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Sirop
stă pe loc

„Întreabă
Salvamont”

De Mărţişor, Caravana
GAUDEAMUS
poposeşte în Bănie!
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Alegeri cu bătaie
lungă, la Universitate

Rectorul va fi stabilit
în turul al II-lea de scrutin
Primul tur de alegeri pentru funcţia de rector, organizat ieri la Universitatea din Craiova, nu a fost suficient
pentru a desemna candidatul câştigător. Rezultatul votului a impus organizarea celui de-al doilea scrutin, care va
avea loc, luni, 27 februarie. Pentru această etapă rămân
în cursă prorectorul Nicolae Panea şi decanul Facultăţii
de Drept şi Ştiinţe Administrative, Dan Claudiu Dănişor,
cei doi având cele mai multe voturi. Candidatul Cezar
Spînu, directorul Departamentului de Chimie al Facultăţii de Ştiinţe Exacte a ieşit din concurs. Potrivit regulamentului de alegere a rectorului, va fi declarat câştigător
candidatul care obţine peste 50% din voturile exprimate.
La acest scrutin au fost scoase de pe lista de alegători,
cadrele didactice care până în ziua alegerilor au împlinit
vârsta de pensionare de 65 de ani. Măsura a fost luată
conform unui ordin de ministru transmis Universităţii din
Craiova cu câteva zile înainte de deschiderea secţiilor de
votare şi va rămâne valabilă şi pentru următorul scrutin.
De asemenea, pe tot parcursul procesului electoral au fost
prezenţi şi doi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.
„Secţiile de votare s-au închis la ora 18.00. Au participat în proporţie de 85%. Primul tur de alegeri a fost validat, însă nici un candidat nu a îndeplinit condiţia pentru a
ocupa funcţia de rector”, a declarat Nicolae Boteanu, preşedintele Comisiei Electorale a Universităţii din Craiova.
CARMEN RUSAN

de GABRIEL
BRATU-MIB

OFF-uri

- Are dreptate preşedintele, Popescule, de ce să aibă Parlamentul
două Camere? Să aibă doar una
singură şi s-o facă dormitor.
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MRU şterge
cu buretele
„reformele”
din Poliţie!
Prezent la bilanţul Inspectoratului General al Poliţiei Române pe 2011,
premierul Mihai Răzvan Ungureanu
a spus, între altele, un lucru de luat
în seamă, şi anume că procesul de
reformă, la noi fără sfârşit, nu presupune doar concedieri şi „reşapări”
de organigrame, ci profesionalizare
şi introducerea unor standarde de
calitate în întreaga activitate. „Nu pot
să spun că ori de câte ori vorbim,
de la an la an, de o nouă reformă în
activitatea Poliţiei Române, încep
să cred că ea nu a fost niciodată
începută...”
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Dinel Nuţu,
eliberat… dar
încă după gratii

Buenos Aires: Peste
600 de răniţi şi 50
de morţi într-un
accident feroviar
Peste 600 de răniţi şi 50 de persoane ucise, miercuri, 22 februarie, într-un accident de tren la Buenos Aires, potrivit datelor poliţiei
argentiniene. Accidentul a survenit în jurul orei locale 8, în staţia
Once, din centrul capitalei. „Trenul a intrat în gară cu o viteză de
26 km la oră şi a percutat la o ciocnire fără frânare, a explicat ministrul Transporturilor, Pablo Juan
Schiavi. Accidentul este foarte
grav. Vagoanele s-au încastrat unele în altele până la 6 metri”. Bilanţul victimelor ar putea creşte.
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Liberalii avertizează:

„Din 23 de
proiecte cu
fonduri europene
pe mediu
18 au probleme”
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 24 februarie 2012-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,3557 ............. 43557
1 lirã sterlinã..........................5,1416.......................51416

Autoritãþile bulgare au cerut
explicaþii pentru aglomeraþia
din vama Giurgiu-Ruse
Ministerul bulgar de Externe a
solicitat clarificãri din partea României în legãturã cu coloanele de TIRuri formate miercuri la punctul de trecere a frontierei Giurgiu - Ruse, informeazã pagina online a agenþiei Focus. Conform Ministerului de Externe de la Sofia, Bulgaria considerã inacceptabile acþiunile care împiedicã
libera circulaþie a persoanelor, mãrfurilor ºi vehiculelor, un principiu fundamental al Uniunii Europene. Sute
de TIR-uri aºteptau, miercuri, în Vama
Giurgiu, la punctul de frontierã cãtre
Ruse, Bulgaria, coloana de maºini
întinzându-se pe o distanþã de aproximativ 30 de kilometri, aglomeraþia
fiind cauzatã ºi de controlul amãnunþit fãcut de poliþiºtii de frontierã. Autoritãþile de frontierã române ºi bulgare au suplimentat personalul, dar,
la un moment dat, pe sensul de ieºire
din România spre Bulgaria aºteptau
aproximativ 800 de vehicule. Ministerul bulgar de Interne susþine cã problemele de la punctul de frontierã
Giurgiu-Ruse au fost cauzate de „ritmul lent al verificãrii documentelor
de cãtre partea românã”.

În maximum douã
sãptãmâni va fi stabilitã
data alegerilor locale
Guvernul urmeazã sã emitã, în
maximum douã sãptãmâni, o hotãrâre privind stabilirea datei alegerilor locale, a declarat ministrul Administraþiei ºi Internelor, Gabriel
Berca, miercuri searã, la B1TV. „Existã un calendar, va trebui emisã în
maxim douã sãptãmâni, cred cã în
douã sãptãmâni va fi o hotãrâre de
guvern sã stabilim data alegerilor,
prevãzutã de lege, ºi de acolo încoace se face calendarul cu acþiunile,
fiecare prefect ºtie exact ce are de
fãcut”, a afirmat Berca. Ministrul a
þinut sã precizeze cã pentru alegerile locale „nu trebuie nici o lege”,
urmând ca data acestora sã fie stabilitã prin hotãrâre de guvern.
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Liderul PSD Buzãu vrea ca partidul sãu
ºi PNL sã candideze separat la primãrie ºi CJ
Preºedintele PSD Buzãu, Constantin Boºcodealã (foto), a declarat, ieri, într-o conferinþã
de presã, cã a solicitat conducerii partidului ca
PNL ºi PSD sã aibã candidaturi separate pentru Consiliul Judeþean ºi pentru primãria municipiului reºedinþã de judeþ. „Am solicitat ca ºi
candidaturile la Primãria Buzãu ºi la preºedinþia
Consiliului Judeþean sã fie separate ºi probabil
va fi ºi o aprobare în sensul acesta. USL avea
în protocolul de funcþionare pentru alegerile
locale sã aibã candidaturi separate cu douã excepþii: la primãria municipiului ºi la Consiliul
Judeþean. La Buzãu excepþiile nu pot fi rezolvate. Ce atâtea discuþii? În judeþ, acolo unde
organizaþiile se înþeleg, este posibil sã existe
candidaturi comune. Organizaþiile locale trebuie sã se preocupe de maximizarea rezultatelor
ºi dacã se vor înþelege cu liberalii vor fi candidaturi comune. (...)”, a spus preºedintele PSD
Buzãu, potrivit Mediafax. Constantin Boºcodea-

lã a recunoscut cã USL nu funcþioneazã în judeþul Buzãu, ruptura fiind declanºatã dupã ce
liberalii au solicitat ca la ºefia Consiliului Judeþean Buzãu, post care în prezent revine PSD, sã fie susþinut la alegerile din iunie candidatul PNL, senatorul Cristi Bîgiu. De asemenea, Boºcodealã a dat de înþeles cã dacã nu se
va gãsi o variantã pentru ca actualul
preºedinte al Consiliului Judeþean Buzãu, Victor Mocanu, sã candideze din
nou la aceastã funcþie, acesta ar putea
sã treacã la un partid concurent: „Am
sesizat partidului cã în cazul în care
existã doi candidaþi foarte buni, de la
PSD ºi de la PNL, dacã vrei neapãrat
sã rãmânã numai unul, unul se va duce
la un partid concurent. În loc sã ai doi
buni, din care unul câºtigã ºi unul rãmâne vioara a doua dupã constituirea

Guvernul a dat bani pentru
achiziþionarea de morfinã
Premierul Mihai Rãzvan Ungureanu a convocat, ieri, o ºedinþã
specialã de Guvern, în care au
fost alocaþi 750.000 de lei, din
Fondul de rezervã al Executivului, în vederea achiziþionãrii, în
regim de urgenþã, a medicamentelor morfinice necesare tratamentului pacienþilor cu cancer. La prima rectificare bugetarã, banii vor
fi recuperaþi din bugetul CNAS.
Principalul producãtor de analgezice opioide ºi morfinã retard,
Mundipharma, a anunþat retrage-

rea de pe piaþa din România ºi, de
atunci, peste 10.000 de pacienþi
sunt în aºteptarea morfinei. Motivul invocat pentru retragere este
legat de întârzierile la decontarea
medicamentelor, dar compania a
menþionat ºi controversata taxã
claw-back. Medicamentele care
conþin morfinã sunt necesare pentru mii de pacienþi. „În lipsa acestor medicamente, pacienþii vor avea
dureri cumplite”, a declarat preºedintele Federaþiei Asociaþiei Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia.

Turcan: Nu va fi nevoie ca PDL
sã-l oblige pe Boc sã candideze
Deputatul PDL Raluca Turcan a declarat, miercuri, cã nu crede cã va
fi nevoie ca partidul sã-l forþeze pe Emil Boc sã candideze la Primãria
Cluj-Napoca dacã sondajele de opinie îl vor arãta în fruntea preferinþelor.
„Nu cred (...) cã toþi colegii mei îºi pun problema astfel: chiar dacã nu
vrea, îl forþãm. Emil Boc, s-a demonstrat în timp cã este un om cu
responsabilitate ºi cu puterea de a lua decizii dificile. (...) Dacã sondajele
de opinie vor arãta cã Emil Boc poate sã câºtige Primãria Cluj, nu cred cã
partidul va trebui sã-l forþeze. Emil Boc este un om apreciat la Cluj”, a
susþinut Turcan la un post naþional de televiziune.

Indemnizaþia pentru creºterea
copilului nu trebuie sã depindã
de plata impozitelor locale
Preºedintele Organizaþiei de Femei a PSD, Rovana Plumb, a solicitat, ieri, Guvernului, eliminarea
condiþionãrii acordãrii indemnizaþiei
de creºtere a copilului de plata taxelor ºi impozitelor locale. Plumb a
cerut Executivului modificarea prevederilor Ordonanþei 124/2011, prin
care acordarea indemnizaþiei pentru
creºterea copilului este condiþionatã de plata taxelor ºi impozitelor locale. Ea a afirmat, într-o conferinþã
de presã, cã astfel de condiþionalitãþi pentru acordarea indemnizaþiei
de creºtere a copilului nu existã nicãieri în lume, indemnizaþia respectivã fiind un drept al copilului.

alianþei, reuºeºti sã rãmâi numai cu unul singur
ºi celãlalt sã plece la un partid concurent”.

Miºcarea Popularã s-ar
putea naºte în martie,
iar sigla ar putea fi o inimã
Prim-vicepreºedintele PDL
Sorin Frunzãverde a declarat,
pentru „Gândul”, cã „În opinia
mea, în martie, Miºcarea
Popularã va deveni realitate
ca alianþã electoralã”, a spus
Frunzãverde. În viitoarea
alianþã s-ar regãsi, alãturi de
PDL, PNÞCD, partid fãcând
parte din aceeaºi familie
europeanã – PPE - ecologiºtii, dar ºi UNPR, potrivit unor
surse democrat-liberale.
Conform aceloraºi surse,
cooptarea în Miºcarea Popularã a UNPR este vãzutã de
unii democrat-liberali ca
oportunã, însã alþii sunt de
pãrere cã, din punct de
vedere doctrinar, în acest
moment, PDL nu este compatibil cu formaþiunea lui
Gabriel Oprea. De aceeaºi
pãrere cu Frunzãverde este ºi
deputatul Cezar Preda, care a
declarat ieri, pentru Mediafax, cã Miºcarea Popularã ar
trebui sã fie construitã înainte
de alegeri ºi sã includã
PNÞCD, PNG, PDL ºi
Partidul Ecologist. „PDL îºi
plãteºte acum erorile fãcute

la Congres, când trebuia sã
ne aliniem la popularii europeni în ceea ce priveºte siglã
ºi culoare. O alianþã electoralã este absolut obligatorie
atunci când ai în faþã o alianþã
politicã, asta înseamnã maturitate politicã, dar suntem încã
la faþa bâlbâielilor. Hai sã
facem aceastã Miºcare
Popularã ºi sã ne apucãm de
treabã, pentru cã mai avem
90 de zile pânã la alegeri”, a
precizat Cezar Preda. Dacã
se va face aceastã alianþã,
vor fi schimbate atât sigla, cât
ºi culoarea pe care o are
PDL acum, una dintre variante pentru siglã fiind „inima”,
simbolul PPE. Pentru culoarea acestei alianþe se ia în
calcul verde sau/ºi albastru,
au mai spus sursele citate. De
altfel, culorile verde ºi albastru au fost folosite de Organizaþia de Tineret a PDL la
ªcoala de varã pe care au
organizat-o anul trecut, sub
sloganul „Smart&Right”, dar
ºi în campania electoralã
pentru alegerile parþiale de la
Piatra Neamþ.

215 români au fãcut cereri
de repatriere din Siria
Un numãr de 215 cetãþeni români din Siria ºi membri ai familiilor
acestora au adresat, pânã în prezent, cereri de repatriere Ambasadei
României la Damasc, informeazã un comunicat transmis ieri de MAE.
Potrivit purtãtorului de cuvânt al MAE, Doris Mircea, 45 dintre aceºtia au adresat cereri de repatriere imediatã, fiind ajutaþi sã facã rezervãri pentru cursele aeriene de linie, iar 170 au fãcut cereri de repatriere ulterioarã, urmând sã decidã mai târziu asupra momentului plecãrii din Siria. „Nu este cazul, în acest moment, pentru decizia trimiterii unei aeronave speciale”, a declarat, pentru Mediafax, Doris Mircea. Pânã în prezent au fost repatriaþi 18 cetãþeni români, iar alþi 11
cetãþeni români au sosit în þarã în cursul nopþii trecute.
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Sirop stã pe loc
Administratorul SC Salubritate
SRL Craiova, Flavius Sirop, a rãmas, deocamdatã, în funcþie. Deºi
se aºtepta ca, în plenul de ieri, sã
fie demis, acesta nici mãcar nu a

mai intrat la vot. Viceprimarul
Theodor Sas, cel care i-a þinut locul primarului la ºedinþa de ieri, a
tranºat rapid soarta acestuia: a retras proiectul de la dezbateri.

social-democratul Gheorghe Nedelescu, care a mãrturisit cã a ºi
distrus respectiva foaie. “A circulat o hârtie prin salã care nu
avea nici un antet ºi nici o semnãturã. Se acuzau unii pe alþii în
ea, dar pentru cã nu era însuºitã
de nimeni, eu am rupt-o”, a spus
Gheorghe Nedelescu. Mult mai
vocali au fost însã consilierii PDL,
Marian Vasile ºi Sabin Giurgiu,care au cerut explicaþii precise legate de identitatea celui care a
întocmit acest document.

Sirop, luat la bani mãrunþi
ªeful Salubritãþii craiovene,
Flavius Sirop, a intrat cu emoþii
mari în plenul de ieri, aºteptându-ºi mazilirea. Nu s-a întâmplat
deloc aºa, consilierii municipali
asistând la o rãsturnare de situaþie la care puþini se aºteptau.
Primarul Antonie Solomon, care
a lipsit de la ºedinþã, i-a transmis
viceprimarului Theodor Sas sã
scoatã de pe ordinea de zi punctul de hotãrâre referitor la demiterea directorului SC Salubritate SRL. Motivaþia pe care a
adus-o acesta a fost cã materi-

alul de fundamentare a acestei
propuneri a ajuns prea târziu pe
masa aleºilor locali, astfel încât
aceºtia nu au mai avut timpul necesar sã studieze problema.

O foaie misterioasã
a circulat prin salã
De altfel, doi consilieri municipali au spus, chiar în timpul ºedinþei, cã au primit o hârtie nesemnatã de nici un funcþionar public
al Primãriei care ar fi trebuit sã
constituie baza materialã a acestei demiteri. Primul consilier a fost

De cealaltã parte, consilierii
PSD au þinut sã arate cã administratorul Salubritãþii nu meritã
sã mai rãmânã în aceastã funcþie
pentru cã nu îºi dã interesul de a
se ocupa de aceastã societate,
fiind orientat mai mult pe partea
politicã. “ªi eu i-am dat votul când
a fost pus în funcþie pentru cã am
zis cã este un tânãr care meritã
sã i se dea aceastã ºansã. În timpul deszãpezirii din aceastã iarnã, l-am sunat sã întreb despre o
deszãpezire a unei strãzi de la
marginea oraºului ºi mi l-a dat la

Consilierii
Consilierii municipali,
municipali, obsedaþi
obsedaþi de
de imagine
imagine
Apropiata campanie electoralã aproape cã îi scoate din minþi pe
aleºii locali. Timp de mai bine de o orã, consilierii s-au târguit pe
marginea felului în care ar trebui sã se adreseze Executivului Primãriei Craiova, cerând cu insistenþã sã li se dea dreptul sã vorbeascã
la microfon ºi nu sã se exprime în scris.
Scandalul a pornit, de fapt,
chiar de la ordinea de zi, de pe
care a lipsit celebrul punct dedicat întrebãrilor ºi interpelãrilor, la
mare cãutare acum când se
apropie campania electoralã.
Consilierii PDL au reacþionat vehement când le-a fost adus la
cunoºtinþã cã acest punct nu se
mai regãseºte în desfãºurarea
acestei ºedinþe întrucât lipseºte
primarul Antonie Solomon, care
ar fi trebuit sã ofere rãspunsurile. “Ce treabã avem noi dacã
domnul primar evitã sã ne întâlneascã ºi preferã sã meargã la
ºedinþe de partid în loc sã vinã
aici ºi sã discutãm despre problemele oamenilor?”, a început discuþiile consilierul democrat-liberal, Nicolae Marinescu. A fost
susþinut imediat de colegii de partid, Sabin Giurgiu ºi Marian Vasile, ambii cerând cu insistenþã ca
întrebãrile pe care le au sã fie,
totuºi, adresate lui Terodor Sas,
viceprimarul înlocuindu-l pe primar. Lucrurile au mers pânã acolo încât acesta din urmã a fost
acuzat de “timiditate”, pe care ar
fi încercat sã o contracareze cu
convorbiri misterioase la telefon.

Dacã e circ, atunci sã fie!
Consilierul PSD Constantin

Rãducãnoiu a pus punctul pe “i”,
spunând cã oful aleºilor locali
PDL nu este de a semnala ce
probleme au craiovenii, ci un alt
mod de a-ºi face imagine prin
luãrile lor de cuvânt. “Este evident cã ne intereseazã doar sã
fim filmaþi ºi fotografiaþi. De aceea, cred cã nu are rost sã vorbim în van, când primarul lipseºte”, a spus acesta. De altfel,
Rãducãnoiu a propus ca întrebãrile sã fie adresate în scris, urmând ca ºi rãspunsurile sã fie
date în acelaºi mod. De cealaltã
parte, consilierii democrat-liberali au propus ca aceleaºi între-

bãri sã fie fãcute de la microfon,
mulþumindu-se ºi cu rãspunsuri
oferite-n plic. Aºa s-a ºi votat în
cele din urmã. “Asistãm de câteva luni la circ în Consiliu Local
Municipal. Aº dori ca preºedintele de ºedinþã, oricare ar fi, sã
aplice sancþiunile care se impun
vãzând comportamentul unora
dintre noi”, a spus consilierul
PSD, Bianca Predescu. Solicitarea sa nu a fost pusã în practicã.
Întâmplarea a fãcut ca sala
de ºedinþã chiar sã fie plinã, pe
timpul plenului, mulþi dintre cei
prezenþi râzând, bãtând din palme ºi chiar fluierând.

Gheorghe Nedelescu
telefon pe directorul adjunct. Am
aflat cu surprindere cã nu ºtie de
unde ºi pânã unde þine oraºul. De
ce? Probabil pentru cã stã mai
mult prin ºedinþe de partid, în loc
sã se ocupe de instituþia sa”, a
spus Constantin Rãducãnoiu.

lubritate. “Celor care l-au acuzat pe administratorul Flavius
Sirop cã nu s-a preocupat de lucrarea licenþei vreau sã le spun
cã existã licenþã ºi ea este valabilã pânã în luna decembrie.
Pânã atunci, se vor schimba lucrurile, va fi un alt primar, alþi
Din motive de … violet
consilieri”, a spus Mãrinicã DinCel mai mare apãrãtor al sãu,
cã. Aflat în salã, Flavius Sirop a
aºa cum era de aºteptat, a fost
declarat cã e bucuros de “victoviceprimarul Mãrinicã Dincã.
ria” sa, care “îmi demonstreazã
Acesta l-a susþinut pe Flavius Sicã nu cei ºapte consilieri au inirop cu argumentul cã adminisþiat îndepãrtarea mea, ci primatratorul a reuºit, în ciuda piedicirului. Din punctul meu de vedelor care i-au fost puse, sã obþinã
re, Solomon este incompetent
licenþa pentru societatea de sapentru a doua. Dacã are ceva personal cu mine, atunci sãmi cearã public demisia”,
a spus Sirop, care s-a arãtat ºi foarte mândru de inspiraþia pe care a avut-o,
dis-de-dimineaþã, când ºia pus o cãmasã ºi o cravatã de culoarea violet.
Tot în plenul de ieri,
consilierii municipali au
aprobat ºi delegarea de
gestiune a serviciului de
salubrizare cãtre societatea proprie, SC Salubritate Craiova SRL. Dupã
cum se spune în raport,
respectivul contract are
Mãrinicã un termen de valabilitate
de un an, începând cu
Dincã
luna martie 2012.

Gratuitãþile pentru pensionari
au fost aprobate
Pensionarii care primesc pensii mai mici de 1.000 de lei pe lunã
vor circula gratuit pe mijloacele de transport ale RAT Craiova.
Deºi au avut mai multe discuþii în contradictoriu referitoare la finanþarea acestor facilitãþi, aleºii locali au adoptat, în plenul de ieri,
cu unanimitate de voturi, proiectul de hotãrâre care prevede acordarea de gratuitãþi ºi reduceri la transport pentru mai multe categorii de craioveni. Acest proiect le dã dreptul pensionarilor cu pensii
sub 1000 de lei sã circule cu autobuzele ºi tramvaiele RAT Craiova
pe baza buletinului ºi a cuponului de pensie. Cei cu pensii mai mari
beneficiazã de abonamente reduse cu 50 la sutã din valoare. De
aceastã subvenþie, de 50 la sutã din valoarea abonamentului, vor
beneficia, de la 1 martie, ºi elevii ºi studenþii care învaþã într-o
unitate de învãþãmânt de stat din Craiova.

eveniment
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Dinel Nuþu, eliberat …
dar încã dupã gratii
Dinel Nuþu, fost Staicu, a obþinut anularea sentinþei prin
care a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru devalizarea Bãncii Internaþionale a Religiilor. Asta dupã ce, miercuri, Curtea de Apel Craiova a admis contestaþia în anulare depusã de afaceristul craiovean. Deºi instanþa a dispus
punerea în libertate a bãrbatului, acesta nu va pãrãsi Penitenciarul Rahova, unde este încarcerat, întrucât este arestat
preventiv într-un alt dosar, aflat pe rolul Judecãtoriei Sectorului 2 Bucureºti, vizând fraudarea patrimoniul S.C.
Transgaz S.A Mediaº cu peste 11 milioane de euro.
Curtea de Apel Bucureºti a admis, miercuri, 22 februarie, contestaþia în anulare depusã de Dinel Nuþu (foto), fost Staicu, ºi a
dispus desfiinþarea hotãrârilor prin care
acesta a fost condamnat pentru fraudarea
Bãncii Internaþionale a Religiilor. Este vorba
despre sentinþa penalã nr. 1240 din 15 iunie 2010 pronunþatã de Judecãtoria Sectorului 4 Bucureºti, de decizia penalã nr. 802
din 16 decembrie 2010 pronunþatã de Tribunalul Bucureºti ºi, în final, de decizia penalã nr. 741 din 4 aprilie 2011 pronunþatã
de Curtea de Apel Bucureºti prin care Dinel Nuþu era condamnat la 7 ani de detenþie. Drept urmare, instanþa a anulat mandatul de executare a pedepsei emis pe numele contestatorului ºi a dispus punerea de
îndatã în libertate a acestuia. Potrivit reprezentanþilor Curþii de Apel Bucureºti, decizia a fost luatã pe motiv cã “existã autoritate de lucru judecat”, mai exact, o persoanã nu poate fi trasã la rãspundere de
mai multe ori pentru aceeaºi faptã. Iar din
câte se pare, Curtea de Apel Craiova a
dat o hotãrâre definitivã prin care a menþinut rezoluþia procurorilor DNA Craiova de

neîncepere a urmãririi penale faþã de Dinel Nuþu (Staicu).

Sãptãmâna trecutã s-a menþinut
mãsura arestãrii preventive
Chiar dacã a scãpat de condamnarea
la cei 7 ani de puºcãrie, Dinel Nuþu (Staicu) rãmâne, în continuare, în Penitenciarul Rahova, întrucât pe 13 aprilie 2011, pe
numele lui a fost emis un mandat de arestare preventivã în dosarul prejudicierii
companiei Transgaz. Procurorii Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (DNA) l-au trimis
în judecatã pe Dinel Nuþu (Staicu), alãturi
de alte opt persoane, pentru mai multe infracþiuni prin care au fraudat patrimoniul
S.C. Transgaz S.A Mediaº cu peste 11
milioane de euro. Cele nouã persoane sunt
acuzate de asociere în vederea sãvârºirii
de infracþiuni ºi abuz în serviciu contra
intereselor publice, cu consecinþe deosebit de grave. Potrivit unui comunicat al
DNA, din probele administrate în faza de
urmãrire penalã, s-a stabilit cã, în perioada august 2000 - iulie 2001, Aurel-Gabriel
Coconea, în calitate de director general

al SNTGN Transgaz S.A. Mediaº (având,
în aceastã funcþie, atribuþii de ordonator
de credite ºi reprezentare a societãþii în
relaþiile cu terþii), a încheiat, cu încãlcarea normelor legale, 14 Convenþii de plãþi
cu cinci societãþi cu capital integral de stat.
Prin încheierea acestor convenþii, spuneau
procurorii, Coconea ar fi interpus în circuitul financiar dintre societaþile de stat
transportatoare, distribuitoare ºi respectiv beneficiare de gaze naturale patru societaþi private: S.C. BDJ S.A. Craiova,
S.C. Padogaz S.A. Bucureºti, S.C. Sironex S.A. Craiova, S.C. Dumimpex SM
S.R.L. Bucureºti, toate controlate de Dinel Staicu ºi cãrora le-a asigurat finanþarea, în mod fraudulos. Cele patru societãþi comerciale controlate de Dinel Stai-

cu, reprezentate de Cornel Volintiru ºi Vlad
Rebega, Carmen-Ioana Popescu, Tudorica ºi Iulian Siclitaru, nu au avut activitate comercialã, nu prezentau credibilitate
din punct de vedere financiar ºi nu au avut
relaþii comerciale cu societãþile implicate
în încheierea actelor de compensare, iar
sumele de bani astfel încasate ar fi fost
direcþionate cãtre firmele din grupul controlat de Dinel Staicu ºi ar fi ajuns în conturile personale ale inculpaþilor sau în conturile altor societãþi în care aceºtia erau
implicaþi, de unde au fost retrase în numerar, dupã cum explicau procurorii.
Dosarul este pe rolul Judecãtoriei Sectorului 2 Bucureºti, instanþã care sãptãmâna
trecutã, pe 15 februarie, a menþinut mãsura
arestãrii preventive a lui Dinel Nuþu.

Închisoare cu suspendare pentru
agentul de poliþie Durãu
Agentul de poliþie Cristian Denis Durãu, trimis în judecatã pentru luare
de mitã dupã ce, la sfârºitul anului trecut, a luat ºpagã de la doi ºoferi, a
fost condamnat de judecãtorii de la Tribunalul Dolj la o pedeapsã de 8
luni închisoare, cu suspendare. Hotãrârea, pronunþatã miercuri de instanþã, poate fi atacatã cu apel atât de inculpat, cât ºi de procurori.

Reamintim cã agentul de poliþie
Cristian Denis Durãu (foto), de 33
de ani, din Craiova, care îºi desfãºura activitatea în cadrul Secþiei de
Poliþie Ruralã Nr. 4 Coºoveni, a
fost arestat preventiv pe 30 decembrie 2011, dupã ce un ºofer a
sunat la 112 ºi a anunþat cã acesta
l-a oprit în trafic, în comuna Malu

Mare, ºi i-a cerut ºpagã ca sã
nu-l amendeze ºi sã nu-l lase fãrã
permisul de conducere pentru o depãºire neregulamentarã. Conform
rechizitoriului întocmit de procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, pe 29 decembrie
2011, seara, la ora 18.40, A. B.
(ºoferul denunþãtor), a sunat la 112

ºi a povestit cã, în aceeaºi searã,
în timp ce circula cu autoturismul
sãu, un Mercedes înmatriculat în
Italia, prin comuna Malu Mare, a
fost oprit de un echipaj de poliþie
format din doi agenþi. Cel care l-a
oprit, Constantin Florescu, i-a solicitat documentele ºi i le-a înmânat colegului sãu, Cristian Denis
Durãu. Durãu i-a spus ºoferului
cã a efectuat o depãºire neregulamentarã, pe linia continuã, faptã pentru care urmeazã sã fie
sancþionat cu amendã în valoare
de 1.200 lei ºi sã îi fie reþinut permisul de conducere pentru trei
luni. Poliþistul i-a explicat apoi
ºoferului oprit cã, dacã vrea sã
scape cu o sancþiune mai blândã
ºi sã nu rãmânã fãrã permis, “pot
rãmâne prieteni”… însã contra
sumei de 300 de euro sau 1.000
de lei. Dupã ce au mai negociat,

poliþistul ºi ºoferul au cãzut de
acord asupra sumei de 200 lei,
denunþãtorul propunându-i agentului sã îl însoþeascã în localitatea
Rojiºte, unde locuiesc pãrinþii sãi,
pentru a-i da banii. O parte din
discuþii au fost ºi înregistrate de
ºofer cu telefonul, devenind probe în anchetã. Colegul de patrulã
al lui Durãu, agentul Florescu, ce
conducea maºina de serviciu, nu
s-a împotrivit deplasãrii la Rojiºte, deºi cunoºtea motivul pentru
care urma sã ajungã acolo. Pe
drumul de la Malu Mare la Rojiºte, A. B. a sunat pe 112 ºi a povestit ce i se întâmplase. Ofiþerii
Serviciului Judeþean Anticorupþie
Dolj din cadrul Direcþiei Generale
Anticorupþie (DGA) au ajuns în
comuna Malu Mare, i-au identificat pe cei doi poliþiºti ºi i-au dus
la Parchetul de pe lângã Tribuna-

lul Dolj, unde, pe 30 decembrie
2011, s-a mai prezentat un ºofer
care “cotizase” cu douã sticle de
whisky. Cristian Denis Durãu a
fost arestat preventiv pe 30 decembrie 2011 ºi eliberat pe 16 ianuarie 2012 cu interdicþia de pãrãsire a localitãþii de domiciliu, în
timp ce faþã de agentul Constantin Florescu s-a dispus, prin rechizitoriu, scoaterea de sub urmãrire penalã ºi aplicarea unei amenzi
în valoare de 1.000 lei.
Miercuri, 22 februarie a.c., magistraþii Tribunalului Dolj au pronunþat sentinþa în dosar ºi l-au condamnat pe Durãu la 8 luni de închisoare
cu suspendare condiþionatã a executãrii pedepsei pe perioada unui termen de încercare de 2 ani ºi 8 luni.
Decizia instanþei poate fi atacatã cu
apel, în termen de 10 zile, atât de
inculpat, cât ºi de procurori.
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MRU şterge cu buretele
„reformele” din Poliţie!
MIRCEA CANŢĂR

Prezent la bilanţul Inspectoratului General al Poliţiei Române pe
2011, premierul Mihai Răzvan
Ungureanu a spus, între altele, un
lucru de luat în seamă, şi anume
că procesul de reformă, la noi fără
sfârşit, nu presupune doar concedieri şi „reşapări” de organigrame,
ci profesionalizare şi introducerea
unor standarde de calitate în întreaga activitate. „Nu pot să spun
că ori de câte ori vorbim, de la an
la an, de o nouă reformă în activitatea Poliţiei Române, încep să

cred că ea nu a fost
niciodată începută, că fiecare nou
conducător, nou
şe f de de partament, are o viziune proprie asupra
înţelesului acestui
termen şi îşi pierde legătura directă cu problemele
reale, evitând să se refere la disfuncţionalităţi sau la problemele
reale ale sistemului”. În linii mari,
noul premier se apropie de adevăr,
beneficiar fiind al unui anumit simţ
al oportunităţii. Deşi, în afara unor
informări coafate, n-are de unde
cunoaşte problemele reale ale poliţiştilor români. Cu nimic mai slab
pregătiţi profesional sau deloc sub
standardele europene de competenţă în materie, faţă de omologii
lor din spaţiul UE. Sigur că toţi miniştrii de resort de până acum au

clamat, cu emfază, reforma şi probabil că predecesorul lui Gabriel
Berca s-a simţit chiar vexat la declaraţia premierului. Traian Igaş a
adus în Capitală, potrivit presei de
la Arad, un fond de cadre, fidel
politic de a fi plantat în structuri
de decizie. Asemenea demersuri nu
au fireşte nimic comun cu reforma, dar au cu altceva. Despre care
nu trebuia discutat. Pentru Mihai
Răzvan Ungureanu diplomaţia şi
politica în genere sunt, o spunea
un mentor de-al său, nu simple
dexterităţi anexe, conjuncturale, ci
ingredientele unei vocaţii. Numai
că un discurs în faţa poliţiştilor,
pentru a fi credibil, are de îndeplinit câteva exigenţe. Doar prin dimensiunea curată gramatical şi
sobră nu te poţi salva în faţa acelora pe care doar constrângerile
regulamentare, frica de consecinţe, i-a împiedicat să spună deschis
ce aveau pe suflet. Adică, mai

exact, cu ce se confruntă, cotidian, în exercitarea profesiei, administrându-şi cu greu supravieţuirea, din cauza sporurilor şi salariilor reduse nemilos, pe fondul
escaladării fenomenului infracţional. A transmis poliţiştilor,premierul Ungureanu că este nevoie „să
schimbe faţa poliţiei” dacă nu sunt
mulţumiţi de propria imagine în
rândul populaţiei, generată inclusiv de aducerea lor în cătuşe în
faţa organelor de cercetare penală. Afirmaţia este corectă pe fond,
numai că de la Mihai Răzvan Ungureanu pretenţiile, în planul dialecticii naturale, a resurselor argumentării, nu sunt identice cu cele
faţă de predecesorul său. Nici o
ţară din spaţiul UE n-a dezvoltat
atâta patos în incriminarea propriei
poliţii, cu precădere a celei de frontieră, într-un moment în care se
aştepta „unda verde” pentru accederea în spaţiul Schengen. Şi vom

da un exemplu: în Franţa, un imens
scandal eclozat la poliţia din Lyon,
unde numărul doi, Michel Neyret,
a fost arestat, anul trecut, împreună cu încă doi sau trei apropiaţi,
a făcut obiectul unor declaraţii ale
ministrului de resort, Claude Gueant. Şi atât. Premierul Francois
Fillon n-a avut referiri la faptul că
„reforma” n-a fost terminată în
poliţia franceză. O convertire la
musculatură, „mă voi implica personal în schimbări”, nu-l prinde pe
Mihai Răzvan Ungureanu. După
cum nu-l prinde nici nevoia de febră şi vociferare. Pariul lui implică,
pe lângă înzestrări acrobatice, cinisme de circumstanţă şi decepţii,
relativisme dizolvante, luciditate şi
discernământ. Pentru ca poliţia română să fie ceea ce îşi doreşte,
atunci trebuie să i se şi dea mai mult
decât i se dă. Cu îndemnuri şi apeluri la conştiinţă au încercat şi alţii.
Inoperant.

Pentru a-şi acoperi cheltuielile cu deszăpezirea din această iarnă grea,

104 comune din Dolj
vor primi bani de la Consiliul Judeţean
Peste 580.000 lei vor fi alocaţi de Consiliul
Judeţean Dolj către primăriile celor 104 comune din judeţ, pentru a acoperi o parte din banii
cheltuiţi de administraţiile locale din fonduri
proprii pentru acţiunile de deszăpezire din această iarnă grea, a anunţat, joi, preşedintele CJ, Ion
„Am decis să propunem în prima şedinţă
de consiliu judeţean, care va avea loc săptămâna viitoare, un proiect de hotărâre prin
care să alocăm bani din fondul de rezervă al
Consiliului Judeţean Dolj tuturor celor 104
localităţi rurale, în funcţie de numărul de sate
componente al fiecărei comune. Localităţi
precum Melineşti, Goeşti sau Argetoaia, care
au un număr considerabil de sate aparţinătoare, vor beneficia de o sumă mai mare de
bani, în jur de 10.000 de lei, în timp ce localităţile mai mici de o sumă de minim 5.000
de lei. Primarii au plătit din propriile fonduri,
care nu sunt deloc mari, pentru motorina
folosită la deszăpezire, pentru lemnele de
încălzire la şcoală şi pentru a veni în ajutorul oamenilor, care au avut probleme în
această perioadă grea. Din păcate, în fondul
de rezervă ne-au rămas puţini bani, aproximativ 700.000 lei. Noi am fi dorit să alocăm
mai mulţi bani către primăriile din Dolj, însă
posibilităţile financiare nu sunt suficiente. Din
banii pe care îi mai avem în fondul de rezervă, dacă şi consilierii judeţeni vor fi de acord,
vom aloca şi o sumă, în jur de 50.000 lei,
către judeţul Vrancea, afectat, aşa cum se
ştie, de aceste ninsori abundente. Nu putem
şi nu trebuie să uităm că în 2006, atunci când
inundaţiile au făcut prăpăd în partea de Sud
a Doljului, după ce Dunărea s-a revărsat, alte
judeţe au venit în ajutorul nostru şi ne-au

Prioteasa. De asemenea, executivul Consiliului
Judeţean Dolj va propune spre aprobare consilierilor judeţeni ca o sumă de 50.000 lei, din fondul de rezervă al instituţiei, să fie alocată judeţului Vrancea, grav afectat de căderile abundente
de zăpadă din ultimele săptămâni.

oferit sprijinul lor necondiţionat”, a declarat
preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa.

„Trebuie să facem eforturi pentru
a dota unitatea de drumuri cu utilaje”
Totodată, Ion Prioteasa apreciază implicarea primarilor doljeni în acţiunile de deszăpezire a localităţilor pe care le conduc,
precum şi buna colaborare cu Instituţia Prefectului. „A fost cea mai grea iarnă din mandatul meu. Vreau să-i felicit pe mulţi dintre
primarii doljeni care, din puţinul pe care l-au
avut la dispoziţie, au găsit posibilitatea şi au
cumpărat utilaje pentru primărie. Pe o parte
dintre aceşti primari i-am văzut pe tractor,
pe câte o uliţă a unui sat, încercând să facă
un culoar de trecere. Au fost eforturi deose-

bite făcute şi de oamenii de la societatea noastră de drumuri şi poduri. Nu pot să spun că totul a fost
perfect, dar vreau să le mulţumesc
acestor oameni care uneori au dormit într-un tractor, încălzindu-se la
câte o butelie de gaz doar pentru a
putea ca dimineaţa să-şi reia activitatea cât mai devreme. Aş scoate în
evidenţă şi buna colaborare cu Prefectura Judeţului Dolj. Această iarnă ne-a arătat că am făcut bine
atunci când am achiziţionat utilaje
pentru societatea noastră, însă nu
este suficient. În continuare trebuie
să facem eforturi pentru a dota unitatea de drumuri şi să achiziţionăm
utilajele de care mai avem nevoie. Un
alt obiectiv important al Consiliului
Judeţean, Aeroportul din Craiova,
care se află de mai mult timp în atenţia noastră şi care se află într-un amplu proces de
modernizare, are nevoie, la rândul său, de o
dotare suplimentară, pentru că s-a văzut că o
iarnă grea, ca cea din acest an, poate pune
probleme”, a mai spus Ion Prioteasa.

Sumele vor fi supuse aprobării în viitoarea şedinţă a Consiliului Judeţean Dolj
Conducerea CJ Dolj propune consilierilor judeţeni spre adoptare un proiect de ho-

Ion Prioteasa

tărâre prin care să se aloce din fondul de
rezervă al instituţiei către primăriile a 104
comune suma de 583.000 lei. Un număr de
73 de localităţi rurale, care au între unu şi
patru sate aparţinătoare, primesc suma de
5.000 lei, 18 localităţi, care deţin între cinci
şi şase sate, primesc 6.000 lei, opt, care au
între şapte şi opt sate, vor primi 7.500 lei,
în timp ce cinci comune, care au între nouă
şi 13 sate, primesc 10.000 lei.
MARIN TURCITU
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Liberalii avertizează:

România se confruntă cu o realitate care nu poate fi negată.
Suntem ţara cu cea mai mică absorbţie a fondurilor comunitare
din UE. Potrivit datelor prezentate de Ministrul Afacerilor, Leonard Orban, România a absorbit
până la data de 10 februarie o
sumă de 1.211 miliarde de euro,
fonduri structurale şi de coeziune care, din păcate, nu reprezintă
mai mult de 6,3 procente în alocarea obiectivului de convergenţă. “Dacă lucrurile astea s-au manifestat în decursul vremii, şi angajamentul fiecărui guvern în momentul învestirii a fost unul de
prioritizare şi încurajare a atragerii de fonduri europene, iată că
pentru a doua oară în decurs de

câteva luni, ne confruntăm cu o
situaţie dramatică”, a declarat Ionuţ Stroe.

„Experţii Comisiei Europene
au fost mult mai vigilenţi
anul acesta”
Nu era de ajuns că absorbţia
fondurilor europene era una foarte mică, au mai fost întrerupe şi
plăţile pe fonduri europene prin
POSDRU. “Acest program este
cel mai accesat din România. Sper
să beneficiem în continuare de pe
urma celor 3,47 de miliarde de euro
pe care îi aşteaptăm de foarte mult
timp, şi sper ca această aşteptare
să nu mai dureze. Efortul statului
român, în cuantum de 612 milioane de euro, este într-adevăr o

“o întrerupere efectivă”, ci acest
lucru înseamnă că pe perioada a
şase luni, România trebuie să remedieze toate neregulile semnalate de către experţii UE: “În măsura în care România îşi va face
treaba, sperăm să nu se suspende aceste fonduri europene. Blo-

sumă, dar trebuie să fie acoperită
pentru că beneficiile sunt din cele
mai mari, dar iată că programul a
fost întrerupt, la fel cum anul trecut se întâmpla cu Programul Operaţional Regional derulat la vremea
respectivă prin Ministerul Dezvoltării şi Turismului. Experţii Comisiei Europene au fost mult mai vigilenţi anul acesta, după ce anul
trecut au descoperit foarte multe
nereguli în ceea ce priveşte folosirea acestor fonduri la nivelul UE şi
au dispus această întrerupere”, a
mai declarat Stroe.

„Sperăm să nu se suspende
aceste fonduri europene”
Liberalul Ionuţ Stroe a ţinut să
precizeze că nu vorbim despre

stabilite foarte clar în misiunile
de audit de anul trecut. În cazul
POSDRU este vorba de o misiune de audit din anul 2011 care a
făcut nişte recomandări, ce trebuiau să fie puse în aplicare în
ceea ce priveşte atât managementul acestor fonduri, cât şi
achiziţiile care s-au făcut pe ele,
iar aceste lucruri trebuiau remediate până la un anumit termen”,
a spus Ionuţ Stroe.

„În domeniul transporturilor,
există o comisie în România
care nu a transmis
încă rezultatele”
Ionuţ Stroe

Pe perioada protestului din
Parlamentul României, parlamentarii USL şi-au propus să nu
stea degeaba, şi să tragă semnale
de alarmă cu privire la derapajele celor care sunt la putere. În
această temă s-a înscris şi conferinţa de presă, de ieri, a deputatului PNL Ionuţ Stroe. Acesta a
punctat mai multe aspecte legate
de întreruperea finanţări pe
proiectele POSDRU de către
Comisia Europeană, exprimânduşi speranţa că actuala putere va fi
capabilă sa răspundă acestei
situaţii, pentru ca România să nu
piardă aceste sume importante.

„Din 23 de proiecte cu fonduri
europene pe mediu 18 au probleme”

carea acestor cereri de rambursare către Comisia Europeană înseamnă că finanţatorul nu mai
decontează facturile trimise de
beneficiari prin aceste programe
operaţionale. Din păcate, pentru
a doua oară România riscă să
piardă din c auza între ruperii
acestor fonduri europene, pentru
că nu şi-a îndeplinit obligaţiile

Deputatul a atras atenţia că misiunile de audit ale Comisiei Europene în România se derulează
în continuare, pe proiectele de
mediu, şi din 23 de proiecte 18
au probleme. “Până în momentul
de faţă, din 23 de proiecte pe
mediu verificate, 18 aveau probleme. Sper să nu se întâmple acelaşi lucru care s-a întâmplat şi cu
proiectele pe POSDRU, şi autorităţile române să fie suficient de
responsabile în a remedia neregulile semnalate. În domeniul transporturilor există o comisie în România, dar nu a transmis încă rezultatele. Este un semnal pe care
trebuie să-l tragem”, a conchis
Ionuţ Stroe.

Purtătorul de cuvânt al TSD, Mihai Sturzu:

“Eu cred că o ţară poate progresa dacă are
o populaţie educată, instruită şi sănătoasă”
Ieri, în conferinţa de presă, alături de Florentin Tudor, preşedintele TSD Craiova, a
fost prezent şi purtătorul de cuvânt al tinerilor social-democraţi la nivel naţional, Mihai Sturzu, unul dintre cei trei componeţi

“Din experienţa mea de
aproape 16 ani în viaţa publică,
am învăţat că indiferent ce ai
de făcut în lumea asta, este
mereu un aliat care te ajută să
îţi duci planul la îndeplinire, iar
acesta este presa. Este pentru
prima dată când mă aflu la
Craiova în această calitate de
purtător de cuvânt al TSD. Din
nefericire, resursa umană, care
este cea mai importantă, a fost
lăsată în voia etnobotanicelor în
România. Din acest motiv mam gândit că eforturile mele
transpuse în urmă cu câţiva ani
într-un proiect de educaţie nonformală s-ar putea să ajute
câţiva tineri, măcar din această
ţară, să meargă pe un drum al
succesului”, a declarat Mihai
Sturzu.

“Din nefericire, în ultimul an,
Guvernul a închis şcoli şi spitale”
Purtătorul de cuvânt al TSD a
mărturisit că cel care l-a convins
să intre în PSD a fost Victor
Ponta, un om în care are mare
încredere: “Proiect de educaţie
nonformală m-a dus la un
prieten,Victor Ponta, căruia i-am
cerut sfatul. El mi-a spus că am
foarte puţine şanse să schimb
ţara, să mut munţii din loc singur,
şi mi-a deschis uşa către această
zonă. Eu cred că o ţară poate
progresa dacă populaţia ei este
una educată, instruită şi sănătoasă. Din nefericire, în ultimul an
Guvernul a închis şcoli şi spitale,
şi mă tem că atunci când voi avea
copii s-ar putea ca ei să nu aibă
unde să meargă la şcoală sau să

ai cunoscutei trupe de muzică HIQ. Acesta
a venit la Craiova, pentru a vorbi despre
politicile publice pe care TSD doreşte să
le implementeze în România, odată ce USLul va ajunge la guvernare.

nu aibă unde să se trateze. Ca
orice om normal m-am întrebat
ce trebuie să fac. Nu cred că este
corect ca doar dacă ai o situaţie
materială bună să poţi să accezi la
educaţie. Politica şi treaba unui
partid de stânga sunt să rezolve
aceste lucruri”, a mai spus Mihai
Sturzu.

“USL are soluţii aparent uşoare,
dar foarte curajoase”
Social-democratul a prezentat
la Craiova platforma online a
TSD, care îşi propune să fie
puntea de legătură între politicieni
şi tinerii cu idei din întreaga ţară.
“Ne adresăm tinerilor pe cea mai
bună componentă a comunicării,
mai exact Internetul. Astăzi vom
testa şi noua platformă online
tsd.ro. Sperăm ca astfel să
ajungem la cât mai mulţi tineri, iar
ei să ajungă la noi cu ideile lor. La
un moment dat li s-a cerut
tuturor membrilor TSD să pună

pe hârtie toate ideile lor pe
educaţie, tineret şi alte domenii.
Multe din aceste idei se regăsesc
în programul de guvernare al
USL. Tinerii au nevoie de locuri
de muncă, iar USL are în acest
sens soluţii aparent uşoare, dar

foarte curajoase, iar una dintre ele
este aceea de a nu pune taxe
societăţilor care angajează tineri.
Eu cred că eforturile noastre vor
fi foarte bine conturate, după ce
vom câştiga alegerile”, a conchis
Mihai Sturzu.
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Stefanos Theocharopoulos, director general Romtelecom :

„Veniturile în 2011 au scãzut
cu 8% în comparaþie cu 2010”
Într-un context economic care a rãmas
dificil ºi incert în 2011, Romtelecom a reuºit sã aibã succes cu câteva iniþiative strategice în 2011, cum ar fi lansarea de noi
pachete pentru clienþii rezidenþiali în a
doua parte a anului. Stefanos Theocharopoulos, director general Romtelecom,
precizeazã într-un comunicat cã în 2012
compania se va concentra pe oferirea de
pachete în locul serviciilor separate,
aceasta fiind, cel mai probabil, cea mai
mare schimbare a strategiei comerciale a
Romtelecom din ultimii ani. Prin completarea ofertei de servicii TV, internet ºi voce
a Romtelecom cu produse lansate în colaborare cu Cosmote, clienþii pot cumpãra ºi servicii de internet ºi voce
mobilã într-un singur pachet
care are cea mai bunã acoperire de pe piaþã. „Pe lângã pachete, în ceea ce priveºte strategia companiei, vom continua
sã ne intensificãm atenþia asupra zonei de servicii TV, care
sunt esenþiale pentru piaþa româneascã. Având în vedere
faptul cã românii sunt consumatori „intensivi” de servicii
TV, Romtelecom construieºte,
pe baza acestui interes crescut, o ofertã extinsã cuprinzând
ºi o componentã puternicã de
divertisment, serviciile TV fiind disponibile prin satelit, cablu, IPTV ºi în format overthe-top”, a subliniat Stefanos
Theocharopoulos. Aceasta

deschide în sine noi posibilitãþi pentru pachete extinse ºi pentru oferirea de servicii care sã satisfacã toate nevoile unei gospodãrii, cu avantajul suplimentar de a avea
o singurã facturã ºi de a administra relaþia cu un singur furnizor.

Lider pe segmentul business
În ceea ce priveºte segmentul business,
compania ºi-a menþinut în 2011 poziþia de
lider pe piaþa de servicii fixe de voce, internet ºi VPN, continuând sã susþinã companiile româneºti prin ofertele sale. Rata
de creºtere pentru conectãrile la serviciul
de internet fix Romtelecom Business Solutions a fost mai mare decât cea înregis-

tratã de piaþã, iar pachetele de servicii (de douã, trei
sau chiar patru servicii) au
continuat, de asemenea, sã
câºtige cotã de piaþã – de
exemplu, pachetul IT Manager a înregistrat vânzãri
de peste 30 000 de unitãþi
de la lansare. „La acest
moment peste 40% dintre
clienþii Romtelecom folosesc cel puþin douã servicii
ale companiei. Procesul de
creºtere organicã a fost
completat suplimentar prin
achiziþii ºi fuziuni ºi prin
contribuþia NextGen. Romtelecom a fãcut multe eforturi semnificative pentru
creºterea eficienþei companiei în anii trecuþi. În 2011 acestea s-au
reflectat printr-o scãdere a personalului
companiei cu aproximativ 1700 de angajaþi, în urma îmbunãtãþirii eficienþei operaþionale ºi a programelor de plecãri voluntare”, a mai spus directorul general al
Romtelecom.

Restructurare ºi transformare
Cu privire la rezultatele financiare, veniturile în 2011 au scãzut cu 8% în comparaþie cu 2010, deºi scãderea înregistratã în trimestrul 4 al anului trecut, în comparaþie cu aceeaºi perioadã a anului precendent, este semnificativ mai micã (de
4,4%). De asemenea, pro forma EBITDA în trimestrul 4 din 2011, excluzând cos-

turile cu reducerile de personal, a fost cu
2% mai mare în comparaþie cu trimestrul
4 din 2010, generând o îmbunãtãþire de
1,3% a ratei EBITDA pro forma. Cheltuielile operaþionale din 2011 au avut, de asemenea, o bunã evoluþie, reflectând eforturile de reducere a costurilor ºi de creºtere a eficienþei, totalul cheltuielilor operaþionale (OPEX) fiind cu 6% mai mic,
totuºi, fãrã a þine cont de efectele de restructurare ºi transformare, scãderea
cheltuielilor OPEX este de 7%. Principalele domenii în care au avut loc reduceri
sunt cheltuielile cu personalul, restanþe la
platã ºi alte servicii. Per total putem spune cã trimestrul 4 a avut rezultate mai bune
decât cele precedente.

„Întreabã Salvamont”
Special pentru iubitorii de munte,
Vodafone a lansat recent site-ul pentru mobil m.0salvamont.org, ce oferã informaþii actualizate despre vreme, trasee turistice, pârþii de schi ºi
cabane localizate în toate zonele montane din România. Vizitatorii site-ului
pot trimite întrebãri direct Dispeceratului Salvamont, prin intermediul
secþiunii „Întreabã Salvamont”. Totodatã, pe site poate fi verificatã, în
timp real, starea vremii ºi evoluþia
acesteia, cu sprijinul Administraþiei
Naþionale de Meteorologie. Mobi
site-ul poate fi accesat din portalul
Vodafone live! sau direct la adresa
m.0salvamont.org. Acesta este disponibil din orice reþea de telefonie
mobilã, clienþii Vodafone beneficiind
de trafic gratuit pentru navigarea pe
site. Conþinutul site-ului este actualizat de cãtre echipa Dispeceratului
Salvamont Braºov ºi echipele Salvamont din toatã þarã. În România sunt
53 de echipe Salvamont localizate în
judeþele Alba, Argeº, Bihor, Bistriþa,
Braºov, Caraº-Severin, Covasna,
Cluj, Dâmboviþa, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureº, Mureº, Neamþ,
Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava,
Vâlcea ºi Vrancea. Echipele Salvamont pot fi contactate pentru informaþii ºi la numãrul de telefon al Dispeceratului Naþional Salvamont
0725.826.668 (0salvamont).

„Parteneriat pentru viaþã”
„Clienþii Vodafone care
viziteazã site-ul 0salvamont
intrã automat într-un concurs, ce are ca premiu un
telefon Motorola Defy+, un
smartphone perfect adaptat
pentru munte, rezistent la
apã, ºocuri sau praf”, se
precizeazã într-un comunicat de presã al Vodafone.
Vodafone România este partener oficial al Salvamont
(Asociaþia Naþionalã a Salvatorilor Montani din România) din 2004, parteneriat
desfãºurat sub umbrela programului „Parteneriat pentru viaþã”, ce susþine proiecte pentru salvarea de
vieþi omeneºti, aflate în situaþii de urgenþã. Astfel, Vodafone sprijinã serviciile naþionale de urgenþã SMURD,
Salvamont ºi Salvamar. Din
2004 ºi pânã în prezent, Vodafone a sprijinit Salvamont
cu aproximativ 300.000 euro
pentru înfiinþarea ºi funcþionarea Dispeceratului Naþional 0Salvamont, servicii de telecomunicaþii
pentru echipele Salvamont din toatã
þara, achiziþia echipamentelor speciale necesare salvamontiºtilor în inter-

venþiile de salvare pe munte, îmbunãtãþirea semnalizãrii traseelor montane, refacerea refugiilor montane,
realizarea de materiale informative cu
sfaturi pentru turiºti etc.
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Cursurile de apã din bazinul hidrografic Jiu,
digitizate ºi modelate hidraulic
A

început procesul de realizare a hãrþilor de
hazard pentru inundaþii, care vor indica cu
exactitate zonele inundabile din Lunca Dunãrii.
„Planul pentru prevenirea, protecþia ºi diminuarea efectelor inundaþiilor în Bazinul Hidrografic
Jiu - PPPDEI”, spun responsabili din cadrul proiectului, va veni în beneficiul populaþiei constiPânã în prezent, hãrþile de
inundabilitate, adicã produsul final al proiectului PPPDEI în bazinul hidrografic Jiu, au fost realizate într-o proporþie de 5%. Proiectul derulat de Administraþia
Bazinalã de Apã (ABA) “Jiu” a fost
demarat în urmã cu un an ºi are
ca scop îmbunãtãþirea managementului riscului la inundaþii.
Acest lucru este posibil prin cunoaºterea mai precisã a arealelor
din zona râului Jiu ºi a Fluviului
Dunãrea. Cele patru componente
ale proiectului – elaborarea hãrþilor de hazard la inundaþii, elaborarea Planului de Prevenire, Protecþie ºi Diminuarea Efectelor
Inundaþiilor, managementul pro-

tuite din rezidenþii din zonele riverane râului Jiu,
cu afluenþii sãi de ordin 1 (Jiul de Est, Amaradia de Gorj, Tismana, Jieþ, Gilort, Motru, Amaradia, Raznic) ºi de ordin 2 (Taia, Orlea, Bistriþa, Jaleº, Ciocardia, Blahniþa, Coºuºtea, Huºniþa, Mereþel), dar ºi afluenþii Dunãrii, din judeþele Dolj, Gorj, Mehedinþi ºi Hunedoara.

iectului ºi evaluarea strategicã de
mediu, asigurã baza necesarã pentru dezvoltarea infrastructurii de
gospodãrire a apelor, în conformitate cu abordãrile ºi politicile europene. “Pânã acum s-au efectuat
zboruri aeropurtate, în urma cãrora s-a obþinut modelul digital al
cursului de apã ºi al zonei adiacente acestuia, pe râurile amintite, în prporþie de 100%. De asemenea, au fost realizate lucrãri de
modelare hidraulicã cu o ratã de
59%. Pe lângã aceste zboruri, sau efectuat lucrãri de teren, respectiv ridicãri topografice convenþionale, care constau în realizarea bazei de date topografice ºi
care au ca rezultat editarea de hãrþi

în format GIS, adicã geospaþial,
precum ºi efectuarea de studii
hidraulice, hidrologice ºi de management al bazinului hidrografic”, a declarat purtãtorul de cuvânt al ABA “Jiu”, Camelia Bãrbuþu.

5% din hãrþile de inundaþii
valoreazã 9 milioane de lei

Astfel, în cadrul etapei I de elaborare a hãrþilor de hazard la inundaþii, a studiilor topogeodezice –
modelul digital al terenului –, au
fost realizate lucrãrile de aerofotografiere ce implicã recunoaºterea terenului ºi fotogrametria –
într-un proces de 100%. “În cadrul lucrãrilor de teren, studiile

topo pe râurile
principale au fost
realizate într-o
proporþie
de
67%”, a mai precizat Camelia Bãrbuþu, la fel ºi profilele planurilor
de situaþie pe râurile principale –
63%, în timp ce reþeaua GPS a
fost finalizatã. Modelul digital al
terenului a fost conceput în proporþie de 79%. În privinþa categoriei de studii ºi modelãri hidrologice ºi hidraulice, modelarea hidrologicã a fost realizatã în proporþie de 100%, iar cea hidraulicã
pe râurile principale a fost realizatã cu 59%. “Termenul de finalizare al hãrþilor de hazard la inundaþii pentru bazinul hidrografic Jiu

vor fi elaborate pânã la 31 decembrie 2012”, a precizat purtãtorul
de cuvânt al ABA “Jiu”. Potrivit
sursei, pânã acum, din valoarea
totalã a proiectului, de 20.057.962,07
lei, au fost cheltuiþi 8.099.844,43 lei.
“Finanþarea proiectului este asiguratã în proporþie de 80% din fondurile
Uniunii Europene, restul de 20% fiind asigurat de la bugetul de stat. Valoarea totalã a proiectului este de
20.057.962,07 lei lei, fãrã TVA, echivalentul a 4.704.466,20 de euro”, spune responsabilul ABA “Jiu”.
ANA-MARIA GEBÃILÃ

Expoziþie cu bijuterii realizate de elevi
B

rãþãri, cercei, coliere cu pietre semipreþioase ca ametist, turcoaz, sidef, acate
ºi chiar perle naturale au reþinut, ieri, pentru momente bune privirile elevelor, dar ºi pe cele ale cadrelor didactice de la Colegiul Naþional „Gheorghe Chiþu”
din Craiova. Podoabele au fost prezentate în holul unitãþii de învãþãmânt în cadrul
unei expoziþii cu tema „Bijuterii de mãrþiºor”.
Lucrate manual, bijuteriile au fost realizate chiar de un grup de liceeni care au participat la atelierele organizate de Asociaþia
Culturalã „ARTEC” prin proiectul „Afacerea mea de succes”, ce are drept scop implicarea tinerilor în activitãþi antreprenoriale. De iniþierea liceenilor în tainele mânuirii
sârmei argintate ºi pietrelor semipreþioase sa ocupat chiar o absolventã a colegiului,
Roxana Preoteasa. „În aceste ateliere s-au

ªeful ANM: “Suntem 90% siguri cã pânã
pe 7 martie nu vom avea inundaþii”
Prefecþii din toatã þara au fost,
ieri, convocaþi de ministrul Administraþiei ºi Internelor, Gabriel Berca, la o videoconferinþã, în cadrul
cãreia reprezentanþilor Guvernului
în teritoriu le-a fost transmis sã ia
toate mãsurile necesare pentru gestionarea bazei de intervenþie în situaþia unor posibile inundaþii. Responsabilii din cadrul Administraþiei
Naþionale de Meteorologie ºi cei de
la Apele Române au dat asigurãri
cã nu existã, cel puþin în urmãtoarele douã sãptãmâni, motive de îngrijorare cu privire la revãrsarea
apelor odatã cu topirea zãpezii.
Potrivit acestora, vor fi doar câteva cazuri punctuale, în special în
zonele joase ºi pe râurile mici, în
care albiile vor fi inundate, însã fãrã
a fi afectate gospodãrii sau terenuri agricole. “Suntem 90% siguri
cã pânã la data de 7 martie a.c. nu
existã risc de inundaþii”, a subliniat Ion Sandu, ºeful ANM. “Cen-

trul de informare pentru România
a Organizaþiei Naþiunilor Unite, nu
ne-a transmis nici o atenþionare de
pericol de inundaþii valabilã pentru
þara noastrã, aºa cum a fãcut în
cazul Bulgariei sau Serbiei”, a precizat ºi Dan Cârlan, secretar de
stat în Ministerul Mediului. Prin
accesarea Fondului de Solidaritate
al UE, România ar urma sã primeascã sprijin financiar pentru protejarea obiectivelor, care va ajunge
în mâinile autoritãþilor locale. Astfel
cã, ministrul Berca, i-a sfãtuit pe primari sã chibzuiascã banii. “Dacã nu
respectã întocmai criteriile impuse
de Uniune, ne vor lua banii înapoi.
Sã þineþi legãtura cu toþi primarii, sã
nu bage tot felul de obiective care
ar putea fi afectate de inundaþii, doar
pentru a primi bani de la UE. Trebuie sã fie acoperiþi pe orice problemã”, le-a spus ministrul Gabriel
Berca prefecþilor.
ANA-MARIA GEBÃILÃ

implicat deopotrivã fetele ºi bãieþii. Cu toþii
au fost dornici sã înveþe sã facã bijuterii, iar
ceea ce prezentãm în aceastã expoziþie, este
rezultatul unei bune colaborãri, fiind puse în
practicã atât ideile mele, cât ºi ideile lor ”, a
precizat trainnerul.

Bijuteriile vor fi prezentate ºi craiovenilor
Bijuteriile vor fi expuse ºi la Salonul de
minerale, fosile ºi geme, organizat anual de

Muzeul Olteniei Craiova, dar ºi în cadrul altor evenimente organizate de diverse instituþii culturale. Produsele nu vor fi însã de
vânzare, ci doar pentru admirat. „Vrem în
acest fel sã-i încurajãm pe tineri sã se implice în realizarea unei afaceri. În acest sens,
au primit ºi sprijin, învãþându-i atât sã realizeze produse, cât ºi unde ºi cum sã le prezinte. Pentru activitãþile derulate, tinerii vor
primi ºi un certificat cu credite profesionale, YouthPass recunoscut în toatã Europa,
inclusiv de universitãþi, fiind o dovadã cã
elevii s-au implicat în activitãþi extra curriculare”, a precizat Camelia Mitrache, preºedintele asociaþiei ARTEC.
CARMEN RUSAN

Se
Se menþin
menþin podurile
podurile de
de gheaþã
gheaþã
În prezent, în Dolj predominã
podul de gheaþã ºi gheaþa la mal
în Goicea, podul de gheaþã compact la Zãval, Scãieºti, Negoieºti, Breasta, Cãlugãrei ºi
Fântânele ºi podul de gheaþã cu
ochiuri la Dragoia. Conform

prognozei elaborate de Compartimentul Prognoze Bazinale al
ABA “Jiu”, precum ºi de INHGA–
CNPH, în urmãtorul interval nivelurile ºi debitele la staþiile hidrometrice vor fi în creºtere
uºoarã, din cauza cedãrii apei din

stratul de zãpadã, evoluþiei formaþiunilor de gheaþã ºi propagãrii din amonte. “Nivelurile la staþiile hidrometrice se vor situa sub
cotele de atenþie”, a precizat Cosmin Cãlin, directorul ABA “Jiu”.
ANA-MARIA GEBÃILÃ

Copiii
Copiii de
de cinci
cinci ani
ani ar
ar putea
putea fifi înscriºi
înscriºi în
în clasa
clasa II

P

ãrinþii ºi-ar putea înscrie copiii în clasa I chiar
ºi la cinci ani, dacã evaluarea psihosomaticã
este favorabilã ºi, totodatã, i-ar putea înscrie direct
în clasa a II-a în urma unor teste, a anunþat, secretarul de stat în Ministerul Educaþiei, Oana Badea.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

În timp ce sindicaliºtii îºi exprimã îngrijorarea faþã de clasa
pregãtitoare, despre care cred cã
a creat haos, secretarul de stat
în Ministerul Educaþiei, Oana Badea, spune cã aceastã clasã pregãtitoare „nu este o sperietoare,
ci este în interesul copiilor de 6 7 ani”. Oficialul susþine cã nu-

mai aºa pãrinþii pot decide în ce
clasã îºi pot înscrie copiii.
Secretarul de stat a spus cã Legea Educaþiei creeazã premizele
pentru ca pãrinþii sã-ºi poatã înscrie copiii la ºcoalã la vârsta de
ºase ani, dar nu existã restricþii
pentru aceia care ar dori înscrierea chiar mai devreme de aceas-

tã vârstã, subliniind cã, potrivit
legii, pãrinþii îºi pot înscrie copiii
în clasa I la vârsta de cinci ani,
dacã dezvoltarea psihosomaticã
este corespunzãtoare.
„În 22 de state europene, legea stabileºte debutul învãþãmântului obligatoriu la ºase, cinci sau
chiar patru ani. Majoritatea au
optat pentru vârsta de ºase ani.
România este a paisprezecea þarã
europeanã în care învãþãmântul
obligatoriu va începe la ºase ani”,
a precizat Oana Badea.
CARMEN RUSAN
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De Mărţişor, Caravana
GAUDEAMUS poposeşte în Bănie!
29 februarie – 4 martie, în foaierul Teatrului Naţional
din Craiova: Târg de Carte cu preţuri promoţionale
şi evenimente-surpriză!

De miercuri, 29 februarie, până
duminică, 4 martie, Târgul de
Carte GAUDEAMUS Craiova –
ediţia a XI-a îşi aşteaptă vizitatorii
în foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu” cu cele mai proaspete apariţii editoriale şi o mulţime de
evenimente-surpriză!
Organizat de Radio România,
prin echipa GAUDEAMUS, în par-

teneriat cu Studioul Teritorial de
Radio „Oltenia” Craiova, Târgul
deschide Caravana GAUDEAMUS
din acest an. Profesionişti ai cărţii,
scriitori, editori, oameni de cultură
şi radio invită publicul la un maraton de evenimente culturale în care
protagonişti vor fi cărţile-mărţişor!
În premieră în acest an, Târgul
GAUDEAMUS Craiova va găzdui

o expoziţie inedită de fotografie dedicată cărţii ca obiect magic în lumea contemporană. Intitulată „Istoria imaginară a cărţii şi a scrisului”, expoziţia propune o abordare originală a cărţilor din perspectivă fotografică. Fotografiile
expuse îi aparţin lui Jean Marc
Godes, artist fotograf francez, autorul imaginii din acest an a Caravanei GAUDEAMUS. Amfitrion şi
preşedinte de onoare al ediţiei va fi
actorul şi regizorul Emil Boroghină, directorul Festivalului Internaţional „Shakespeare”.
Deschiderea oficială a Târgului
va avea loc miercuri, 29 februarie,
ora 12.00, şi va fi transmisă în direct de Radio „Oltenia”. Publicul
va fi aşteptat zilnic, de miercuri
până sâmbătă, inclusiv, între orele
10.00 şi 18.00, ia r duminică,
4 martie, de la 10.00 la 14.00. Intrarea va fi liberă pentru toate categoriile de vizitatori.
După Cetatea Banilor, Caravana
GAUDEAMUS va mai face popasuri la Cluj-Napoca (ediţia a XIII-a,
28 martie – 1 aprilie), Timişoara
(ediţia a VIII-a, 2-6 mai) şi Mamaia (ediţia a IV-a, 11-15 august).

Concert pentru vioară şi orchestră,
cu solista Cristina Anghelescu
Dacă e vineri, sunteţi invitaţi la
concertul Filarmonicii „Oltenia”!
Unul simfonic, de această dată,
avându-i ca protagonişti pe violonista Cristina Anghelescu, în prezent solista Formaţiilor Muzicale
Radio, şi pe Modest Cichirdan,
care se află la pupitrul Orchestrei
Simfonice a instituţiei-gazdă.
Pe cunoscutul dirijor publicul
craiovean l-a putut vedea evoluând
ultima dată în concertul dedicat
aniversării Filarmonicii „Oltenia”

din 17 decembrie 2010. Cât despre cele mai recente apariţii scenice, la Craiova, ale violonistei
Cristina Anghelescu, acestea au
avut loc, în ipostază solistică, pe
13 noiembrie 2009, în deschiderea ediţiei a XXXVI-a a Festivalului Internaţional „Craiova Muzicală”, şi în recitalul susţinut alături de pianistul Mihai Ungureanu,
pe 29 noiembrie 2011, în cadrul
aceluiaşi festival.
Concertul de astă-seară înce-

Născut în anul 1941,
dirijorul Modest Cichirdan, licenţia t al
Academiei de Muzică
din Bucureşti, face parte
din pleiada celor mai
importanţi şefi de orchestră, cu o activitate
artistică intensă pe plan
naţional şi internaţional.
În cei peste 35 de ani
de activitate dirijorală a
condus nenumărate
concerte la pupitrul tuturor filarmonicilor din
ţară şi a întreprins turnee peste hotare – în Italia,
Germania, Polonia, fosta U.R.S.S., Japonia, Bulgaria, Cehia, Franţa, Elveţia. A fost director al Filarmonicii „Oltenia” (1986-1990) şi al Teatrului de Operă şi
Operetă Craiova (1991-1994), în postura dirijorului
de operă, la amintita instituţie, contribuind la succesul
unor spectacole cu Bărbierul din Sevilla, Tosca,
Madama Butterfly, Trubadurul ş.a.. Pentru merite artistice deosebite, maestrul Modest Cichirdan a fost
distins cu Ordinul „Meritul Cultural”, clasa I.

pe, ca de obicei, la ora 19.00, iar
un bilet costă 15 lei (pentru elevi,
studenţi şi pensionari – 8 lei). Se
interpretează Suita simfonică „Poema română”, op. 1, de George
Enescu, prilej cu care îşi dă concursul şi Corul de bărbaţi al Filarmonicii craiovene (maestru de
cor: Manuela Enache), Concertul
nr. 3 în Si minor pentru vioară şi
orchestră, op. 61, şi Simfonia a
III-a în Do minor, op. 78, de Camille Saint-Saëns.

Cristina Anghelescu a
absolvit Universitatea de
Muzică din Bucureşti, la clasa prof. Ştefan Gheorghiu,
iar în prezent este solista
Formaţiilor Muzicale Radio.
Este câştigătoarea Concursurilor Internaţionale „Jean Sibelius” – Helsinki (1990),
„Alberto Curci” – Napoli
(1983), „Dr. Luis Sigall” –
Vina del Mar (1985) – Chile
şi Andria/Italia (1991) ş.a.
A colaborat cu renumiţi maeştri ai baghetei, precum Leif
Segers tam, Jukka -Pekka
Saraste, Erich Bergel, Yuri Simonov şi cu toţi marii
dirijori români, şi a susţinut concerte şi recitaluri în
turnee în toate ţările Europei, în Taiwan, America de
Sud, America de Nord şi Africa de Sud. A realizat
numeroase înregistrări, multe dintre ele apărând pe
CD, cuprinzând concertele de Mozart, Ceaikovski,
Mendelssohn-Bartholdy, „Anotimpurile” de Vivaldi
şi cele două concerte de George Lloyd, alături de
renumita London Philharmonic Orchestra.
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Peripeţiile lui Pinocchio,
la Teatrul de păpuşi
Povestea păpuşii de
lemn care trece printro mulţime de peripeţii,
din care învaţă ce înseamnă să fii bun şi
asc ultă tor, dre pt rec ompe ns ă Zâna ce a
Bună transformându-o
într-un băieţel adevărat, este spusă din nou
de a ctorii Tea trului
pentru Copii şi Tineret
„Colibri”. Cei care doresc să o (re)vadă sunt
aşteptaţi mâine, 25 februarie, ora 12.00, la Teatrul Liric „Elena Teodorini”. Spectacolul „Pinocchio” – în regia lui Cristian Pepino, scenografia Cristinei Pepino, pe muzica lui Dan Bălan – a avut
premiera în anul 2008 şi deţine în palmares opt participări
la festivaluri internaţionale ale teatrelor de păpuşi şi patru
premii, obţinute la Festivalul Internaţional de la Shanghai
şi la cel al Teatrului „Ţăndărică” din Bucureşti. Actorii care
dau viaţă personajelor sunt Rodica Prisăcaru, Mugur Prisăcaru, Alla Cebotari, Oana Stancu, Iulia Cârstea, Adriana
Ioncu şi Mihai Brumă-Uzeanu. Luna viitoare, programul
Teatrului „Colibri” cuprinde spectacolele „Harap Alb” (3
martie), „Motanul încălţat” (10 martie), „Inimă de piatră” (17 martie), „Dănilă Prepeleac” (24 martie) şi avanpremiera „Sarea-n bucate” (31 martie).

Dragobete
cu muzică şi poezie
Sărbătoare populară românească, Dragobetele prilejuieşte o nouă
întâlnire a copiilor şi adolescenţilor membri ai clubului „Generaţia
folk”, al cărui preşedinte este cunoscuta interpretă Mădălina Amon.
Gazdă le este, ca de fiecare dată,
Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, unde aceştia sărbătoresc Ziua
Îndrăgostiţilor printr-un program
de muzică şi poezie. Întâlnirea are
loc astă-seară, de la ora 19.00, iar
aşteptaţi sunt toţi cei îndrăgostiţi...
de muzica folk şi nu numai!

„Mirajul culorilor”
artistei Antoneta
Cocoş-Andreescu
La Galeria de Artă „Cromatic” a Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj va avea loc joi,
1 martie, ora 17.00, vernisajul expoziţiei de pictură cu
genericul „Mirajul culorilor”, cuprinzând lucrări realizate de Antoneta CocoşAndre es cu. Năs cută la
Câmpulung Muscel şi absolventă a Şcolii de Arte
„Cornetti” din Craiova, la
clasa prof. Victor Pârlac, artista este membră a Cenaclului
de Arte Plastice „Constantin Brâncuşi” din Craiova, a Cenaclului de Arte Plastice „I.D. Negulici” din Câmpulung şi
colaborează cu Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi
de Artă din România (A.L.Z.I.A.R.). Din 1985 până în prezent, dar cu precădere în ultimul deceniu, a deschis zece
expoziţii personale, cele mai multe la Craiova, dar şi la ClujNapoca, Câmpulung Muscel şi Sibiu, la care se adaugă participări la expoziţii colective, saloane judeţene, tabere de creaţie etc. Antoneta Cocoş-Andreescu are lucrări în colecţii particulare din România, Italia, Danemarca şi Franţa, activitatea
artistică fiindu-i răsplătită cu premii şi diplome de onoare.
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Cel puþin 32 de morþi în mai
multe atacuri comise în Irak
Cel puþin 32 de persoane au fost
ucise ºi alte câteva zeci rãnite, ieridimineaþã, într-o serie de atacuri
comise la Bagdad ºi în alte oraºe
din Irak, au anunþat oficiali din
domeniul securitãþii. Atentatele au
fost comise cu ajutorul unor bombe
amplasate la marginea drumului
sau cu maºini-capcanã, dar au
avut loc ºi atacuri ale unor
persoane înarmate. Acestea au
vizat cel puþin cinci zone diferite
din capitalã, unde s-au înregistrat
minimum 22 de morþi, ºi mai multe
oraºe din provinciile Salaheddin
(nord) ºi Diyala (centru), potrivit
unei surse din Ministerul de
Interne ºi unor oficiali locali din
domeniul securitãþii.

Fostul preºedinte filipinez
a pledat nevinovat în
procesul de corupþie
Gloria Arroyo, fostul preºedinte
al Filipinelor, a pledat, ieri,
nevinovatã în procesul început la
Manila, în care este acuzatã de
corupþie ºi fraudã electoralã,
relateazã AFP. Arroyo, în vârstã de
64 de ani, ar fi ordonat o fraudã
masivã la alegerile senatoriale din
anul 2007, ceea ce nu a permis
candidatului opoziþiei sã obþinã
victoria în provincia Maguindanao. Ea mai este acuzatã ºi de
corupþie, în cadrul unei tranzacþii
de 330 de milioane de dolari,
încheiatã cu compania chinezã
ZTE Corp pentru realizarea unei
reþele de internet cu bandã largã.
Pentru aceste fapte riscã închisoarea pe viaþã. Pentru a zãdãrnici
orice încercare de fugã în strãinãtate, Arroyo a fost plasatã în stare
de arest într-un spital militar, în
luna noiembrie, ea afirmând cã
suferã de o boalã rarã a mãduvei
spinãrii. La audierea de ieri, fostul
preºedinte a apãrut cu zâmbetul pe
buze ºi a pledat nevinovat.

Un nou miting pro-Putin,
cu 30.000 de susþinãtori
Aproximativ 30.000 de
susþinãtori ai premierului rus,
Vladimir Putin, au participat
ieri, potrivit estimãrilor poliþiei,
la un marº organizat la Moscova,
23 februarie fiind data la care
Rusia marcheazã Ziua apãrãtorului patriei. Oamenii, veniþi din
diferite regiuni ale þãrii, agitã
steaguri albe cu chipul lui
Vladimir Putin ºi pancarte cu
mesajul „Sã apãrãm þara!”. Dupã
cum au promis organizatorii,
atmosfera este una de sãrbãtoare.
Grupuri de oameni cântã la
acordeon melodii ruseºti,
participanþilor li se împart
clãtite ºi ceai cald. „Cel mai
important este cã Vladimir
Vladimirovici nu este doar un
bun conducãtor, ci ºi un om bun,
iar un om bun întotdeauna
trebuie ajutat. Susþinându-l pe el,
noi sprijinim o Rusie puternicã.
Oamenii vin de bunãvoie la
miting, orice s-ar spune. Priviþi
câþi cazaci sunt aici, toþi au venit
voluntar. Poporul vrea stabilitate, aceasta este cea mai importantã, a declarat, pentru Agerpres, general-maiorul unitãþilor
de cazaci, Aran Rubenovici.
Presa a scris cã autoritãþile
locale au mobilizat angajaþii
uzinelor ºi bugetarii la manifestaþiile pro-Putin, care se vor o
replicã la mitingurile de protest
ale opoziþiei, iniþiate dupã
alegerile parlamentare din 4
decembrie, câºtigate de partidul
de guvernãmânt Rusia Unitã.
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Buenos Aires: Peste 600 de rãniþi ºi 50
de morþi într-un accident feroviar
Peste 600 de rãniþi ºi 50 de
persoane ucise, miercuri, 22 februarie, într-un accident de tren
la Buenos Aires, potrivit datelor poliþiei argentiniene. Accidentul a survenit în jurul orei
locale 8, în staþia Once, din
centrul capitalei. Trenul a intrat în garã cu o vitezã de 26
km la orã ºi a percutat la o
ciocnire fãrã frânare, a explicat ministrul Transporturilor,
Pablo Juan Schiavi. Accidentul este foarte grav. Vagoanele s-au încastrat unele în altele

pânã la 6 metri. Bilanþul victimelor ar putea creºte. Aproximativ 30 de persoane au fost
blocate în vagoane, a precizat
Albert Crescenti, ºeful serviciului de urgenþã al oraºului.
Conductorul a fost rãnit în coliziune, dar a reuºit sã se salveze cu ajutorul pompierilor ºi
membrilor protecþiei civile. Trenul transporta între 800 ºi 2.000
de pasageri, potrivit datelor
vehiculate de presa argentinianã, ºi aparþinea grupului Cirigliano, unul dintre principalii

transportatori ai þãrii, apropiat
puterii, adicã preºedintelui Cristina Kirschner, care a concesionat activitatea feroviarã.
Mario ºi Claudio Cirigliano conduc unul dintre grupurile de
transport importante din Argentina. Deþin linii de transport în
comun în Buenos Aires, dar
sunt ºi principalii clienþi ai statului pe liniile de cale feratã. Ei
sunt bogaþi ºi puternici. Relaþia fraþilor Claudio ºi Mario Cirigliano cu puterea este notorie datoritã dezvãluirilor din
presã. Peste 20 de ambulanþe
ale serviciului de urgenþã au
fost deplasate la faþa locului, în
timp ce rãniþii grav au fost evacuaþi cu un elicopter al poliþiei
care a aterizat în piaþa Once,
în faþa gãrii, situatã într-o zonã
comercialã a centrului metropolei Buenos Aires. Dupã imaginile difuzate de media localã,
mulþi pasageri rãniþi au picioarele ºi mâinile fracturate sau
acuzã dureri în alte zone ale
corpului. Pe site-ul cotidianului „La Nacion” au apãrut mãrturii ale unor pasageri în stare
de ºoc. O amplã anchetã a fost
demaratã, susþine Juan Pablo
Schiavi. Un agent de întreþinere, Monica Slotauer, a acuzat

lipsa investiþiilor în aceastã linie de cale feratã, materialul
rulant datând din anii ’60, în
pofida subvenþiilor primite de la
stat. Linia feroviarã conectatã
la staþia Once, din centrul capitalei, foarte populatã, are
aproximativ 70 km. În fiecare
an, ea transportã cca. 130 de
milioane de persoane. Argentina înregistreazã în mod regulat accidente feroviare. În septembrie 2011, pe aceeaºi linie
s-a înregistrat o coliziune între
un autobuz ºi douã trenuri, soldatã cu 11 morþi ºi 212 rãniþi.
La 18 decembrie, un ºoc între o
locomotivã ºi un tren de pasageri a fãcut 17 rãniþi, iar în 16
februarie 2011 4 persoane ºi-au
pierdut viaþa ºi 70 au fost rãnite, din cauza coliziunii între douã
trenuri de cãlãtori, la Junin (230
km nord de Buenos Aires). În
martie 2008, 18 persoane au decedat ºi 47 au fost rãnite, când
un autocar a fost lovit de un tren,
la Dolores, un oraº la 212 km sud
de Buenos Aires. Accidentul cu
cei mai mulþi morþi (236) ºi 368
de rãniþi s-a petrecut în 1970,
într-o suburbie din nord-vest a
Buenos Aires-ului. În aprilie
2011, o coliziune produsã în Lezama a fãcut 70 de rãniþi.

Gazprom acuzã Ucraina cã a furat gaze,
Banca Mondialã: China ar putea
timp de mai multe zile, în februarie
sã se confrunte cu criza economicã
Ucraina a sustras pânã la 40
de milioane de metri cubi de gaze,
pe parcursul mai multor zile din
luna februarie, a declarat directorul general al Gazprom, Alexei
Miller. „Ucraina a pãstrat pânã la
40 de milioane de metri cubi de
gaze în februarie. Acest fapt a
afectat Gazprom atât financiar,
cât ºi în ceea ce priveºte reputaþia grupului”, a afirmat Miller întro discuþie cu preºedintele rus
Dmitri Medvedev. În prezent, din

cauza condiþiilor meteo extreme,
Ucraina importã gaze echivalente unui volum anual de 60 de miliarde de metri cubi, peste nivelul contractat, de 52 de miliarde
de metri cubi, dar faptul este negat de autoritãþile de la Kiev.
Compania ucraineanã Naftogaz a
respins acuzaþiile cã ar fi sustras
gaze destinate Europei, precizând
cã în contractul cu Gazprom este
specificat consumul maxim trimestrial ºi nu zilnic.

China ar putea sã se confrunte
cu o crizã economicã dacã nu reduce companiile de stat ºi nu reformeazã finanþele publice, se aratã într-un
raport pregãtit de Banca Mondialã ºi
publicat ieri în „Wall Street Journal”,
transmite AFP. Raportul, intitulat
„China 2030”, este destinat sã influenþeze urmãtoarea generaþie de
lideri chinezi ºi abordeazã modelul
economic urmat de China în ultimele decenii, model care i-a permis
acestei þãri sã înregistreze un ritm

mediu de creºtere de aproximativ
10% pe an ºi sã ajungã a doua economie mondialã. „Creºterea economicã a Chinei riscã sã încetineascã
rapid ºi fãrã avertismente. Acest
lucru s-a întâmplat în þãrile în curs
de dezvoltare, cu o creºtere economicã acceleratã, precum Brazilia ºi
Mexic, dupã ce au ajuns la un anumit nivel al veniturilor, un fenomen
numit de economiºti „capcana venitului mediu””, susþine WSJ, care
a discutat cu autorii raportului.

Iran: Ghidul Khamenei ºi Ahmadinejad îºi regleazã conturile într-un proces financiar
Procesul celei mai mari fraude financiare
(2,6 miliarde de dolari) din istoria Republicii
Islamice Iran, implicând direct interesele Guvernului, a început sâmbãtã, 18 februarie, la
Teheran. Sunt citaþi 32 de inculpaþi, în primplan fiind omul de afaceri Mahafarid Amir
Khosravi, ºef al companiei tentaculare Amir
Mansour Aria. În timpul audierii la Tribunalul
revoluþionar, rechizitoriul procurorului din Teheran, Jafahari Dolatabadi, preciza: „Proprietarii acestei antreprize s-au îmbogãþit prin relaþii incorecte cu persoane politice. (...) Zeci
de comisioane ilegale au fost vãrsate angajaþilor, directorilor de bãnci, aparatului politic ºi
executiv, sub diferite pretexte. (...) Societatea
Amir Mansour Aria a atins securitatea economicã a þãrii”, a difuzat canalul oficial, Press
Tv. Acuzatul a negat învinuirile, dar a recunoscut cã a acordat peste 3 milioane de dolari
fostului guvernator al Bãncii Naþionale, Mohammad Reza Khavari, exilat în Canada, precum ºi pentru diferiþi directori de bãnci ºi instituþii publice. Rechizitoriul nu menþioneazã
numele figurilor politice apropiate preºedinte-

lui Ahmadinejad, dar acuzat de presa iranianã
este vice-ministrul sãu, Mohammad Reza Rahimi, ºi fostul sãu consilier apropiat, controversatul Esfandiar Rahim Mashaie. Anturajul
preºedintelui n-a rãmas indiferent, ºi cotidianul „Iran”, condus de consilierul acestuia, Ali Akbar Javanfekr, a ripostat luni,
20 februarie. Acuzaþi au fost sistemul judiciar ºi sistemele de informaþii, douã instituþii ai cãror ºefi sunt desemnaþi de
Ghidul suprem. Acestea ar fi manipulat
procesul. Cotidianul „Iran” reproºeazã
permisiunea plecãrii din þarã a guvernatorului Bãncii Naþionale, Mohammad Reza
Khavari, stabilit în Canada, ºi protejarea
fostului director al bãncii „Saderat”. Vizat este ºi Mohammas Jahromi, un om
de afaceri apropiat Ghidului, al cãrui
nume nu se regãseºte în rechizitoriu. Conflictul între cele douã tabere s-a încins.
Indignaþi, parlamentarii au cerut depunerea unei plângeri împotriva ziarului, în
timp ce ºeful sistemului judiciar, Sadegh
Larijani (foto), a declarat cã justiþia se va

sesiza pentru aceste calomnii proferate. Derularea acestui proces coincide cu escaladarea tensiunilor în sânul clasei politice iraniene,
în apropierea alegerilor legislative de 2 martie,
campania electoralã fiind deja declanºatã.
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VINERI - 24 februarie
TVR 1
7,00 Telejurnal matinal
8,00 România, zi de zi!
10,10 Film serial * SECRETELE DE LA PALAT
11,25 Garantat 100% (r)
12,20 Dacã doriþi sã revedeþi
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI (r)
14,00 Telejurnal
14,45 M.A.I. aproape de tine
15,15 Teleshopping
15,30 Tribuna partidelor
parlamentare
16,00 Parlamentul României
17,00 Telejurnal * Sport * Meteo
17,30 La vie en rose
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,10 Film * AªA VREAU EU!
21,55 Dincolo de celebritate
23,10 Film * CEL MAI BUN
MOMENT DIN VIAÞA MEA!
1,10 Film * TRASEUL
MORÞII (r)
2,50 Dacã doriþi sã revedeþi (r)

TVR 2
7,00 Teleshopping; 8,00 Film
serial * TANDEM DE ªOC;
8,55 Pastila de sãnãtate; 9,10
Film * AGATHA CRISTIE:
PANA OTRÃVITÃ (r); 10,50
Confesiuni (r); 11,50 Bazar
(r); 12,25 Ora de business;
13,15 La mustaþã (r); 14,00
Teleshopping; 14,35 Împreunã
în Europa!; 15,30 Teleshopping; 16,00 Film serial *
TANDEM DE ªOC (r); 17,00
Confesiuni; 18,00 Telejurnal;
18,30 Film * AGATHA CRISTIE: CASA PERICOLELOR;
20,20 Ora de business; 21,10
Toping; 22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Unora le place...; 0,00
Film serial * BATTLESTAR
GALACTICA; 0,55 Pastila de
sãnãtate; 1,00 Pescar hoinar
(r); 1,30 Fraþi de viþã (r); 2,00
Zona IT (r); 2,30 Supravieþuitor
în jungla urbanã.

PRO TV
6,00 Happy Hour (r)
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film * UMBRELA LUI
GREGOIRE (r)
12,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Zâmbete într-o pastilã
14,15 Film * MINCIUNI DIN
TRECUT
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT (r)
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Românii au talent
22,45 Film * LUPTÃTORUL
1,15 Film * MINCIUNI DIN
TRECUT (r)
3,15 Film * LUPTÃTORUL (r)
5,30 Zâmbete într-o pastilã (r)

ACASÃ
7,15 Teleshopping; 7,45 Film serial *
SECRETE DIN TRECUT (r); 8,45
Teleshopping; 9,15 Film serial *
SECRETE DIN TRECUT; 10,15
Teleshopping; 10,45 Film serial *
SUFLET VÂNDUT (r); 11,45
Teleshopping; 12,15 Film serial *
EVA LUNA (r); 14,00 Teleshopping; 14,30 Film serial * ESMERALDA; 15,30 Film serial * ÎMBRÃÞIªÃRI PÃTIMAªE; 16,30 Poveºtiri
adevãrate; 17,30 Film serial *
SECRETE DIN TRECUT; 19,30
Film serial * SUFLET VÂNDUT;
20,30 Film serial * EVA LUNA;
22,00 Film serial * LOLA; 22,30
Film serial * 7 PÃCATE; 0,30
Poveºtiri adevãrate (r); 1,30 Film
serial * ÎMBRÃÞIªÃRI PÃTIMAªE
(r); 2,30 Film serial * ESMERALDA
(r); 3,30 Doamne de poveste (r);
4,15 Film serial * 7 PÃCATE (r);
5,00 Poveºtiri adevãrate (r).

PRO CINEMA

7,35 Film * DA!; 9,15 Film *
DULCE - AMÃRUI; 11,05 Film *
SHREK PENTRU TOTDEAUNA;
12,40 Film * UN GINERE DE
ÎMPRUMUT; 14,15 Film *
PUTEREA CREDINÞEI; 15,55
Film * PRINÞUL PERSIEI:
NISIPURILE TIMPULUI; 17,50
Film * INVENTAREA MINCIUNII; 19,30 Filme ºi vedete; 20,00
Film * COLEGA DE CAMERÃ;
22,00 Film serial * RIPOSTA;
23,40 Film * JOCURI LA NIVEL
ÎNALT; 1,45 Film * CLUBUL.

8,45 Film serial * SHAGGY ªI
SCOOBY FAC ECHIPÃ; 9,40
Teleshopping; 10,00 Happy Hour;
11,15 Teleshopping; 11,30 Film serial
* SHAGGY ªI SCOOBY FAC
ECHIPÃ; 12,30 Acasã în bucãtãrie
(r); 13,30 Teleshopping; 14,00 Film
serial * RULETA DESTINULUI (r);
15,00 Acasã în bucãtãrie; 16,00 Film
serial * RULETA DESTINULUI;
17,00 Film serial * STUDIO 60 (r);
18,00 Film serial * DOI BÃRBAÞI ªI
JUMÃTATE (r); 19,00 Film serial *
STUDIO 60; 20,00 Film * ÎNTOARCEREA MARELUI BLOND; 21,45
Zoom în 10; 22,00 Film * PIERDUÞI
ÎN ATLANTA; 0,15 Film serial * OZÎNCHISOAREA FEDERALÃ; 1,15
Film serial * COBRA 11 ÎN
ALERTÃ; 2,00 Film * PIERDUÞI
ÎN ATLANTA (r).

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

8,00 Film serial * FARMECE;
9,00 Film serial * BUFFY,
SPAIMA VAMPIRILOR; 10,00
Film serial * HERCULE
POIROT; 12,00 Film serial *
FETELE GILMORE; 13,00 Film
serial * ANATOMIA LUI GREY;
14,00 Film serial * BUFFY,
SPAIMA VAMPIRILOR; 15,00
Film * comoara dragostei;
17,00 Film serial * HERCULE
POIROT; 19,00 Film serial *
FETELE GILMORE; 20,00 Film
serial *
ANATOMIA LUI
GREY; 21,00 Film * VAÞA
DUBLÃ A LUI ELEANOR
KENDALL; 23,00 Film *
MINCIUNI MORTALE; 1,00 Film
* TÃCEREA; 3,00 Film serial *
BUFFY, SPAIMA VAMPIRILOR.

6,00 Baronii (r); 6,45 Taxi Driver
(r); 7,45 Film serial * DRAGOSTE
DULCE AMARÃ (r); 9,00 Film
serial * TRIUNGHIUL IUBIRII 2
(r); 10,00 Film serial * SUFLETE
PERECHE (r); 11,00 Film serial *
ÎN CÃUTAREA FERICIRII; 12,15
ªocant TV; 12,45 Vouã (r); 13,15
Copii contra pãrinþi; 15,00 Film serial
* DESTINUL REGELUI (r); 16,30
1 X 2; 17,30 Film serial * DRAGOSTE DULCE AMARÃ; 18,30
ªtiri Naþional TV; 19,15 Film serial *
SUFLETE PERECHE; 20,15 Film *
DEªERTUL DE FOC (II); 22,15
Film * UN SAMURAI AMERICAN;
0,15 Film serial * ÎN CÃUTAREA
FERICIRII (r); 1,15 Film * UN
SAMURAI AMERICAN (r); 3,00
Poamã acrã (r).

HBO

ANTENA 1
6,00 Observator
8,00 Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul meu
11,30 Film * FRUMUSEÞE
MORTALÃ
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 OBSERVATOR
20,20 Film * GARDÃ DE
CORP
22,20 Film * RÃFUIALÃ
DINCOLO DE MOARTE
0,30 Film * GARDÃ DE
CORP (r)
2,15 Film * O PROBLEMÃ DE
ONOARE
3,45 Acces direct (r)
5,30 Film serial * LALE

PRIMA TV
6,00 Cireaºa de pe tort (r)
7,00 Totul despre mame (r)
8,00 Levintza prezintã (r)
8,30 Secrete de stil (r)
9,00 Teleshopping
9,30 Film serial * ÎNTÂLNIREA
INIMILOR (r)
10,30 Film serial * MEDIUM (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial * ÎN FAMILIE
13,00 Teleshopping
13,30 Sport, dietã ºi o vedetã (r)
13,45 Teleshopping
14,15 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Totul despre mame (r)
16,00 Film serial * IUBIRI
SECRETE
17,00 Film serial * TRÃSNIÞII
18,00 Focus 18
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * CUM SÃ CUCEREªTI BÃRBAÞII
23,00 Film serial * TRÃSNIÞII
0,00 Trãdaþi în dragoste (r)
1,00 Film * LUNA ªI STELELE
3,00 Focus (r)
4,00 Film * CUM SÃ CUCEREªTI BÃRBAÞII (r)

B1 TV
6,00 Lumea lui Banciu (r);
7,00 ªtirile B1 TV; 8,00 ªtirile
B1 TV (r); 9,00 ªtirile B1TV;
10,00 ªtirile B1 TV; 11,00
ªtirile B1TV; 12,00 ªtirile B1
TV; 13,00 ªtirile B1 TV;
14,00 ªtirile B1TV; 16,00
Special B1; 18,00 ªtirile B1 TV;
18,45 Aktualitatea B1; 20,00
Sub semnul întrebãrii; 22,00 La
taifas; 23,00 Lumea lui Banciu;
0,00 ªtirile B1 TV; 1,00 Sub
semnul întrebãrii (r); 2,40 La
taifas (r); 3,30 Aktualitatea B1
(r); 4,20 ªtirile B1 TV (r).

SÂMBÃTÃ - 25 februarie

TVR 1
7,00 Clubul desene animate
8,10 Omul ºi timpul
9,30 Bebe magia (r)
10,00 Fii pãrinte, fii deºtept!
10,30 Profesorul trãsnit
11,00 Ca la carte
11,30 e-Forum
12,00 Pro Patria
12,30 Europa mea (r)
13,00 Aventura urbanã
14,00 Telejurnal
14,30 Magazin UEFA
15,00 O datã-n viaþã (r)
17,00 Ne vedem la TVR! (r)
18,45 Teleenciclopedia (r)
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,10 Film * NOUA FRANÞÃ
23,35 Profesioniºtii...
0,35 Film * EROUL FAMILIEI
2,15 Magazin UEFA (r)
2,40 Sport (r)
2,55 Telejurnal (r)
3,45 În grãdina Danei (r)
4,10 Viaþa satului (r)

TVR 2
7,00 Teleshopping; 8,00 Arhitexturi; 8,30 Sfinþi ºi meserii; 9,00
D’ale lu’ Miticã (r); 10,00 Film *
SPUNE-MI O POVESTE; 11,00
Poate nu ºtiai; 11,15 Film * AGATHA
CRISTIE: CASA PERICOLELOR
(r); 13,00 Islanda; 13,30 Aromânii;
14,00 Mistere romane; 15,10 Film *
JOSIE AND THE PUSSYCATS;
16,50 Poate nu ºtiai; 17,00 Bagã la
cap; 18,00 Paºaport de România;
18,55 Adrenalitica; 19,15 Cirkus
Scott; 19,50 Poate nu ºtiai; 20,00
Rãzushow; 21,00 Film serial *
CSI: CRIME ªI INVESTIGAÞII;
21,50 Pastila de sãnãtate; 22,00
Ora de ºtiri; 23,00 Timpul
chitarelor; 0,00 Film serial *
BATTLESTAR GALACTICA; 0,50
Pastila de sãnãtate; 1,00 Mistere
romane (r); 2,00 Islanda (r); 2,30
Aromânii (r); 2,55 Film serial *
CSI: CRIME ªI INVESTIGAÞII
(r); 3,40 Film * SPUNE-MI O
P0VESTE (r); 4,30 Timpul
chitarelor (r).

PRO TV
6,00 Happy Hour (r)
7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Ce se întâmplã, doctore?
10,45 Film serial * PARIU CU
VIAÞA (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Românii au talent (r)
15,15 Film * STÃPÂNUL
INELELOR: CELE DOUÃ
TURNURI
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film * ARMÃ MORTALÃ 4
23,00 Local Kombat
1,00 Film * GLOANÞE ªI
CENUªÃ LA OSAKA
3,30 Ce se întâmplã, doctore?
(r)
4,30 Film * STÃPÂNUL
INELELOR: CELE DOUÃ
TURNURI (r)

ACASÃ
7,15 Teleshpopping; 7,45 Film
serial * SECRETE DIN TRECUT
(r); 8,45 Teleshopping; 9,15 Film
serial * SECRETE DIN TRECUT
(r); 10,15 Teleshopping; 10,45
Film serial * SUFLET VÂNDUT
(r); 12,00 Teleshopping; 11,45
Teleshopping; 12,15 Film serial *
EVA LUNA (r); 14,00 Teleshopping; 14,30 Film serial * ESMERALDA; 15,30 Film serial *
ÎMBRÃÞIªÃRI PÃTIMAªE; 16,30
Poveºtiri adevãrate; 17,30 Film
serial * SUB CERUL ÎN FLÃCÃRI; 19,30 Film serial * SUFLET
VÂNDUT; 20,30 Film serial * EVA
LUNA; 22,00 Film serial * LOLA;
23,30 Film serial * 7 PÃCATE; 0,30
Poveºtiri adevãrate (r); 1,30 Film
serial * ÎMBRÃÞIªÃRI PÃTIMAªE (r); 2,30 Film serial * ESMERALDA (r); 3,30 Acasã în
bucãtãrie (r); 4,15 Film serial *
LACRIMI DE IUBIRE (r); 5,00
Poveºtiri adevãrate (r); 5,45 Film
serial * LOLA (r).

PRO CINEMA

6,00 Film * INSPECTORUL
GADGET; 9,00 Film * O TRUPÃ
DE AMATORI; 10,35 Film * O
AFACERE MARE; 12,10 Film
serial * JIMMY ªI HOPE;
12,35 Film serial * O FAMILIE
MODERNÃ; 13,55 Film * OAMENI
MARI ªI FÃRÃ MINTE; 15,40
Film * O POVESTE ÎNCÂLCTÃ;
17,20 Film * PIRAÞII DIN
CARAIBE 4: PE APE ªI MAI
TULBURI; 19,35 Film serial *
JIMMY ªI HOPE; 20,00 Film serial
* ILUMINATA AMY; 20,30 Film
serial * ANTURAJ; 21,00 Film *
SALT; 22,40 Film * TURISTUL;
0,25 Film * WANTED.

8,00 Acasã în bucãtãrie (r); 8,45
Happy Hour (r); 10,00 Film
serial * SHAGGY ªI SCOBBY
FAC ECHIPÃ; 11,00 Lumea Pro
Cinema; 11,30 Acasã în bucãtãrie;
12,30 Descoperã România;
13,00 Film serial * RULETA
DESTINULUI (r); 14,00 Film
serial * STUDIO 60 (r); 15,00
Film * ÎNTOARCEREA MARELUI BLOND (r); 16,45 Film *
FETELE MARI NU PLÂNG, ÎªI
IAU REVANªA; 19,00 Film
serial * STARE DE SPIRIT;
20,00 Film * COWBOY ªI
IDIOÞI; 22,00 Film * AUTOPSIA
EXTRATEREªTRLOR; 0,00 Film
serial * OZ – ÎNCHISOAREA
FEDERALÃ; 1,00 Film serial *
COBRA 11 ÎN ALERTÃ; 2,00
Film * COWBOY ªI IDIOÞI
(r); 3,30 Lumea Pro Cinema (r).

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

6,00 Film * COMPLICI LA
CRIMÃ 2: GHID DE RÃPIRE;
8,00 Film serial * FETELE
GILMORE; 11,00 Film *
ÎNCREDERE OARBÃ; 13,00
Film serial * HERCULE
POIROT; 15,00 Film * VIAÞA
DUBLÃ A LUI ELEANOR
KENDALL; 17,00 Film * UN
SECRET ÎNTUNECAT; 19,00
Film serial * ANATOMIA LUI
GREY; 0,00 Film serial *
HAVEN; 1,00 Film serial *
MEDIUMUL; 2,00 Film *
MINCIUNI MORTALE; 4,00 Film
* COMPLICI LA CRIMÃ 2:
GHID DE RÃPIRE.

7,00 Pastila Vouã (r); 7,30 Taxi
Driver (r); 8,30 Baronii (r); 9,30
Film serial * SUFLETE
PERECHE (r); 10,30 Clipuri;
10,45 Film serial * AVENTURILE
LUI TARZAN; 12,45 Schimb de
vieþi; 14,00 ªocant TV (r); 14,30
Film * D’ ARTAGNAN ªI CEI
TREI MUSCHETARI; 16,30
Film * DEªERTUL DE FOC (r);
18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15
Film serial * SUFLETE PERECHE; 20,15 Film * TEROARE
DIN ADÂNCURI 2; 22,15 Film *
RINGUL DE FOC 2: SÂNGE ªI
OÞEL; 0,15 Film * TEROARE
DIN ADÂNCURI 2 (r).

HBO

ANTENA 1
07,00 Observator
10,00 Film * BIG MAN:
PAªAPORT PENTRU INFERN
11,45 În premierã
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Mireasã pentru fiul meu
19,00 Observator
20,20 Film * STRÃINUL
22,20 Film * GURU – PROFU’
DE SEX
0,20 Film * RÃZBUNAREA LUI
LOGAN
2,15 Film * COLIVIA AURITÃ
3,45 Film * STRÃINUL (r)
5,30 Film serial * LALE

PRIMA TV
6,00 Cireaºa de pe tort (r)
7,00 Cu lumea-n cap (r)
7,30 Teleshopping
8,00 Flavours, 3 bucãtari
8,30 Academia lui Horia (r)
10,00 Teleshopping
10,30 Un zâmbet pe…4 roþi
11,00 Secrete de stil
11,30 Sport, dietã ºi o vedetã
12,00 Bãtrâni ºi neliniþºtiþi
12,30 F Pod
13,30 Focus monden (r)
14,00 Film * CULOAREA
MAGIEI
16,00 Film * SÃ-I CUNOAªTEM PE ROBINSONI
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * LARA CROFT
TOMB RAIDER: LEAGÃNUL
VIEÞII
23,00 Film * CERCUL TERORII
1,00 Focus (r)
2,00 Film * LARA CROFT
TOMB RAIDER: LEAGÃNUL
VIEÞII (r)
4,30 Film * CERCUL TERORII (r)

B1 TV
6,00 Lumea lui Banciu (r);
7,00 ªtirile B1 TV; 8,00 360 0 ;
9,00 ªtirile B1TV; 10,00
ªtirile B1 TV; 9,00 ªtirile B1
TV; 11,00 ªtirile B1 TV; 13,00
ªtirile B1 TV; 13,30 ArtTele;
14,00 ªtirile B1 TV; 15,00
ªtirile B1 TV; 16,00 Pasul
Fortunei; 18,00 ªtirile B1 TV;
19,00X - Press; 20,00 Special
B1; 22,00 Condamnaþii; 23,00
Generaþia cu cheia la gât; 0,00
ªtirile Pro TV; 1,00 Cinemas;
2,00 3600; 3,40 ªtirile B1 TV;
5,00 Pasul Fortunei (r).
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LUNI - 27 februarie

DUMINICÃ - 26 februarie
TVR 1

PRO TV

7,00 Clubul desenelor
animate
7,55 Zoom
8,10 Universul credinþei
10,00 În grãdina Danei
10,35 Viaþa satului
11,50 Minutul de agriculturã
12,00 Viaþa satului
13,00 Presã ºi putere
14,00 Telejurnal
14,30 Magazin Euro 2012
15,00 Universul Celibidache
15,35 Tezaur folcloric
17,00 Dãnutz SRL
19,00 Lozul cel mare
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,10 Film * SECRET
IREZISTIBIL
23,00 Garantat 100%23
0,00 Dãnutz SRL (r)
2,00 Zoom
2,05 Ne vedem la TVR (r)
3,30 Sport (r)
3,45 Telejurnal (r)
4,35 Universul credinþei (r)

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Zâmbete într-o pastilã
(r)
10,45 Film * ANNA KARENINA
13,00 ªtirile
13,05 Apropo TV
14,00 Film * BÃIATU’ MAMEI
16,00 Film * FÃRÃ REÞINERI
18,00 România, te iubesc!
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * SIGURANÞÃ
NAÞIONALÃ
22,15 Film * DISCURSUL
REGELUI
1,00 Apropo TV (r)
1,45 Film * SIGURANÞÃ
NAÞIONALÃ (r)
3,15 Film * DISCURSUL
REGELUI (r)
5,30 Film * BÃIATU’ MAMEI
(r)

TVR 2
7,00 Teleshopping; 8,00 Bagã
la cap (r); 9,00 Paºaport de
România (r); 10,00 Film *
SPUNE-MI O POVESTE; 11,00
Motomagia; 11,30 Succes de
femeie; 12,00 Fraþi de viþã (r);
12,30 Jamie în America; 13,00
Islanda; 13,30 Aromânii; 14,00
Mistere romane; 15,10 Film *
IUBIREA VIEÞII MELE; 16,45
Pastila de sãnãtate; 16,50
Poate nu ºtiai; 17,00 D’ale lu’
Miticã; 18,00 Naturã ºi aventurã; 18,30 Pescar hoinar; 19,00
Latitudini; 19,30 Pe picior
mare; 20,00 Adrenalitica (r);
20,30 Film * ULTIMELE ZILE
ALE PLANETEI PÃMÂNT (I);
22,00 Ora de ºtiri; 23,00
Acadeaua; 0,00 Film serial *
BATTLESTAR GALACTICA;
0,55 Pastila de sãnãtate; 1,00
Mistere romane (r); 2,00
Pastila de sãnãtate (r); 3,00
Film * SPUNE-MI O POVESTE
(II) (r); 4,30 Acadeaua (r);
5,20 Mesager.

HBO
7,30 Film * CINE ESTE
CLARK ROCKEFELLER?;
9,00 Film * CRÃCIUNUL CU
FAMILIA KRANK; 10,40 Film
* ZÂNA MÃSELUÞÃ; 12,20
Film * COªMARUL DINAINTEA CRÃCIUNULUI; 13,35
Film * ABSOLVENT: VIAÞA
ÎNCEPE ACUM; 15,05 Film *
ANTRENORUL; 16,30 Film *
ÎNTÂLNIRE CU SURPRIZE;
18,10 Film * UCENICUL
VRÃJITOR; 20,00 Film *
ADEVÃRATUL CURAJ; 21,50
Film serial * NOROCUL; 22,50
Film serial * RIPOSTA; 0,20
Film * MORGEN; 2,00 Premiile
Oscar 2012; 3,30 Premiile
Oscar 2012.

DIVA UNIVERSAL
6,00 Film * VIAÞA DUBLÃ A
LUI ELEANOR KENDALL;
8,00 Film serial * ANATOMIA
LUI GREY; 13,00 Film serial *
HERCULE POIROT; 15,00
Film * COMPLICI LA CRMÃ 2:
GHID DE RÃPIRE; 17,00 Film
* VICTIMELE NOPÞII; 19,00
Film serial * FETELE GILMORE; 21,00 Film serial * ÎN
JUNGLA ORAªULUI; 23,00
Film serial * CU SÂNGE
RECE; 1,00 Film serial *
SOÞIA PERFECTÃ; 2,00 Film
* TÃCEREA; 4,00 Film *
COMOARA DRAGOSTEI.

ACASÃ
7,15 Teleshopping; 7,45 Film
serial * SUB CERUL ÎN
FLÃCÃRI (r); 8,45 Teleshopping; 9,15 Film serial * SUB
CERUL ÎN FLÃCÃRI (r);
10,15 Teleshopping; 10,45 Film
serial * SUFLET VÂNDUT
(r); 11,45 Teleshopping; 12,15
Film serial * EVA LUNA (r);
14,00 Teleshopping; 14,30 Film
serial * ESMERALDA; 15,30
Film serial * ÎMBRÃÞIªÃRI
PÃTIMAªE; 16,30 Doamne de
poveste; 17,30 Film serial *
SUB CERUL ÎN FLÃCÃRI;
19,30 Film serial * SUFLET
VÂNDUT; 20,30 Film serial *
EVA LUNA; 22,00 Film serial
* LOLA; 23,30 Film serial * 7
PÃCATE; 0,30 Doamne de
poveste (r); 1,30 Film serial *
ÎMBRÃÞIªÃRI PÃTIMAªE
(r); 2,30 Film serial * ESMERALDA (r); 3,30 Acasã
în bucãtãrie (r); 4,15 Film
serial * 7 PÃCATE (r); 5,00
Doamne de poveste (r).

PRO CINEMA
7,00 Film serial * STARE DE
SPIRIT (r); 8,15 Film serial *
SHAGY ªI SCOOBY FAC
ECHIPÃ; 8,30 Film * FETELE
MARI NU PLÂNG, ÎªI IAU
REVANªA (r); 10,45 ProMotor; 11,15 Lumea Pro
Cinema; 11,45 Zoom în 10 (r);
12,00 Dansez pentru tine;
16,45 Film * ªAPTE MIRESE
PENTRU ªAPTE FRAÞI;
19,00 Film serial * STARE DE
SPIRIT; 20,00 Film * PURUREA TÂNÃR; 22,00 Film *
RUGUL VANITÃÞILOR; 0,30
Film serial * OZ – ÎNCHISOAREA FEDERALÃ; 1,30 Film
serial * COBRA 11 ÎN ALERTÃ; 2,15 Film * RUGUL
VANITÃÞILOR (r); 4,15
Lumea Pro Cinema (r); 4,45
Apropo TV.

NAÞIONAL TV
6,00 Taxi Driver (r); 7,00
Grupul Vouã; 7,30 Baronii (r);
8,00 Film serial * SUFLETE
PERECHE (r); 9,30 Film
serial * AVENTURILE LUI
TARZAN (r); 11,30 Film *
D’ARTAGNAN ªI CEI TREI
MUSCHETARI (r); 13,30 Sã
v-amintiþi duminca; 16,45
Iubire interzisã (r); 18,30 ªtiri
Naþional TV; 19,15 Film serial *
SUFLETE PERECHE; 20,15
Film * DRAGOSTE RENÃSCUTÃ; 23,15 Sã v-amintiþi
duminica (r); 2,15 Schimb de
vieþi (r); 3,30 Consilier de
urgenþã; 5,00 Taxi Driver (r).
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programe TV
ANTENA 1
7,00 OBSERVATOR
10,00 Film * TUNURILE
DIN NAVARONE
12,30 Film serial * MR.
BEAN
13,00 OBSERVATOR
13,30 Gabi Firea Show
16,00 OBSERVATOR
16,30 Super-Bingo Metropolis
19,00 OBSERVATOR
20,20 Film * LUMEA E PREA
MICÃ
23,00 Film * PARFUM DE
FEMEIE
3,30 Film * MACISTE ªI
VAMPIRUL
5,00 Film serial * MR.
BEAN (r)

PRIMA TV
6,00 Cunoaºte, viseazã, iubeºte!
7,00 Camera de râs
7,30 Teleshopping
8,00 Flavours, 3 bucãtari
8,30 Film serial * PITICI ªI
TÃTICI
9,30 Casã, construcþie ºi design
10,00 Teleshopping
10,30 Cu lumea-n cap
11,00 Levintza prezintã
11,30 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte!
12,30 F Pod
13,30 Focus monden (r)
14,00 Film * MINUNATA
LUME DISNEY: SÃ-I CUNOAªTEM PE ROBINSONI (r)
16,00 Mi-s bãiatul de la þarã (r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Schimb de mame
22,00 Film serial * IUBIRI
SECRETE (r)
1,00 Film * PROVOCAREA:
ULTIMUL DISCIPOL
3,00 Focus (r)
4,30 Film * PROVOCAREA:
ULTIMUL DISCIPOL (r)
6,00 Cireaºa de pe tort (r)

B1 TV
7,00 ªtirile B1 TV; 8,00
Lumea în 10.000 de minute;
9,00 ªtirile B 1; 10,00 ªtirile
B1 TV; 12,00 ªtirile B1 TV;
13,00 ªtirile B1TV; 14,00
Generaþia cu cheia la gât;
15,00 ªtirile B1 TV; 16,00
Sãptãmâna mondenã (r);
18,00 ªtirile B1 TV; 19,00
Doctor B1; 20,00 Special B1;
22,00 La taifas; 23,00 Lumea
lui Banciu; 0,00 ªtirile B1 TV;
1,00 Vedetele se întreabã;
1,30 Special B1 (r); 3,10 La
taifas; 4,00 Sãptãmâna
mondenã.

TVR 1
7,00 Telejurnal matinal
8,00 România zi de zi
10,10 Film serial * SECRETELE LA PALAT
11,25 Presã ºi putere (r)
12,20 Dacã doriþi sã revedeþi
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
14,00 Telejurnal
15,30 Maghiara de pe unu
17,00 Telejurnal
17,30 Film * CLARA, O
PASIUNE FRANCEZÃ (I)
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Prim – plan
22,00 Cu ochii’n patru
23,10 Replay
0,30 Nocturne
1,30 Film serial * AGENÞIA
PSYCH
2,15 Cu ochii’n patru (r)
3,05 Sport (r)
3,20 Telejurnal (r)
4,10 Zoom
4,20 Film * CLARA, O
PASIUNE FRANCEZÃ (I) (r)

TVR 2
6,00 Ora de ºtiri; 7,00 Teleshopping; 8,00 Film serial *
TANDEM DE ªOC; 8,55 Pastila
de sãnãtate; 9,10 Film *
IUBIREA VIEÞII MELE (r);
10,50 Confesiun (r); 11,50
Bazar; 12,25 Ora de business
(r); 13,15 Topping (r); 14,00
Teleshopping; 14,35 Împreunã în
Europa!; 15,30 Teleshopping;
16,00 Film serial * TANDEM DE
ªOC (r); 17,00 Confesiuni;
18,00 Telejurnal; 18,30
Rãzushow (r); 19,30 Arena
Leilor (r); 20,25 Ora de
business; 21,10 La mustaþã;
22,00 Ora de ºtiri; 23,00 Face
toþi banii; 23,35 Film * COFEINÃ;
1,15 Auto-mania; 1,45 Adrenalitica; 2,00 Rãzushow (r); 2,55
Ora de business (r); 3,40 La
mustaþã (r); 4,25 Confesiuni (r).

HBO
6,30 Film * UCENICUL
VRÃJITOR; 8,15 Film *
MAMMA MIA – FILMUL!;
10,05 Film * NUMELE MEU
ESTE KHAN; 12,40 Film *
VACANÞÃ ALL-INCLUSIVE;
14,30 Film * ÎL VEI ÎNTÂLNI PE
STRÃINUL VISURILOR TALE;
16,10 Film * GENTLEMEN
BRONCOS; 17,40 Film *
DRAGOSTE ªI ALTE NECAZURI; 19,30 Pe platourile de
filmare; 20,00 Film serial *
NOROCUL; 21,00 Film * ADIO,
GARY!; 22,15 Film serial *
ILUMINATA AMY; 22,45 Film
serial * ANTURAJ; 23,20 Film *
REÞEAUA DE SOCIALIZARE.

DIVA UNIVERSAL
6,00 Film serial * HERCULE
POIROT; 8,00 Film serial *
FARMECE; 9,00 Film serial *
BUFFY, SPAIMA VAMPIRILOR;
10,00 Film serial * HERCULE
POIROT; 12,00 Film serial *
FETELE GILMORE; 13,00 Film
serial * ANATOMIA LUI GREY;
14,00 Film serial * BUFFY,
SPAIMA VAMPIRILOR; 15,00
Film * PLANUL PERFECT;
17,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 19,00 Film serial *
FETELE GILMORE; 20,00 Film
serial * ANATOMIA LUI GREY;
21,00 Film serial * HAVEN;
22,00 Film serial * MEDIUMUL;
23,00 Film serial * SOÞIA
PERFECTÃ; 0,00 Film serial *
CU SÂNGE RECE; 2,00 Film
serial * FARMECE; 3,00 Film
serial * BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR; 4,00 Film serial *
FARMECE.

PRO TV

ANTENA 1

7,00 ªtirile PRO TV
10,00 România, te iubesc (r)
11,00 Apropo TV (r)
12,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
13,00 ªtirile PRO TV
13,45 Zâmbete într-o pastilã
14,15 Film * FÃRÃ REÞINERI (r)
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile PRO TV
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film serial * PARIU CU
VIAÞA
22,30 ªtirile Pro TV
23,00 Film serial * DEXTER
0,00 Film * GLOANÞE ªI
CENUªÃ LA OSAKA (r)
2,30 ªtirile Pro TV (r)

6,00 OBSERVATOR
8,00 Neatza
10,00 În gura prese
10,50 Mireasã pentru fiul meu
11,30 Film * RECVIEM PENTRU O STEA CÃZÃTOARE
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Film * SOCIETATEA
SECRETÃ
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos (r)
1,00 Film * CRIMÃ LA NIVEL
ÎNALT
3,00 OBSERVATOR (r)
3,45 Acces direct (r)

ACASÃ
7,45 Film serial * SUB CERUL
ÎN FLÃCÃRI; 8,45 Teleshopping; 9,15 Film serial * SUB
CERUL ÎN FLÃCÃRI; 10,15
Teleshopping; 10,45 Film serial *
SUFLET VÂNDUT (r); 11,45
Teleshopping; 12,15 Film serial *
EVA LUNA (r); 14,30 Doamne
de poveste (r); 15,30 Film serial
* ÎMBRÃÞIªÃRI PÃTIMAªE;
16,30 Poveºtiri adevãrate; 17,30
Film serial * SECRETE DIN
TRECUT; 19,30 Film serial *
SUFLET VÂNDUT; 20,30 Film
serial * EVA LUNA; 22,00
Poveºtiri de noapte; 22,30 Film
serial * IUBIRE BLESTEMATÃ;
23,30 Film serial * 7 PÃCATE;
0,30 Poveºtiri adevãrate (r); 1,30
Film serial * ÎMBRÃÞIªÃRI
PÃTIMAªE (r); 2,15 Poveºtiri
de noapte (r); 2,45 Acasã în
bucãtãrie (r); 3,30 Doamne de
poveste (r); 4,15 Film serial *
7 PÃCATE (r).

PRO CINEMA
8,45 Film serial * SHAGGY
ªI SCOOBY FAC ECHIPÃ
(r); 9,40 Teleshopping; 10,00
Happy Hour; 11,15 Teleshopping; 11,30 Film serial *
SHAGGY ªI SCOOBY FAC
ECHIPÃ; 12,30 Acasã în
bucãtãrie; 13,30 Teleshopping;
14,00 Zoom în 10; 14,15 Film *
ªAPTE MIRESE PENTRU
ªAPTE FRAÞI (r); 16,30 Film
* CÃLÃTORIA FANTASTICÃ;
19,00 Film serial * STARE DE
SPIRIT; 20,00 Film serial *
BIG SHOTS; 21,00 Film serial
* DOI BÃRBAÞI ªI JUMÃTATE; 22,00 Film * AVENTURILE
LUI JOE DIRT; 0,00 Film
serial * BIG SHOTS; 1,00 Film
serial *
COBRA ÎN
ALERTÃ; 1,45 Film * AVENTURILE LUI JOE DIRT (r); 3,15
Lumea Pro Cinema (r); 3,45
Apropo TV.

NAÞIONAL TV
6,00 Sare ºi piper (r); 7,45 Film
serial * DRAGOSTE DULCE
AMARÃ (r); 9,00 Baronii (r);
10,00 Film serial * SUFLETE
PERECHE (r); 11,00 Film
serial * ÎN CÃUTAREA FERICIRII (r); 12,15 ªocant TV; 12,45
Grupul Vouã (r); 13,15 Taxi
Driver (r); 14,00 Film *
DRAGOSTE RENÃSCUTÃ (r);
17,30 Film serial * DRAGOSTE
DULCE AMARÃ; 18,30 ªtiri
Naþional TV; 19,15 Film serial *
TRIUNGHIUL IUBIRII 2; 20,15
Film serial * SUFLETE PERECHE; 21,15 Film serial *
DESTINUL REGELUI; 22,45
Jocker (r); 0,30 ªocant TV (r);
1,00 Film serial * ÎN CÃUTAREA FERICIRII (r); 2,00 Baronii
(r); 2,30 Albumul Naþional (r);
4,30 Sãrut mâna, mamã! (r).

PRIMA TV
7,00 Totul despre mame
8,00 Cunoaºte, viseazã, iubeºte!
9,00 Teleshopping
9,30 Film serial * ÎNTÂLNIREA
INIMILOR (r)
10,30 Film serial * MEDIUM (r)
12,00 Film serial * ÎN FAMILIE
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
14,15 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Totul despre mame (r)
16,00 Cireaºa de pe tort (r)
17,00 Film serial * TRÃSNIÞII (r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Mi-s bãiatul de la þarã
22,15 Film serial * TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
23,45 Film serial * MEDIUM
0,30 Film * TRIªORII
2,30 Focus (r)

B1 TV
6,15 Teleshopping; 7,00
ªtirile B1 TV; 7,45 Teleshopping; 8,00 ªtirile B1 TV;
9,45 Teleshopping; 10,00
ªtirile B1 TV; 11,00
ªtirile B1 TV; 12,00 ªtirile
B1 TV; 13,00 ªtirile B1 TV;
13,30 Teleshopping; 14,00
ªtirile B1 TV; 16,00 Fapt
divers; 17,00 Aktualitatea B1;
18,00 ªtirile B1 TV; 18,45
Aktualitatea B1; 20,00 Sub
semnul întrebãrii; 22,00
Ultimul cuvânt; 23,00 Lumea
lui Banciu; 0,00 ªtirile B1 TV;
1,00 Sub semnul întrebãrii
(r); 2,40 Ultimul cuvânt (r);
3,30 ªtirile B1 TV (r); 4,20
Aktualitatea B1 (r).
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MIERCURI - 29 februarie

MARÞI - 28 februarie
TVR 1
7,00 Telejurnal matinal
8,00 România, zi de zi!
10,10 Film serial * SECRETELE DE LA PALAT
11,25 Prim-plan (r)
12,20 Dacã doriþi sã revedeþi
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI (r)
14,00 Telejurnal
14,45 Teleshopping
15,30 Rom european
16,00 Maghiara de pe unu
17,00 Telejurnal
17,30 Film * CLARA, O
PASIUNE FRANCEZÃ (II)
18,25 Film serial * LEGENDELE
PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,10 Film * MCLINTOCK!
23,30 Film * FASCINAÞIE
1,10 Film serial * AGENÞIA
PSYCH
1,55 Replay
3,05 Sport (r)
3,20 Telejurnal (r)
4,10 Zoom
4,20 Film * CLARA, O PASIUNE FRANCEZÃ (II) (r)
5,10 Film serial * SECRETELE
DE LA PALAT (r)

TVR 2
6,00 Ora de ºtiri (r); 7,00 Teleshopping; 8,00 Film serial * TANDEM
DE ªOC (r); 9,00 Azi despre mâine
(r); 9,30 Face toþi banii (r); 10,00
Auto-mania (r); 10,20 Fii în formã!
(r); 10,50 Confesiuni (r); 11,50
Bazar (r); 12,25 Ora de business
(r); 13,15 La mustaþã (r); 14,00
Tribuna partidelor parlamentare;
14,35 Împreunã în Europa; 15,30
Teleshopping; 16,00 Film serial *
TANDEM DE ªOC (r); 17,00
Confesiuni; 18,00 Telejurnal; 18,30
Film * ÎNTOARCEREA LA CUTTER
GAP; 20,05 Adrenalitica (r); 20,20
Pastila de sãnãtate; 20,25 Ora de
business; 21,10 La mustaþã; 22,00
Ora de ºtiri; 23,00 Supravieþuitor în
jungla urbanã; 23,35 Film *
ÎNGERII ANNEI; 1,15 Film *
COFEINÃ (r); 2,50 Ora de
business (r); 3,40 La mustaþã (r);
4,25 Confesiuni (r); 5,20 Mesager.

HBO
6,00 Film * DRAGOSTE ªI ALTE
NECAZURI; 7,50 Film * 10; 8,10
Film * DUPLICITATE; 10,15 Film *
PRINÞESA; 11,50 Film *
PRINÞUL PERSIEI: NISIPURILE
TIMPULUI; 13,45 Film *
ENGLEZUL CARE A URCAT O
COLINÃ, DAR A COBORÂT UN
MUNTE; 15,20 Film * CÂINI ªI
PISICI: RÃZBUNAREA LUI
KITTY GALORE; 16,40 Film *
TURISTUL; 18,25 Film *
PÃCÃTOASA; 20,00 Premile
Oscar 2012; 21,35 Film * O
RELAÞIE SPECIALÃ; 23,05 Film
serial * URZEALA TRONURILOR; 1,00 Film * CYRUS.

DIVA UNIVERSAL
8,00 Film serial * FARMECE; 9,00
Film serial * BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR; 10,00 Film serial *
HERCULE POIROT; 12,00 Film
serial * FETELE GILMORE; 13,00
Film serial * ANATOMIA LUI
GREY; 14,00 Film serial * BUFFY,
SPAIMA VAMPIRILOR; 15,00 Film
* ÎN AªTEPTAREA UNUI
MIRACOL; 17,00 Film * CRIMELE
DIN MIDSOMER; 19,00 Film
serial * FETELE GILMORE; 20,00
Film serial * ANATOMIA LUI
GREY; 21,00 Film * FÂNTÂNA
DORINÞELOR; 23,00 Film *
COMOARA DRAGOSTEI; 1,00
Film * PLANUL PERFECT; 3,00
Film serial * BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR.

PRO TV
6,00 Happy Hour (r)
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial * PARIU CU
VIAÞA (r)
12,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Zâmbete într-o pastilã
14,15 Film serial * LOIS ªI CLARK
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile PRO TV
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * CRANK: TENSIUNE
MAXIMÃ
22,30 ªtirile Pro TV
23,00 Film serial * DEXTER
0,00 Film *CRANK: TENSIUNE
MAXIMÃ (r)
2,00 ªtirile Pro TV (r)
3,30 Film serial * DEXTER (r)
4,30 România, te iubesc! (r)
5,30 Zâmbete într-o pastilã (r)

ACASÃ
6,15 Film serial * IUBIRE BLESTEMATÃ (r); 7,15 Teleshopping; 8,00
Film serial * SECRETE DIN
TRECUT (r); 9,00 Teleshopping;
9,30 Film serial * SECRETE DIN
TRECUT (r); 10,30 Teleshopping:
11,00 Film serial * SUFLET
VÂNDUT (r); 12,00 Teleshopping;
12,30 Film serial * EVA LUNA (r);
14,00 Teleshopping; 14,30 Film serial
* ESMERALDA; 15,30 Film serial *
ÎMBRÃÞIªÃRI PÃTIMAªE; 16,30
Poveºtiri adevãrate; 17,30 Film serial
* SECRETE DIN TRECUT; 19,30
Film serial * SUFLET VÂNDUT;
20,30 Film serial * EVA LUNA;
22,00 Poveºtiri de noapte; 22,30 Film
serial * IUBIRE BLESTEMATÃ;
23,30 Film serial * 7 PÃCATE; 0,30
Poveºtiri adevãrate (r); 1,30 Film
serial * ÎMBRÃÞIªÃRI PÃTIMAªE
(r); 2,15 Poveºtiri de noapte (r); 2,45
Film serial * ESMERALDA (r); 3,30
Doamne de poveste (r); 4,15 Film
serial * 7 PÃCATE (r); 5,15 Poveºtiri
adevãrate (r).

PRO CINEMA
8,45 Film serial * SHAGGY ªI
SCOOBY FAC ECHIPÃ; 9,40
Teleshopping; 10,00 Happy Hour;
11,15 Teleshoppng; 11,30 Film serial *
SHAGGY ªI SCOOBY FAC
ECHIPÃ; 12,30 Acasã în bucãtãrie
(r); 13,30 Teleshopping; 14,00 Film
serial * STARE DE SPIRIT (r); 15,00
Acasã în bucãtãrie; 16,00 Film serial *
STARE DE SPIRIT; 18,00 Film serial
* DOI BÃRBAÞI ªI JUMÃTATE (r);
19,00 Film serial * STARE DE
SPIRIT; 20,00 Film serial * BIG
SHOTS; 21,00 Film serial * DOI
BÃRBAÞI ªI JUMÃTATE; 22,00 Film
* SUSPECÞI DE SERVICIU; 0,15
Film serial * BIG SHOTS; 1,15 Film
serial * COBRA 11 ÎN ALERTÃ; 2,00
Film * SUSPECÞI DE SERVICIU
(r); 3,45 Lumea Pro Cinema (r).

NAÞIONAL TV
7,45 Film serial * DRAGOSTE
DULCE-AMARÃ (r); 9,00 Film serial
* TRIUNGHIUL IUBIRII 2 (r);
10,00 Film serial * SUFLETE
PERECHE (r); 11,00 Film serial *
ÎN CÃUTAREA FERICIRII; 12,15
ªocant TV; 12,45 Grupul Vouã (r);
13,15 Sã v-amintiþi duminica (r); 15,00
Film serial * DESTINUL REGELUI;
16,30 Film serial * CONAN; 17,30 Film
serial * DRAGOSTE DULCE AMARÃ; 18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15
Film serial * TRIUNGHIUL IUBIRII
2; 20,15 Film serial * SUFLETE
PERECHE; 21,15 Film serial *
DESTINUL REGELUI; 22,45 Iubire
interzisã (r); 0,30 Film serial *
CONAN AVENTURIERUL (r);
1,30 ªocant TV (r); 2,00 Film serial
* ÎN CÃUTAREA FERICIRII (r);
3,00 Schimb de vieþi (r); 4,30 Sare
ºi piper (r).
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programe TV
ANTENA 1
6,00 OBSERVATOR
8,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul meu
11,30 Film * POLIÞA DE
ASIGURARE
13,00 Observator
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 Observator
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Film * CONFLICT LA
PUERTO VALLARTA
22,15 Observator
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film * BARONUL ªI
PUªTIUL
3,00 OBSERVATOR (r)
3,45 Acces direct (r)

PRIMA TV
7,00 Totul despre mama
08,00 Iubiri secrete
09,00 Teleshopping
09,30 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR (r)
10,30 Film serial * MEDIUM (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial * ÎN FAMILIE
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
13,45 Teleshopping
14,15 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Totul despre mame (r)
16,00 Cireaºa de pe tort
17,00 Film serial * TRÃSNIÞII (r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Film serial * IUBIRI
SECRETE
20,30 Film * MONSTRUL
PREISTORIC
22,15 Film serial * TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
23,45 Film serial * MEDIUM
0,30 Focus (r)
1,30 Film * MONSTRUL
PREISTORIC (r)
3,00 Cu lumea-n cap (r)

B1 TV
7,00 ªtirile B1 TV; 7,45 Teleshopping; 8,00 ªtirile B1 TV; 9,00
ªtirile B1 TV; 9,15 ªtirile PRO TV;
9,45 Teleshopping; 10,00 ªtirile
B1 TV; 11,00 ªtirile B1 TV; 11,20
ªtirile B1 TV; 12,00 ªtirile B1 TV;
13,00 ªtirile B1 TV; 13,30
Teleshopping; 14,00 ªtirile B1 TV;
15,00 ªtirile B1 TV; 16,00 Fapt
divers; 17,00 Aktualitatea B1;
18,00 ªtirile B1 TV; 18,45
Aktualitatea B1; 20,00 Sub semnul
întrebãrii; 22,00 Ultimul cuvânt;
23,00 Lumea lui Banciu; 0,00
ªtirile B1 TV; 1,00 Sub semnul
întrebãrii (r); 2,40 Ultimul cuvânt
(r); 3,30 ªtirile B1TV (r); 4,20
Aktualitatea B1 (r).

TVR 1
7,00 Telejurnal matinal
8,00 România, zi de zi!
10,10 Film serial * SECRETELE DE LA PALAT
11,25 Dacã doriþi sã revedeþi
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
14,00 Telejurnal
14,45 Teleshopping
15,30 Oameni ca noi
16,00 Convieþuiri (r)
17,00 Telejurnal
17,30 Film * CLARA, O
PASIUNE FRANCEZÃ (III)
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Film * DR. HOUSE
22,45 Dincolo de celebritate
22,50 Sushi
23,10 Film * MATADORUL
0,50 Film serial * AGENÞIA
PSYCH
1,40 Cu ochii’n 4 (r)
2,30 La vie en rose (r)

TVR 2
8,00 Film serial * TANDEM DE
ªOC; 8,55 Pastila de sãnãtate;
9,10 Film * ÎNTOARCEREA
LA GUTTER GAP (r); 10,40
Pastila de sãnãtate; 10,50
Confesiuni (r); 11,50 Bazar
(r); 12,25 Ora de business (r);
13,15 La mustaþã (r); 14,00
Teleshopping; 14,35 Împreunã
în Europa; 15,30 Teleshopping;
16,00 Film serial * TANDEM
DE ªOC (r); 17,00 Confesiuni;
18,00 Telejurnal; 18,30 Film *
ALEGEREA LUI CRSTY (I)
(r); 20,00 Pastila de sãnãtate;
20,15 Poate nu ºtiai; 20,25 Ora
de business; 21,10 La mustaþã;
22,00 Ora de ºtiri; 23,00 Fraþi
de viþã; 23,35 Film * LUCRURI FOARTE RELE; 1,20
Film * ÎNGERII ANNEI (r);
2,55 Ora de business (r); 3,40
La mustaþã (r); 4,25 Confesiuni
(r); 5,20 Mesager.

HBO
6,00 Film * PÃCÃTOASA; 7,30
Film * CONSPIRAÞIA TÃCERII; 8,55 Film * BRIGADA
PESTRIÞÃ; 10,25 Film *
FANTASTICUL DOMN FOX;
11,50 Film * VULTURII
LEGII; 13,45 Film * CUM
ªTII DACÃ AI NOROC?;
15,45 Film * SPANGLISH;
17,55 Film * OAMENI MARI
ªI FÃRÃ MINTE; 19,35 Film
serial * JIMMY ªI HOPE;
20,00 Film * ADEVÃRATUL
CURAJ; 22,15 Film serial *
NOROCUL; 23,00 Film *
MARELE JAF; 0,25 Film *
FURTUL DE DIAMANTE.

DIVA UNIVERSAL
6,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 9,00 Film serial
* BUFFY, SPAIMA VAMPIRILOR; 10,00 Film * CRIMELE DIN MIDSOMER; 12,00
Film serial * FETELE GILMORE; 13,00 Film serial *
ANATOMIA LUI GREY; 14,00
Film serial * BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR; 15,00 Film *
FÂNTÂNA DORINÞELOR;
17,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 19,00 Film serial
* FETELE GILMORE; 20,00
Film serial * ANATOMIA LUI
GREY; 21,00 Film serial *
SOÞIA PERFECTÃ; 23,00 Film
serial * SOÞIA PERFECTÃ;
23,30 Film serial * ÎN
JUNGLA ORAªULUI; 3,30
Film serial * SOÞIA PERFECTÃ; 4,00 Film serial * FARMECE.

PRO TV
7,00 ªtirile
10,00 Film serial * LOIS ªI
CLARK
12,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Zâmbete într-o pastilã
14,15 Film * CELE DOUÃ LUMI
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * ACADEMIA DE
POLIÞIE
0,30 ProMotor
1,00 ªtirile Pro TV
2,30 Film serial * ACADEMIA
DE POLIÞIE
4,30 Apropo Tv (r)
5,30 Zâmbete într-o pastilã (r)
6,00 Happy Hour

ACASÃ
6,15 Film serial * IUBIRE
BLESTEMATÃ; 7,15 Teleshopping; 7,45 Film serial * SUB
CERUL ÎN FLÃCÃRI; 10,15
Teleshopping; 10,45 Film serial
* SUFLET VÂNDUT (r); 11,45
Teleshopping; 12,15 Film serial *
EVA LUNA; 14,00 Teleshopping;
14,30 Film serial * ESMERALDA; 15,30 Film serial * ÎMBRÃÞIªÃRI PÃTIMAªE; 16,30
Poveºtiri adevãrate; 17,30 Film
serial * SECRETE DIN TRECUT;
19,30 Film serial * SUFLET
VÂNDUT; 20,30 Film serial *
EVA LUNA; 22,00 Poveºtiri de
noapte; 22,30 Film serial *
IUBIRE BLESTEMATÃ; 23,30
Film serial * 7 PÃCATE; 0,30
Poveºtiri adevãrate (r); 1,30
Film serial * ÎMBRÃÞIªÃRI
PÃTIMAªE (r); 2,15 Poveºtiri de
noapte (r); 2,45 Film serial *
ESMERALDA (r); 3,30 Doamne
de poveste (r).

PRO CINEMA
8,45 Film serial * SHAGGY ªI
SCOOBY FAC ECHIPÃ; 9,40
Teleshopping; 10,00 Happy Hour;
11,15 Teleshopping; 11,30 Film
serial * SHAGGY ªI SCOOBY
FAC ECHIPÃ; 12,00 Descoperã
România; 12,30 Acasã în bucãtãrie
(r); 13,30 Teleshopping; 14,00 Film
serial * STARE DE SPIRIT; 16,00
Acasã în bucãtãrie; 17,00 Film
serial * STARE DE SPIRIT (r);
18,00 Film serial * DOI BÃRBAÞI
ªI JUMÃTATE (r); 19,00 Film
serial * STARE DE SPIRIT; 20,00
Film serial * BIG SHOTS; 21,00
Film serial * DOI BÃRBAÞI ªI
JUMÃTATE; 22,00 Film *
PRINÞESE DE CULOARE; 0,00
Film serial * BIG SHOTS; 1,00
Film serial * COBRA 11 ÎN
ALERTÃ; 2,45 Film * PRINÞESE
DE CULOARE (r); 4,15 Lumea
Pro Cinema (r).

NAÞIONAL TV
6,00 Albumul Naþional (r); 7,45 Film
serial * DRAGOSTE DULCE –
AMARÃ (r); 9,00 Film serial *
TRIUNGHIUL IUBIRII 2 (r); 10,00
Film serial * SUFLETE PERECHE;
11,00 Film serial * ÎN CÃUTAREA
FERICIRII (r); 12,15 ªocant TV;
12,45 Vouã (r); 13,15 Sã v-amintiþi
duminica (r); 15,00 Film serial *
DESTINUL REGELUI (r); 16,30
Film serial * AMAZON; 17,30 Film
serial * DRAGOSTE DULCE
AMARÃ; 18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Film serial * TRIUNGHIUL
IUBIRII 2; 20,15 Film serial *
SUFLETE PERECHE; 21,15 Film
serial * DESTINUL REGELUI;
22,45 Copii contra pãrinþi; 0,30 Film
serial * AMAZON (r); 1,30 ªocant
TV (r); 2,00 Film serial * ÎN
CÃUTAREA FERICIRII (r); 3,00
Pitici de varã; 5,00 Taxi Driver (r).

ANTENA 1
6,00 OBSERVATOR
8,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul meu
11,30 Film * JURÃMÂNT DE
RÃZBUNARE
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 Observator
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Te pui cu blondele?
21,50 Film serial * MR. BEAN
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film * SILENT HILL
3,00 OBSERVATOR (r)
3,45 Acces direct (r)

PRIMA TV
7,00 Totul despre mame
8,00 Film serial * IUBIRI
SECRETE
9, 00 Teleshopping
9,30 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR (r)
10,30 Film serial * MEDIUM (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial * ÎN FAMILIE
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
13,45 Teleshopping
14,15 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Totul despre mame (r)
16,00 Cireaºa de pe tort (r)
17,00 Film serial * TRÃSNIÞII
(r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Iubiri secrete
20,30 Cronica cârcotaºlor
22,15 Film serial * TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
23,45 Film serial * MEDIUM
0,30 Focus (r)
1,30 Cronica cârcotaºilor (r)

B1 TV
6,00 Lumea lui Banciu (r);
7,00 ªtirile B1 TV; 7,45
Teleshopping; 8,00 ªtirile B1
TV (r); 9,00 ªtirile B1 TV;
9,45 Teleshopping; 10,00
ªtirile B1 TV; 11,00 ªtirile B
1 TV; 12,00 ªtirile B 1 TV;
13,00 ªtirile B 1 TV; 15,00
ªtirile B1 TV; 16,00 Fapt
divers; 17,00 Aktualitatea B1;
18,00 ªtirile B 1 TV; 18,45
Aktualitatea B1; 20,00 Sub
semnul întrebãrii; 22,00
Ultimul cuvânt; 23,00 Lumea
lui Banciu; 0,00 ªtirile B1 TV;
1,00 Sub semnul întrebãrii
(r); 2,40 ªtirile B 1 TV (r);
3,30 Aktualitatea B1 (r); 4,20
ªtirle B1 TV.

14 / cuvântul libertãþii
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JOI - 1 martie
TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

7,00 Telejurnal matinal
8,00 România, zi de zi!
10,10 Film serial * SECRETELE DE LA PALAT
11,25 Omul ºi timpul (r)
12,20 Dacã doriþi sã revedeþi
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
14,00 Telejurnal
14,45 Interes general
15,15 Teleshopping
15,30 Akzente
17,00 Telejurnal
17,30 Lozul cel mare
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Judecã tu!
22,10 Documentarele
23,20 Film * ACUM ORI
NICIODATÃ...!
0,50 Tezaur folcloric (r)
2,05 Interes general (r)
2,30 Rom european (r)
3,00 Sport (r)
3,15 Telejurnal (r)
4,05 Documentarele Televiziunii (r)

07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film * CELE DOUÃ
LUMI (r)
12,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
13,00 ªtirile PRO TV
13,45 Zâmbete într-o pastilã
14,15 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film serial * LAS
FIERBINÞI
22,00 ªtirile Pro TV
22,30 Film artistic
0,30 Apropo TV
1,30 Film * MINOTAUR
3,30 ªtirile Pro TV (r)

06,00 OBSERVATOR
8,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul meu
11,30 Te pui cu blondele?
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Film * BURLACUL
22,15 OBSERATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film * DRAGOSTE
OTRÃVITOARE (r)
3,00 OBSERVATOR (r)
3,45 Acces direct (r)

TVR 2
8,00 Film serial * TANDEM DE
ªOC; 8,55 Pastila de sãnãtate;
9,10 Film * ALEGEREA LUI
CRISTY (I) (r); 10,40 Poate nu
ºtiai; 10,50 Confesiuni (r); 11,50
Bazar (r); 12,25 Ora de
business; 13,15 La mustaþã (r);
14,00 Tribuna partidelor
parlamentare; 14,35 Împreunã
în Europa!; 15,30 Teleshopping;
16,00 Film serial * TANDEM
DE ªOC; 17,00 Confesiuni;
18,00 Telejurnal; 18,30 Film *
ALEGEREA LUI CRISTY (II);
20,05 Pastila de sãnãtate; 20,10
Lumea modei; 20,20 Poate nu
ºtiai; 20,25 Ora de business;
21,10 La mustaþã; 22,00 Ora de
ºtiri; 23,00 Zona@IT; 23,35
Film * DESPRE DRAGOSTE ªI
SEX; 1,10 Film * LUCRURI
FOARTE RELE (r); 2,50 Ora
de business (r); 3,40 La mustaþã
(r); 4,25 Confesiuni; 5,25
Mesager.

HBO
6,00 Film *DIVORÞUL; 8,00
Film * FIICA PREDICATORULUI; 9,50 Film * ULTIMUL
RÃZBOINIC AL AERULUI;
11,35 Film * MIªCAREA
PERFECTÃ; 13,15 Film *
ADAM; 14,55 Film * MUMIA:
MORMÂNTUL ÎMPÃRATULUI
DRAGON; 16,45 Film *
SURPRIZÃ: VINE POLLY!;
18,15 Film * POVESTEA
JUCÃRIILOR 3; 20,00
Adevãrata poveste a Prinþesei
Leia; 21,20 Film * PRINCIPII
DE VIAÞÃ; 22,50 Film *
ACTIVITATEA PARANORMALÃ
2; 0,20 Film serial * RIPOSTA; 1,55 Film * TIPI SIMPATICI.

DIVA UNIVERSAL
6,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 8,00 Film serial *
FARMECE; 9,00 Film serial *
BUFFY; 10,00 Film * CRIMELE
DIN MIDSOMER; 12,00 Film
serial * FETELE GILMORE;
13,00 Film serial * ANATOMIA
LUI GREY; 14,00 Film serial *
BUFFY, SPAIMA VAMPIRILOR;
15,00 Film * ÎN PÂNZA MINCIUNILOR; 17,00 Film serial *
HERCULE POIROT; 19,00 Film
serial * FETELE GILMORE;
20,20 Film serial * ANATOMIA
LUI GREY; 21,00 Film serial *
CU SÂNGE RECE; 23,00 Film
serial * SOÞIA PERFECTÃ;
23,30 Film serial * HAVEN; 0,30
Film serial * MEDIUMUL; 1,30
Film * COMOARA DRAGOSTEI.

ACASÃ
6,15 Film serial * IUBIRE
BLESTEMATÃ (r); 7,15
Teleshopping; 7,45 Film serial *
SUB CERUL ÎN FLÃCÃRI;
10,15 Teleshopping; 10,45 Film
serial * SUFLET VÂNDUT (r);
11,45 Teleshopping; 12,15 Film
serial * EVA LUNA (r); 14,00
Teleshopping; 14,30 Film serial *
ESMERALDA; 15,30 Film serial
* ÎMBRÃÞIªÃR PÃTIMAªE;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Film serial * SECRETE
DIN TRECUT; 19,30 Film serial *
SUFLET VÂNDUT; 20,30 Film
serial * EVA LUNA; 22,00
Poveºtiri de noapte; 22,30 Film
serial * IUBIRE BLESTEMATÃ; 23,30 Film serial * 7
PÃCATE; 0,30 Poveºtiri adevãrate (r); 1,30 Film serial *
ÎMBRÃÞIªÃRI PÃTIMAªE (r);
2,15 Poveºtiri de noapte (r); 2,45
Film serial * ESMERALDA (r);
3,30 Doamne de poveste (r).

PRIMA TV

9,00 Film serial * SHAGGY ªI
SCOOBY, FAC ECHIPÃ; 9,40
Teleshopping; 10,00 Happy Hour;
11,15 Teleshopping; 11,30 Film
serial * OMUL - PÃIANJEN;
12,30 Acasã în bucãtãrie (r);
13,30 Teleshopping; 14,00Zoom în
10; 14,15 ProMoto; 15,00 Acasã
în bucãtãrie (r); 16,00 Film serial
* DOI BÃRBAÞI ªI JUMÃTATE;
17,00 Film * ULTIMUL TWIST LA
MOSCOVA; 19,00 Film serial *
STRÃINI ÎN AMERICA; 20,00
Film serial * ÎN MINTEA CRIMINALULUI; 21,00 Film serial *
DOI BÃRBAÞI ªI JUMÃTATE;
22,00 Film * ADIO, DAR RÃMÂN
CU TINE; 0,15 Film serial * ÎN
MINTEA CRIMINALULUI; 1,15
Film serial * APROAPE DE
ADEVÃR; 2,00 Film * ADIO, DAR
RÃMÂN CU TINE (r).

7,00 Totul despre mame
8,00 Film serial * IUBIRI
SECRETE (r)
9,00 Teleshopping
9,30 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR (r)
10,30 Film serial * MEDIUM
11,30 Teleshopping (r)
12,00 Film serial * ÎN
FAMILIE
12,30 Film serial * NIMENI
NU-I PERFECT
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
13,45 Teleshopping
14,15 Film serial *
ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Totul despre mame (r)
16,00 Cireaºa de pe tort
17,00 Film serial * Trãsniþii
(r)
18,00 Focus
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 ACADEMIA LUI HORIA
21,45 Bãtrâni ºi neliniºtiþi
22,15 Trãsniþii
23,15 Focus monden
23,45 Film serial * MEDIUMUL
0,30 Film * DESPÃRÞIREA
2,30 Focus (r)

NAÞIONAL TV

B1 TV

6,00 PITICI DE VARÃ (r); 7,45
Film serial * DRAGOSTE
DULCE AMARÃ (r); 9,00 Film
serial * TRIUNGHIUL IUBIRII
2 (r); 10,00 Film serial *
SUFLETE PERECHE (r); 11,00
Film serial * ÎN CÃUTAREA
FERICIRII; 12,15 ªocant TV;
12,45 Grupul Vouã (r); 13,15
Fosta mea iubire (r); 15,00 Film
serial * DESTINUL REGELUI
(r); 16,30 Film serial * AMAZON
(r); 17,30 Film serial * DRAGOSTE DULCE AMARÃ; 18,30
ªtiri Naþional TV; 19,15 Film
serial * TRIUNGHIUL IUBIRII
2; 20,15 Film serial * SUFLETE
PERECHE; 21,15 Film serial *
DESTINUL REGELUI; 22,45
Poamã acrã; 0,45 Film serial *
AMAZON (r); 1,45 Baronii (r);
2,15 Film serial * ÎN CÃUTAREA
FERICIRII (r); 3,15 Taxi Driver
(r); 4,00 Albumul Naþional (r).

6,00 Lumea lui Banciu; 7,00
ªtirile B1 TV; 8,00 ªtirile
B1 TV (r); 9,00 ªtirile B1
TV; 9,45 Teleshopping; 10,00
ªtirile B1 TV; 11,00 ªtirile
B1 TV; 12,00 ªtirile B1 TV;
13,00 ªtirile B1 TV; 15,00
ªtirile B1 TV; 16,00 Fapt
divers; 17,00 Aktualitatea B1;
18,00 ªtirile B1 TV; 18,45
Actualitatea B1; 20,00 Sub
semnul întrebãrii; 22,00
Ultimul cuvânt; 23,00 Lumea lui
Banciu; 0,00 ªtirile B1 TV;
1,00 Sub semnul întrebãrii (r);
2,40 Ultimul cuvânt (r); 3,30
Aktualtatea B1 (r); 4,20
ªtirile B1 TV.

PRO CINEMA

vineri, 24 februarie 2012
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CINEMA PATRIA
CALUL DE LUPTÃ
Ore de spectacol: 14.00
Gen film:
Dramã, Rãzboi

GHOST RIDER:
DEMONUL
RÃZBUNÃRII 3D
Ore de spectacol: 16,30;
19.00
Gen film:
Acþiune, Fantastic, Thriller

JURÃMÂNTUL
Ore de spectacol: 21,15
Gen film:
Gen film: Dramã,
Romantic, Dragoste

CINEMA MODERN
JURNALUL UNUI IUBITOR DE ROM
Ore de spectacol:
16.00; 18.00; 20.00
Joi - ora: 14.00
Tarif întreg: 8 lei;
Tarif redus: 6 lei

CONAN 3D
PROIECÞIE DIGITALÃ
3D BLUE RAY
Ora:14.00
Joi - orele: 16.00; 18.00;
20.00
Tarif întreg: 10 lei;

ªTRUMPFII
PROIECÞIE DIGITALÃ
2D BLUE RAY
Ora: 12.00
Tarif: 8 lei.

vineri, 24 februarie 2012

Anunþul tãu!
World Vision România, organizaþie neguvernamentalã creºtin-umanitarã, angajeazã Specialist Marketing, 4 ore, în cadrul Biroului zonal din Craiova. Cerinþe: 1. Studii universitare
de specialitate. 2. Experienþa în strângeri de
fonduri, marketing, dezvoltare relaþii cu potenþiali donatori, experienþa în accesarea
granturilor pentru proiecte sociale. 3. Cunoºtinþe avansate de limba englezã. Persoanele
interesate se pot prezenta la biroul nostru din
Craiova – str. „Mirceºti”, bl. M5, sc. 1, ap. 1,
pentru a aduce un CV ºi o scrisoare de intenþie sau pot trimite aceste documente prin fax
la nr. 0251/545.646. Data-limitã 29 februarie
2012. Telefon: 0251/592.815. Persoanã de contact – Vasilica Cîrlugea – 0731/444.783.
SP BVC CONSULT IPURL Craiova, lichidator judiciar al SC RUBENS TRADING SRL,
anunþã cã licitaþia programatã pentru ziua
de 23.02.2012, ora 11.00, se amânã cu o
sãptãmânã, pe data de 01.03.2012, la ora
14.00, ºi se va þine la aceeaºi adresã, reprezentând sediul lichidatorului. Mãsura
este luatã ca urmare a solicitãrii altui operator de a participa la licitaþie ºi a-i da posibilitatea depunerii diligenþelor necesare.
S.C. PASAN OIL SRL anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu privind activitatea „Staþie distribuþie carburanþi” ce se desfãºoarã în comuna Coºoveni, judeþul Dolj. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul ARPM Craiova, strada “Petru
Rareº” nr. 1, zilnic între orele 9.00 – 14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
ARPM Craiova, pânã la data de 9.03.2012.
R.A.A.D.P.F.L: Craiova scoate la licitaþie publicã cu strigare în vederea închirierii spaþiului
comercial situat în Craiova, str. “Madona Dudu”
nr. 46, jud. Dolj, în suprafaþã de 42,63 mp. Licitaþia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str. “Brestei” nr. 129, în data de 05.03.2012,
ora 14.00. Relaþii suplimentare la telefon: 0251/
411.214, int. 17.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publicã cu strigare în vederea închirierii spaþiului
comercial situat în Craiova, str. “Unirii” nr. 133
(fost nr. 125), jud. Dolj, în suprafaþã de 6,75
mp. Licitaþia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L.
Craiova, str. “Brestei” nr. 129, în data de
06.03.2012, ora 12.00. Relaþii suplimentare la
telefon: 0251/411.214, int. 17.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publicã cu strigare în vederea închirierii spaþiului
comercial situat în Craiova, str. “M. Kogãlniceanu” nr. 13, jud. Dolj, în suprafaþã de 97,46
mp. Licitaþia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L.
Craiova, str. “Brestei” nr. 129, în data de
06.03.2012, ora 14.00. Relaþii suplimentare la
telefon: 0251/411.214, int. 17.

publicitate
CERERI SERVICIU

Tânãrã absolventã Facultatea Românã-Italianã caut loc de muncã în
orice domeniu. Telefon:
0765/501.805.
Posed Dacia Papuc, solicit angajare, maxim 40 –
50 Km în afara oraºului.
Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.

OFERTE SERVICIU

Caut persoanã fãrã vicii, fãrã locuinþã pentru
îngrijire domiciliu la þarã
ºi animale. Telefon:
0763/981.146.
Prepar torturi pentru
mese festive, folosind
ingrediente naturale.
Relaþii la telefon: 0740/
645.126.
Filmez, fotografiez la
preþuri avantajoase albume digitale cu calitate de înaltã rezoluþie ºi
filmãri de înaltã clasã
HD sau DV. Telefon:
0766/359.513.

PRESTÃRI SERVICII

Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mobilã, tarif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/906.706.
Caut persoanã pentru îngrijire bãtrân imobilizat
pentru ajutor în Craiova.
Telefon: 0723/317.622.
Jurist înfiinþez societãþi comerciale, deschid puncte de lucru, modificare
capital, cesiune pãrþi,
modificare sediu social.
Telefon: 0761/633.118.
Cadastru apartamente.
Telefon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în
ulei sau tablouri peisaje, portrete, etc. la comandã. Telefon: 0767/
116.092.
Instructor auto ºcolarizez
pentru categoria B. Telefon: 0744/211.789;
0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0771/215.774;
0722/943.220.
Amenajãri interioare. Telefon: 0753/046.965
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DIRECTIA SILVICA DOLJ cu sediul in str. “Iancu Jianu” nr. 19, organizeaza licitatii
publice deschise / negocieri, pentru:
- vanzarea masei lemnoase pe picior;
Volumul oferit :
- DM =
18925 mc
- DT =
3482 mc
- FA =
1740 mc
- Cvercinee =
3905 mc
- Rasinoase =
0 mc
TOTAL
= 28052 mc
- vanzarea masei lemnoase fasonate;
Volumul oferit :
- DM =
1361 mc
- DT =
968 mc
- FA =
0 mc
- Cvercinee =
344 mc
- Rasinoase =
0 mc
TOTAL
= 2408 mc
Licitatiile / negocierile se vor organiza la sediul directiei in data de 09.03.2012, incepand
cu ora 10.00.
Licitatia / negocierile se vor desfasura conform prevederilor Regulamentului de vinzare a
masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului
administrat de RNP-Romsilva, aprobat prin OM nr: 1898/11.11.2010.
Preselectia se va tine in data de 05.03.2012
Oferta se va face prin strigare directa.
Listele cuprinzand volumul de masa lemnoasa pot fi consultate pe site-ul RNP –
Romsilva: www.rosilva.ro.
Nu pot participa la licitatie/negociere agentii economici care nu au achitat obligatiile
financiare fata de Directia Silvica Dolj, sau alte directii silvice din tara, sau nu au respectat
prevederile contractelor incheiate anterior.
Relatii la telefonul: 0251/421.363 sau fax: 0251/597059, intre orele 09.00 – 16.00.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând apartament 2 camere Brazdã parter, preþ
negociabil. Telefon:
0249/516.582; 0729/
004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate, 4/ 4, mobilat, utilat
complet, 45.000 E. Telefon: 0743/697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere decomandat,
zonã centralã. Telefon:
0744/319.448.

Proprietar vând garsonierã parter, Rovine, termopane, uºã metalicã,
parchet. Telefon: 0752/
641.487.
Vând garsonierã decomandatã etaj 2/2 Nanterre, zona Puºkin, 48
mp, boxã. Telefon: 0745/
541.194.
Vând garsonierã ºi camerã cãmin. Telefon:
0761/375.104.
Vând garsonierã. Telefon: 0786/141.944; 3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca0251/547.564.
mere mobilat, 70.000
APARTAMENTE Euro Lãpuº Argeº. Te2 CAMERE
lefon: 0770/ 317.820.
Vând douã apartamen- Vând apartament 3 cate (2 ºi 3 camere), îm- mere, parter, lângã Pripreunã sau separat, mãrie. Telefon: 0770/
semidecomandate, bila- 174.355.
teral, renovate ºi modernizate, etaj 1/P+4, izola- Vând apartament 3 caþie termicã, parchet ori- mere. Telefon: 0726/
ginal restaurat, termo- 129.379.
pan, centralã proprie în Particular, vând apartafiecare apartament, ment 3 camere decoBrazda lui Novac (zona mandate, termopan, uºã
BRD – Complex Vechi), metalicã, centralã, izolaþie
preþ negociabil. Accept termicã, Craioviþa Nouã.
credit Prima Casã. Tel.: Telefon: 0752/641.487.
0746.241.231.
Vând apartament zona
Vând apartament 2 ca- Sucpi 3 camere decomere Mc’Donald. Tele- mandate, 77 mp, 50.000
fon: 0253/270.291; euro, negociabil. Telefon:
0726/110.945.
0764/658.600.

Vând (închiriez) apartament 4 camere, parter,
vedere trilateralã, 100 mp,
centralã,AC, gresie, faianþã, parchet stejar masiv,
2 bãi, 2 balcoane închise,
jaluzele exterioare, izolaþie
exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil.
Telefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 camere, Mercur. Tel:
0724/804.875.

CASE
Vând casã Siliºtea Crucii, teren 5000 mp central. Telefon: 0728/
053.012; 0744/319.448;
0747/115.485.
Particular, vând casã în
Centru. Telefon: 0760/
654.164.
Vând casã, parter, etaj,
mansardã, 80 m amprenta la sol, teren 280
mp, construcþie an 2000,
str. „Ana Ipãtescu”, preþ
135.000 euro, negociiabil.
Telefon: 0764/776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj,
25 km de Craiova, 3 camere + dependinþe, teren+ vie, totul în curte
3000 mp. Negociabil.
Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã str.
„Zorelelor” nr. 1, preþ negociabil. Telefon: 0751/
124.146.

C

20 / cuvântul libertăţii

Baschet, Divizia A
Băieţii au cedat
previzibil la Târgu
Mureş, în timp
ce fetele s-au
chinuit acasă
cu o codaşă
Echipa masculină de baschet
SCM Craiova a pierdut meciul disputat în deplasare, în cadrul etapei a 22-a, contra formaţiei BC
Mureş Târgu Mureş, scor 97-71
(28-13, 25-23, 17-17, 27-18).
2.000 de spectatori au asistat la
meciul dominat de la un cap la altul de formaţia gazdă, antrenată de
Srecko Sekulovici, care se află
după acest joc pe locul 4 în clasament, cu 33 de puncte. SCM nu a
contat decât sferturile 2 şi 3, dar
numai pe fondul se relaxare al
mureşenilor, care şi-au permis să
şi menajeze anumiţi jucători. Antrenorul Craiovei, Andelko Mandici, a utilizat echipa: Petrişor (4),
Belanovici (2), Seals (11), Ross
(7), Gennie (12), pe parcurs intrând şi: Orbeanu (10), Albu (3),
Cioacătă, Gavrilă (4) şi Dawson
(18). Coşgeterul gazdelor a fost
internaţionalul Virgil Stănescu,

sport

Una rece, alta
călduţă pentru
SCM Craiova
autor a 27 de puncte, secondat de
un alt român, Liviu Dumitru, cu
21 de puncte. SCM Craiova se află
pe locul 12 cu 27 de puncte şi duminică, de la ora 18, va juca, tot
în deplasare, cu Dinamo Bucureşti,
partidă în care va fi folosit şi căpitanul SCM-ului, sârbul Branislav Tomici, care nu a forţat revenirea după accidentare în meciul
contra fostei sale echipe.

2 la pauză, 1 la final
pentru fetele lui Manea
Într-un meci contând pentru
etapa a 20-a a primei ligi feminine
de baschet, SCM Craiova a dispus ieri după-amiază, în Sala Sporturilor din Bănie, de formaţia Politehnica Naţional Iaşi, scor 73-60,
pe sferturi: 16-23, 16-18, 22-10,
19-9. Deşi formaţia oaspete se afla
pe penultimul loc în clasament, cu
doar 2 victorii până acum, desfăşurarea jocului a fost una neaş-

teptată, fetele lui Liviu Manea intrând greu în joc. Astfel, după prima repriză moldovencele conduceau la o diferenţă de 9 puncte,
pentru ca în ultimele două sfeturi
SCM să se dezlănţuie pentru un
succes anticipat, însă pus în dubiu preţ de o jumătate de oră. În
ultimul sfert, Hoskins şi compania au avut la un moment dat
15-0, iar la final diferenţa a fost
mai aproape de ceea ce se aştepta
înaintea jocului. Pentru SCM Craiova au evoluat: Bartee (21 de
puncte), Hoskins (29), Ştefan (5),
Simionca (4), Greer (4), Borş
(10). Performera partidei a fost
Carla Donna Bartee care a reuşit
un double-double, pe lângă cele 21
de puncte marcate trecându-şi în
cont şi 15 recuperări. Până aseară, SCM Craiova se afla pe locul
5 în clasament, cu 37 de puncte,
însă ar putea pierde cele două poziţii recuperate până la încheierea
rundei.
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Pagină realizată de COSMIN STAICU

Volei, Divizia A1 (

Craiovenii au cedat la Dej
după un prim set maraton
Prima parte a meciului
de la Dej i-a epuizat fizic şi
psihic pe voleibaliştii de la
SCM Craiova, care au cedat apoi în minimum de
seturi în faţa gazdelor. Nu
mai puţin de 40 de minute
a durat setul inaugural, în
care craiovenii au condus
cu 24-21 şi au fost în mai
multe rânduri aproape de
a-l câştiga, însă în cele din
urmă au cedat cu 36-38. Următoarele au fost la îndemâna dejenilor,
care le-au câştigat cu 25-18 şi
25-16, obţinând toate punctele puse
în joc. „Era un meci care putea
face diferenţa şi pentru noi, şi pentru ei. Am condus cu 24-21 în setul întâi, dar ne-am dus în prelungiri, în care au câştigat adversarii
noştri. După primul set, nu ne-am
mai regăsit. A fost însă un meci frumos, spectaculos, apreciat de toţi
cei care l-au văzut”, a declarat antrenorul Craiovei, Dănuţ Pascu.
„Am început mai timoraţi meciul,
apăsaţi de miză, iar astfel de partide le jucăm sub o presiune mai
mare acasă. Până la 21-24, făcusem multe greşeli. De la acest scor,
nu am mai greşit. I-am blocat de
două-trei ori şi aceasta a fost cheia
cu care am reuşit să câştigăm. Nu
a fost foarte uşor nici mai departe,

pentru că echipa din Craiova este
ambiţioasă şi harnică, dar setul 1 a
fost important şi a influenţat evoluţia din seturile următoare” a declarat tehnicianul gazdelor, Victor
Lazăr. Pentru SCM Craiova au evoluat: Vânătoru, Briscan, Rus, I.
Ion, Ciortea, Bala şi Gavrilovic- libero; au mai jucat Teleleu, Pop,
Ghionea, Todor şi Triculescu. În
urma acestui joc, SCM Craiova rămâne pe locul 8, cu 24 de puncte,
la 5 puncte de formaţia dejeană, iar
în următoarea etapă va evolua pe
teren propriu, sâmbătă, de la ora
17, împotriva echipei Agronomia
Bucureşti, pe care o devansează în
clasament. Tot mâine, de la ora 12,
echipa feminină de volei SCM Craiova (locul 7, 27 de puncte) va evolua în Sala Sporturilor din Bănie
contra echipei Penicilina Iaşi (locul 10, 10 puncte).

Dosarul „dezafilierea Craiovei”

Cvartetul de olteni de la
Astra, chemat la DNA

Partidele şi-au dat mâna pentru binele oraşului de pe Bega

Timişoara vrea Poli, Iancu ar da-o
Preşedintele CJ Timiş, Constantin Ostaficiuc, a declarat că
administraţia locală şi judeţeană intenţionează să preia clubul de fotbal FC Timişoara. „Am decis să
preluăm sută la sută din acţiunile
clubului Poli Timişoara. Nu discutăm deocamdată de bani, discutăm de intenţia de a prelua clubul. Urmează negocierile”, a declarat preşedintele CJ Timiş, Constantin Ostaficiuc (PD-L), după
întâlnirea avută cu viceprimarul
Adrian Orza (PNŢCD), cu preşedintele PSD Timiş, Titu Bojin, şi
cu preşedintele Senatului Universităţii Politehnica Timişoara, Nicolae Robu (PNL). Liderii locali şi
judeţeni urmează să stabilească
calendarul preluării clubului, după
o verificare în prealabil a modului
de licenţiere a clubului. „Următo-
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rul pas va fi să verificăm la nivel
naţional modalitatea de preluare a
clubului şi să vedem exact modul
de licenţiere a clubului pentru a nu
mai avea probleme în viitor”, a

declarat Constantin Ostaficiuc.
Preşedintele FC Timişoara, Marian Iancu, salută decizia autorităţilor locale. „Sincer, îi felicit. În
sfârşit au înţeles ce potenţial are
acest club la care noi muncim de
şapte ani. Primul pas pe care trebuie să-l facă este dosarul de licenţiere, c are nu c ostă foarte
mult”, a declarat Marian Iancu.
Preluarea clubului presupune un
vot în CL Timişoara, respectiv CJ
Timiş. La sfârşitul anului 2011, CJ
Timiş a solicitat KPMG să efectueze un audit la FC Timişoara, în
vederea unui parteneriat între club
şi autorităţile locale. Datoriile clubului de fotbal se ridică, potivit rezultatelor auditului financiar, la
şapte milioane de euro, dintre care
două milioane de euro datorii către acţionari.

Procurorii DNA continuă audierile în cazul excluderii Universităţii Craiova. După ce foştii jucători
ai Ştiinţei, actualmente ai Stelei,
Dănănae, Andrei Prepeliţă şi Florin
Costea au fost convocaţi la DNA,
a urmat Dorel Stoica, mijlocaşul
lui Dinamo, care a primit şi el citaţie în acest dosar. Jucătorii Stelei
nu s-au prezentat, fiind plecaţi în
cantonament în Antalya, în schimb
Dorel Stoica a fost audiat preţ de o
jumătate de oră. În dimineaţa aceas-

ta, începând cu ora 9.00, la DNA
sunt aşteptaţi încă patru foşti jucători ai Universităţii: Silviu Lung jr,
Valerică Găman, Marius Ologu şi
Ştefan Bărboianu, toţi aflaţi în lotul
Astrei Ploieşti. Doi dintre aceşti jucători, Valerică Găman şi Ştefan
Bărboianu, au mai trecut pe la DNA
anul trecut, când procurorii craioveni i-au audiat în „dosarul Victor
Piţurcă”, sesizarea fiind făcută, ca
şi în acest caz, de patronul echipei
din Bănie, Adrian Mititelu.
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De vânzare:

RAT Craiova, cu sediul în Calea
Închiriez spaþiu
Severinului, nr. 23, organizeazã
comercial cu supraîn data de 28.02.2012, ora 11.00,
licitaþie publicã deschisã cu stri- Crama ºi Grãdina faþa 60 mp vis-a-vis
gare pentru închirierea unui
de Varã Minerva. de Autogara Nord.
spaþiu situat în incinta Secþiei 3
Relaþii la telefon:
Relaþii la telefon:
din b-dul “Dacia” nr. 3.
0729/163.267
Date suplimetare se pot obþine
0768/265.426
la telefon: 0251/506.076 – int.
132 sau la sediul regiei din Ca- Vând terenuri de 750 mp, Vând Mitsubishi Galant Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi Vând ladã prãjituri verti1500 mp ºi 1900 mp în GLSA – fab. 96, geamuri ºi mobilã sufragerie Dro- calã tip Horenca.Telefon:
lea Severinului, nr. 23.
0724/967.663.
Vând vilã nouã. Telefon:
0784/200.037.
Vând casã 162 mp – teren 450 mp în zona Agronomie, preþ negociabil.
Telefon: 0729/092.211.
Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craiova, str. „Fluturi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti +
teren (4300 mp). Telefon: 0768/710.866.

SCHIMBURI

Schimb apartament etaj
1, 2 camere, Kaufland –
Penny, cu similar Brazdã sau Calea Bucureºti.
Telefon: 0723/692.884.
Schimb apartament 3
camere în Craioviþa cu
apartament 4 camere în
Craioviþa + diferenþa.
Telefon: 0761/647.718.
Proprietar, schimb garsonierã Rovine, parter, îmbunãtãþitã, cu apartament Rovine, LãpuºArgeº, Lãpuº, Calea
Bucureºti, Centru, parter
sau etajul I. Telefon:
0752/641.487.
Schimb casã cu 3 camere ºi magazin + anexe
în oraºul Corabia, are facilitãþi cu apartament 2
camere în Craiova. Telefon: 0770/918.018;
0351/172.213.

TERENURI

Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren intravilan 1200 mp.Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.

Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren Comuna Maglavit, preþ negociabil. Telefon: 0758/
937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure
pe malul Oltului dincolo
de Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti
– Citroen, Mazda, deschidere 35 m, ideal hale,
depozite, showroom. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fermierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toate utilitãþile instalate, împrejmuit, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Proprietar vând 3 terenuri: 5000 m cu 20 m
deschidere drum European Craiova – BalºBucureºti, cu utilitãþi, pentru investiþii; 5000 m Pieleºti – „Q Fort”; 1000 m
Cârcea – Centura Ford.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, cadastru, intabulare, deschidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.

Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toate facilitãþile, preþ convenabil. Telefon: 0746/467.922.
Vând teren intravilan la
intrare în Preajba, 700
mp sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând teren 3,15 ha,
plantaþie pomi pe marginea lacului Fântânele. Telefon: 0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãºtii de Jos, Dolj. Telefon: 0351/422.201.
Vând 8 ha plantaþie meri
Balta Ciutura. Telefon:
0744/319.448.

AUTO
ROMÂNEªTI

electrice, închidere centralizatã, AC, radio – CD,
219.000 km, înmatriculatã recent nr. Bulgaria,
preþ negociabil. Telefon:
0725/923.311.
Vând Nubira 1 GPL
omologat, 2200 E, negociabil. Telefon: 0763/
647.330.
Vând Peugeot 206, fabricaþie 2002, motor 1,4,
benzinã, climã, geamurui securizate, oglinzi
electrice, închidere centralizatã, preþ 2000 euro,
negociabil. Telefon:
0767/311.574.
Vând Mercedes C 180
coupe, an 2002, full option, anvelope varã + iarnã. Telefon: 0761/137.238.

Vând Dacia Break
DIVERSE
20.000 km parcurºi, sta- Vând cal semigreu, 9
re excepþionalã. Telefon: ani. Telefon: 0741/
0747/080.046.
975.279.
STRÃINE
Vând abric – cuþite (3
Vând Renault Clio, die- buc) mãrimea 400 mm,
sel, 2005, full option, ga- transformator sudurã inraj, unic proprietar. Tele- dustrial, motor disel sau
fon: 0760/272.814.
Peugeot. Telefon: 0731/
Vând Nubira II, CDX fa- 989.215.
bricaþie 2001. Telefon: Spaþiu comercial piaþã
0752/236.480.
Valea Roºie. Telefon:
Vând Audi A6, 2006, full 0745/521.549.
optional, piele, bleu-marin Vând cãþei lupi. Telefon:
metalizat, perfect, distribu- 0251/428.437.
þie nouã, revizie Audi – Vând ladã ºi cruce marservice, motor 2000 TDI. murã dimensiune 1 m
Telefon: 0762/109.595. fãrã postament. Telefon:
Vând Seat Ibiza înma- 0251/428.437.
triculat 2009, preþ nego- Vând flori de camerã,
ciabil. Telefon: 0731/ balcon, în ghiveci ºi rã580.605.
sad de muºcate cu floaVând Chevrolet Aveo, re bãtutã, alb, frez ºi
berlinã 2008, preþ 3900 E. roºu. Telefon: 0762/
Telefon: 0768/417.804. 278.639; 0351/430.880.

beta. Telefon: 0752/
835.708.
Vând cazan 150 l. Telefon: 0735/527.117.
Vând ºurã de fân ºi coceni. Surcel Mihai, Seaca de Pãdure, sat Veleni.
Vând groapã boltitã 2 locuri Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos
din nuc. Telefon: 0726/
143.222.
Urgent! Anvelope iarnã
205/55/R16 noi (rulate
2000 km). Telefon: 0728/
928.909.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5
ovãz, preþ negociabil. Telefon: 0765/291.623.
Vând putinã salcâm
nouã – 50 vedre; 2 scãri
duble din þeavã Ø 1/2;
roabã, cãruþ curte mare
cu douã roþi cu rulmenþi.
Telefon: 0784/200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l
din geam cu naveta respectivã. Telefon: 0251/
562.625.
Vând douã locuri de
veci în Cimitirul Sineasca, zona 0. Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-devie. Telefon: 0744/
928.444.
Vând 2 locuri de veci Cimitirul Sineasca, la poartã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.

Vând anvelope iarnã puþin uzate R 13/175/70,
4 bucãþi ºi R 14/185/60,
4 bucãþi, jenþi 4 gãuri.
Telefon: 0762/672.086.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000
RON, negociabil. Telefon: 0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena,
30/40 foiþa, 100 lei înrãmatã. Telefon: 0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã
ºi 1 masã – birou pentru
calculator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând 2 cojoace damã
lungi noi mãrime 46 –
48, 1 cojoc gri cu glugã,
1 cojoc maro cu guler
blanã, preþ negociabil. Telefon: 0351/446.918.
Vând groapã boltitã 2 locuri Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0724/452.643.
Vând bocanci militari 4344, ghete 43, pantofi 4243, piese Dacia noi, piese
445, þuicã 9 lei/litru, drujbã
alpina defectã, anvelope
165/13 noi 2 bucãþi, frigider Electrostar 320 litri.
Telefon: 0721/179.420.
Vând masã pentru calculator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar. Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Telefon: 0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
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De vânzare Vila
Vânãtorul din Staþiunea Victoria, comuna Bratovoieºti
(Lacul Geormani).
Telefon: 0729/
163.267
Vând binoclu 250 lei. Telefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu
geam, extinctoare. Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru varzã 120 kg, preþ negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã 500 l, butoi 700 l
stejar. Telefon: 0731/
989.215.
Vând sau închiriez spaþiu comercial 25 mp, sat
Braniºte comuna Podari.
Vad comercial excelent.
Telefon: 0758/576.984.
Vând alternator 12 V
nou, aragaz trei ochiuri,
canistre 20 l metal, reductor oxigen sudurã,
polizor (flex) D 125 X 850
w, preþ negociabil. Telefon: 0251/427.583.
Vând trandafiri extraparfumaþi preþ 120 Ron. Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând fabricã de monopol, comuna Negomir, judeþul Gorj, sat Palchinu.
Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschidere între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã, preþ 30 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumãtate vechi – jumãtate nou, 1 leu/kg. Dinuþi Ilie, Comuna Întorsura – Dolj.
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CUMPÃRÃRI
GARSONIERE
Particular! Cumpãr apartament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

CASE

Casã la þarã la asfalt Podari, Vîrvor, Þuglui, etc,
cu apã ºi curent. Garsonierã Craiova. Telefon:
Vând presã faguri 39/29 0748/195.954.
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie,
DIVERSE
comuna Întorsura – Dolj. Cumpãr3bucãþivoucher
Vând maºinã cusut cis- auto. Ofer 1.000 RON/
mãrie nr. 9 Singer, pe ro- bucatã. Plata pe loc. Tetund, 1000 lei. Dinuþi Ilie, lefon: 0723/918.382.
Comuna Întorsura – Dolj. Cumpãr pui de SchnauVând maºinã cusut zer, veveriþe ºi arici. TeNauman, bicicletã me- lefon: 0721/995.405.
dicalã, cãrþi multe de tot Particular, cumpãr cuier
felul, ceasuri de masã, pom din lemn. Telefon:
aparate de radio, insig- 0756/500.628; 0762/
ne, medalii, pardesie, 820.095.
paltoane. Telefon: 0351/
ÎNCHIRIERI
459.222; 0770/299.997.
Vând la preþ convenabil
OFERTE
32 de giurgiuvele fãrã Închiriez garsonierã
toc ºi 6 uºi de interior. Calea Bucureºti (lângã
Telefon: 0251/452.233. ºcoala „Mihai EminesVând toc solid + feres- cu”), complet mobilatã.
tre funcþionale, bonus 2 Telefon: 0762/299.913;
ferestre. Telefon: 0721/ 0764/855.169.
644.992.
Închiriez apartament în
Vând cãrucior pentru zonã centralã. Relaþii la
handicap, cadru meta- telefon: 0769/477.662.
lic ºi ploscã (toate sunt Închiriez casã (95 mp)
noi), preþ negociabil. Te- pentru birouri, zonã cenlefon: 0351/446.918.
tralã, singur în curte. TeVând convenabil mobi- lefon: 0727/356.383.
lã bunã, vitrinã, birou, Închiriez sau vând locamasã, scaune, como- þie pentru creºterea albidã, diverse. Telefon: nelor, pãsãrilor, caprine0723/692.884.
lor, pepinierã pomi, flori
Vând maºinã de cusut ºi creºterea pãstrãvului în
Naumann. Telefon: bazine. Telefon: 0762/
0351/404.153.
278.639; 0351/430.880.
Vând recamier – bine Caut colegã de camerã
întreþinut, preþ nego- la bloc, lângã Facultatea
ciabil. Telefon: 0351/ de Medicinã. Telefon:
459.314.
0351/442.970.
Vând loc de veci Cimiti- Închiriez halã industrialã
rul Sineasca. Telefon: central, 1800 m.p. cu
0351/422.201.
toate utilitãþile. Telefon:
Vând maºinã de nervu- 0721/995.405.
rat tablã, barã inox ro- Închiriez (vând) apartatundã diametru 38 mm ment 2 camere circular.
ºi lungã de 300 mm.Te- Telefon: 0251/530.400;
lefon: 0351/800.654.
0762/648.781.

Închiriez spaþiu comercial termopan 18 mp.
Telefon: 0722/943.220;
0740/649.518.
Închiriez apartament –
de preferat firmã. Telefon: 0769/477.662.
Ultracentral, toate condiþiile, 3 camere, decomandat, Proiect M. Telefon: 0740/393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp
pentru diferite activitãþi
comerciale. Telefon:
0755/747.258; 0722/
773.522.
Închiriez spaþiu comercial. Telefon: 0744/
391.195; 0351/429.196.
Proprietar, închiriez în
regim hotelier garsonierã de lux, parter, Rovine, ieftin. Telefon:
0752/641.487.
Particular, închiriez
apartament 2 camere etaj 1 Lãpuº, mobilat, aragaz, frigider, 600 Ron. Telefon: 0762/672.086;
0351/467.841.
Închiriez apartament
nemobilat Craioviþa
Nouã, 100 E. Telefon:
0744/139.476; 0740/
509.191.
Închiriez apartament 2
camere central, zona
Primãriei Craiova, aer
condiþionat, termopane, parchet, gresie, uºã
metalicã. Telefon:
0722/753.922.

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.

Pensionar, frizer, 63/1.70/
80 doresc doamnã 5258 ani, fãrã obligaþii,
eventual casã. Telefon:
0771/385.193.
Tânãr, 35 ani, fãrã obligaþii, locuinþã în Craiova, doresc cunoºtinþã cu doamnã serioasã, vârstã apropiatã, pentru convieþuire.
Telefon: 0734/605.852.

CERERI

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon: 0351/423.493.
Cine a pierdut un cãþel
tânãr, tandru ºi jucãuº sã
sune la numãrul de telefon: 0754.463.089.
Caut asociat sau cumpãrãtor a unei afaceri, foarte frumoase, sãnãtosã,
(pepinierã cãpºuni, trandafiri, pomi fructiferi ºi pãsãri, posibil ºi animale. Telefon: 0351/430.880;
0762/278.639.
Caut asociat cu poftã de
muncã. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la telefon: 0724/
512.304.

Doresc apartament mobilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.

SPAÞII COMERCIALE
Vând sau închiriez spaþiu comercial 96 mp în
comuna Cârna - Dolj
zonã centralã, vad comercial excelent. Telefon: 0740/049.845.

MATRIMONIALE

Doamnã (1.75), nefumãtoare, caut sufletul
pereche cu vârstã 57 –
60 ani pentru o relaþie
serioasã. Telefon: 0768/
266.714.
Doresc sã cunosc o vãduvã în jurul vârstei 50 –
55 ani, neinteresatã material pentru ajutor reciproc. Telefon: 0351/
430.880.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã 49 ani pentru prietenie eventual cãsãtorie. Telefon: 0740/
895.691.

DIVERSE

18/ cuvântul libertãþii

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/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://carmen.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen@yahoo.com

GARSONIERE
Garsonierã decomandatã
Brazda – Rocadã, etaj 3,
termopan, uºã metalicã, interfon, 118.000 lei negociabil. Tel. 0768.155.466
Garsonierã decomandatã
Rovine – Delice, parter, fãrã
îmbunãtãþiri, 120.000 lei negociabil. Tel. 0768.155.466

2 CAMERE
URGENT!!! 2 decomandate Rovine - ªcoala nr. 11,
etaj 2/4, gresie, faianþã, termopan, parchet, instalaþii
electrice ºi sanitare schimbate, bucãtãria pe balcon,
44.000 euro negociabil. Tel.
0768.155.466
PENTRU INVESTIT!!! 2
semidecomandate Nicolae Titulescu – Geamuri,
etaj 3/4, fara imbunãtãþiri,
46 mp, 125.000 lei negociabil. Tel. 0768.155.466
2 decomandate George
Enescu – ªcoala nr.12, etaj
1/4, 55 mp, 43.000 euro negociabil. Tel. 0768.155.466

3 CAMERE
URGENT!!! 3 decomandate Brazda – Simplon, etaj
1/10, curat, bine întreþinut,
75 mp, balcon pe sufragerie ºi bucãtãrie, 43.000 Euro.
Tel. 0768.155.466
SUPERMODERN!!! 3 semidecomandate Craioviþa –
Orizont, etaj 2/4, gresie, faianþã, termopan, parchet laminat, microcentralã, aer
condiþionat, 52.000 euro negociabil. Tel. 0768.155.466

TERENURI

OFERTA!!! Teren 650
mp,situat între case, 2 deschideri (22x30 m), Balta
Craioviþa, toate utilitãþile,
numai 20.000 euro, negociabil. Tel. 0768.155.466

OFERTE ÎNCHIRIERI

!!! Imagini ale ofertelor
agenþiei imobiliare CARMEN se gãsesc accesând http://carmen.craiovaimobiliare.ro
- CHILIPIR!!! Garsonierã
mobilatã 1 Mai - Pelendava, et. 2, complet mobilatã, aragaz, frigider, gresie,
faianþã, parchet, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Garsonierã nemobilatã
Brazda-Complex Vechi,
etaj 6, gresie, faianþã, termopan, apometre, 400 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac-Complex Vechi, G-uri, et.3,
pat dublu, aragaz, frigider,
recent zugrãvitã, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- ULTRAMODERNÃ!!! Garsonierã complet mobilatã ºi
utilatã, Brazda lui NovacRocadã, gresie, faianþã, parchet, termopan, aragaz, frigider, TV LCD, maºinã de
spãlat, 180 euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- Garsonierã semidecomandatã mobilatã Brazda
lui Novac, G-uri, et.3, aragaz, frigider, TV, colþar, 500
lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac, et.9,
gresie, faianta, parchet,
aragaz, frigider, TV, 470 lei
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Ultracentral-Cinema Patria, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider,
canapea extensibilã, apometre, repartitoare, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- OCAZIE!!! Apartament 2
camere decomandate nemobilate Rovine-Wiesana, etaj 4/4, acoperiº tablã,
termopan, apometre, repartitoare, parchet laminat,
500 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã semidecomandatã mobilatã Calea
Bucureºti-Elvila, gresie,
parchet, pat, ºifonier, aragaz, frigider, TV, 520 Lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Garsonierã semidecomandatã nemobilatã Brazda lui Novac-Rocadã, et.2,
fãrã îmbunãtãþiri, 100 Euro
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
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- Apartament 2 camere
Centru- Brâncuºi, et.3,
complet mobilat ºi utilat,
mobilier modern, gresie,
faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV, aer condiþionat,
maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã complet mobilatã ºi utilatã CraioviþaKaufland, gresie, faianþã,
termopan, parchet, aragaz, frigider, TV, 150 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 2 camere
Billa, complet mobilat,
aragaz, frigider, 600 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- CHILIPIR!!! Apartament
2 camere semidecomandate Rovine-Wiesana,
recent zugrãvit, cablu, internet, telefon, apometre,
repartitoare, 500 lei. Tel.
0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 2 camere
complet mobilate ºi utilate
Craioviþa-Orizont, et.3,
termopan, gresie, faianþã,
pat dublu dormitor, ºifonier,
apometre repartitoare, balcon închis în termopan, 150
Euro Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- ULTRAMODERN!!! Închiriez apartament 2 camere nemobilate Ultracentral-Valea Vlãicii, etaj
1, apometre, repartitoare,
gresie, faianþã moderne,
parchet, baie ultramodernã, termopan, 170 Euro
fix. Tel. 0744-76.22.95;
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. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Ultracentral-Primãrie, recent zugrãvit, aragaz, frigider, TV, 700 Lei
negociabil. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate, utilate, Brazda lui
Novac-Guliver, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider, TV, 150 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 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. 0744-76.22.95;
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. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX!!! Apartament 2 camere decomandate mobilate, Brazda lui NovacComplex Baba Novac,
recent renovat, baie ultramodernã, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, cuptor microunde, 300 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Sãrari-Apollo,
et.1, gresie, faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV,
700 Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
recent zugrãvit 1 MaiSara, et.3, complet mobilat, gresie, faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, 160
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 3 camere
nemobilate Gradina Botanicã, gresie, faianþã,
parchet, 200 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 4 camere
nemobilate Brazdã-Rocadã(Semafoare garã),
parter, 2 bãi, bilateral,
apometre, gresie, faianþã,
150 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77

- IDEAL BIROURI, ULTRAMODERN!!! Apartament 2
camere decomandate recent renovate, nemobilate,
Brazdã-Complex Vechi,
gresie, faianþã de ultimã generaþie, parchet, uºi interioare schimbate, uºã metalicã,
150 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ, IDEAL BIROURI, LOCUIT!!!
Apartament 4 camere nemobilate Sãrari, parter, gresie, faianþã, parchet, termopan, 300 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate 1 Mai-Insulã,
aragaz, frigider, TV, 170
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ!!!
Apartament 3 camere nemobilate Brazda-Complex
Baba Novac, etaj 2, recent
zugrãvit, apometre 2 bãi,
700 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX, ULTRAMODERN!!!
Apartament 2 camere decomandate Brazdã-Complex Vechi, mobilier ultimã
generaþie, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, 250 Euro neg. Tel.
0744-76.22.95; 076051.21.77
- MICROCENTRALÃ, ULTRAMODERN!!! Apartament 3 decomandate Calea
Bucureºti-McDonald’s,
gresie, faianþã, parchet, termopan, aragaz, frigider, TV,
350 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 3 decomandate, et.3, Calea Bucureºti-Piaþa Centralã, nemobilate, etaj 3, tocãrie interioarã schimbatã, termopan, gresie, faianþã, 2 bãi,
200 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- SUPEROFERTÃ!!! Garsonierã decomandatã nemobilatã, Calea BucureºtiMcDonald’s, parter, 45
mp, termopan, gresie, faianºã, mobilier bucãtãrie, impecabilã, 160 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77

CERERI ÎNCHIRIERI

- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591; 0760-51.21.77.
- 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. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591; 0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591; 0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591; 0760-51.21.77.

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
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CUVÂNTUL LIBERTÃÞII S.A.
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Domiciliat în ............................................................................
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Seria de groazã continuã

Olympique Marseille 1-0 Inter Milano

Inter, rãpusã
de eroarea lui Chivu!
Venitã pe „Velodrome” dupã
o lunã de insuccese , perioadã
în care a adunat doar un punct
din 15 posibile în Serie A, neluând în calcul ºi pãrãsirea
Cupei Italiei (0-2 cu Napoli,
în sferturi), Interul a fost la
un pas sã obþinã o preþioasã
remizã cu Marseille. N-a fost
de acord însã Cristi Chivu (integralist), care, la un corner
executat de Valbuena, l-a scãpat din marcaj pe cel mai
mare dintre fraþii Ayew, pe

Julio Cesar – Maicon (NagaMandanda – Azpilicueta (Fanni
tomo 46), Lucio, Samuel, Chi80), N’Koulou, Morel, Diawara –
vu – Zanetti, Cambiasso, StanDiarra, B. Cheyrou (Kabore 84),
kovic – Sneijder – Zarate (Obi
Amalfitano – Valbuena, Brandao (J.
64), Forlan.
Ayew 73), A. Ayew.
Antrenor: Claudio Ranieri.
Antrenor: Didier Deschamps.
A arbitrat: Cuneyt Cakir (Turcia).

Andre (foto stânga), prilejuindu-i ghanezului sã înscrie,
în prelungiri, cu o loviturã de
cap, unicul gol al partidei. Mai
mult, avertizat în minutul 67,
fostul cãpitan al naþionalei ºia procurat ºi o suspendare
pentru revanºa de pe „Meazza”, din 13 martie, datã la
care este foarte probabil ca
„nerazzurrii” sã nu mai conteze nici pe tehnicianul Claudio Ranieri, tot mai aproape
de demitere.

FC Basel 1-0 Bayern Munchen
Stadion: „St. Jacob Park”, spectatori: 36.000
A marcat: Stocker 86

Neuer – Rafinha, Boateng, BadstuSommer – Park Joo Ho, Dragovici,
ber, Lahm – Timosciuk, Alaba – RobAbraham, Steinhöfer – Shaqiri (Zoua
ben, Kroos (Olici 89), Ribery (Muller
83), Huggel, Xhaka, Fabian Frei (Sto71) – Gomez.
cker 66) – Streller, Alex Frei (Cabral 90).
Antrenor: Juup Heynckes.
Antrenor: Heiko Vogel.
A arbitrat: Nicola Rizzoli (Italia).

Elveþienii de le Basel nu mai sunt o
surprizã în Ligã! Manchester a
subestimat-o, probabil cã ºi Oþelul a
considerat-o accesibilã în aceeaºi
grupã, dar iatã cã echipa “roº-albastrã” nu se dezminte, trecând ºi de
Bayern.

Stadion: „Velodrome”, spectatori: 37.646
A marcat: A. Ayew 90+3

Ingredientele succesului? A avut un
portar extraordinar, pe Sommer, care a
blocat, respins ºi reþinut toate mingile
nemþilor. ªi-a creat la rându-i mai
multe ocazii, inclusiv barele din prima
reprizã ale lui Dragovici ºi Alex Frei.
Iar finalmente, a avut ºi un antrenor
inspirat, Heiko Vogel, care l-a înlocuit

EUROPA –– „16-IMI”
„16-IMI” DE
DE FINALÃ
FINALÃ –– MANªA
MANªA RETUR
RETUR
LIGA
LIGA EUROPA

Eliminarea lui United n-a fost deloc o întâmplare

Basel, încã o victimã celebrã?!
pe Fabian Frei cu Stocker în minutul
66. ªi exact acest Stocker (foto) l-a
bãtut pe Neuer în finalul meciului (86),
din pasa unei alte rezerve, Zoua.
Echipa ce va obþine un bilet pentru
“sferturi” se va decide în 13 martie, pe
“Fußball Arena”.
Iatã ºi scorurile consemante în
celelalte ºase partide: Leverkusen –
Barcelona 1-3, Lyon – APOEL Nicosia
1-0, Zenit – Benfica 3-2, Milan –
Arsenal 4-0, ÞSKA Moscova – Real
Madrid 1-1 ºi Napoli – Chelsea 3-1.

Aubameyang show
show
Aubameyang

Numai derby n-a fost! Deþinãtoarea trofeului nici n-a existat

„Verzii” lui Nicoliþã atacã locurile
Duelul vedetã dintre City ºi Porto,
de „Champions League”
tranºat clar de englezi

Vãzutã de specialiºti drept cea mai
tare încleºtare din „16-imile” competiþiei, „dubla” ce a opus „miliardarilor” de la Manchester City pe campioana en-titre, FC Porto, a fost adjudecatã în mod „brutal” de britanici,
care, dupã ce izbândiserã ºi pe „Dragao” (2-1), le-au dat practic cu terenul în cap lusitanilor, umilindu-i, miercuri, cu un 4-0 fãrã istoric.

„Cetãþenii”, cu Pantilimon doar pe
banca de rezerve, au scos în evidenþã
cât ai clipi cine este ºeful, Kun Aguero deschizând scorul în doar secunda
19. Celelalte reuºite ale amfitrionilor
au venit în ultimul sfert de orã, însã
numai cea de 2-0 (76) a fost realizatã
când încã se juca 11 la 11, Rolando
(77) încasând, pentru proteste, al doilea galben, ºi implicit roºu. Motivul refulãrii, unul ce avea sã se dovedeascã nejustificat, cum cã Edin Dzeko ar
fi marcat dintr-o poziþie de ofsaid
nesemnalizat.
De aici încolo, de nimicirea lusitanilor s-a ocupat proaspãta achiziþie
David Pizarro, jucãtor împrumutat de
la AS Roma. Introdus pe teren în minutul 80, în locul lui Aguero, chilianul
a oferit mai întâi (84) un „assist” tizului sãu, David Silva, pentru ca apoi
(86), profitând de o greºealã a lui Sãpunaru, introdus pe teren în minutul
63, sã-l învingã ºi el pe nefericitul
Helton.
În optimi, City ar putea întâlni o altã
formaþie portughezã, Sporting Lisabona, care a dat piept, asearã târziu, pe
teren propriu, cu polonezii de la Legia
Varºovia (2-2 în prima manºã).

Beneficiind ºi de aportul lui Bãnel
Nicoliþã, titular ºi utilizat pânã în minutul 77, Saint Etienne a urcat, miercuri searã, pânã pe locul patru în Ligue 1, ulterior succesului repurtat, pe
teren propriu, în faþa celor de la Lorient, 4-2 într-o partidã restanþã din

cadrul etapei a XXII-a.
Dupã o primã reprizã „albã”,
oaspeþii au miºcat cei dintâi tabela de marcaj, când Mvuemba (49)
a transformat cu siguranþã un penalty. A fost scânteia care a aprins
meciul! Gabonezul Aubameyang a
întors rezultatul în mai puþin de un
sfert de orã (56, 68), însã echipierii lui Lorient nu s-au pierdut cu
firea ºi au mai perforat o datã
butul „verzilor”, Autret (75). La
rându-le, nici aceºtia n-au acuzat
ºocul, ºi, într-un final nebun, au
pus mâna pe toate punctele puse-n
joc! Deznodãmânt parafat de
Sako (88), ºi securizat de acelaºi
Aubameyang (90).
În alte douã restanþe, disputate
de asemenea miercuri, Caen a trecut, acasã, de Auxerre, scor 2-1
(Traore 71, Nabab 77 / Contout
59), iar campioana Lille, în deplasare, de „lanterna roºie” Sochaux,
1-0 (Roux 76).
Clasament (24 de runde): 1. PSG
51p, 2. Montpellier 50p, 3. Lille 45p,
St. Etienne 42p, 5. Marseille 39p
(23j)...16. Nancy 23p, 17. Ajaccio
23p, 18. Auxerre 21p, 19. Nice 20p,
20. Sochaux 20p.

