fabri- lei/L ºi þuicã 40o, 10 lei/L
caþie 1998, culoare alb, ca- pentru sãrbãtori. Telefon:
tegorie autoutilitarã, 2 lo- 0748/283.156.
curi, caroserie furgon,
48.000 km la bord, preþ Vând 25 giurgiuvele cu
4.500 lei, negociabil. Tele- geam, fãrã toc, (pretabil
înfiinþare serã), 5 uºi intefon: 0744/995.249.
rior (fãrã toc) ºi o cadã fonVând Tico 2001, stare ire- tã folositã. Telefon: 0761/
proºabilã, neutilizat taxi – 689.931.
alb. Telefon: 0761/665.763.
Vând ºifonier, pat fotoliu.
Vând Cielo 2006, al doilea Telefon: 0748/095.140.
proprietar, 52.000 km, A.C.,
alrmã, preþ 3600 euro. Te- Vând camerã video Sony
lefon: 0752/926.312; 0765/ DCR-HC 22E, fabricatã în
Japonia, stare perfectã de
589.977.
funcþionare, preþ 1100 leiSTRÃINE
negociabil. Relaþii la teleVând VW Passat 2.0 TDI, fon: 0748/645.021.
culoare argintie, an de fa- Vând hainã de piele mãbricaþie 2008, preþ 13.500 rimea 52 - 54, 2 colivii,
euro negociabil. Relaþii la constantinopol. Telefon:
0768/255.426. (000551).
telefon: 0740.09.65.73.

Vând trenuleþ electric, echipament vânãtoare din piele, ventuze, sãpun de casã,
sobe teracotã 7 rânduri complete, motor Honda nou
pentru pompã sau motosapã hidrofor irigaþii 4,7 kw,
aspirator centrifugal, motoare electrice, 1 kw, 1 + kw,
motoare electrice pentru
aspiratoare, maºini de spãlat þeavã sticlã, echipament
vânãtoare din piele, ventuze, maºinã de cusut Singer
cu pedalã. Telefon: 0728/
154.845. (000568).
Vând scurtã piele finã nouã
mãrimea 54, damã / bãrbat,
120 RON, negociabil, bicicletã montana preþ negociabil, 180 RON. Telefon: 0351/
462.123; 0771/358.193.
Vând cãrucior pentru handicap, cadru metalic, baston
ºi plasã (toate noi), preþ negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând ºabloane imprimerie
textilã; ºabloane batiste;
ºabloane prosop bucãtãrie;
ºabloane imprimat nr. tricouri; ºabloane pentru steag
U.E.; ºabloane Nato. Pentru
înfiinþarea activit. Telefon:
0723/684.511.
Super ofertã! Promoþie!
Comercializãm þiglã metalicã import Suedia la 4,2
euro/mp cu certificat de
garanþie 38 ani. Transport
ºi mãsurãtori gratuite la
domiciliul clientului. Telefon: 0748/623.238; 0758/
283.317.
Vând 2 electromotoare noi
trifazate, 3 kw – 700 rot/
min, 200 RON/bucatã. Telefon: 0251/353.295;
0731/336.439.

Vând avantajos canistre,
piese noi Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând schelã. Telefon: 0761/
277.780.
Vând biciclete Occidentale +
reparaþii, punct de vânzare
ºi atelier vis-a vis de niversitate. Telefon: 0731/746.298.
Vând transformator de sudurã, abric ºi motor Peugeot
nou. Telefon: 0731/989.215.
Vând mobilã diversã: canapea, fotoliu pat, masã 12
persoane, frigider, centralã
Ariston + 4 caloriere fontã.
Telefon: 0770/661.161.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând piese noi Dacia. Telefon: 0251/416.455.
Vând gãini de rasã sau
schimb cu porumb ºi grâu.
Telefon: 0721/160.660.
Vând pãuni, gâºte leºeºti
ºi porumbei albi nunþ. Telefon: 0741/207.796;
0766/448.379.
Vând pat ieftin. Telefon:
0785/886.507.
Vând obiecte colecþie –
maºinã cusut Singer, tablou
pânzã anonim, pendulã
gong, tablou electric etanº
echipat 25 A. Telefon: 0351/
441.355; 0723/537.111.
Vând piatrã polizor
300x25x30, canistre metalice 20 l, bocanci din piele
cãptuºite contra frigului mãrimea 43 noi, preþ negociabil. Telefon: 0251/427.583.
Vând cojoc damã lung, nou,
mãrimea 46 – 48, culoare
maro cu guler blanã, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
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Administratorul unic al SC TURNSEV SA, înregistratã la Oficiul Registrului Comerþului Dolj sub numãrul J16/994/2004, având Codul unic de înregistrare 6023348
ºi capitalul social subscris ºi vãrsat de 330310 lei, convoacã Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor pentru data de 27.04.2011, ora 12, la sediul societãþii din
Craiova, bdul “Decebal”, nr 85. La Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor
sunt îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze acþionarii înregistraþi în registrul acþionarilor,
þinut de SC Depozitarul Central SA Bucureºti la sfârºitul zilei de 12.04.2011, consideratã data de referinþã. ORDINEA DE Zi a Adunarii Generale Ordinare este
urmatoarea : 1)Aprobarea situaþiilor financiare ale exerciþiului financiar 2010 inclusiv a contului profit si pierdere, pe baza discuþiilor în adunarea generalã ºi pe baza
rapoartelor prezentate de administrator ºi de auditorul financiar; 2)Aprobarea descãrcãrii de gestiune a administratorului pentru exerciþiul financiar 2010; 3) Numirea
unui nou administrator; 4)Aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru exerciþiul financiar 2011; 5)Desemnarea auditorului financiar si fixarea duratei minime a
contractului de audit; 6)Aprobarea datei de 12.05.2011 ca datã de înregistrare în
conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004; Reprezentarea
acþionarilor în adunarea generalã se poate face ºi prin alte persoane decât acþionarii,
pe bazã de procuri speciale care se pot ridica de la sediul societãþii începând cu data
de 01.04.2011 orele 9:00 ºi vor fi depuse la sediul societãþii, pânã în data de
25.04.2011 ora 12. Dacã reprezentantul nu este acþionar, procura specialã va fi
autentificatã. Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziþia acþionarilor
interesaþi, la sediul societãþii începând cu data convocãrii adunãrii generale, între
orele 14:00 ºi 16:00. La cerere, acþionarilor li se vor elibera copii contracost de pe
aceste documente. Dacã nu sunt îndeplinite condiþiile de validitate la prima convocare, se convoacã pentru a doua oarã Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor, cu
aceaºi ordine de zi, la data de 28.04.2011 începând cu ora 12:00 în acelaºi loc.

Vând orgã nouã Yamaha pentru începãtori. Telefon: 0737/
505.345; 0753/310.185.
Vând 2 gropi boltite Cimitirul Ungureni, 2300 euro,
negociabil.Telefon: 0753/
310.185; 0737/505.345.
Vând vitrinã frigorificã nouã
pentru mezeluri congelate,
prãjituri, preþ negociabil. Telefon: 0251/412.361; 0721/
266.626.
Vând uºã dublã aluminiu
160 – 250, 2 copertine 3/1
M – 3.40/130. Telefon: 0721/
483.933.
Vând bocanci, ghete, pantofi militari, carburator Tico,
piese noi, U 445, linoleum
pânzat 20 mp, glucometru
Germania, þuicã 9 lei/litru.
Telefon: 0721/179.420.
Vând ºifonier, recamier, comodã, scaune. Telefon:
0251/531.294.
Vând barã inox R 38 X300
mm; maºinã nervurat tablã;
motor electric maºinã spãlat. Telefon: 0351/800.654.
Vând 2 locuri de veci groapã boltitã în Cimitirul Romanesti, lucrare recent executatã. Telefon: 0767/769.416
Vând butelie auto – gaz 60
litri, tesezii 2 buc. cu greutãþi. Telefon: 0351/431.252.
Ieftin! Injector, uºã garaj nouã
din lemn, cântar balanþã, rotor alternativ dacia, aparat foto.
Telefon: 0729/092.211.
Vând piele marochinãrie producþie “Italia”. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Vând clãdire solidã fostã
moarã pentru depozit – producþie plus birouri ºi teren
gratuit, Pleniþa. Telefon:
0251/368.228.

Vând ieftin bibliotecã, toaletã, servantã, vitrine ºi scaune sufragerie, covor (2/3),
pat fier, aspirator. Telefon:
0351/410.939.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE
25.000 E contra garsonierã,
plata imediatã. Telefon:
0741/967.035.

TERENURI
Cumpãr teren, casã în Craiova (150 – 200 mp). Telefon: 0351/463.661 sau
0743/961.900.
Cumpãr 1000 mp teren sau
casã demolabilã Cârcea cu
utilitãþi. Telefon: 0721/
483.933.

DIVERSE
Cumpãr mobilier antichitat,
masã, scaune sufragerie
lucrate manual, originale.
Telefon: 0761/192.733.
Cumpãr scândurã ºi lãnteþi
de gard termopan second
– hand. Telefon: 0764/
432.767; 0724/014.028.
Cumpãr lemne de foc ºi
construcþii, de salcâm, cantitãþi mari. Relaþii la telefon:
0748.64.50.21.
Cumpãr fãinã de grâu, cantitãþi mari. Relaþii la telefon:
0748.64.50.21.
Cumpãr cazan de fabricat
þuica. Telefon: 0251/
562.625.

ÎNCHIRIERI
OFERTE
Închiriez spaþiu ultracentral.
Telefon: 0723/165.588.
(000166).

Închiriez camerã la casã
toate condiþiile. Telefon:
0755/962.862; 0351/
458.224.
Închiriez apartament 2 camere Sãrari, 500 lei. Telefon: 0761/665.763.
Apartament 2 camere decomandate, ultracentral,
lângã Romarta, balcon închis termopan, microcentralã, aer condiþionat, dotat cu toat ce trebuie, liniºte ºi igienã deplinã, înconjurat de verdeaþã, cu loc
de parcare. Telefon:
0756/028.300; 0722/
956.600.
Închiriez apartament 2 camere mobilat ºi utilat, zona
Sucpi. Telefon: 0770/
662.324.
Închiriez apartament 2
camere decomandate
cartier Valea Roºie, stadion Electroputere. Telefon: 0721/814.646, 0744/
362.322.
Ofer spre închiriere garsonierã cartier Brazda lui Novac etaj 2 – Craiova. Rog
seriozitate. Telefon: 0770/
973.836; 0351/424.712.
Închiriez casã (P + M) în
cartier rezidenþial. Relaþii la
telefon: 0762/820.694.
Închiriez apartament. Telefon: 0771/215.774; 0722/
943.220; 0755/439.772.
Închiriez apartament 3 camere, decomandat, mobilat/nemobilat, strada
“Spaniei”, et. 1. Telefon:
0740/035.687.
Ofer gazdã elevã, studentã, salariatã, Calea Bucureºti – Mc. Donald’s. Telefon: 0351/404.153.

Spaþiu ultracentral lângã
Romarta, excepþional,
parter, bloc, 4 camere, intrare separatã de locatari,
balcon închis, microcentralã, alarmã, gresie, faianþã, pretabil inclusive
pentru douã cabinete, birouri, diverse activitãþi.
Telefon: 0722/956.600.

DIVERSE
Caut femeie pentru îngrijire domiciliu la þarã, fãrã
vicii, fãrã adãpost. Telefon: 0766/368.949.
Doriþi informaþii despre
aparatul de ozonat? Sunaþi
la telefon: 0724/512.304.
Caut persoanã fãrã adãpost, fãrã vicii, pentru îngrijire 6 animale. Telefon:
0785/840.360.
Caut persoanã fãrã adãpost, fãrã vicii pentru îngrijire domiciliu la þarã. Telefon: 0769/272.226.

COMEMORARE

Azi, comemorãm cu
tristeþe ºi mari regrete 6
sãptãmâni de când a trecut în nefiinþã cea care a

fost GÎTAN FLOAREA
(Apele Vii). Dumnezeu so odihneascã în pace! Îi
vom pãstra o vie ºi
neºtearsã amintire. Soþul,
copiii ºi nepoþii.

Agenþia imobiliarã
„CARMEN”
intermediazã vânzãri,
cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case,
spaþii comerciale, terenuri), acte notariale ºi
cadastre. Asigurãm întocmirea dosarelor în
vederea obþinerii de credite pentru cumpãrarea
locuinþelor (inclusiv
PRIMA CASÃ), precum
ºi a celor de nevoi personale. Tel.: 0251/
422.916, 0251/596.591;
0760/512.177. Fax:
0251/414.488. Brazda
lui Novac, str. “Lãmîiþei” bl. 27, ap. 3. Web:
www.agentiacarmen.ro; E-mail: agentiacarmen@yahoo.com
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ
pentru RA AEROPOTUL CRAIOVA, din strada Calea Bucureºti nr.
325, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere
a acordului de Mediu. Informaþii
privind potenþialul impact asupra
Mediului pot fi consultate la sediul
ARPM Craiova, str. “Petru Rareº”
nr. 1, zilnic între orele 9.00 – 14.00.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul A.R.P.M. Craiova,
pânã la data de 8 aprilie 2011.

OFERTE ÎNCHIRIERI

- CHILIPIR!!! Garsonierã
mobilatã 1 Mai -Pelendava, et. 2, complet mobilatã, aragaz, frigider, gresie,
faianþã, parchet, 400 lei.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã semimobilatã Brazda lui Novac, Guri, et. 7, canapea, mochetã, aragaz, 100 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã nemobilatã,
parter, 1 Mai-Ciupercã,
recent renovatã, gresie,
faianþã, 100 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, mobilatã, Brazda lui Novac, G-uri, et.
3, aragaz, frigider, TV, colþar, 500 lei. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- ULTRAMODERNÃ!!!
Garsonierã complet mobilatã ºi utilatã, Brazda lui
Novac - Spiru Haret, gresie, faianþã, parchet, termopan, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, 200
euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã mobilatã
modest Craioviþa Nouã Racheta, parchet, aragaz, TV, 100 Euro. Tel.
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Garsonierã semidecomandatã, mobilatã, Calea
Bucureºti - Elvila, gresie, parchet, pat, ºifonier,
aragaz, frigider, TV, 520
Lei. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Garsonierã mobilatã,
Ultracentral - Mercur,
gresie, faianþã, termopan,
aragaz, frigider, TV, canapea extensibilã, apometre, repartitoare, 150 Euro.
Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.

- Garsonierã semidecomandatã, nemobilatã, Brazda lui Novac - Complex
Vechi, et. 2, uºã metalicã,
impecabilã, 110 Euro neg.
Tel.: 0251-59.65.91; 076051.21.77.
- IDEAL BIROURI!!! Garsonierã decomandatã, transformatã în spaþiu comercial,
Calea Bucureºti - Piaþa
Centralã, intrare direct din
stradã, gresie, faianþã, termopan, ultrafinisatã, 550
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 3 camere nemobilate, Grãdina Botanicã, gresie, faianþã, parchet,
200 Euro. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- IDEAL BIROURI!!! 2 camere la casã, intrare direct
din stradã cu uºi duble, Rovine - IIRUC, 60 mp, recent
renovate, parchet laminat,
termopane, baie ultramodernã, 200 Euro. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- CHILIPIR!!! Apartament 2
camere decomandate, Rovine - Wiesana, recent zugrãvit, cablu, internet, telefon,
apometre, repartitoare, termopane, 500 Lei. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere
complet mobilate ºi utilate,
Craioviþa - Orizont, et. 3,
termopan, gresie, faianþã,
pat dublu dormitor, sifonier,
apometre repartitoare, balcon închis în termopan, 130
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere, Calea Severinului - ªcoala
nr. 12, et. 3, complet mobilat ºi utilat, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate, Ultracentral - Primãrie, recent zugrãvit, aragaz, frigider, TV, 700 Lei. Tel.: 025159.65.91; 0760-51.21.77.
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S.C. Microcomputer Service S.A.
Craiova, str. “Pãrului” nr. 8A
– 8C, vinde case de marcat
fiscale, role de hârtie termicã.
Executã reparaþii ºi încasãri
cartuºe cu toner ºi cernealã
pentru imprimante.
Telefon: 0251/510.347 sau
domnul Cazacu Ovidiu 0726/
067.260.
- Apartament 2 camere mobilate, utilate, Brazda lui
Novac - Guliver, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider, TV, 150 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate, Sãrari - Apollo, et. 1,
gresie, faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV, 700 Lei.
Tel.: 0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Apartament 2 camere, 1
Mai - Ciupercã, et. 3, complet mobilat ºi utilat, aragaz,
frigider, TV, maºinã de spãlat, toate noi, parchet, apometre, repartitoare, 150
Euro. Tel.: 0251-59.65.91;
0760-51.21.77.
- Apartament 2 camere mobilate ºi utilate, Craioviþa
Nouã - ªcoala nr. 34, et. 4,
aragaz, frigider, termopan,
gresie, faianþã, 550 Lei. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- LUX!!! Apartament 2 camere semidecomandate,
Brazda lui Novac - Sanepid, parter cu balcon, recent renovat, baie ultramodernã, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, cuptor
microunde, 190 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.
- Apartament 3 camere, recent zugrãvit, 1 Mai – Insulã, et. 4, complet mobilat, gresie, faianþã, parchet,
aragaz, frigider, TV, maºinã de spãlat, 180 Euro. Tel.:
0251-59.65.91; 076051.21.77.

CERERI ÎNCHIRIERI

- Caut garsonierã mobilatã
sau nemobilatã, pe termen
lung, ofer 100 - 120 Euro.
Tel.: 0251/596.591; 076051.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã.
Ofer 150-300 Euro. Tel.:
0251/596.591; 076051.21.77

- Caut garsonierã sau apartament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Rovine, 1 Mai, Calea Bucureºti, Calea Severinului, Craioviþa Nouã. Tel.: 0251/
596.591; 0760-51.21.77.
- Familie serioasã, cãutãm
GARSONIERÃ pe termen
lung, în orice cartier al Craiovei. Aºteptãm ofertele dvs.
la Tel.: 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut cu chirie garsonierã
sau apartament orice zonã.
Tel.: 0251/596.591; 076051.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã, 20 – 200 mp Tel.:
0251/596.591; 076051.21.77.
- Agenþia imobiliarã Business Center

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Decomandatã, Calea Bucureºti (zona Pieþei centrale),
bloc nou, etaj 1/6, 45 de
m.p., îmbunãtãþitã. Telefon:
0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777
Garsonierã decomandatã,
Valea Roºie, zona Independenþa, etaj 3/4, 38 de mp.,
curate, fara îmbunãtãþiri.
Preþ: 118.000 de lei, negociabil. Telefon: 0351/
425.131, 0740/168.084,
0786/408.777.
Garsonierã semidecomandatã Corniþoiu, etaj 2/4, bloc
din 1980, 28 de m.p., complet renovate în 2009. Preþ:
95.000 de lei negociabil. Telefon: 0351/425.131, 0740/
168.084, 0786/408.777.
Decomandatã ultracentral
(Prefecturã - Filamornicã),
etaj 6/6, acoperiº din construcþie, parchet, gresie,
faianþã, termopan, bloc
nou, 38.000 de euro negociabil. Telefon: 0351/
425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
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APARTAMENTE

Primãria oraºului Segarcea anunþã publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare emisã de APRM Craiova
pentru Planul Urbanistic General al Oraºului Segarcea,
judeþul Dolj, planul necesitã evaluarea de mediu, urmând
a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.
Documentaþia care a stat la baza luãrii etapei de încadrare poate fi consultatã în zilele de luni – joi, între orele
8.30 – 16.00 ºi vineri între orele 8.00 – 13.00 la sediul Agenþiei Regionale pentru Protecþia Mediului Craiova, str. “Petru Rareº” nr. 1, Craiova ºi la sediul Primãriei oraºului
Segarcea, judeþul Dolj.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei Regionale pentru Protecþia Mediului Craiova (fax: 0251/
419.035, e-mail: office@arpmdj.anpm.ro), în termen de 10
zile calendaristice de la data publicãrii în mass-media.

2 CAMERE

Douã decomandate Rovine, zona Poºtã, etaj 1/4,
termopan, gresie, faianþã,
uºã metalicã, parchet,
bloc din 1980. Preþ:
43.000 de euro. Telefon:
0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
Douã decomandate, Corniþoiu, etaj 3/4, gresie, faianþã termopan, uºã metalicã, 41.000 de euro. Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/
408.777.
Douã decomandate ultracentral, zona Teatrului
Naþional, bloc din 1984,
etaj 2/6, îngrijit, 57.000 de
euro negociabil. Telefon:
0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
Douã camere, semidecomandate confort 1 sporit,
Craioviþa Nouã, etaj 4/4,
izolaþie nouã, gresie, faianþã, termopan, uºã metalicã, 57de m.p. Preþ:
147.000 de lei negociabil.
Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/
408.777.
Douã semidecomandate,
Calea Bucureºti, etaj 4/4,
acoperiº tablã, fãrã îmbunãtãþiri. Preþ: 130.000 de
lei. Telefon: 0351/
425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
Douã decomandate,
Casa ªtiinþei, etaj 1/4,
gresie, faianþã, termopan, uºã metalicã, bloc
nou, 46.000 de euro. Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/
408.777.
Douã camere semidecomandate, Brazdã, zona
ºcolii 24, etaj 3/4, gresie,
faianþã, termopan, parchet, instalaþii noi, uºã
metalicã, 36.000 de euro.
Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/
408.777.
Douã decomandate, Craioviþa,(de la Orizont cãtre
rocadã), etaj 1, bloc cu
patru etaje, îngrijit, mici
îmbunãtãþiri.
Preþ:
145.000 de lei negociabil.
Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/
408.777.
Douã decomandate –
LÃPUª – Calea Bucureºti,
etaj 1/6, bloc nou, termopan, uºã metalicã. Preþ:
165.000 de lei (38.500 de
Euro). Telefon: 0351/
425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.

3 -4 CAMERE

3 camere semidecomandate, Calea Bucureºti, zona KAUFLAND, etaj 4/10, fãrã îmbunãtãþiri, bloc din 1979, curat.
Preþ: 175.000 de lei negociabil. Telefon: 0351/425.131;
0740/168.084; 0786/408.777.
Decomandat, Brazdã, zona
rocadã, repartitoare de cãldurã, bilateral, parchet, baie,
grup sanitar de serviciu, etaj
4/4, izolaþie bunã. Telefon:
0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.

3 camere decomandate, Craioviþa, zona Bigul Nou, parter/
4, bloc nou, microcentrralã, termopan, curat, douã grupuri sanitare. Preþ: 47.000 de euro. Telefon: 0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.
3 camere decomandate, Calea Bucureºti, str. “Înfrãþirii”, etaj
1/4, bloc nou, microcentralã,
termopan, gresie, faianþã, uºã
metalicã, baie, grup sanitar de
serviciu. Preþ: 73.000 de euro
negociabil. Telefon: 0351/
425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
Decomandat, 1 Mai, zona
Sara, etaj 4/4, curat, bloc
nou, bilateral, 65.000 de
euro negociabil. Telefon:
0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.

Extravilan Goieºti, situat pe
partea stângã în dreptul Bornei km 18 pe drumul naþional Craiova-Vâlcea, 30.000
de m.p., douã deschideri, o
deschidere la drumul asfaltat Craiova - Bãlceºti - Vâlcea de 59.7 de m.l., iar cealaltã deschidere la un drum
de pãmânt, 58 de m.l., cadastru, carte funciarã, parcelabil la jumãtate. Preþ: 1
eur/m.p. Telefon: 0351/
425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.
1000 de m.p. intravilan,
Malu Mare, zona U.M. Fãcãi, cadastru, carte funciarã,
deschidere 15 m.l., parcelabil la jumãtate, preþ: 15
euro /m.p. Telefon: 0351/
425.131; 0740/168.084;
0786/408.777.

TERENURI
Intravilan Robãneºti, (15 km
de Craiova), între case, front
stradal 19.5, suprafaþã 1950
de m.p., cadastru, carte funciarã. Preþ: 15.000 de euro.
Telefon: 0351/425.131; 0740/
168.084; 0786/408.777.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

Talonul - contract de micã publicitate nr: .................

Cãtre S.C.

CUVÂNTUL LIBERTÃÞII S.A.

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:
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Lui Deac i se pregãteºte debarcarea
Mai rãu cu Rangnick decât cu Magath

Danilo Fernando Avelar, Alexander Baumjohann, Sergio Escudero, Vasillios Pliatsikas, Nicolas
Plestan ºi Edu.
“Nu este foarte folositor sã antrenezi tot timpul un lot de 30 de
jucãtori. Trebuie sã reducem grupul la dimensiuni rezonabile. Fanii þipã sã fie promovate tinere talente din pepiniera clubului, cum
ar fi Julian Draxler. Eu voi urma
aceastã cale, voi promova speranþe, mã voi orienta cãtre noua generaþie”, a fost declaraþia lui Ralf
Rangnick care îl face pe Deac sã
îºi caute echipã încã de pe acum.

Bale va rata meciul cu Anglia
Hotspur, dupã o perioadã de
indisponibilitate de ºase
sãptãmâni, cauzatã de o leziune
la spate.
Naþionala galezã ocupã
ultimul loc în grupa G a
preliminariilor Euro 2012,
neavând nici un punct, în timp
ce Anglia se aflã pe locul doi,
cu 7 puncte. Lider în grupã este
surprinzãtoarea reprezentativã a
Muntenegrului, cu 10 puncte.

Astãzi
Gr. A: Austria – Belgia

(21:30)

Clasament: 1. Germania 12p (4j), 2. Austria 7p (3j), 3. Turcia 6p (4j),
4. Belgia 4p (4j), 5. Azerbaidjan 3p (3j), 6. Kazahstan 0p (4j).
Gr. C: Serbia – Irlanda N
(21:30)
Slovenia – Italia
(21:45)
Clasament: 1. Italia 10p (4j), 2. Slovenia 7p (4j), 3. Estonia 6p (4j),
4. Irlanda de Nord 5p (3j), 5. Serbia 4p (4j), 6. I-le Feroe 1p (5j).
Gr. D: Luxemburg – Franþa
(22:00 – D.S.)
Clasament: 1. Franþa 9p (4p), 2. Belarus 8p (4j), 3. Albania 5p (4j), 4.
Bosnia 4p (3j), 5. România 2p (3j), 6. Luxemburg 1p (4j).
Gr. E: Ungaria – Olanda
(21:30– D.S.P.)
Clasament: 1. Olanda 12p (4j), 2. Ungaria 9p (4j), 3. Suedia 6p (3j),
4. Moldova 6p (4j), 5. Finlanda 3p (4j), 6. San Marino 0p (5j).
Gr. I: Spania – Cehia
(23:00)
Clasament: 1. Spania 9p (3j), 2. Cehia 6p (3j), 3. Scoþia 4p (4j), 4.
Lituania 4p (3j), 5. Liechtenstein 0p (3j).
D.S. – Digi Sport
D.S.P. – Digi Sport Plus
La turneul final din se calificã câºtigãtoarele grupelor ºi cel mai
bun loc doi. Celelalte echipe clasate pe treapta secundã se vor întâlni în meciuri de baraj în dublã manºã, învingãtoarele obþinând ºi
ele biletele la competiþia gãzduitã de Polonia ºi Ucraina.

Atentatul de la CAN 2010 a lãsat urme adânci

Adebayor a refuzat revenirea
la naþionala statului TTogo
ogo
Atacantul togolez al lui Real
Madrid, Emmanuel Adebayor, a
refuzat sã revinã la naþionala þãrii
sale natale, din care s-a retras în
luna aprilie a anului trecut. Motivul? Africanul, ce fusese convocat pentru meciul cu Malawi din
preliminariile Cupei Africii pe Naþiuni 2012, nu a putut trece peste
atentatul produs la începutul lui
2010 asupra autobuzului în care se
afla alãturi de coechipierii sãi, în

Mijlocaºul Gareth Bale este
indisponibil, din cauza unei
accidentãri la ischio-gambieri,
pentru meciul pe care naþionala
Þãrii Galilor îl va disputa cu
Anglia, mâine, la Cardiff, în
preliminariile Campionatului
European din 2012, informeazã
postul BBC, citat de AFP.
În vârstã de 21 de ani, Bale
revenise recent pe teren la
echipa sa de club, Tottenham

PRELIMINARII EURO 2012

Probleme
pentru Mutu!
Veºtile legate de starea de sãnãtate a
lui Adrian Mutu nu erau deloc bune
asearã, în perspectiva meciului cu Bosnia. Atacantul a contractat o virozã ºi
febra era destul de mare ieri dimineaþã.
Conform informaþiilor din jurul “tricolorilor”, se estimeazã la încã trei-patru
zile perioada în care jucãtorul se va resimþi, astfel cã inclusiv prezenþa sa pe
teren la meciul de la Zenica este pusã
sub semnul întrebãrii. La antrenamentul de miercuri, din Giuleºti, Mutu a
avut mãnuºi, chiar dacã vremea era suficient de cãlduroasã. Atacantul Fiorentinei urmeazã un tratament medicamentos intensiv. Probleme au avut ºi Cristi
Sãpunaru (virozã stomacalã), repectiv
Dan Alexa (simtome de rãcealã), însã
în privinþa celor doi lucrurile nu sunt
atât de complicate. Referitor la Cristi
Chivu, fundaºul s-a pregãtit numai în
sala de forþã, el fiind diagnosticat cu
miozitã, afecþiune cu care dealtfel a venit la convocare.
Partida dintre Bosnia ºi România
va avea loc mâine, de la ora 20:15, ºi
va fi transmisã în direct de PRO TV.

Deºi se pãrea cã venirea lui Ralf
Rangnick în locul lui Felix Magath
pe banca tehnicã a lui Schalke va
reprezenta un nou punct de plecare pentru românul Ciprian Deac,
lucrurile nu se îndreaptã înspre
aceastã direcþie.
Noul antrenor al “minerilor” se
simte incomodat de numãrul mare
de jucãtori pe care îl are la dispoziþie ºi se gândeºte ca din varã sã
remanieze masiv lotul, printre cei
care urmeazã a fi disponibilizaþi
numãrându-se ºi Ciprian Deac.
Alãturi de mijlocaºul român, pe
listã se mai aflã Hao, Ali Karimi,

vineri, 25 martie 2011

Angola, în timpul precedentei ediþii a celei mai importante competiþii de pe Continentul Negru.
Totuºi, preºedintele federaþiei
togoleze, Gabriel Ameyi, a sperat
pânã în ultima clipã ca Adebayor
sã se rãzgândeascã în privinþa deciziei ºi sã redevinã liderul naþionalei: “Este important ca el sã se
rãzgândeascã ºi sã dea dovadã de
patriotism”. Cu toate acestea, “galacticul” nu a putut fi înduplecat.

Uluitor!

Rocada
anului!
Goalkeeper-ul Rogerio Ceni,

în faþa reuºitei cu numãrul 100

Legendarul Rogerio Ceni s-a apropiat cu încã un
pas de o cifrã incredibilã de goluri marcate de un portar,
cea mai mare în istoria fotbalului. Goalkeeper-ul brazilian a punctat din nou din loviturã liberã pentru Sao
Paulo în meciul cu Paulista, ajungând la 99 de reuºite
în întreaga sa carierã. Adicã cam tot atâtea câte are ºi
internaþionalul român Adrian Mutu în întreaga sa perioadã petrecutã în Serie A.
Totuºi, golul sãu nu a fost suficient pentru a evita
înfrângerea, Sao Paulo pierzând cu 3-2.
Portarul în vârstã de 38 de ani mãrturiseºte însã cã
nu nu a fãcut o obsesie din marcarea a cât mai multe
goluri ºi precizeazã cã interesul echipei primeazã pentru el: “Sao Paulo-Corinthians este un derby mult mai
important decât golul 100. Prefer sã câºtige echipa mea
derby-ul de duminicã”.

Chelsea ºi Galatasaray pregãtesc o mutare ce poate
fi privitã de mulþi ca fiind unul dintre cele mai tari
schimburi de jucãtori din isoria recentã.
Ahmet Bulut, impresarul lui Arda Turan (foto)
spunea în urmã cu puþin timp cã tânãrul star al Turciei
va pleca de la Galatasaray numai la un mare club din
Anglia. “Un eventual transfer al lui Arda Turan în strãinãtate se va face numai în Anglia, la un club clasat pe
primele cinci poziþii. Dacã vom primi o ofertã, cu siguraþã Arda îi va da curs”, a declarat impresarul. Cea urmat? Chelsea a intrat imediat pe fir ºi se pare cã îl
va oferi ca monedã de schimb pe Didier Drogba, ivorianul fiind curtat intens de clubul lui Gicã Hagi.
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LIGA A IV-A DOLJ - ETAPA A XXV-A

PODARI, RECOLTÃ BOGATÃ!

F.C. PODARI - RECOLTA OSTROVENI

3-0 (2-0)

Stadion: „Podari”, teren: bun, timp: frumos, spectatori: 300.
Au marcat: Cojocaru ’16, Condeescu ’29, D-tru Buzãrnescu ’81.
F.C. PODARI: A. Mãrãcine – Stoian (’87 I. Popescu), Bãdoi, Cl. Sodoleanu, Mateiþã – Condeescu, Bîrlea,
Turluc (’86 A. Sodoleanu), Pîrvu (’90
Staicu) – Preda, Cojocaru (’72 D-tru
Buzãrnescu). Antrenor: Florin Luþã.

RECOLTA: R. Surdu – M.
Ciurea, S. Ciurea, Piþiche, M. Bãlan – R. Vulpe, S. Nanu, M. Dãnãnae, Vîlvoi (’77 Sîrba) – C. Bãlan
(’86 I. Voicu), Ochea (’46 Stãnicã). Antrenor: Ovidiu Florescu.

Au arbitrat: Sebastian Colþescu – Mihai Iliescu, Adrian Popescu.
Cartonaº galben: Ochea ’44.
CLAUDIA PÃTRAªCU
DENISA MARINESCU
Acum douã zile, în cadrul etapei a XXV-a a Ligii a IV-a doljene, s-a desfãºurat derby-ul dintre
ocupantele locurilor II ºi III, F.C.
Podari ºi Recolta Ostroveni. Confruntarea dintre cele douã combatante a început în nota de dominare a gazdelor, care au reuºit deschiderea tabelei de marcaj destul
de repede, printr-o acþiune colectivã, în minutul 16, finalizatã de
atacantul Constantin Cojocaru.
Pânã la pauzã, tot trupa pregãtitã

de Florin Luþã a fost la cârma jocului ºi a reuºit sã puncteze încã o
datã prin mijlocaºul Alexandru
Condeescu (‘29). În repriza secundã, prin aruncarea în luptã a celui
de-al treilea atacant, Recolta Ostroveni a pus stãpânire pe joc ºi ºia creat trei situaþii de a înscrie, însã,
printr-o bunã organizare ºi aºezare în teren, tot podãrenii au fost cei
care au marcat. ªi asta dupã o acþiune colectivã care s-a derulat pe
traseul Claudiu Sodoleanu-Mihãiþã Stoian-Dumitru Buzãrnescu, finalizatã de acesta din urmã. Una
peste alta, o partidã plãcutã pen-

tru spectatorii prezenþi în numãr
destul de mare, desfãºuratã pe o
vreme foarte bunã de fotbal ºi un
arbitraj pe mãsurã, de Liga I, brigada avându-l la „centru” pe Sebastian Colþescu, acesta fiind ajutat la cele douã linii de Mihai Iliescu ºi Adrian Popescu.

Gazde cu
caracter puternic
Bucuros cã echipa sa s-a impus de-o manierã categoricã în
derby-ul cu Recolta Ostroveni,
antrenorul F.C. Podari a þinut sã
evidenþeze puternicul caracter de
care au dat dovadã elevii sãi. „ A
fost un meci foarte greu, mai ales
cã am întâlnit ocupanta locului
III, Recolta Ostroveni. Mã bucur
pentru aceºti copii pe care îi conduc ºi care muncesc foarte mult.
În derby-ul de astãzi au dovedit
cã au un carecter foarte puternic,
sunt ferm convins cã vor face o

ECHIPA NAÞIONALÃ - TINERET

Victorie
cu Albania
Selecþionata de tineret a României a învins,
miercuri seara, la Dravograd (Slovenia), cu
scorul de 2-0 (1-0), reprezentativa Albaniei,
în primul meci din cadrul turneului „4 Nations
Alpe - Adria, U 21 Cup 2011”. Golurile românilor au fost marcate de Alibec (’36 penalty)
ºi Þigãnaºu (’75). Selecþionerul Emil Sãndoi
a folosit urmãtoarea formulã de echipã: Moldovan (’78 Lazãr) – G. Matei (’86 Mustaþã),
Mladen (’86 A. Popa), Muth (’86 Goge), Buleicã (’46 Lupu) – Anton (’70 A. Coman), Rãduþ (’70 Suciu), C. Matei (’70 Grozav), Brata
(’46 Vãdrariu) - Voican (’70 Þigãnaºu), Alibec (’78 Buº). În cealalaltã partidã a turneului
formaþia Israelului a învins, cu scorul de 2-0,
echipa Georgiei. Urmãtorul meci al „tricolorilor” va avea loc mâine dupã-amiazã, de la
17:00, la Klagenfurt, împotriva Israelului.

figurã frumoasã ºi în play-off. Ce
sã mai, o partidã reuºitã a lor din
toate punctele de vedere”, a declarat Florin Luþã.

Ovidiu Florescu:
„Nu a fost sã fie...”
La finalul partidei, tehnicianul
Recoltei Ostroveni s-a arãtat destul de supãrat cã elevii sãi au pierdut, însã a dat vina ºi pe neºansã.
„Din pãcate, meciul a început
foarte prost pentru noi, în prima

reprizã primind douã goluri. În
mitanul secund, pe fondul unei
dominãri a gazdelor, am mai luat
ºi cel de-al treilea gol. Am avut ºi
noi câteva ocazii, puteam chiar sã
egalãm, dar nu a fost sã fie, nu
am avut nici ºansã. Pânã la urmã,
a fost o partidã frumoasã, care sa disputat între douã foarte bune
ale Doljului, mai exact între ocupantele poziþiilor doi ºi trei în ierarhia Ligii a IV-a”, a afirmat
Ovidiu Florescu.

CELELALTE REZULTATE
VIITORUL Cârcea – F.C. BRÃDEªTI
C.S. IªALNIÞA – C.S. SOPOT
„G.P.” CRAIOVA – AVÂNTUL Pieleºti
PROGRESUL Bãileºti – PROGRESUL Segarcea
C.S. APÃ Craiova – ªTIINÞA Malu Mare
U.T. DÃBULENI – DUNÃREA Bechet
ENERGIA Craiova – „U” II CRAIOVA

5-3
0-0
1-0
1-0
10-0
0-0
0-0

CLASAMENT
1. C.S. SOPOT
2. F.C. PODARI
3. C.S. APÃ Craiova
4. RECOLTA Ostroveni
5. „G.P.” CRAIOVA
6. PROGRESUL Segarcea
7. „U” II CRAIOVA*
8. C.S. IªALNIÞA
9. ENERGIA Craiova
10. VIITORUL Cârcea
11. U.T. DÃBULENI
12. AVÂNTUL Pieleºti
13. ªTIINÞA Malu Mare
14. DUNÃREA Bechet
15. F.C. BRÃDEªTI
16. PROGRESUL Bãileºti

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

* echipã penalizatã cu 4 puncte.

21
18
16
15
13
12
13
12
10
9
8
7
6
5
3
1

4
5
2
4
3
6
5
3
4
7
5
4
1
2
4
3

0
2
7
6
9
7
7
10
11
9
12
14
18
18
18
21

93-15
71-16
52-25
46-24
49-24
46-39
65-25
63-37
40-38
51-59
37-59
40-53
21-73
32-98
23-66
20-98

67p
59
50
49
42
42
40
39
34
34
29
25
19
17
13
6

ETAPA VIITOARE
(SÂMBÃTÃ, 26.03.2011, ORA 12:00)
F.C. BRÃDEªTI – ENERGIA Craiova
RECOLTA Ostroveni – VIITORUL Cârcea
C.S. SOPOT – F.C. PODARI
AVÂNTUL Pieleºti – C.S. IªALNIÞA
PROGRESUL Segarcea – ACADEMIA “G.P.” Craiova
ªTIINÞA Malu Mare – PROGRESUL Bãileºti
DUNÃREA Bechet – C.S. APÃ Craiova
“U” II CRAIOVA – U.T. DÃBULENI
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PLEACĂ LA
STEAUA!
Serios afectat de criza financiară, Adrian Mititelu a început să vândă din fotbaliştii Universităţii Craiova chiar şi la rivalele din Capitală! În urma
unor negocieri purtate miercuri noapte pe parcursul a mai multor ore, finanţatorul Ştiinţei a
decis ca, începând din vara acestui an, Mihai Costea să plece la Steaua Bucureşti, în urma tranzacţiei urmând s ă încase ze nu mai puţin de
1.400.000 de euro. Transferul ar putea cădea numai în cazul în care „vârful” în vârstă de 22 de
ani ar fi achiziţionat de o echipă din Bundesliga,
un răspuns fiind aşteptat zilele acestea. „Încă nu
e sigur sută la sută, pentru că actele pe care leam semnat cu Steaua Bucureşti intră în vigoare
doar dacă Mihai Costea nu va fi luat până vineri
după-amiază de o echipă din Germania. Acea formaţie din Bundesliga ar trebui să plătească până
vineri. Sincer? Nu cred că se va întâmpla aşa ceva,
astfel că imediat va intra în vigoare contractul cu
Steaua Bucureşti. Pentru că aveam nevoie de bani,
iar Steaua Bucureşti a fost singurul club care ac-

ceptă să plătească o sumă importantă imediat, în
câteva săptămâni. Gigi Becali ne va achita 700.000
de euro în luna următoare, iar restul de 700.000
la vară, încolo, nici măcar nu luăm toţi cei 1,4
milioane acum. Tocmai de-asta nu am căzut de
acord cu alte cluburi din România. Până la urmă,
am realizat că în viaţă apar momente în care eşti
nevoit să faci şi ceea nu vrei să faci. Aşa a fost şi
acum cu Mihai Costea. Măcar mi-am putut ţine
promisiunea că Florin Costea nu ajunge la Steaua Bucureşti, el a fost primul dorit acolo. Mi s-au
oferit două milioane de euro pe el, dar am zis că,
în cazul lui, chiar nu pot să trec peste ce mi-am
jurat. Abia apoi s-a ajuns cu discuţia la Mihai Costea. Oricum, a fost un moment greu pentru mine,
nimeni n-a venit să mă ajute în această situaţie
şi de-asta am ajuns aici. Oricum, suporterii trebuie să ştie un lucru. Că Mihai Costea pleacă la
Steaua Bucureşti, dar ajută Universitatea Craiova, pentru că încasăm bani buni de pe urma lui”,
a confirmat Adrian Mititelu.

Un bun transfer
Fostul şi actualul antrenor al Stelei Bucureşti consideră că atacantul Mihai Costea va
fi un bun transfer pentru echipa din Bulevardul Ghencea. „Eu am numai trei luni de contract, nu am discutat cu Gigi Becali despre
viitorul meu sau despre posibile transferuri.
Nu ştiu nimic despre aducerea lui Mihai Costea, am aflat şi eu de pe la oameni din presă.
O dată scos de sub tutela fratelui său, Mihai
o să explodeze şi cred că un transfer la Steaua Bucureşti ar fi cea mai bună alegere pentru el. Mihai Costea e un mare talent, sper să
aibă şi progres pe măsura talentului pe care îl
are. E un tip care se pliază bine pe stilul Stelei
Bucureşti. Depinde de el cum se va integra.
Trebuia odată scos de sub tutela fratelui său!
E mai bine să înceapă să se ridice pe picioarele lui. Nu ştiu dacă e bine să fie doi fraţi
într-o echipă. Asta creează probleme pentru
antrenor, când dai în unul dintre ei, plâng
amândoi”, a considerat Sorin Cîrţu. „Mihai
Costea e un fotbalist cu calităţi deosebite, un
fotbalist extrem de bun. Sper să se adapteze
foarte repede şi să înţeleagă că la Steaua Bucureşti e altă presiune faţă de Universitatea
Craiova, sunt alte cerinţe. Din punct de vedere al calităţilor sale, e un fotbalist excepţional”, a opinat şi Marius Lăcătuş.

Voia demult în Ghencea!
Conform celor dezvăluite de Gigi Becali, atacantul Mihai Costea dorea de foarte mult timp să plece la formaţia din Bulevardul Ghencea.
„Mihai Costea cred că o să fie jucătorul Stelei Bucureşti. De venit va
veni din vară, suma e de 1.400.000 de euro. Salariul lui nu va depăşi
pragul de la Steaua. Şi pe Florin Costea am vrut să-l iau, dar nu a vrut
să-l dea Mititelu, din cauza suporterilor. Am vorbit cu un antrenor care
l-a pregătit pe Mihai Costea, mi-a zis că e un fotbalist foarte bun, loveşte
mingea cu ambele picioare, trage la poartă din orice poziţie. Sunt sigur
că într-un an la Steaua Bucureşti, un an şi jumate, va exploda! N-a fost
greu să-l conving să vină la Steaua Bucureşti, voia de mult să vină”, a
afirmat Gigi Becali.
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O altă amendă,
o altă suspendare
Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal l-a sancţionat pe
finanţatorul Adrian Mititelu cu 12 luni de suspendare şi 300.000 de lei
penalitate sportivă pentru jignirile aduse preşedintelului Dumitru Dragomir în cadrul unor emisiuni televizate. „Sesizare secretar general al L.P.F.
vs. Mititelu Adrian - declaraţii în mass-media. În baza art. 52.1., 52.2.b,
54.4 şi 52.5 din RD se sancţionează Mititelu Adrian cu suspendare pentru 12 luni şi o penalitate sportivă de 300.000 lei”, se confirmă într-un
comunicat postat, ieri după-amiază, pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. Finanţatorul „alb-albaştrilor” a mai fost sancţionat de Comisia de Disciplină pe data de 16 februarie, cu şase luni de suspendare şi
150.000 de lei penalitate financiară, tot pentru declaraţiile făcute la adresa conducerii Ligii Profesioniste de Fotbal.

