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Germania: 280 de
locuri de muncă
pentru şomerii
români

„Ultimul Don
Juan”, pe scena
Teatrului Naţional
din Craiova

Să ne
trăiască
aragazul!

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ca să ajungă şef, Popescu a mers
în patru labe, şi-acum latră la toţi
subalternii.
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Serele de la Sud Oil Işalniţa,
devastate de zăpada abundentă

viscolităLa serele Sud Oil Işalniţa, cel mai mare producător de legume timpurii în spaţii protejate,
iarna a lăsat în urmă un peisaj dezolant. Zeci de hectare, acoperite până nu demult de sticlă,
au fost distruse de zăpadă, astfel încât, acum, în loc de pregătirea patului germinativ pentru
viitoarele culturi de castraveţi, lucrarea prioritară o constituie îndepărtarea cioburilor şi
refacerea structurii metalice avariate. Dezastrul care a lovit întreaga suprafaţă de geamuri
nu l-a descumpănit pe cel mai mare producător de castraveţi cornişon din ţară.
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Cezar Preda, despre
„cumetria” politică

De putatul PD-L de Buzău
Cezar Preda are, faţă de mulţi
colegi ai săi de partid, o calita-
te: îl ia, uneori, gura pe dinain-
te, cum se zice în folclor. Şi mai
spune şi ce gândeşte. Deunăzi,
le-a zis-o aliaţilor PD-L la gu-
vernare – UNPR şi UDMR – că
„au un comportament duplici-
tar şi neprietenos”, încercând „să
tragă spuza, să obţină avantaje
electorale”. Dar Cezar Preda nu
se opreşte la aceste „evaluări”
ge ne rale  ş i ins inue ază că
„UDMR şi UNPR îşi permit aces-
te atitudini pentru că văd că nu
au la masă un partid cu o con-
ducere de fier...”

Concursul
„Emil Racoviţă”,
pe ultima sută de
metri la înscrieri

Hollande aşteaptă
de la Sarkozy
„un bilanţ”
şi nu „scuze”

Invitat  miercuri, 7 martie
a.c. , la canalul de  televiziune
France 2, unde a fost întrebat
despre prestaţia rivalului său,
Nicolas Sarkozy, în cadrul emi-
s iunii „Cuvinte  ş i fapte ”,
Francois Hollande a spus: „Eu
aşteptam prezentarea unui bilanţ
şi nu a unor scuze”. Candidatul
socialist a regretat că adversarul
său s-a eschivat de la numeroa-
sele sale responsabilităţi. Marţi,
preşedintele-candidat îşi făcuse
mea culpa pentru greşelile săvâr-
şite în debutul mandatului său.

Traficanţi
de persoane
“săltaţi”
de mascaţi

Florin Purcea
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METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,2926........32926
1 g AUR (preþ în lei).......180,2500......1802500

Cursul pieþei valutare din 9 martie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

Peste 5.000 de mineri au blocat, ieri, in-
trarea în municipiul Petroºani, pe DN 66,
în zona Livezeni, coloana de manifestanþi
fiind opritã de liderii de sindicat sã intre în
Defileul Jiului, în faþa manifestanþilor fiind
ºi jandarmi. Unul dintre liderii sindicali
aflaþi la proteste este Tiberiu Cozma, fra-
tele lui Miron Cozma. Plecaþi în marº din

curtea Companiei Naþionale a Huilei
(CNH) ºi ajunºi la ieºirea din municipiul
Petroºani, pe DN 66, în zona Livezeni, la
aproximativ 50 de metri de intrarea în De-
fileul Jiului, minerii au fost opriþi de liderii
de sindicat, care au încercat sã îi convingã
cã intrarea în defileu reprezintã o greºea-
lã. Pentru a zãdãrnici intenþiile minerilor,

echipaje de jandarmi au
blocat drumul cãtre
Defileu. Ieri-dimineaþã,
la ora 5.00, minerii din
Valea Jiului s-au întâl-
nit în sãlile de pontaj de
la unitãþile lor, unde au
fost informaþi de cãtre
lideri despre soluþia ofe-
ritã de guvernanþi la
negocierile de miercuri,
de la Ministerul Econo-
miei. Aceºtia le-au de-
scris ortacilor atmosfe-
ra în care au avut loc
negocierile, apreciind
cã atitudinea guvernan-
þilor a fost una „sfidã-

toare” ºi fãrã soluþii pentru mineritul din
Valea Jiului. Liderii de sindicat au susþinut
cã reprezentanþii Ministerului Economiei
nu au o soluþie care sã îi determine pe mi-
neri sã înceteze protestele, susþinând cã
actul adiþional semnat în baza memoran-
dumului aprobat de fostul titular al acestui
post, Ion Ariton, este ilegal. Potrivit lideri-
lor, singura soluþie propusã la acest mo-
ment de cãtre minister pentru acoperirea
diferenþei salariale rezultate din actualiza-
rea sporului de periculozitate este acorda-
rea de tichete cadou, pentru cã pentru aces-
tea sunt prevãzute fonduri în bugetul Com-
paniei Naþionale a Huilei. Minerii conside-
rã, însã, cã aceastã soluþie nu reprezintã o
rezolvare a situaþiei de cãtre guvernanþi,
pentru cã sumele pentru tichetele cadou
se regãsesc deja în bugetul CNH, iar
aceastã rezolvare s-ar fi putut concretiza
între sindicate ºi conducerea companiei,
fãrã acordul Ministerului Economiei. Ac-
tualizarea sporului de periculozitate la ni-
velul salariului minim pe economie, aºa
cum solicitã minerii, ar reprezenta o creº-
tere salarialã de 10 la sutã.
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Fostul ºef al SGG a pierdut

procesul cu Guvernul
Fostul secretar general al

Guvernului, Daniela Andreescu, a
pierdut, la Curtea de Apel
Bucureºti, procesul privind
revocarea sa din funcþie, instanþa
stabilind cã aceasta trebuia sã-l
cheme în judecatã pe Emil Boc ºi
nu întreaga instituþie. Curtea de
Apel Bucureºti a judecat miercuri
acþiunea Danielei Andreescu, în
care aceasta a cerut anularea
deciziei prin care a fost îndepãr-
tatã din funcþia de ºef al SGG ºi
în care pârât este Guvernul, prin
premierul Emil Boc. Decizia nu
este definitivã ºi poate fi contes-
tatã de toate pãrþile din proces la
instanþa supremã.

Dan Grigore a demisionat

din CNA
Dan Grigore ºi-a depus, ieri,

demisia din funcþia de membru al
Consiliului Naþional al Audiovi-
zualului (CNA), menþionând cã nu
poate funcþiona într-o instituþie
obligatã sã lucreze într-un climat
de presiune permanentã ºi lipsã de
respect faþã de reguli. Dan
Grigore enumerã în cererea de
demisie mai multe fapte petrecute
pe parcursul celor aproape douã
mandate ale sale în CNA, încheind
cu declaraþia preºedintelui PNL,
Crin Antonescu, care a spus
despre el cã nu are onoare ºi i-a
„reproºat voalat” cã nu este omul
celor care l-au trimis în CNA,
declaraþie calificatã drept
„picãtura care a umplut paharul”.
„Demisionez din Consiliul
Audiovizualului (…) pentru cã
vocea mea este acoperitã de
puhoaie de batjocurã ºi amenin-
þãri; (…) pentru cã prevãd o
campanie electoralã de o ferocita-
te fãrã precedent, în care respecta-
rea legii riscã sã parã chiar
infracþiune în ochii celor prea
mulþi, care cred cã «scopul scuzã
mijloacele» (...)”, îºi motiveazã
Dan Grigore decizia.

Ministrul Administraþiei ºi
Internelor, Gabriel Berca, a
declarat cã, în urma discuþiilor
cu omologul olandez, Gerd
Leers, a primit semnale pozitive
cã în septembrie se va lua
decizia privind aderarea la
Schengen, precizând cã rapor-
tul CE din vara acestui an va
reconfirma faptul cã România
ºi-a îndeplinit obligaþiile.
Întrevederea ministrului Admi-
nistraþiei ºi Internelor cu
omologul olandez a avut loc
miercuri, la Bruxelles, în cadrul
reuniunii Partidului Popular
European, premergãtoare

Ministrului Berca i-a crescut optimismul
dupã întâlnirea cu omologul olandez

Preºedintele Traian Bãsescu
a semnat, ieri, decretul pentru
promulgarea legii privind modi-
ficarea ºi completarea legii pen-
tru prevenirea ºi combaterea
violenþei în familie. „Am pro-
mulgat legea pentru combaterea
violenþei în familie. Este cel mai
serios mesaj (...). Aºa cã nu o
sã mai fiþi bãtute acasã de bãr-
baþi. Dacã vã mai atinge cineva
cu altceva decât cu o floare, sã
meargã la puºcãrie”, a spus Bã-
sescu ieri, zâmbind. Legea pre-
vede cã violenþa în familie se
poate manifesta prin violenþã
verbalã, psihologicã, fizicã, se-

Cadoul lui Bãsescu de 8 martie:
Legea împotriva violenþei în familie

Consiliului Justiþiei ºi Afaceri
Interne. „În urma discuþiilor cu
ministrul Leers am primit
semnale pozitive cã luna
septembrie a acestui an va fi
momentul în care se va lua
decizia cu privire la aderare.
Am convingerea cã publicarea
raportului Comisiei Europene
privind MCV, în vara acestui an,
va fi încã o confirmare a
faptului cã România ºi-a îndepli-
nit obligaþiile, chiar dacã acest
raport nu face parte din criteriile
Schengen”, a declarat ministrul
Gabriel Berca, citat într-un
comunicat de presã al MAI.

xualã, socialã sau spiritualã, iar
victima are dreptul sã se adre-
seze instanþei ºi sã solicite or-
din de protecþie cu caracter pro-
vizoriu, cum ar fi un ordin de
restricþie - ce prevede evacua-
rea agresorului de la domiciliul
comun, pãstrarea distanþei de
minim 200 de metri faþã de per-
soana vãtãmatã, ori interzicerea
oricãrui contact telefonic, co-
respondenþe. De asemenea, in-
stanþa poate sã-l oblige pe agre-
sor sã suporte unele costuri,
cum ar fi cheltuieli medicale, de
judecatã, cele generate de adã-
postirea victimei.

Vicepreºedintele PSD Marian Vanghelie a anunþat, miercuri, dupã o
întrevedere cu liderul partidului, Victor Ponta, privind candidaturile
USL pe Bucureºti, cã va candida la Primãria Sectorului 5. Întrebat
dacã nu îºi doreºte mai mult decât primãria de la Sectorul 5, Vanghe-
lie a spus cã nu se grãbeºte: „Dacã nu aþi înþeles cã de-abia dupã ce
împlineºti vârsta de 60 de ani poþi sã-þi permiþi sã participi la alte
funcþii mai mari, n-aþi stat prin PSD foarte mult. Vã spun eu foarte
clar cã trebuie sã participi ºi trebuie sã ai rãbdare, nu trebuie sã te
grãbeºti”. El a arã-
tat cã în campania
electoralã pentru
locale va juca
„toate rolurile.
(...) ªi în deplasa-
re ºi în apãrare ºi
la centru, în func-
þie de unde va fi
nevoie ºi unde voi
considera eu cã
vreau sã fiu. Deci,
voi juca toate ro-
lurile, pentru cã
aºa e normal, sã fii
în toate rolurile”.

Vanghelie, candidatul USL pentru Sectorul 5

Fostul vicepreºedinte al Con-
siliului Judeþean Cluj, Radu Bica,
a fost condamnat, ieri, la cinci
ani de închisoare pentru luare
de mitã, iar femeia de afaceri
Aspazia Droniuc a primit un an
ºi zece luni de închisoare cu
suspendare, pe un termen de
încercare de cinci ani, pentru
dare de mitã, decizia Tribuna-
lului Cluj nefiind definitivã. Po-
trivit DNA, în cursul lunii oc-

Fostul vicepreºedinte al CJ Cluj,
5 ani de închisoare cu executare

Aflat, ieri, la bilanþul Ministe-
rului Public, preºedintele Traian
Bãsescu le-a spus celor prezenþi
cã va miza ºi în toamnã pe conti-
nuitate la conducerea Parchetu-
lui General ºi DNA. „ªi nu fac

ªeful statului mizeazã “pe continuitate”
la DNA ºi Parchetul General

nici un secret din a vã spune cã,
aºa cum am mizat în ultimii ºase
ani pe continuitate ºi la Parche-
tul General, ºi la DNA, la fel voi
miza, în continuare, pe continui-
tate”, a afirmat preºedintele.

tombrie 2011, Radu Vasile Bica
ar fi acceptat oferta a douã per-
soane de a  pr imi  suma de
25.000 de euro pentru ca, în
calitate de vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean Cluj, sã le
furnizeze informaþii obþinute în
virtutea funcþiei ºi, astfel, sã fa-
ciliteze câºtigarea unei licitaþii
privind serviciile de mentenan-
þã pe stadionul Cluj Arena pen-
tru anul 2012.
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Mult-aºteptatele facturi pentru luna ia-
nuarie au apãrut, în sfârºit, la aviziere.
Cea mai mare surprizã, spun administra-
torii, nu sunt sumele mari, care într-un
fel erau previzibile, ci decontul ºi mai
mare pe care locatarii trebuie sã-l facã
pentru consumul de gaze. “Este o situa-

þie cu care nu ne-am mai întâlnit pânã
acum. Ne aºteptam sã vinã facturi mari
prin prisma faptului cã a crescut preþul
la gigacalorie. Surpriza a fost însã alta,
ºi anume cã a venit o facturã aproape
dublã la gaze”, a spus Marin Sorescu,
administrator la o asociaþie de proprie-
tari din zona Siloz-Înfrãþirii. Acest lucru
a fost confirmat ºi de alþi administratori
din Craiova, de unde se poate trage con-
cluzia cã încãlzirea cu gaze nu este un
fenomen izolat, fiind practicatã în mai
toate cartierele municipiului.

Facturile s-au dublat
la consumul de gaze

Spre exemplu, administratorul Sorescu
spune cã factura pentru consumul de gaze
al unui bloc de la asociaþia lui a fost de 40
milioane de lei, faþã de cele 20 de milioa-

ne de lei cât era într-o lunã obiºnuitã. “Ne-
am speriat când am vãzut cât a venit la
consumul de gaze. Am comparat cu fac-
tura de la energie termicã ºi, dupã ce am
vãzut cã este o diferenþã destul de mare,
am înþeles despre ce este vorba. Mulþi
dintre locatari au închis caloriferele ºi au

deschis aragazul. Nu pu-
teau sã stea totuºi în frig,
era imposibil de crezut aºa
ceva”, a mai spus adminis-
tratorul asociaþiei Siloz-În-
frãþirii. Aºadar, într-un bloc,
locatarii au de platã, pentru
luna ianuarie, 40 de milioa-
ne de lei la factura de gaze
ºi numai 30 de milioane de
lei la cea pentru încãlzirea
cu energie termicã.

Aragazul e la putere
ºi la Asociaþia nr. 5 “Titulescu”

O situaþie asemãnãtoa-
re se întâlneºte ºi la o altã

asociaþie de proprietari. În cartierul “Ti-
tulescu”, la Asociaþia nr. 5, facturile la
gaze sunt, de asemenea, în top. Valorile
lor ating zecile de mili-
oane, ceea ce înseamnã
o cifrã dublã faþã de o
perioadã în care tempe-
raturile de afarã nu erau
scãzute. “A fost foarte
frig afarã ºi mulþi dintre
locatari au dat drumul la
aragazul de la bucãtãrie
ca sã se încãlzeascã. Nu
poþi sã îi crezi cã au rãb-
dat de frig sau cã au stat
cu cãciulile pe cap ºi
mãnuºile în mâini ca sã
facã economii. Dacã ar
fi fãcut aºa, nu am fi
avut acum facturi aºa de

mari la gaze. Nu este aºa?”, se întreabã
ºi administratorul Ion Beznã. Dupã cum
ne-a spus acesta, factura la încãlzire, la un
apartament cu douã camere, fãrã reparti-
toare, din cadrul Asociaþiei nr. 5 “Titules-
cu”, a fost de 250 de lei, iar la un aparta-
ment cu trei camere – de 290 de lei.

La blocurile-turn, flacãra pâlpâie
Încãlzirea cu gazele de la aragaz nu este

o gãselniþã de ieri, de azi, ci este o practi-
cã mai veche care, dupã cum spun admi-
nistratorii, se foloseºte mai mult acum, în-
trucât gigacaloria s-a scumpit. “E mai eco-
nomic sã te încãlzeºti cu gaze care vin la
comun decât sã dai drumul la calorifere.
Mai ales când ai repartitor ºi poþi sã de-
clari un consum cât mai mic. Dar nu este

corect faþã de ceilalþi vecini. Unii poate
cã sunt mai mulþi într-un apartament ºi o
sã plãteascã o facturã mai mare la con-
sumul de gaze, care se calculeazã pe nu-
mãrul de persoane, deºi poate cã au des-
chis aragazul doar pentru a pregãti mân-
carea”, a mai spus administratorul Aso-
ciaþiei nr. 5 “Titulescu”. Într-un bloc turn,
a explicat acesta, s-a ajuns la anomalia cã
locatarii nu puteau sã gãteascã din cauza
cã flacãra de la aragaz era prea micã.

Ce riscãm dacã ne încãlzim cu gaze
Bucuroºi cã pot sã-ºi fenteze vecinii, plã-

tind toþi pentru gazele care ard poate mai
mult în unele apartamente, locatarii pierd
din vedere riscul mare la care se supun.
Specialiºtii Regiei de Termnoficare Craio-
va spun cã, lãsând laoparte faptul cã au ºi
ei de pierdut de pe urma unui consum mai
mic de energie termicã, susþin cã aceastã
practicã este complet nesãnãtoasã pentru
organism. “Posibil sã facã niºte economii,
dar trebuie sã se gândeascã numai la ce
s-ar putea întâmpla cu un aragaz nesupra-
vegheat care are scãpãri de gaze. Un alt
dezavantaj sunt noxele care sunt degajate
în aer ºi care, vrând-nevrând, sunt inhalate
de cei care se încãlzesc în acel aparta-
ment”, avertizeazã Tatian Tudorache, di-
rectorul Regiei de Termoficare Craiova. De
altfel, ºi specialiºtii în medicinã atrag aten-
þia cã, în astfel de cazuri, cei expuºi se pot
intoxica cu gaz metan.

LAURA MOÞÎRLICHE

Administratorii de asociaþii spun cã, la multe dintre blocuri-
le din Craiova, facturile la gaze pentru luna ianuarie sunt mai
mari decât cele la energie termicã. Acest lucru demonstreazã
cã foarte mulþi locatari închid caloriferele din apartamente ºi
deschid la maximum aragazurile pentru a se încãlzi.

Sã ne trãiascã aragazul!Sã ne trãiascã aragazul!Sã ne trãiascã aragazul!Sã ne trãiascã aragazul!Sã ne trãiascã aragazul!

Facturile la gaze au explodat în lunile de iarnã

    Acþiunea a demarat de la
ora 10.00, pe Calea Bucureºti,
din Craiova. Mai multe echipaje
de poliþiºti de la Rutierã, postate
în zona blocului S 200, le-au dat
emoþii tuturor ºoferilor care au
trecut prin zonã. Numai cã oa-
menii legii le-au „tras pe dreap-
ta” doar pe ºoferiþe. Deºi, poa-
te, la vederea agenþilor de poli-
þie multe au fost speriate inhi-
bate, crezând cã au încãlcat intr-
un fel Codul Rutier, bucuria s-a
vãzut imediat pe chipul lor când
au înþeles pentru ce au fost opri-
te. De fiecare datã, respectuos,
agentul de poliþie s-a prezentat,

i-a urat doamnei de la volan „La
Mulþi Ani!” ºi i-a oferit un mic
dar care sã îi facã ziua mai fru-
moasã. Cadourile au venit din

partea reprezentanþilor compa-
niei Avon”, ne bucurãm cã ºi de
aceastã datã am reuºit sã adu-
cem un zâmbet pe feþele doam-

nelor ºi domniºoarelor
într-o zi specialã pentru
ele. Þin sã mulþumesc
partenerilor noºtri de la
firma Avon care ne-au
fost alãturi cu micile
cadouri pe care le-am
oferit participantelor la
trafic, alãturi de urãrile
noastre. Le dorim tutu-
ror o primãvarã fru-
moasã ºi fãrã evenimen-
te rutiere”, ne-a decla-

rat inspectorul Paul Boruz din
cadrul Serviciului rutier Dolj.

  ªi echipaje ale Biroului rutier
Craiova, aflate pe principalele ar-
tere de circulaþie din municipiu,
au împãrþit ºoferiþelor flori ºi fe-
licitãri, oferindu-le ºi câteva sfa-
turi preventive, astfel încât sã nu
fie implicate în evenimente rutie-

     Pentru cã  8 Martie este ziua în care
orice femeie ar trebui rãsfãþatã cu o atenþie
sau mãcar un simplu „La Mulþi Ani!”, poli-
þiºtii de la Rutierã au þinut sã facã ºi ei acest

Flori ºi cadouri pentru
ºoferiþe de la poliþiºti

lucru. Doamnele ºi domniºoarele aflate la
volan au fost oprite, ieri, în trafic dar nu pen-
tru un control de rutinã, ci pentru a fi „sanc-
þionate” cu flori ºi mici cadouri.

re neplãcute. „Nu este mare lu-
cru, dar ne-am gândit cã o floare
ºi o felicitare pot aduce primãva-
ra. Dacã nu afarã, cel puþin în su-
fletul domnelor ºi domniºoarelor
pe care le sãrbãtorim astãzi”, a
spus comisar Emil Zuican, ºeful
Biroului rutier Craiova.

CRISTINA GHIÞULESCU
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În faþa sediului PSD din Filiaºi,
la primele ore ale dimineþii, a fost,
ieri, o miºcare de trupe impresio-
nantã. Peste 300 de membri ºi

simpatizanþi s-au adunat pentru
tradiþionalul, deja, eveniment de 8
Martie. În jurul orei 9.30, aceºtia
au plecat în oraº pentru a oferi
flori doamnelor ºi domniºoarelor
pe care le-au întâlnit. Nu a scãpat
nici o femeie care sã nu primeas-
cã o garoafã ºi urãrile tradiþiona-
le. „Nu mã mirã gestul celor de la
PSD, pentru cã ºtiu cã fac acest
lucru în fiecare an. Nu sunt ca
alþii  de la alte partide, care, de
exemplu, ne-au oferit mãrþiºor sau
floare doar în aceast an, pentru
cã în varã este campanie electo-

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Surprizã de 8 Martie,

Pentru PSD Filiaºi a devenit deja
o tradiþie ca de 8 Martie sã ofere
flori femeilor din Filiaºi. Nu au fã-
cut excepþie nici în acest an. So-
cial-democraþii au trecut prin pia-
þa din localitate, la magazine ºi la
instituþiile din oraº, pentru a-ºi
arãta gestul de preþuire faþã de

doamne ºi domniºoare. Evenimen-
tul nu a fost unul lipsit de surpri-
ze, plãcute sperã pesediºtii, pen-
tru cã alãturi de preºedintele PSD
Filiaºi, Alin Golumbeanu, ºi consi-
lierul judeþean Fãnel Vãduva, în
fruntea social-democraþilor s-a
aflat ºi primarul Nicolae Stãncioi.

Primarul oraºului Filiaºi, Nicolae Stãncioi:
„Ziua de 8 Martie este importantã

pentru noi, bãrbaþii, pentru cã putem
sã arãtãm preþuirea noastrã celor care
de-a lungul timpului ne-au învãþat ce
este iubirea, grija, tandreþea, ºi care
ne sunt alãturi zi de zi ca mame, surori
ºi fiice. Astãzi am mers prin oraº, alã-
turi de organizaþia PSD Filiaºi, sã îm-
pãrþim flori doamnelor ºi domniºoare-
lor, ºi sã le urãm o primãvarã frumoa-
sã. Îi asigur pe toþi locuitorii oraºului
Filiaºi cã în acest an vor avea parte de
surprize plãcute, pentru cã în sfârºit
mai multe proiecte, la care lucrãm de
câþiva ani, au fost aprobate ºi vom în-
cepe sã le implementãm, astfel încât
nivelul de trai sã fie acela pe care cu
toþii ni-l dorim. Avem deja semnale po-
zitive ºi din partea investitorilor. În curând se va deschide o fabricã de ulei ecologic în Filiaºi, care va crea
în prima fazã 70 de locuri de muncã. Am încurajat aceastã investiþie, acordând anumite facilitãþi investito-
rului, ºi sperãm ca acesta sã fie un semnal pozitiv ºi pentru alþi investitori”.

ralã. Le mulþumim pentru gestul
frumos ºi le dorim ºi noi o primã-
varã frumoasã”, a declarat Ileana
Enache din Filiaºi.

„Oferim flori doamnelor
ºi domniºoarelor

ºi preþuirea noastrã”
Pesediºtii nu au uitat nici maga-

zinele ºi instituþiile din oraº. „Este
o plãcere a noastrã ca în fiecare
an sã facem o acþiune cu ocazia
zilei de 8 Martie. Oferim flori
doamnelor ºi domniºoarelor ºi pre-
þuirea noastrã. Doresc sã le trans-
mit doamnelor ºi domniºoarelor din
oraºul Filiaºi, ºi din întreg judeþul
Dolj, o primãvarã frumoasã ºi li-
niºtitã alãturi de toþi cei dragi, ºi sã

le mulþumesc pentru cã în fiecare
zi ne fac nouã, bãrbaþilor viaþa mai
frumoasã”, a declarat preºedintele
PSD Filiaºi, Alin Golumbeanu.
Consilierul judeþean Fãnel Vãduva,
responsabil, din partea PSD Dolj,
de oraºul Filiaºi, s-a arãtat încân-
tat de acþiunea social-democraþilor
filiºeni: „Organizaþia din Filiaºi este
una dintre cele mai puternice ºi
importante din judeþul Dolj. Acþiu-
nea de astãzi (ieri n.r.), a fost una
reuºitã, ºi doresc sã le mulþumesc
tuturor celor implicaþi în organiza-
re. Organizaþia PSD Filiaºi a fost
la înãlþime, la fel cum au fost ºi
toate doamnele ºi domniºoarele
cãrora le-am oferit flori cu ocazia
zilei de 8 Martie. Le mulþumesc cã
ne-au primit cu inima deschisã ºi
le doresc o primãvarã frumoasã”.

„Poate a simþit cã
din partea celor de la PSD
va primi mai mult sprijin”
De câteva sãptãmâni, în oraºul

Filiaºi, circula zvonul cã primarul
PDL Nicolae Stãncioi este în ne-
gocieri cu PSD-ul. Toate discu-
þiile s-au confirmat ieri, când în
fruntea social-democraþilor fili-
ºeni, alãturi de liderul PSD Filiaºi,
Alin Golumbeanu, ºi consilierul ju-
deþean PSD Fãnel Vãduva s-a aflat
ºi Nicolae Stãncioi. A fost o sur-
prizã a celor de la  PSD pentru
locuitorii oraºului Filiaºi. Reacþii-
le femeilor din Filiaºi au fost po-
zitive, fiind totuºi surprinse atunci
când li se ofereau florile din par-
tea lui Nicolae Stãncioi ºi a Orga-

nizaþiei PSD Filiaºi. „Nu mã inte-
reseazã din partea cãrui partid
candideazã primarul Nicolae Stãn-
cioi. Important este ca pentru ora-
ºul Filiaºi sã se realizeze ceva.

Sunt foarte multe de fãcut ºi poa-
te a simþit cã din partea celor de
la PSD va primi mai mult sprijin,
pentru cã de la cei de la PDL nu

prea s-a vãzut cã a fost susþinut.
Îmi doresc foarte mult ca prima-
rul oraºului Filiaºi sã creeze locuri
de muncã ºi sã introducã apã ºi
canalizare pe toate strãzile din

oraº. Dacã primarul Nicolae Stãn-
cioi va face aceste lucruri cu aju-
torul celor de la PSD, îi doresc
mult succes”, a spus Ioana Staicu.

Preºedintele PSD Filiaºi, Alin Golumbeanu:

„PSD este un partid deschis ºi orice primire de noi membri
este binevenitã. Suntem în precampanie electoralã ºi este nor-
mal sã întãrim cât mai mult organizaþia, pentru cã obiectivul nos-
tru este acela de a câºtiga alegerile locale. Odatã cu venirea
domnului Nicolae Stãncioi alãturi de noi, PSD Filiaºi are un po-
sibil candidat la Primãrie, cu ºanse reale de a-ºi pãstra funcþia”.
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Deputatul PD-L de Buzău Cezar Preda are,
faţă de mulţi colegi ai săi de partid, o calita-
te: îl ia, uneori, gura pe dinainte, cum se
zice în folclor. Şi mai spune şi ce gândeşte.
Deunăzi, le-a zis-o aliaţilor PD-L la guver-
nare – UNPR şi UDMR – că „au un com-
portament duplicitar şi neprietenos”, încer-
când „să tragă spuza, să obţină avantaje elec-

MIRCEA CANŢĂR

Cezar Preda, despre „cumetria” politică
torale”. Dar Ce-
zar Preda nu se
opreşte la aceste
„evaluări” gene-
rale şi insinuează
c ă „UDM R şi
UNPR îşi permit
aceste atitudini
pentru că văd că
nu au la masă un
partid cu o con-
ducere de f ier,
capabilă să ri-
posteze la orice
şantaj de genul
acesta”. Trimi-

terea la Emil Boc este străvezie. De altfel, a
şi cerut preşedintelui PD-L „să intervină
hotărât”, pentru că „nu este corectă o ase-
menea politică”, în care UDMR şi UNPR
îşi văd de interesele electorale şi politice şi
vor să le realizeze „pe spatele PD-L-ului”.
Logica deputatului PD-L, la prima vedere,
este corectă. Incorectă este dialectica. La o

zăbovire mai prelungită asupra nemulţumi-
rilor sale se poate demonstra acest lucru.
La c e s-ar f i aşteptat acum deputatul de
Buzău din partea „aliaţilor”? La corectitudi-
ne politică? Ambele partide enunţate îşi ur-
măresc propriile interese electorale într-un
moment în care sondajele arată ce arată şi
mai mult conferă frisoane decât îndreptăţite
speranţe. Cum s-a format UNPR-ul? Din de-
votament neţărmurit pentru „interesul naţi-
onal”, sau din meschine interese personale
sau de grup? După ce au trădat fără remuş-
cări PSD-ul, PNL-ul şi PC-ul, mare filoso-
fie să facă acelaşi lucru şi cu PD-L-ul. Ce-
au avut şi ce-au pierdut. Cam aşa stau lu-
crurile. Şi asta e politichia dâmboviţeană în
anul 2012. Dă-mi ca să-ţi dau. Au politicie-
nii noştri neabătute convingeri structurate,
de un fel sau altul? Nu mai spun de dreapta
şi de stânga, cum există în lumea civilizată,
căreia avem pretenţia că îi aparţinem. Mor
ei de grija electoratului? La noi, după ce unul
îi înjură pe adversari timp de trei ani şi ju-
mătate, în orice împrejurare, cu motiv, dar

şi fără, pe la tot felul de şezători politice or-
ganizate de televiziuni, te trezeşti cu el co-
optat exact în tabăra celor pe care îi stigma-
tizase din toţi bojocii. Nimic nu legitimează
moralmente astfel de abjurări, dar pentru toţi
„partidul” e bun cât timp îi acordă credit.
Când o lasă mai moale şi zboară puiul cu
aţa, îşi face vânt şi politicianul în altă tabă-
ră, mai generoasă. După ce partidul dom-
nului Cezar Preda a moşit în Parlament gru-
pul de traseişti al UNPR-ului, acum, după
ce li s-a uscat ombilicul, fireşte că-şi caută
un rost pe scena politică. Şi încă n-au arătat
tot. Halal cumetrie!, afirmă, indignat, depu-
tatul Cezar Preda. Exclamarea e picantă. Bine
că n-a spus altceva, după ce simbioza din-
tre PD-L şi UNPR nu mai pare la fel de tea-
fără ca anul trecut. Deşi partidul portocalii-
lor mai are sevă. Spunea undeva I.D. Sîrbu,
că tot s-a lansat la Târgul de carte Gaudea-
mus volumul „Zidul de sticlă”, despre inte-
resul Securităţii faţă de marele intelectual:
„Curva e curvă până moare şi marxistul
până-l doare”. Ce, nu avea dreptate?

  Ion Iliescu :
„Preşedintele Traian Băsescu încurajează

o poziţie de ostilitate a grupării
guvernamentale faţă de opoziţie”

Fostul şef de stat Ion Iliescu a
declarat, ier i, c ă ac tualul preşe-
dinte Traian Băsescu încurajea-
ză o poziţie de ostilitate a grupă-
rii guvernamentale faţă de opozi-
ţie, el ac uzându-l de faptul că nu
a cultivat în nic i un fel dialogul
cu opoziţia. “El (Traian Băsesc u,
n. r.) pe de o parte încurajează o
atitudine ostilă faţă de opoziţie,

nu sus ţine, nu cultivă dialogul
politic, ba, din c ontră, încurajea-
ză poziţia de os tilitate a grupării
guvernamentale faţă de opoziţie.
Şi acum face el apel la dialog?
Care dialog? Pe c are nu l-a culti-
vat în nic i un fel”, a spus Iliesc u.
Preşedintele de onoare al PSD a
spus, întrebat dacă USL ar tre-
bui să revină în Parlament, că

există “artif icii” ş i în legătură cu
Constituţia ş i în legătură c u sis-
temul de vot.  “Sunt chestiuni pe
care trebuie să le abordeze cu
toată atenţia Parlamentul, parti-
dele c omponente,  să existe un
dialog politic real între putere şi
opoziţie pentru a găsi formulele
potrivite”, a spus Iliesc u.
Traian Băsescu :
„Aici e locul de dezbatere”

Preşedintele Traian Băsescu a
spus, miercuri, în Parlament că
adresează opoziţiei rugămintea de
a reveni în Legislativ şi a discuta
problemele politice aici, unde este
locul de dezbatere a chestiunilor
politice ş i administrative. Preşe-
dintele Traian Băsescu ş i-a înc e-
put mesajul adresat în plenul Ca-
merelor reunite ale Parlamentu-
lui cu solicitarea adresată opozi-
ţiei de a reveni în Legislativ. “Aici
e locul de dezbatere a probleme-
lor politice şi a c elor  administra-
tive c are ţin de Parlamentul Ro-
mâniei (.. .) Dacă avem un garant
real al democraţiei în România,
acesta este Parlamentul. Oricât l-
am critica, în situaţii de derapaj
el vine şi le corectează (…) Nu
es te c ea mai bună soluţie să sub-
minezi cea mai importantă insti-
tuţie a statului român”,  a spus
preşedintele. El a arătat că regre-
tă “în modul c el mai sinc er” că
opoziţia lipseşte miercuri din Par-
lament, la fel ca la toate discur-
surile sale.

Zgonea
îşi donează
indemnizaţia
de parlamentar

Deputatul social-
democrat, Valeriu
Zgonea a anunţat
într-un comunicat de
presă că a decis să-şi
doneze indemnizaţia
de parlamentar
aferentă lunii februa-
rie 2012 mai multor
organizaţii neguver-
namentale. Printre
acestea, se regăsesc
Asociaţia Pro
Democraţia – Club
Craiova, apreciată
pentru eforturile
susţinute în vederea
întăririi democraţiei
prin stimularea
participării civice, şi
Organizaţia Reaching
Out, care luptă
pentru salvarea
victimelor traficului
de persoane. Pentru
sute de tinere,
victime ale traficanţi-
lor, Reaching Out –
înfiinţată şi condusă
de Iana Matei - a însemnat şansa de a scăpa dintr-un coşmar şi de a
porni pe un nou drum, care duce la reintegrarea în societate.  „Nu este
prima oară când fac astfel de donaţii, întotdeauna am încercat să ajut
atât cât îmi stă în putere, dar am considerat că nu este nevoie să fac
declaraţii publice pe această temă. În clipa de faţă, însă, ne confrun-
tăm cu atacuri nefondate lansate la adresa parlamentarilor opoziţiei de
către liderii PDL”, a declarat Valeriu Zgonea.

Deputatul a precizat că în cursul următoarelor zile va dona şi restul
sumei din indemnizaţia de parlamentar, către o organizaţie pe care o va
anunţa ulterior. „Voi proceda în acelaşi fel pe toată durata protestului
nostru parlamentar. Este un gest de solidaritate cu toţi românii”, a
subliniat Valeriu Zgonea. ALINA DRĂGHICI
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La serele Sud Oil Iºalniþa, cel mai
mare producãtor de legume timpu-
rii în spaþii protejate, iarna a lãsat
în urmã un peisaj dezolant. Zeci de
hectare, acoperite pânã nu demult
de sticlã, au fost distruse de zãpadã,
astfel încât, acum, în loc de pregãti-
rea patului germinativ pentru viitoa-
rele culturi de castraveþi, lucrarea
prioritarã o constituie îndepãrtarea
cioburilor ºi refacerea structurii me-
talice avariate. Dezastrul care a lo-
vit întreaga suprafaþã de geamuri nu
l-a descumpãnit pe cel mai mare pro-

ducãtor de castraveþi corniºon din
þarã. De câteva zile, muncitorii lu-
creazã de zor la refacerea serelor,
care, cât de curând, vor adãposti
prima culturã de castraveþi din acest
an. Reparaþiile se deruleazã într-un
ritm susþinut, contracronometru, fi-
indcã pânã pe 5 aprilie a.c. rãsadu-
rile trebuie deja plantate.
Anul trecut, serele de la
Iºalniþa au produs 5.500
de tone de legume, cea
mai mare cantitate fiind
destinatã exportului.

Necazurile cunoscutului pro-
ducãtor de legume au început
odatã cu topirea stratului gros
de zãpadã, acumulat pe coama
structurii de sticlã. Sub presiu-
nea greutãþii, aproape toatã su-
prafaþa de geam a cedat, în
cele din urmã prãbuºindu-se.
Patru hectare au fost distruse
complet, iar restul, de pânã la
75 ha, au nevoie de reparaþii
serioase ºi costisitoare. Direc-
torul Sud Oil Iºalniþa spune cã,
în urma evaluãrilor, pagubele
se ridicã undeva la 50 de mili-
oane de euro. “Pentru a refa-
ce cele 75 de hectare de serã,

costurile se ridicã la circa 90
de euro/mp, deci aproape 50 de
milioane de euro per total. Ca
sã refacem toatã structura aºa
cum a fost, ne costã, în primul
rând geamul, ºi vorbim de
aproximativ 600.000 de mp de
sticlã, mai exact 680.000 de
mp, care înseamnã 3 milioane
de euro. Trebuie sã luãm în cal-
cul, apoi, reparaþia scheletului
metalic, care trebuie îndreptat,
apoi montajul sticlei ºi aºa mai
departe”, ne-a declarat, ieri,
Florin Purcea, (foto) directo-
rul Sud Oil Sere Iºalniþa.

Se lucreazã intens
la refacerea serelor
Dupã ce au evaluat pagu-

bele ºi au stabilit ce este de fã-

cut, reprezentanþii Sud Oil  au tre-
cut la treabã. Termenele-limitã
prevãzute de contractele semna-
te cu partenerii din strãinãtate nu
le permit întârzieri. Aºa se face
cã, ieri, serele arãtau ca un imens
ºantier. Mai mult de o sutã de
muncitori montau geamurile, co-
mandate la o fabricã din Unga-
ria. În altã parte, angajaþii strân-
geau resturile de sticlã. Cam 12
ore pe zi se munceºte din greu
pentru a pune pe picioare imen-
sele structuri. Pânã sâmbãtã, to-
tul trebuie sã fie pus la punct. “
Pe un hectar de serã sunt peste
o sutã de oameni, pentru cã sâm-

bãtã seara, la ora 19.00, este
necesar sã fie totul terminat.
Miercurea viitoare trebuie sã
avem rãsadul gata. La 5 aprilie
se impune începerea plantãrii.
Avem totuºi mare noroc cã din
cele 75 de hectare doar 4 ha au
fost doborâte efectiv la pãmânt.
Se lucreazã 12 ore pe zi, cât per-
mite lumina, sã putem face rã-
sadul la timp. Dacã nu facem la
timp rãsadul ºi plantarea, am
compromis tot ciclul de produc-
þie, ceea ce nu concepem”, afir-
mã conducerea Sud Oil.

Prima producþie de castraveþi
va apãrea la timp

Pentru cã “precizia elveþianã”
defineºte seriozitatea producãto-
rului doljean, fiind principala ce-

rinþã a parte-
nerilor de afa-
ceri, prima pro-
ducþie de castra-
veþi va apãrea la
timp, astfel încât toa-
te contractele sã fie ono-
rate. În schimb, suprafaþa culti-
vatã va fi aproape înjumãtãþitã.
“Sã acoperim 75 de hectare, în
ciclul unu de producþie, este im-
posibil. Cred cã o sã acoperim
undeva la 40-50 de hectare. Dar,
pânã la 5 aprilie, când se plan-
teazã, cred cã cel puþin 40 de
hectare sigur reuºim sã le punem
pe picioare. Dacã nu livrãm
ceea ce am promis, circa 3.500
de tone, ne pierdem clienþii, ie-
ºim de pe piaþã. Contractele au
fost semnate încã din luna ianua-
rie a.c., clienþii doar au plecat de
aici, pentru cã a trebuit sã reor-
ganizãm ºi sã rearanjãm produc-
þia, astfel încât sã împãcãm pe
toatã lumea. Dar, am gãsit înþe-
legere”, explicã Florin Purcea.

Paradoxal, vorbind despre di-
minuarea forþatã a producþiei din
acest an, conducerea Sud Oil
avea în plan sã-ºi extindã supra-
faþa de sere. “Intenþionam sã ne
extindem, sã cultivãm ºi gogo-
ºar, dar, deocamdatã nu se mai
poate. Suntem concentraþi pe
ceea ce trebuie sã refacem, nu

avem forþa necesarã sã produ-
cem ºi gogoºar în acest mo-
ment”, adaugã Purcea.

Reprezentanþii Ministerului
Agriculturii s-au interesat
de situaþia de la Iºalniþa

La o asemenea investiþie, nici
nu mai încape vorba despre lip-
sa unei asigurãri. Nu acoperã
întrega pagubã, dar mãcar o
parte din daune sunt acoperite.

“Trebuie sã fii cel puþin nebun
sã stai la o asemenea investiþie
fãrã asigurare. Într-adevãr, sunt
foarte scumpe, dar am acoperit
partea de sticlã. Din pãcate,
pentru noi, trece vremea, pen-
tru cã trebuie sã plãtesc sticla,
care vine deja tãiatã, drept pen-
tru care producãtorul ne cere
banii în avans, pentru cã la di-
mensiunile acestea nu mai are
ce sã facã cu ea. În momentul
de faþã, am adus 80.000 de mp
de geam ºi am front de lucru, dar
dacã asigurãrile nu-mi dau banii
în douã sãptãmâni, deja intru în
impas”, declarã directorul de la
Sud Oil. Acesta spune cã ºi au-
toritãþile centrale s-au interesat
de situaþia serelor de la Iºalniþa,
o evaluare a pagubelor fiind re-
alizatã de o comisie din cadrul
Direcþiei Agricole Dolj, raportul
ajungând pe masa ministrului
Agriculturii, Stelian Fuia. “Tre-
buie fãcute ºi niºte notificãri la
Uniunea Europeanã, pentru a
debloca un fond special pentru
asemenea cazuri. Deocamdatã
aºteptãm. Se pare cã sãptãmâ-
na asta sau cea viitoare, vom
primi un rãspuns, mai multe nu
ºtim, deocamdatã. Dar interes a
fost din partea autoritãþilor, nu pot
sã afirm altceva”, mãrturiseºte
Florin Purcea.
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Târgul „CONTEX-ZIUA FEMEII”  –
ediţia de primăvară

Timp de c inc i
zile, foaierul Teatru-
lui Naţional „Marin
Sorescu” din Craio-
va va găzdui ediţia
de primăvară a târ-
gului „CONTEX-
ZIUA FEMEII”, eve-
niment organizat de
Camera de Comerţ
şi Industrie a judeţu-
lui Dolj. George Mo-
ţăţăianu, reprezen-
tantul CCI a judeţu-
lui Dolj a precizat la
desc hiderea mani-

festării expoziţionale că sunt 45 de producători şi comercianţi,
care vor oferi spre vânzare, la preţuri promoţionale, îmbrăcămin-
te, încălţăminte pentru adulţi şi copii şi diverse articole cu ocazia
Zilei Femeii. „Astăzi ( n.r. ieri) este o zi importantă, iar noi, bărba-
ţii trebuie să oferim soţiilor noastre, mamelor noastre, surorilor
noastre un cadou, iar târgul CONTEX, din acest an vine cu o
ofertă atractivă...”, a spus George Moţăţăianu. Târgul îşi va în-
chide porţile, duminică, 11 februarie, ora 16.00. Până atunci, toţi
craiovenii sunt aşteptaţi la standuri, între orele 10.00-19.00, cu
menţiunea că accesul este gratuit.

Pagină realizată de MARGA BULUGEAN

La târgul internaţional Prowein de la Düsseldorf ,
România a fost reprezentată
de Domeniul Coroanei Segarcea

Ministerul Econo-
miei, Comerţului ş i
Mediului de Afac eri
împreună cu Centrul
Român pentru Promo-
varea Comerţului ş i
Investiţii Străine, în
colaborare cu Asocia-
ţia Producătorilor şi
Exportatorilor de Vi-
nuri din România
(APEV), au organizat,
în cadrul parteneriatu-

lui public-privat, participarea cu stand naţional la ediţia 2012 a
târgului internaţional PROWEIN,  care a avut loc recent la Düssel-
dorf. România a fost reprezentată la această manifestare promo-
ţională de 16 firme din domeniu: Domeniul Coroanei Segarcea,
Agricola Ştirbey Bucureşti, Carl Reh - Crama Oprişor Bucureşti,
Cramele Recaş, Halewood România Bucureşti, Murfatlar Româ-
nia, Domeniile Sahateni, Senator Wine (Senator Prodimpex) Foc-
şani, SERVE Ceptura, Viticola Corcova, Vinarte Bucureşti, Wine
Princess Arad, Crama Ceptura Romanian Wine, UNICOM Pro-
duction  Davino, Budureasca Dealu Mare şi Vigna Petrovaselo
Timiş. Cele mai reprezentative branduri de vinuri prezentate în
standul naţional au confirmat potenţialul de producţie al compa-
niilor româneşti, precum şi calitatea superioară a vinurilor din
România. „Prezenţa românescă la cea mai prestigioasă manifes-
tare europeană din domeniul vinurilor a constituit o ocazie propi-
ce pentru crearea unor punţi de legatură cu noi parteneri de afa-
ceri, prin stabilirea de noi contacte, precum şi prin consolidarea
relaţiilor comerciale şi de parteneriat existente cu societăţi de
profil din Germania şi din alte ţări”, se precizează într-un comu-
nicat de presă.

Dividende pentru
acţionarii SIF Oltenia

Consiliul de Administraţie (CA) al Societă-
ţii de Investiţii Financiare (SIF) Oltenia pro-
pune acordarea unui dividend brut de 0,13 lei/
acţiune pentru anul financiar 2011, de care
vor beneficia toţi acţionarii societăţii înregis-
traţi la data de 15 mai 2012. Această propune-
re va fi pusă în discuţia Adunării Generale Or-
dinare a Acţionarilor (AGOA), convocată pen-
tru 27 aprilie. La sfârşitul anului trecut, socie-
tatea a înregistrat un profit net de 83,4 milioa-
ne de lei, din care 7,9 milioane de lei vor fi
folosiţi ca surse proprii de finanţare, iar restul
de 75,4 milioane de lei (17,3 milioane de euro)

- pentru acordarea de dividende. Distribuirea dividendelor ar
urma să înceapă din septembrie 2012.

În zona transfrontalieră:
iniţiative comune

Asoc iaţia Transfrontalieră E(-
Quilibrum) Environment (ATeE) a
implementat proiectul “Accelera-
tor de dezvoltare econom ică
transfrontalieră – competitivita-
te prin calitate şi inovare”, c are
a fos t finanţat prin Programul de
cooperare transfrontalieră Româ-
nia-Bulgaria 2007-2013.  Ieri a
avut loc la Craiova, conferinţa de
presă prilejuită de finalizarea aces-
tui proiec t. Partenerul lider este
Asoc iaţia Română pentru Indus-
tria Elec tronică şi Softw are -

ARIES Oltenia în parteneriat cu
Asociaţia Transfrontalieră E(Qui-
librum) Environment din Româ-
nia, Camera de Comerţ, Industrie
şi Agricultură Olt, Agenţia Regio-
nală de Dezvoltare, Centrul de Afa-
ceri Vidin şi Centrul Naţional pen-
tru Servicii de Informare – Pleven.
„Proiectul a urmărit accelerarea
dezvoltării economice durabile a
regiunilor din zona transfrontalie-
ră, Dolj – Olt - Mehedinţi - Pleven
- Vidin - Vraţa - Montana, prin ini-
ţiative comune, sprijinirea inovării

şi calitatea pro-
duselor  din
zonă, servicii şi
tehnologii”, a
p r e c i z a t
ing.Gabriel Vlă-
duţ, managerul
de proiect.
Armonizarea
muncii

Ca obiec ti-
ve specifice s-
au avut în ve-
dere: dezvolta-

rea infrastructurii în scopul creş-
terii calităţii produselor, servicii-
lor  ş i tehnolog iilor  din zona
transfrontalieră; dezvoltarea unei
puternice cooperări transfronta-
liere pentru promovarea calităţii,
prin inovare şi transfer  tehnolo-
gic, prin armonizarea muncii şi
instrumente de evaluare, indic a-
tori,  metodologii comparabile cu
cele europene.  „Princ ipalele ac-
tivităţi ale proiectului au c onstat
în: elaborarea unei infrastruc turi
virtuale pentru sus ţinerea între-
prinderilor transfrontaliere şi ser-
vic iile lor; crearea unei Burse
virtuale de servicii,  tehnologii şi
de brokeraj; elaborarea unui stu-
diu privind calitatea produselor
transfrontaliere”, a mai spus ing.
Gabriel Vlăduţ. Au fos t organi-
zate cursuri online şi în clasă
pentru pregătirea antreprenoria-
lă, ateliere de luc ru, evenimente
de brokeraj cu expoziţii, confe-
rinţe internaţionale. Managerul
de proiect a spus  în încheierea
c onferinţei de presă că „toate
ac estea au condus la c reş terea
nivelului de comunic are al repre-
zentanţilor IMM-urilor transfron-
taliere ş i al autorităţilor loc ale,
precum şi la promovarea produ-
selor regionale şi serviciilor”.

Germania:
280 de locuri de muncă
pentru şomerii români

„Persoanele care doresc să ocupe aceste posturi tre-
buie să deţină cunoştinţe de limba germană de nivel
B1/B2 pentru personalul auxiliar şi cunoştinţe extinse
nivel C1/C2 pentru personalul de specialitate. Experi-
enţa profesională constituie un avantaj”, a mai spus
Aurora Tiribeja.
În agricultură, salariul va fi de 800 de euro

Pentru loc urile de muncă de luc rător în sectorul
agricol ş i locurile de munc ă de vânzător al produ-
selor agricole timpul de lucru este de 40-50 de ore
pe săptămână.  Angajarea se face pentru perioada
aprilie –iunie 2012. Pentru locurile de muncă din
prestări servicii, timpul de lucru este de 40 de ore

pe săptămână cu posibi-
litatea de a efec tua ore
suplimentare.  Angajarea
se fac e pe perioada mai-
noiembrie 2012. Repre-
zentantul AJOFM Dolj a
mai subliniat faptul c ă sa-
lariul oferit pentru loc u-
rile de muncă de lucră-
tor în agricultură şi  de
vânzător al produselor
agricole este de 800 de
euro pe lună după reţine-
rea asigurărilor sociale,
impozit, c azare şi masă.
„Pentru locurile de mun-
c ă de pres tări servic ii,
salariul oferit es te de
1200-1500 euro brut pe
lună pentru personalul
auxiliar ş i 1500-2000 de
euro brut pe lună pentru
personalul de specialita-
te. Cazarea este as igura-
tă de către angajator. În-
treţinerea pe cont propriu
sau se negociază cu an-
gajatorul”,  a mai spus
Aurora Tir ibeja.

În această perioa-
dă, prin reţeaua EU-
RES sunt puse la dis-

poziţia şomerilor, 280
de locuri de muncă în

Germania, în agricultură şi prestări servicii. Doljenii
vor avea posibilitatea să ocupe 70 de job-uri în agri-
cultură, la culesul produselor agricole – sparanghel şi
căpşune şi 150 de locuri de muncă pentru vânzarea
produselor agricole. În domeniul prestărilor de servi-
cii, piaţa muncii din Germania este generoasă şi pune
la dispoziţie 60 de posturi pentru următoarele meserii:
bucătar, cameriste, ospătari, ajutor în bucătărie, aju-
tor în gastronomia de sistem. Aurora Tiribeja, direc-
torul executiv al AJOFM
Dolj a precizat că pentru
cele 70 de posturi de lu-
crători în agric ultură la
culesul produselor agricole
sunt solicitaţi femei şi băr-
baţi care posedă experien-
ţă în agricultură, condiţie
fizică bună şi cunoştinţe de
limba germană. „Solicitan-
ţii care vor desfăşura acti-
vitatea de cules trebuie  să
deţină cel puţin cunoştinţe
de bază de limba germa-
nă, iar cei care vor lucra
la vânzare trebuie să deţi-
nă cunoştiinţe extinse de
limba germană, deoarece
vor intra în contac t cu
clienţii”, a mai spus direc-
torul AJOFM Dolj. Pentru
meseriile de bucătar, ca-
meriste, ospătari, ajutor în
bucătărie, ajutor în gastro-
nomia de sistem sunt soli-
citate persoane cu califica-
re profesională încheiată
sau cu experienţă în dome-
niul gastronomic solicitat.
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În baza unor informaþii pe care le aveau,
poliþiºtii din cadrul Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova, sub
coordonarea unui procuror din cadrul DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova au orga-
nizat, marþi seara, o acþiune pentru prinderea

Reamintim cã, marþi dupã-amiazã, Du-
mitru Preda, de 23 de ani, din Craiova, în
timp ce conducea un Mercedes înmatricu-
lat în Marea Britanie pe strada “Pelenda-
va”, a virat dreapta pe strada Calea Severi-
nului, moment în care a pierdut controlul
direcþiei ºi a trecut peste refugiul pentru
pietoni din staþia de tramvai, unde a lovit în
plin cinci persoane. Dupã aceea, autoturis-
mul scãpat de sub control a ajuns pe con-

Efective din cadrul Inspecto-
ratului de Jandarmi Judeþean (IJJ)
Dolj, împreunã cu reprezentanþi
ai Inspectoratului Teritorial de
Muncã (ITM) Dolj au organizat,
în cursul zilei de miercuri, în baza
documentelor de colaborare înche-
iate între cele douã structuri, o
acþiune pe linia reducerii incidenþei
muncii nedeclarate, în municipiul
Bãileºti. În urma acestei acþiuni au
fost depistate 18 persoane
ce desfãºurau activitãþi la
douã societãþi comerciale,
10 dintre acestea neavând
încheiate contracte de mun-
cã în acest sens. Specialiº-
tii ITM Dolj au aplicat 7
sancþiuni contravenþionale
în valoare de 88.000 lei ºi
au întocmit actele premer-
gãtoare de constatare sub
aspectul sãvârºirii infracþi-
unii de primirea la muncã a
mai mult de 5 persoane fãrã
încheierea unui contract in-
dividual de muncã. “Înce-
pând cu luna februarie a.c.
au fost organizate ºi desfã-
ºurate 17 acþiuni în comun
ITM Dolj – IJJ Dolj pentru

O acþiune pentru destructurarea
unui grup infracþional organizat
specializat în trafic de persoane a
fost organizatã miercuri de poliþiºtii
Brigãzii de Combatere a Criminali-
tãþii Organizate (BCCO) Craiova ºi
Serviciului de Combatere a Crimi-
nalitãþii Organizate (SCCO) Olt,
sub coordonarea procurorilor DII-

Acþiuni pentru reducereaAcþiuni pentru reducereaAcþiuni pentru reducereaAcþiuni pentru reducereaAcþiuni pentru reducerea
muncii “la negru”muncii “la negru”muncii “la negru”muncii “la negru”muncii “la negru”

reducerea incidenþei muncii nede-
clarate fiind depistaþi 7 angajatori
ce practicau munca fãrã forme le-
gale ºi 28 de persoane ce lucrau
fãrã forme legale. În total, au fost
constatate 336 de deficienþe, 61 de
angajatori au fost sancþionaþi, fi-
ind constatate 2 infracþiuni ºi apli-
cate 85 de amenzi în valoare totalã
de 83.300 lei”, a precizat lt. Ion
Þapu, ofiþer de presã al IJJ Dolj.

Traficanþi de persoane
“sãltaþi” de mascaþi

COT – Biroul Teritorial Olt. Înso-
þiþi de “mascaþii” de la Intervenþie
Rapidã, oamenii legii au descins la
mai multe locuinþe din judeþele Dolj
ºi Olt, la persoane suspectate cã
fac parte din grupul de traficanþi.
Patru dube cu mascaþi s-au oprit,
miercuri dupã-amiazã ºi pe strada
“General Dragalina” din Craiova,

la o familie de romi, de unde a fost
“sãltat” Cristinel Petricã Cãlines-
cu. Un alt doljean, Marian D., a
fost ridicat în urma unei descin-
deri în comuna Catane, cei doi fi-
ind duºi la sediul DIICOT Olt, unde
a ajuns ºi Alexandrina R, ridicatã
din Caracal, judeþul Olt. Din cer-
cetãrile efectuate de poliþiºtii de
crimã organizatã s-a stabilit cã cei
trei, împreunã cu alte persoane, în
perioada 2010 – 2011, au racolat
mai multe tinere din judeþele Dolj
ºi Olt, o parte dintre ele minore,
întrucât alegeau fete cu vârste cu-
prinse între 15 ºi 22 de ani, pe care,
sub promisiunea oferirii unui loc
de muncã bine plãtit, le transpor-
tau în Germania. Odatã ajunse aici,
însã, fetelor li se luau documente-
le de identitate ºi erau obligate sã
practice prostituþia “la stradã”. În
acest fel, traficanþii au obþinut ve-
nituri ilicite de peste 200.000 euro.
Cele trei persoane au fost reþinute
de procurorul de caz, miercuri sea-
ra, sub acuzaþia de trafic de per-
soane ºi trafic de minori, iar asea-
rã au fost prezentate Tribunalului
Olt, cu propunere de arestare pre-
ventivã pentru 29 de zile.

Dumitru Preda, craioveanul care a accidentat cinci persoane aflate în refugiul
staþiei de tramvai de pe “Calea Severinului” din Craiova, dupã care a fugit de la
locul accidentului, a primit, miercuri seara, târziu, mandat de arestare preventi-
vã pentru 29 de zile. Acesta este cercetat pentru vãtãmare corporalã din culpã ºi
pãrãsirea locului accidentului fãrã încuviinþarea poliþiei.

trasens, unde a lovit un Volkswagen oprit
la semafor. Dupã producerea accidentului
rutier, Preda a coborât de la volan ºi a fu-
git. S-a prezentat dupã o orã la sediul Bi-
roului Rutier din Craiova, dupã ce oamenii
legii îl identificaserã deja, ºi a declarat cã a
pãrãsit locul accidentului pentru cã i-a fost
fricã sã nu fie agresat de trecãtori. Toate
cele cinci persoane lovite de Mercedesul
condus de Preda au fost transportate la

Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, unde medicii au stabilit cã nu au suferit
leziuni care sã le punã viaþa în pericol. Cel
mai grav a fost rãnitã o femeie de 61 de
ani, care a suferit o fracturã la un picior.

Pe numele ºoferului, care a rãmas fãrã
permisul de conducere ºi fãrã certificatul de
înmatriculare, a fost întocmit un dosar pen-
tru vãtãmare corporalã din culpã ºi pãrãsi-
rea locului accidentului, iar a doua zi, acesta
a fost dus în faþa unui procuror pentru a fi
audiat. Ulterior, procurorul de caz a dispus
reþinerea tânãrului pentru 24 de ore. Mier-
curi seara, în jurul orei 20.00, procurorii l-
au prezentat Judecãtoriei Craiova pe Preda,
cu propunere de arestare preventivã, moti-

vând cã, fugind de la locul accidentului, tâ-
nãrul a periclitat ancheta penalã ºi a îngreu-
nat aflarea adevãrului. Judecãtorii au acceptat
propunerea procurorului de caz ºi au emis
pe numele tânãrului craiovean mandat pe o
perioadã de 29 de zile pentru pãrãsirea locu-
lui accidentului fãrã încuviinþarea organelor
de poliþie ºi vãtãmare corporalã din culpã.
Hotãrârea Judecãtoriei Craiova poate fi ata-
catã cu recurs la Tribunalul Dolj.

Trei craioveni au fost arestaþi preven-
tiv, miercuri seara, pentru deþinere de
echipamente de skimming, dupã ce au
fost prinºi cu aparatura asupra lor. Cel
mai probabil aceºtia intenþionau sã

ajungã în Mexic, pentru a monta apara-
tura la bancomate din capitala acestui
stat, întrucât asupra lor au fost gãsite
bilete de avion pe ruta Budapesta – Me-
xico City, pentru data de 7 martie a.c.

unor persoane suspectate cã s-ar ocupa cu
fraude informatice ºi falsificare de carduri.
Oamenii legii au oprit astfel în trafic, în Cra-
iova, un autoturism în care se aflau trei per-
soane, respectiv Simona Napu, de 31 de ani,
Nicuºor Stoian, de 33 de ani ºi Costel Truþã,
de 25 de ani, toþi din Craiova. În urma con-
trolului efectuat asupra celor trei, dar ºi în
bagajele lor, oamenii legii au gãsit ascunse
echipamente de skimming, mai exact o gurã
de bancomat folositã pentru copierea datelor
de pe carduri valide, cabluri pentru descãr-
carea datelor, memory-stik-uri, douã laptop-
uri ºi aproximativ 1.500 USD. Cei trei erau
cu genþile în maºinã pentru cã aveau bilete de

avion rezervate pentru data de 7 martie a.c.,
pe ruta Budapesta – Mexico City. N-au mai
ajuns la Budapesta sã ia avionul, ci la sediul
DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova unde
au fost audiaþi, procurorul de caz dispunând
reþinerea lor pentru 24 de ore. Miercuri au
fost efectuate percheziþii la locuinþele celor
trei, fiind ridicate unitãþi centrale de calcula-
tor ºi mai multe înscrisuri, iar miercuri seara
au fost prezentaþi Tribunalului Dolj cu pro-
punere de arestare preventivã. Magistraþii in-
stanþei le-au emis celor trei mandate de ares-
tare preventivã pentru 29 de zile, în sarcina
lor fiind reþinutã comiterea infracþiunilor de
constituire a unui grup infracþional organizat,

deþinere de echipamente în scopul falsificãrii
instrumentelor de platã electronicã ºi punere
la dispoziþie de programe informatice în sco-
pul comiterii de infracþiuni informatice.
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Spectacol oferit
persoanelor vârstnice

Ansamblul
Folcloric

„Maria Tăna-
se”, în colabo-
rare cu Teatrul

Liric „Elena
Teodorini”

prezintă astăzi,
începând cu
ora 17.30, în

sala Liricului
craiovean,

spectacolul
„De ziua ta”,
oferit persoa-

nelor vârstn ice.
Îşi dau con-

curs ul soliş tii de muzică populară Constan tin Enceanu,
Filu ţa Bogdan, Liliana Popa, Lavin ia Bîrsoghe,

Manuela Motocu, Aneta Şişu , Marcu Nicolici şi
Marius Măgureanu. Acompaniamentul s pectacolului

va fi susţinut de o rchestra ansamblului, sub conduce-
rea muzicală şi artis tică a maestrulu i Nicu Creţu,

coregrafia fiind realizată de maes trul Ionel Garoafă.
Intrarea este liberă, în limita locurilor disponib ile.

Cel mai bun povestitor
se alege la Biblioteca
Municipală Băileşti

Biblioteca
Municipală

„Petre Anghel”
din Băileşti
organizează

astăzi, de la ora
11.30, în

parteneriat cu
Şcoala cu

clasele I-VIII
„Av. P. Ivano-

vici”, activitatea
intitulată „Cel

mai bun
povestitor”.

«Scopul este
acela de a încuraja lectura suplimentară şi modelarea

exprimării orale, dezvoltarea aptitudinilor actoriceşti şi
implicarea elevilor în activităţi care să le lărgească

orizontul cultural», spun organizatorii. Concurenţii au
fost aleşi în urma unei preselecţii realizate la fiecare

clasă de profesoarele Liana Poenaru şi Florina Beldea.
Astăzi, la concurs, ei vor fi organizaţi în patru echipaje,

formate din câte doi elevi, fiecare echipaj urmând a-şi
povesti basmul, ales dintre „Broasca ţestoasă cea

fermecată”, „Fata săracului cea isteaţă”, „Tinereţe
fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” şi „Sarea în

bucate”. Câştigătorilor li se vor acorda diplome şi
premii constând în cărţi oferite de bibliotecă.

„Citizen Kane”,
la Colocviile de Artă
Cinematografică

Biblioteca
Judeţeană „Alexan-

dru şi Aristia Aman”
- Secţia Audio-video

vă invită să partici-
paţi astăzi, ora 16.00,
la Colocviile de Artă

Cinematografică,
realizate de lector

univ. dr. Cătălin
Ghiţă, de la Faculta-

tea de Litere a
Universităţii din

Craiova. Filmul ce va
fi prezentat, difuzat

şi comentat cu
această ocazie este o

producţie din anul
1941 în regia lui
Orson Welles –

„Citizen Kane”.

„Ultimul Don Juan”,
pe scena Teatrului Naţional din Craiova

Piesa „Ultimul Don Juan” (traducerea pentru „Nottara” aparţine regi-
zorului Bokor), cu titlul original „The Last of the Red Hot Lovers”, a fost
scrisă în 1969, având premiera la sfârşitul aceluiaşi an pe Broadway, la
Teatrul „Eugene O’Neill”. Regizase spectacolul, care a avut un mare suc-
ces, cu peste 700 de reprezentaţii, Robert Moore. Neil Simon a scris pe baza
piesei şi un scenariu de film, care a fost regizat, în 1972, de Gene Saks.

Barney Daycash, personajul principal al come-
diei „Ultimul Don Juan”, scrisă de Neil Simon în
1969, este un bărbat în floarea vârstei. Are soţie,
copii, casă, conduce o afacere de succes – un
restaurant. Aparent e un om împlinit. Numai că
viaţa pe care o duce i se pare extrem de plictisitoa-
re şi, disperat că timpul trece, decide să o îmbună-
tăţească. Pândeşte momentul în care garsoniera
mamei sale este liberă şi pregăteşte terenul pentru
ceva nou în existenţa sa cea ordonată: întâlniri
amoroase adulterine.

Prima dintre doamnele invitate este Alana, o
femeie modernă, sofisticată, pentru care sentimen-
tal e ceva desuet. Cea de a doua întâlnire va fi cu
tânăra şi nesăbuita Bobbi, actriţă în devenire. Pen-
tru ca la cea de-a treia încercare a lui Barney de
a-şi găsi fericirea să o întâlnim pe Jeantte, soţia
prietenului său cel mai bun, care, fiind în depresie
că soţul o înşeală, găseşte astfel calea să se răz-
bune. Cum anume se va termina fiecare dintre aces-
te întâlniri, în ce măsură Barney este sau nu un
adevărat Don Juan rămâne de văzut.

Montat de Petre Bokor la Teatrul „Nottara”, cu
actorii Constantin Cotimanis, Victoria Cociaş, Lu-
miniţa Erga şi Raluca Gheorghiu în distribu ţie,
spectacolul „Ultimul Don Juan” se va juca la
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova pe
data de 19 martie, de la ora 19.00. Un bilet costă 60
de lei.

Strălucitor şi elegant în opusurile simfonice, în lucrările camerale, în so-
nate şi oratorii, Haydn nu a fost atras cu aceeaşi putere de genul concer-
tant. Deşi a scris destul de mult în acest domeniu, creaţiile sale nu sunt
circumscrise stilului de bravură sau genului de divertimento. Unele au izvo-
rât din obligaţia îndeplinirii obsedantelor comenzi primite, iar altele, mai
puţine, decurg paradoxal din transpunerea principiilor esteticii clasice în
pagini de aleasă simţire, cuceritoare prin simplitate şi bun gust. Importanţa
lui Haydn în istoria muzicii constă, mai ales, în dezvoltarea simfoniei şi
cvartetului de coarde, precum şi în perfecţionarea formei de s onată. În
perioada 1774-1783, după ce compusese deja peste 50 de simfonii, perfecţi-
onează acest gen în forma care se va numi simfonia clasică vieneză.

Opera „Don Giovanni” a fost compusă într-o
perioadă de timp foarte scurtă; definitivată şi
finisată la Praga, ea a fost prezentată pe scena
Operei Italiene din „Oraşul de aur”, la 29 octom-
brie 1787. Uvertura operei a dat naştere unei
adevărate legende, despre ea povestindu-se
(după unele surse) că a fost scrisă în noaptea
premergătoare premierei. Conturarea pe plan
simfonic a momentelor-cheie ale conflictului dra-
matic şi transformarea tratării vocale într-o gân-
dire instrumental-simfonică au fost problemele
muzicale care l-au frământat pe Mozart.

Născut într-o familie de muzicieni, dirijorul Tiberiu Oprea este
licenţiat al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti – Facul-
tatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală, dirijat de
orchestră, la clasa maestrului Ludovic Bacs, absolvind, totodată, şi
cursurile de master. În 1987 concerta ca solist în compania Orches-
trei Simfonice a Filarmonicii „Oltenia”, iar din 1990 începe seria tur-
neelor în străinătate, alături de Orchestra Filarmonică a Tineretului
Bucureştean, devenind concertmaestru şi solist al acestui ansam-
blu, în  1993. Între anii 1990 şi 1994, Tiberiu  Oprea îşi adaugă în
palmaresul prezenţelor scenice concerte în transmisiune directă la
Radiodifuziunea Română şi recitaluri în cadrul Fundaţiei „Mihail
Jora”, pe scena Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti. În
prezent, activează ca prim-dirijor al Filarmonicii din Piteşti, contri-
buind la înfiinţarea instituţiei în 2007 şi deţinând postul de director
artistic până în 2010, dar şi pe cel de dirijor colaborator al Teatrului
Naţional de Operetă „Ion Dacian” din Bucureşti (pentru spectacole-
le cu  opereta Silvia
de E. Kálmán . Din

2002 activează ca asistent universitar al Catedrei de Muzică din ca-
drul Universităţii din Piteşti şi iniţiator al Orchestrei Universităţii.

Se ară de  vine ri, la Filarmonica „Olte nia”, în
compania Orchestrei Simfonice  a instituţie i, con-
dusă de dirijorul Tiberiu Opre a, ş i a violonce-
liste i Ana Topalovic, din Aus tria. Concertul sim-
fonic „In Classical Mood … with Mozart & Ha-
ydn”  începe la ora 19.00 ş i ofe ră s pre  audiţie
Uvertura operei „Don Giovanni”, K. 527 ,  de

Wolfgang Amadeus Mozart, Concertul nr. 1 în
Do major pentru violoncel şi orchestră, Hob. VIIb/
1, şi Simfonia nr. 100 în Sol major, Hob. I/100,
„Die militarische Symphonie” („Militara”),  de
Jose ph Haydn. Găs iţi bilete, la 8 şi 15 lei, la
Agenţia Filarmonicii (0351.414.697), de schisă
de  luni până vine ri între orele 10.00 ş i 19.00.

Violoncelistă renumită, cu o impresi-
onantă carieră solistică, Ana Topalovic
este o prezenţă activă a scenei muzicale
internaţionale. Pregătirea de specialita-
te şi-o datorează Conservatorului din
Viena, absolvind în 2010 cu rezultate de
excep ţie (Titlul „Master of Arts ”) în
dubla specializare Interpretare instru-
mentală (violoncel) şi Pedagogie muzi-
cală. A înt reprins turnee în Europa,
America Centrală şi în Asia, alături de
diferite  ansambluri camerale. În iulie
2011, şi-a îmbogăţit palmaresul compe-
tiţ ional, câşt igând prest igiosu l „XX
IBLA Grand Prize”, obţinând şi o Men-

Mozart şi Haydn într-o seară
simfonică, la Filarmonica „Oltenia”

ţiune specială pentru interpretarea
lucrării „Gramata  Cellam” („The
Book”) de Peteris Vasks. Invitată să
întreprindă un turneu în S.U.A., va
debuta în curând (luna mai) la Carne-
gie Hall – New York. O componentă
foarte importantă a carierei tinerei mu-
ziciene este reprezentată de interesul
deosebit al acesteia pentru cunoaşte-
rea şi promovarea creaţiei contempo-
rane, în special a celor mai avangar-
diste compoziţii. Instrumentul pe care
Ana Topalovic cântă este un valoros
violoncel construit de fraţii Raffaele
şi Antonio Gagliano în anul 1815.
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Lansat pe 13 februarie de Asociaþia Se-
cular-Umanistã din România (ASUR),
concursul este destinat instituþiilor din în-
vãþãmântul preuniversitar. Pot participa la
concurs echipe de elevi ºi profesori de la
ºcoli ºi licee din mediul urban ºi rural. Con-
cursul urmãreºte sã evidenþieze atât cu-
noºtinþele elevilor despre teoria evoluþiei,
cât ºi calitãþile creative ale acestora.

Grupurile participante trebuie sã rea-
lizeze un material expoziþional care sã
acopere cel puþin urmãtoarele subiecte:
istoria elaborãrii teoriei evoluþiei ºi con-
tribuþia lui Charles Darwin, principalele
elemente ale teoriei, dovezile ºtiinþifice
care o valideazã (atât cele descrise iniþi-
al de cãtre Darwin, cât ºi cele descope-
rite ulterior), descrierea evoluþiei omului

ºi a cel puþin încã unui organism viu, im-
portanþa teoriei evoluþiei în cadrul biolo-
giei, implicaþii directe ale teoriei evolu-
þiei în viaþa de zi cu zi.

Criteriile de departajare
Criteriile de jurizare includ coerenþa ºi

atractivitatea prezentãrii, acurateþea ºtiin-
þificã, gradul de adecvare a comunicãrii
în raport cu elevii de gimnaziu ºi de liceu,
modalitãþile de diseminare a informaþiilor
în rândul elevilor, dar ºi implicarea  elevi-
lor ºi abordarea multidisciplinarã.

„Complexitatea multidisciplinarã a evo-
luþionismului îndeamnã dascãlii sã folo-
seascã intensiv Internetul în procesul de
predare. Astfel, ne aºteptãm ca echipele
participante sã includã în proiectele lor

modalitãþi cât mai puternice de populari-
zare online a argumentaþiei din materiale-
le expoziþionale”, a declarat Attila Nyer-
ges, preºedintele ASUR.

Formularul de înscriere ºi regulamen-
tul complet al concursului sunt disponibile
pe site-ul www.darwinday.ro.

CARMEN RUSAN

Concursul Naþional Interºcolar „Emil Racoviþã” a reuºit sã
stârneascã interesul instituþiilor ºcolare din întreaga þarã. Pes-
te 600 de elevi din 29 de judeþe ºi municipiul Bucureºti s-au în-
scris deja în concurs. Ei vor concura pentru a câºtiga cele cinci
laboratoare de informaticã cu 135 de calculatoare, cãrþi, revis-
te ºi vizite gratuite la Muzeul de Geologie. Echipele de elevi ºi
profesori care nu s-au înscris încã o pot face pânã pe 11 martie.

Profesorii care vor sã facã
parte din Corpul de Experþi tre-
buie sã fii acumulat 60 de credi-
te în cadrul unor programe acre-
ditate de formare în domeniul
managementului educaþional, sã
aibã calificativul „foarte bine” în
ultimii patru ani ºi sã nu fie sanc-
þionat în anul ºcolar important.
De asemenea, obligatoriu este sã
nu fi fost lipsit de dreptul de a
ocupa o funcþie de conducere sau
de îndrumare ºi control în învã-
þãmânt prin hotãrâre judecãto-
reascã definitivã de condamnare
penalã.

Mai multe etape de selecþie

Candidatura pentru corpul de

experþi se depune online, prin
completarea unui formular de se-
lecþie care se gãseºte pe site-ul
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj. Perioada de înscrieri s-a
prelungit pânã pe 12 martie a.c..

Pânã acum s-au înscris, în
judeþul Dolj 399 de cadre didac-
tice. Potrivit calendarului emis
de Ministerul Educaþiei pentru
a face parte din Corpul Naþio-
nal de Experþi trebuie trecute
mai multe etape.  Astfel, pe 13
martie se afiºeazã listele cu can-
didaþii admiºi în prima etapã.
Aceºtia vor depune în interva-
lul 14-20 martie portofoliul cu
documentele necesare pentru
organizarea ºi  desfãºurarea

concursului de selecþie a cadre-
lor didactice care vor face par-
te din Corpului Naþional de Ex-
perþi. Concursul se va derula la
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj. În perioada 23 martie – 9
aprilie se evalueazã portofoliile
candidaþilor ºi se afiºeazã rezul-
tatele. Contestaþiile se depun în
intervalul 9-13 aprilie ºi se so-
luþioneazã pânã la data de 20
aprilie. Pe 30 aprilie se emite or-
dinul de ministru privind în-
scrierea cadrelor didactice de-
clarate promovate în Registrul
naþional al experþilor în mana-
gement educaþional.

Numãrul experþilor va reprezenta
7% din posturile didactice

Cadrele didactice înscrise în
Registrul naþional al experþilor în
management educaþional vor fi
evaluate anual. „Dupã cum pre-
vede Legea Educaþiei Naþionale,
condiþia pentru a ocupa o func-
þie de conducere, îndrumare ºi
control în sistemul de învãþã-
mânt preuniversitar este aceea de
a fi membri ai corpului de ex-
perþi. Lista se poate reînnoi
anual, dupã evaluarea ce va fi în
luna septembrie”, a precizat in-
spectorul ºcolar general adjunct,
Cãtãlin Spiridon.

Potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului ªcolar, În Dolj cor-
pul de experþi în management
educaþional va cuprinde 7% din
numãrul total de posturi.

CARMEN RUSAN

Ministrul Educaþiei Cercetãrii, Tinere-
tului ºi Sportului a început procesul de se-
lecþie a cadrelor didactice pentru formarea

Corpului Naþional de Experþi, care va con-
stitui bazinul de selecþie a viitorilor direc-
tori ºi inspectori ºcolari.

Posturile de directori ºi inspectori
ºcolari, pe punctul de a fi deblocate

 Respectând tradiþia, câteva
zeci de membri ai comunitãþii, dar
ºi invitaþi speciali, au fost prezenþi
la sinagoga din Craiova pentru a
celebra aºa cum se cuvine aceas-
tã sãrbãtoare. Purim-ul de la Cra-
iova a debutat cu o scurtã lecþie
de istorie susþinutã de prof. univ.
dr. Corneliu Sabetay, preºedinte-
le comunitãþii evreieºti din Craio-
va, care a þinut sã vorbeascã de-
spre semnificaþiile acestei sãrbã-
tori. Apoi, evreii craioveni au spus
rugãciuni ºi s-au adunat în jurul
mesei festive de pe care nu au lip-
sit bucatele tradiþionale.

Atmosfera de bucurie, mesele
organizate în familie sau în cadrul
întregii comunitãþi, carnavalurile,
cadourile ºi bucatele tradiþionale
sunt cele care fac din Purim o sãr-
bãtoare aparte. Din punct de ve-
dere al semnificaþiei, Purim-ul co-
memoreazã eliberarea poporului
evreu din Imperiul Persan-Babi-
lonian antic dupã execuþia lui Ha-

man ºi în urma decretului reginei
Estera care duce la executarea
celor 10 fii ai lui Haman. Sãrbã-
toarea este celebratã în fiecare an
în funcþie de calendarul ebraic la
a 14-a zi a lunii ebraice. Conform
tradiþiei evreieºti, cu aceastã oca-
zie se oferã cadouri simbolice în-
tre cei apropiaþi. De pe masa de
Purim nu trebuie sã lipseascã prã-
jiturile de diferite forme.

„Este un moment în care încer-
cãm sã evocãm evenimente care
s-au derulat în urmã cu mai bine
de 2.500 de ani. Este o sãrbãtoare
a bucuriei, a veseliei. În marile oraºe
se organizeazã carnavaluri, copiii
ºi adulþii poartã mãºti. Cu aceastã
ocazie, þinând cont cã se celebrea-
zã ºi venirea primãverii, pe masã
se pun fructe – smochine ºi citri-
ce - ºi prãjiturele speciale”, a ex-
plicat prof. univ. dr. Corneliu Sa-
betay, preºedintele comunitãþii
evreieºti din Craiova.

RADU ILICEANU

Comunitatea evreiascã din Craiova a fost miercuri seara
în sãrbãtoare. Evreii au celebrat Purim-ul sau sãrbãtoarea
veseliei, aºa cum mai este cunoscutã.

Evreii craioveni
au sãrbãtorit Purim-ul
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Invitat miercuri, 7 martie
a.c., la canalul de televiziune
France 2, unde a fost întrebat
despre prestaþia rivalului sãu,
Nicolas Sarkozy, în cadrul emi-
siunii „Cuvinte ºi fapte”,
François Hollande (foto) a spus:
„Eu aºteptam prezentarea
unui bilanþ ºi nu a unor scu-
ze”. Candidatul socialist a re-
gretat cã adversarul sãu s-a
eschivat de la numeroasele sale
responsabilitãþi. Marþi, preºedin-
tele-candidat îºi fãcuse mea cul-

pa pentru greºelile sãvârºite în
debutul mandatului sãu. În
cursul aceleiaºi emisiuni de la
France 2, Nicolas Sarkozy l-a
criticat pe Hollande, conside-
rându-l incapabil de a lua deci-
zii sau de a spune nu. „Eu ºtiu
sã spun nu. La finanþele ne-
bune, la remunerãrile inde-
cente, la avantajele fiscale de
care sã beneficieze cei bo-
gaþi”. Nicolas Sarkozy a mai
spus cã un preºedinte trebuie sã
decidã, fãrã a uita sã asocieze

ºi pe alþii în decizie, prin con-
sultare, dialog. Întrebat asupra
politicii de imigraþie, Hollande a
început rãspunsul cu o întreba-
re retoricã: „Cine este respon-
sabil pentru politica de imi-
grare în ultimii zece ani?”, cu
adresã precisã la cel care anun-
þase, marþi, intenþia de a reduce
imigraþia legalã la jumãtate, de
la 180.000 la circa 100.000. „Ni-
colas Sarkozy a fixat un ob-
iectiv fals, care nu va fi nici-
odatã atins”, a spus Hollande,
care a pronunþat rãspicat dispo-
nibilitatea sa de a lupta contra
imigraþiei ilegale, oferind, în ace-
laºi timp, criterii clare pentru ori-
ce regularizare. Când a fost în-
trebat ce va face pentru redu-
cerea numãrului de 180.000 de
strãini care intrã în Franþa anual,
candidatul socialist a spus cã
este necesarã reducerea cifrei.
Pe aceastã temã, eurodeputa-
tul ecologist francez Daniel
Cohn-Bendit, a spus cã decla-
raþiile lui Sarkozy l-au fãcut sã
se simtã „în plus” în Franþa.
„Am putea discuta despre re-
glementarea imigraþiei. Dar
când, în perioadã de crizã, un
bãrbat (...) spune cã sunt prea
mulþi strãini pe teritoriul francez,

vreau cât mai repede posibil ca
el sã nu mai fie preºedintele Re-
publicii”. În privinþa alegerii
noului preºedinte al Rusiei, Vla-
dimir Putin, François Hollande
a explicat cã, dacã ar fi fost pre-
ºedintele Republicii, „luam act
de respectiva alegere, contes-
tatã în þara sa”. Printr-o scrisoa-
re de felicitare, Nicolas Sarkozy
a salutat realegerea lui Putin,
care poate continua democrati-
zarea Rusiei. „Eu aº fi luat act
de alegere, nu mai mult”, a spus
deputatul de Coreze. Referindu-
se la chestiuni de fiscalitate ºi
eventualele consecinþe asupra
carierei lui Zinedine Zidan, Fran-
çois Hollande a spus cã acesta
nu mai evolueazã, de multã vre-
me, în campionatul francez. Pe
fond, a reiterat cã „semnale tre-
buie trimise” în aceastã perioa-
dã de mare dificultate. El a ce-
rut înþelegere sportivilor ºi ºefi-
lor de antreprize. În privinþa vii-
torului guvern, a spus cã acesta
se pregãteºte „de câteva luni,
sau chiar de ani”. Cu toate aces-
tea, candidatul socialist a recu-
noscut cã la formarea unui even-
tual viitor guvern vor fi prezenþi,
în mod egal, ºi bãrbaþi ºi femei,
care provin din medii diverse.

Hollande aºteaptã de la SarkozyHollande aºteaptã de la SarkozyHollande aºteaptã de la SarkozyHollande aºteaptã de la SarkozyHollande aºteaptã de la Sarkozy
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Preºedintele Consiliului Supe-
rior al Magistraturii, Nicolae Ti-
mofti, este candidatul Alianþei pen-
tru Integrare Europeanã (AIE) la
funcþia de preºedinte al Republi-
cii Moldova, au declarat surse din
cadrul AIE pentru PRO TV Chiºi-
nãu. Reprezentanþii celor trei for-
maþiuni care formeazã AIE au pre-
cizat, miercuri, cã s-au întâlnit cu
un candidat la funcþia de preºe-
dinte ºi abia apoi au convenit asu-
pra datei alegerilor. Totuºi, oficial,
nimeni nu a vrut sã anunþe cine
este misteriosul candidat. Grupul
lui Igor Dodon, de care AIE are

Preºedintele CSM, candidatul AIE
la preºedinþia Republicii Moldova

SUA au adãugat, pentru
„prima datã”, Vaticanul, pe o
listã de state susceptibile de
spãlare de bani, potrivit unui
raport publicat miercuri de
Departamentul de Stat. Vaticanul
se adaugã unei liste de 68 de þãri
clasificate în categoria „situaþie
gravã” ºi care cuprinde Albania,
Egiptul, Portugalia sau Yemenul,
potrivit raportului anual al
Departamentului de Stat privind
lupta împotriva traficului de
droguri în lume. Aceastã catego-
rie este cu un nivel mai jos de
lista SUA de 66 de þãri unde

Vaticanul, pe o listã cu statele
suspectate cã spalã bani

nevoie pentru a alege ºeful statu-
lui, a declarat cã nu ºtie despre
cine este vorba ºi cã urmeazã sã
examineze candidatura acestuia
atunci când va fi propusã. Ale-
gerile prezidenþiale vor avea loc
pe 16 martie. Nicolae Timofti este
cunoscut ca o persoanã cu viziuni
progresiste, proeuropene ºi care
pledeazã pentru o societate ba-
zatã pe principii democratice, cu
o economie de piaþã, pentru un
stat bazat pe drept, în care drep-
turile omului sã fie garante ºi apã-
rate în mod real. El este cãsãto-
rit ºi are trei copii.

spãlarea banilor este o „primã
preocupare” ºi care include
Afganistanul, SUA, Brazilia,
China, Rusia, Irakul sau Franþa,
noteazã AFP. Un responsabil
american a declarat, sub acope-
rirea anonimatului, cã Vaticanul
a stabilit un dispozitiv contra
spãlãrii banilor pentru prima
oarã, dar cã eficienþa sa rãmâne
încã sã fie evaluatã. Vaticanul
este „potenþial vulnerabil” la
spãlarea de bani din cauza unor
fonduri importante ce circulã
între Sfântul Scaun ºi restul
lumii, adaugã raportul.

Imaginile din satelit surprinse în Iran spo-
resc îngrijorãrile Agenþiei Internaþionale pen-
tru Energie Atomicã (AIEA) privind „curãþa-
rea”, de cãtre Teheran, a unei baze despre
care agenþia crede cã ar fi implicatã în dez-
voltarea unei arme nuclere. AIEA a încercat
de douã ori sã viziteze instalaþia Parchin
(foto), luna trecutã, pentru a verifica suspi-
ciunile potrivit cãrora Iranul ar efectua teste
în aceastã zonã, pentru a dezvolta o armã ato-
micã. Teheranul i-a respins cererile ºi susþi-
ne cã Parchin este o instalaþie militarã pur
convenþionalã, relateazã Wall Street Journal,
în ediþia online. În ultimele zile, un oficial ira-
nian a declarat cã Teheranul reanalizeazã ce-
rerea AIEA de a vizita Parchin ºi ar putea sã
permitã o vizitã în lunile urmãtoare. Oficialii
informaþi în legãturã cu imaginile surprinse
de satelit au declarat cã existã îngrijorãri tot
mai mari cã Iranul încearcã sã elimine orice
dovadã care ar lega instalaþia Parchin de dez-
voltarea armelor nucleare, despre care mai

Iranul ar face „curãþenie” într-o zonã folositã pentru teste nucleare
mulþi specialiºti cred cã ar proveni din pro-
gramul de armament de dinainte de 2003, prin
salubrizarea zonei. Administraþia Obama sus-
þine cã Iranul a încetat dez-
voltarea activã a armei ato-
mice în 2003, chiar dacã a
continuat producþia de com-
bustibil nuclear, dar AIEA a
anunþat, în noiembrie, cã a
strâns informaþii care suge-
reazã cã unele eforturi iranie-
ne de a dezvolta arma nu-
clearã au continuat ºi dupã
aceastã datã. Raportul AIEA
din noiembrie cita în mod
specific dovezi cã Iranul a
folosit baza Parchin pentru a
experimenta dezvoltarea unui
dispozitiv cu neutroni, folo-
sit pentru a declanºa o ex-
plozie nuclearã. Curãþarea
zonei ar fi putut sã înlãture

orice reziduuri radioactive rezultate în urma
testelor, chiar cele care au avut loc cu mulþi
ani în urmã, susþin experþii.

Alegeri legislative anticipate,
mâine, în Slovacia

Slovacii sunt chemaþi mâine,
10 martie, la urne, în cadrul
alegerilor legislative anticipate,
în care favorit este partidul
social-democrat Smer-SD, de
opoziþie, avantajat de un recent
scandal de corupþie, care
afecteazã formaþiunile de centru-
dreapta ale coaliþiei cvadriparti-
te de guvernare, informeazã
AFP. Scrutinul anticipat a fost
declanºat de eºecul în parlament,
în octombrie 2011, al guvernului
condus de Iveta Radicova, cu
ocazia votului privind întãrirea
fondului de salvare al zonei euro
(FESF), vot asimilat unei
moþiuni de încredere. Toate
sondajele preelectorale aratã
intenþia clarã a alegãtorilor de
a-ºi sancþiona liderii politici.

Cum poate scãpa Europa
de „blestemul energetic”

Faptul cã Europa trebuie sã
importe din ce în ce mai mult
combustibil este o durã realitate.
Problema o constituie sursele de
aprovizionare cu resurse energeti-
ce. Cu excepþia Norvegiei, existã
puþine þãri exportatoare care sunt
democraþii stabile ºi care menþin
bune relaþii cu Uniunea Europea-
nã ºi între ele, constatã ºefa
diplomaþiei europene, Catherine
Ashton. Pentru þãrile care deþin
resurse energetice este adesea
caracteristicã tensiunea politicã
din jurul problemei privind
apartenenþa resurselor ºi utiliza-
rea lor. Acest lucru nu este o
întâmplare: este vorba despre
aºa-zisul „blestem al resurselor”,
este convinsã Ashton. Imediat ce
Europa va depãºi actualele
dificultãþi economice, cererea sa
de resurse energetice va începe sã
se majoreze ºi de aceea este
necesarã garantarea livrãrilor.
Pentru aceasta, ºefa diplomaþiei
europene spune cã este necesar
ca statele instabile ºi sãrace sã
fie ajutate, sã se diversifice
surselor energetice, pentru a nu
depinde de un furnizor-monopo-
list, ºi sã fie sprijinitã moderni-
zarea livrãrilor ºi a mijloacelor
de extracþie, a transportului ºi a
modului de utilizare a energiei,
pentru a limita cererea ºi a
minimaliza efectul asupra
mediului înconjurãtor.

Obama i-a cerut premierului
libian transparenþã
în alegerile din iunie

Preºedintele american,
Barack Obama, i-a cerut,
miercuri, la Washington,
premierului libian, Abdel Rahim
al-Kib, transparenþã în alegerile
din luna iunie, informeazã EFE.
Potrivit Casei Albe, Barack
Obama a lãudat rolul premieru-
lui libian în procesul de tranziþie
democraticã din Libia ºi
eforturile guvernului pentru
reconstruirea þãrii ºi a reafirmat
sprijinul SUA în aceastã nouã
etapã. Barack Obama ºi Abdel
Rahim al-Kib au abordat, de
asemenea, probleme de securita-
te, precum ºi cooperarea în
gestionarea frontierelor, în
controlul asupra armamentului
ºi împotriva terorismului.
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TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

7,00 Telejurnal matinal
8,00 România, zi de zi!
10,10 Film serial  * SECRETE-

LE DE LA PALAT
11,25 Garantat 100%  (r)
12,20 Dacã doriþi sã revedeþi
12,40 Film serial  *  LEGENDE-

LE 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  *  LEGENDE-

LE  PALATULUI
19,45  Sport
20,00 Telejurnal
21,00 O datã-n viaþã
23,10 Film  * VIAÞA CA UN

PARIU
1,20 Film *  PRAªTIA
2,50 Dacã doriþi sã revedeþi  (r)
3,05 Sport  (r)
3,20 Telejurnal  (r)
4,20 Judecã tu!  (r)

8,00  Zona IT  (r);  8,30
Supravieþuitor în jungla urbanã
(r); 8,55 Pastila de sãnãtate; 9,10
Film * PE ARIPILE VIEÞII  (I)
(r); 10,55 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 Naturã ºi
aventurã  (r); 16,30 Pescar
hoinar; 17,00 Confesiuni;  18,00
Telejurnal; 18,30  Film *  PE
ARIPILE VIEÞII  (II);  20,20
Ora de business; 21,10 Topping;
22,00 Ora de ºtiri; 23,00 Unora
le place...; 0,00   Film serial  *
BATTLESTAR  GALACTICA;
0,55 Pescar hoinar  (r); 1,30 Film
*  CÃSÃTORIE ÎN STIL INDIAN
(r);  3,20 Azi despre mâine  (r);
3,45 Topping  (r); 4,30 Unora le
place...  (r); 5,20 Mesager.

6,00 Film *  DA!; 7,35 Film  *
ÞINTÃ LEGITIMÃ; 9,20 Film *
JACK;  11,15  Film  * UN
BÃRBAT SINGUR; 12,55 Film *
BÃIATUL DIN BALON; 14,20
Film * INCREDIBILUL  HULK;
16,10 Film * ULTIMUL RÃZBOI-
NIC AL AERULUI; 17,55 Film *
FRAIERII; 19,30 Filme ºi vedete;
20,00 Film * DE NEOPRIT; 21,35
Film *  NUMÃRÃTOAREA
MANUALÃ; 22,00 Film serial  *
RIPOSTA;  23,35 Film  * TOTUL
DESPRE SEX 2; 2,00 Film  *
RISCURI.

07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film  * CRIMELE  DIN

MIDSOMER    (r)
12,00 Film serial  *    TÂNÃR ªI

NELINIªTIT  (r)
13,00 ªtirile Pro TV
14,15 Film *  CRIMA DIN

CASA MEA
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
23,00 Film  * DINCOLO DE

APARENÞE
1,45 Film * CRIMA DIN CASA

MEA  (r)
3,15 Film * DINCOLO DE

APARENÞE    (r)

6,15 Film serial  * IUBIRE  BLESTE-
MATÃ  (r); 7,15 Teleshopping; 7,45
Film serial  * SECRETE DIN
TRECUT  (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
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; 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 Doamne de
poveste  (r); 4,15 Film serial  *  7
PÃCATE  (r); 5,00 Poveºtiri
adevãrate  (r).

8,45 Film serial  * OMUL –
PÃIANJEN  (r); 9,40 Teleshopping;
10,00 Happy  Hour; 11,15
Teleshopping;  11,30 Film serial
*OMUL - PÃIANJEN; 12,00 Film
serial  *  CASA FOSTER PENTRU
PRIETEN IMAGINARI; 12,30 Film
serial  *   DOUÃ ACORDURI  (r);
13,30 Teleshopping; 14,00 Acasã în
bucãtãrie  (r); 15,00 Film serial  *
DOUÃ ACORDURI;  16,00  Acasã
în bucãtãrie; 17,00 Film serial  *
STRÃINI ÎN AMERICA  (r);  18,00
Film serial  * DOI  BÃRBAÞI ªI
JUMÃTATE  (r);   19,00  Film serial  *
STRÃINI ÎN AMERICA; 20,00  Film
*   ÎNTOARCEREA  LUI VODÃ
LÃPUªNEANU  (I); 21,45 Cine
naiba e Jackson Pollock?; 23,15
Film serial  * DISPÃRUÞI FÃRÃ
URMÃ; 0,15 Cine naiba e... (r);
1,30 Film serial  * DISPÃRUÞI
FÃRÃ URMÃ  (r).

6,00 Observator
8,00 Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul meu
11,30 Burlacul  (r)
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 OBSERVATOR
20,20 Film * SHAOLIN

COWBOY
22,20 Film * MACHETE
0,15 Film   * FIÞE DE HOLLY-

WOOD
2,00 Film *  MACHETE   (r)
3,45 Acces direct  (r)

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; 15,00
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
ªtirile B1TV  (r); 3,20 Special
B1  (r); 5,00  La taifas   (r).

7,00 Totul despre mame  (r)
8,00 Levintza prezintã  (r)
8,30 Secrete de stil  (r)
9,30 Film serial  *  ÎNTÂLNIREA

INIMILOR  (r)
10,30 Film serial  * MEDIUM  (r)
12,00 Film serial  * NIMENI NU-

I PERFECT
13,00 Teleshopping
13,30 Sport, dietã ºi o vedetã  (r)
13,45 Teleshopping
14,15 Film serial  * ÎNTÂLNI-

REA INIMILOR
15,00 Totul despre mame  (r)
16,00 Film  * MÃMICÃ DE

OCAZIE  (r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus  sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film serial  * IUBIRI

SECRETE  (r)
23,15 Film *  PREMIILE

DARWIN
1,00 Trãdaþi în dragoste
2,00 Focus  (r)
3,00 Teo   (r)
4,00 Film serial  *   NIMENI NU-I

PERFECT  (r)
5,30  Levintza prezintã  (r)

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
Gadgeturi, gadgeturi, gadgeturi; 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 * CÂMP DE
LUPTÃ - PÃMÂNTUL;  22,35 Film *
AMENINÞARE DIN DEªERT; 0,30
Film   * CÂMP DE LUPTÃ –
PÃMÂNTUL   (r); 2,30 Film *
AMENINÞARE DIN DEªERT  (r).

6,00 Film *  CRIMELE DIN
MIDSOMER;    8,00 Film serial  *
FARMECE;    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 serial  *   HERCULE
POIROT; 19,00 Film serial  *
FETELE  GILMORE; 20,00 Film
serial  *      ANATOMIA  LUI
GREY;   21,00  Film * CRIMELE
DIN MIDSOMER; 23,00 Film  *
OMUL FÃRÃ CHIP; 1,20 Film  *
VRÃJITOARELE  DIN  EAS-
TWICK.

TVR 1

SÂMBÃTÃ - 10 martie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

7,00  Clubul desene animate
8,10 Omul ºi timpul
9,30 Bebe magia
10,00 Fii pãrinte, fii deºtept!
10,30 Magazin UEFA
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 O datã-n viaþã  (r)
16,30 Ne vedem la TVR!  (r)
18,45 Teleenciclopedia
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Eurovision 2012
1,10 Film * RÃZBUNAREA
3,20 Telejurnal  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 7,00
Teleshopping; 8,00 Arhi-texturi;
8,30 Sfinþi ºi meserii;  9,00 D’ale
lu’ Miticã  (r);  10,00 Planeta
puilor;  11,10 Film * PE ARPILE
VIEÞII; 13,00  Salvamontiºtii;
13,30 Aromânii;  14,00 Secretele
faraonilor; 15,10 Film  * SPIRITE
NELINIªTITE; 16,50 Pastila de
sãnãtate; 17,00 Bagã la cap;
18,00 Paºaport de România;
19,00 Premiile magiei 2009;
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;
0,55 Secretele  faraonilor  (r);
1,55 Premiile magiei 2009  (r);
2,40 Film serial  *   CSI: CRIME
ªI INVESTIGAÞII  (r); 3,35
Poate nu ºtiai; 3,40 Timpul
chitarelor  (r); 5,20 Mesager.

6,00 Film * JESSE  STONE:
FÃRÃ REMUªCÃRI;   7,25
Golful; 8,55 Film * GEORIGA  O’
KEEFFE; 10,25 Film  * DE
NEOPRIT;  12,00 Film serial  *
JIMMY ªI  HOPE;  12,25 Film  *
ÎNTÂLNIRE  EXPLOZIVÃ;
14,15 Film * FIICA  PREDICA-
TORULUI;  16,05  Film *
INCOGNITO;  17,40 Film *
NEVASTÃ DE ÎMPRUMUT;
19,35 Film serial  *  JIMMY ªI
HOPE; 20,00 Film serial *
ILUMINATA AMY; 20,30 Film
serial * CUM SÃ REUªEªTI ÎN
AMERICA;  21,00 Film  *
MATINAL CU SCANDAL;
22,50  Film   * KICK-ASS;  0,45
Film  * SIMON  KONIANSKI.

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 Film serial  *  LEGENDA

CÃUTÃTORULUI
14,00 Românii au talent  (r)
17,00 Film * DOMNIÞA  ªOIM
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film * SAGA AMURG:

LUNÃ NOUÃ
23,15 Film  *  NUMÃRUL 23
1,30 Film *  SAGA  AMURG:

LUNÃ NOUÃ  (r)
4,00 Film * PUZZLE  MORTAL

5  (r)
6,00 Film serial  *    LEGENDA

CÃUTÃTORULUI  (r)

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); 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 Poveºtiri
adevãrate  (r); 1,30 Film serial *
ÎMBRÃÞIªÃRI  PÃTIMAªE (r);
2,30 Film serial *  ESMERALDA
(r); 3,30 Doame de poveste   (r);
4,15 Film serial *  7 PÃCATE   (r);
5,00 Poveºtiri adevãrate  (r).

8,45 Film serial  *    DOUÃ
ACORDURI  (r); 9,45 Happy
Hour  (r); 11,00 Film serial * OMUL
PÃIANJEN;  11,30 Desene
animate; 12,00 Zoom în 10;  12,15
Lumea Pro Cinema; 12,45 Acasã în
bucãtãrie; 13,45 Descoperã
România;  14,15 Acasã în
bucãtãrie;  15,00 Film serial *
STRÃINI ÎN AMERICA  (r);  16,15
Film  * ÎNTOARCEREA LUI VODÃ
LÃPUªNEANU (I)   (r); 18,00 Film
serial  *   GOSSIP GIRL; 19,00
Film serial  * ATINGEREA  VIEÞII;
20,00 Film * ÎNTOARCEREA LUI
VODÃ LÃPUªNEANU  (II); 21,30
Film * GORILA; 23,45 Film serial *
DISPÃRUÞI FÃRÃ URMÃ; 0,45
Film  * REZOLUÞIA  819;  2,15
Film serial  *  DISPÃRUÞI FÃRÃ
URMÃ  (r); 3,00 Lumea Pro
Cinema  (r).

07,00 Observator
10,00 Film * PIRAÞII DIN

INSULA COMORII
12,00 Film serial  *   HERCULE
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Mireasã pentru fiul meu
19,00 Observator
20,20 Fotbal
22,30 Film  * BILELE

SPAÞIALE
0,30 Film * SILENT  HILL
2,45 OBSERVATOR  (r)
3,30 Sport  (r)
3,45 Film  * PIRAÞII DIN

INSULA  COMORII  (r)
5,30 Film serial  *     LALE

6,00 Lumea lui Banciu  (r);
7,00 ªtirile  B1 TV; 8,00 360 0

; 9,00 ªtirile B1TV;   10,00
ªtirile B1 TV;  12,00 ªtirile
B1 TV; 13,00 X - Press;
14,30  ArtTele; 15,00 ªtirile B1
TV;  16,00 Pasul Fortunei;
18,00 ªtirile  B1 TV; 19,00  B1
Special;  20,00 Special B1;
22,00  ªtirile B1  TV; 23,00
Condamnaþii;  0,00 ªtirile Pro
TV; 1,00 Cinemas;   2,00
3600; 3,00 Special B1  (r);
5,00 Pasul Fortunei  (r).

7,00 Cu lumea-n cap  (r)
7,30 Teleshopping
8,00 F Film  *  OCHELARII

BUCLUCAªI
10,00 Teleshopping
10,30 Un zâmbet pe…4 roþi
11,00 Secrete de stil
11,30 Sport, dietã ºi o vedetã
12,00 Flavours, 3 bucãtari
12,30 F Pod
13,30 Focus  monden  (r)
14,00 Film *  PREMIILE

DARWIN  (r)
16,30Schimb de mame (r)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * SUPERCÂINE
23,15 Film * CERCUL TERO-

RII
1,30 Focus  (r)
2,30 Film *  CERCUL  TERO-

RII   (r)
5,00 F Pod  (r)

7,00 Pastila Vouã  (r);  7,30 Taxi
Driver  (r); 8,30 Baronii  (r); 9,30
Film serial *     SUFLETE  PERE-
CHE  (r);  10,30  Gadgeturi,
gadgeturi, gadgeturi; 11,00 Film
serial  *  AVENTURILE  LUI
TARZAN; 13,00 Schimb de vieþi
(r); 14,15 Film * RÃZBOI
INTERGALACTIC;   16,15  Film   *
UN CAVALER ªI JUMÃTATE ÎN
CÃUTAREA PRINÞESEI;  18,30
ªtiri Naþional TV; 19,15 Film serial
*  SUFLETE  PERECHE; 20,15
Iubire interzisã; 22,00 Film *  3.000
DE MILE PÂNÃ LA GRACE-
LAND;  0,30 Schimb de vieþi  (r);
1,45 Film * 3.000 DE MILE PÂNÃ
LA GRACELAND   (r);  4,00 Taxi
Driver  (r); 5,00 Pitici de varã.

6,00 Film  * ÎN CÃUTAREA
BÃRBATULUI PERFECT; 8,00
Film serial *   FETELE  GILMO-
RE;  11,00 Film serial  *
HERCULE  POIROT;  13,00
Film serial *   HERCULE
POIROT; 15,00 Film * DRA-
GOSTE DE SOLDAT; 17,00
Film serial  *   SOÞIA  PER-
FECTÃ; 18,00 Film serial *
SOÞII DE MILITARI; 19,00
Film serial  *    ANATOMIA  LUI
GREY;  0,00 Film serial *
HAVEN;  1,00 Film serial  *
MEDIUMUL;  2,00 Film  *
OMUL FÃRÃ CHIP; 4,20 Film *
INELUL  AMÃGIRII.
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TVR 1

DUMINICÃ - 11 martie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL NAÞIONAL 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 12 mese
15,00 Universul Celibidache
15,35 Tezaur folcloric
18,00 Dãnutz SRL
19,00 Lozul cel mare
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,25 Film * WAH - WAH
23,10  Garantat 100%
0,10 Dãnutz SRL  (r)
2,55 Ne vedem la TVR!  (r)
3,50 Universul Celibidache

(r)
4,15 Dacã dorþi sã revedeþi

(r)
4,35 Universul credinþei  (r)

7,00 Teleshopping; 8,00 Bagã
la cap  (r); 9,00 Paºaport de
România  (r); 10,00 Planeta
puilor; 11,00  Motomagia;
11,30 Succes de femeie; 12,00
Fraþi de viþã  (r); 12,30 Jamie
în America;  13,00  Salvamon-
tiºtii; 13,30 Aromânii; 14,00
Etruscii, strãmoºii romanilor;
15,10 Film * OAMENII MÃRII;
16,45 Pastila de sãnãtate;
17,00 D’ale lu’ Miticã; 18,00
Naturã ºi aventurã; 18,30
Pescar hoinar; 19,00 Latitu-
dini; 19,30 Pe picior mare;
20,00 Lumea modei; 20,10
Adrenalitica  (r);  20,30 Film *
EPIDEMIE ÎN L.A.  (I); 22,00
Ora de ºtiri;  23,00 Acadeaua;
0,00 Film serial *   BATTLES-
TAR  GALACTICA; 0,55
Etruscii, strãmoºii romanilor
(r); 1,55 Film *  EPIDEMIE ÎN
L.A.   (I)  (r); 3,20 Latitudini
(r);  3,35 Planeta puilor  (r);
4,35 Acadeaua  (r); 5,25
Mesager.

6,00 Film *  HERCULE; 7,35
Film  * ULTIMUL CÂNTEC;
9,25 Film *  MATINAL CU
SCANDAL; 11,15  Concert;
12,15 Film  * HAMLET; 14,20
Film * CÂINI ªI PISICI;
15,45 Film * PERCY  JACK-
SON ªI OLIMPIENII; 17,45
Film * WALL STREET;  20,00
Film * TRANSFER DE IDEN-
TITATE; 21,35 Film serial *
NOROCUL; 23,35  Film serial
*  RIPOSTA; 0,15 Film * TIPI
SIMPATICI.

6,00 Film serial *   LEGENDA
CÃUTÃTORULUI  (r)

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film *  DOMNIÞA  ªOIM

(r)
13,00 ªtirile
13,05 Apropo TV
14,00 Film * VIZITATORII  2:

CULOARELE TIMPULUI
16,00 Film * TAXI
18,00 România, te iubesc!
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * MECANICUL
22,30 Film * COLATERAL
1,15 Apropo TV  (r)
2,00 Film *  ARMA  RÃZBU-

NÃRI
3,25  Dupã 20 de ani   (r)

 7,15 Teleshopping;   7,45 Film
serial  * SUB CERUL ÎN
FLÃCÃRI (r);   8,45 Teleshop-
ping; 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  *     ES-
MERALDA  (r);   3,30  Acasã
în bucãtãrie   (r); 4,15 Film
serial  *  7 PÃCATE   (r); 5,00
Doamne de poveste   (r).

8,15 Acasã în bucãtãrie  (r);
9,15 Ben 10; 9,45  Film serial  *
GOSSIP  GIRL: INTRIGI LA
NEW YORK  (r); 10,45   Acasã
în bucãtãrie; 11,45 ProMotor;
12,15 Lumea Pro Cinema;
12,45  Zoom în 10;  13,00  Film
serial  * ATINGEREA VIEÞII
(r); 14,00 Concert; 16,30 Film
*  ÎNTOARCEREA  LUI VODÃ
LÃPUªNEANU  (II)  (r);
18,00 Film serial  *   GOSSIP
GIRL: INTRIGI LA NEW
YORK; 19,00  Film serial *
ATINGEREA  VIEÞII; 20,00
Film * VARÃ  SENTIMENTALÃ;
22,00 Film * SUFLETUL
RÃULUI;  0,15 Film serial *
DISPÃRUÞI FÃRÃ URMÃ;
1,15 Film * SUFLETUL
RÃULUI  (r);    3,00 Lumea
Pro Cinema  (r);  3,30 Apropo
TV  (r).

7,00 OBSERVATOR
10,00  Film * CÃÞELUL

DETECTIV
12,00 Film serial  * HERCU-

LE
13,00 OBSERVATOR
13,30 Gabi Firea Show
16,00 OBSERVATOR
17,00 Film *  ÎNTÂLNIRE PE

ÎNTUNERIC
19,00 OBSERVATOR
20,20 În puii mei!
21,45 Film * BEAN
23,30 Film * A NOUA

POARTÃ
2,15 Film * ÎNTÂLNIRE PE

ÎNTUNERIC  (r)
4,00 Film *  BEAN  (r)

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;
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  Special
B1 (r); 2,40  La taifas;  3,25
Doctor B1  (r); 4,00 Sãptãmâ-
na mondenã  (r).

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 Film * SUPERCÂINE  (r)
16,00 Cronica cârcotaºilor  (r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Schimb de mame
22,00 Îmblânzirea scorpiei
23,00 Soacra la putere  (r)
0,00 Focus  (r)
1,00 Cu lumea-n cap  (r)
1,30 Levintza prezintã  (r)
2,00 Teo  (r)
3,00 Flavours, 3 bucãtari  (r)
3,30 Film serial  * PITICI ªI

TÃTICI  (r)
5,00 F Pod

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 *  UN
CAVALER ªI JUMÃTATE ÎN
CÃUTAREA PRINÞESEI  (r);
13,30 Sã v-amintiþi duminica;
16,45   Iubire  interzisã  (r);
18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15
Film serial * SUFLETE  PERE-
CHE; 20,15 Poamã acrã;
22,00  Fosta  mea iubire; 23,45
Sã v-amintiþi duminica  (r); 2,15
Schimb de vieþi  (r);  3,30
Consilier de urgenþã  (r).

6,00 Film  * GÂNDURI  DE
IUBIRE; 8,00 Film serial *
ANATOMIA LUI GREY; 13,00
Film serial * HERCULE
POIROT; 15,00 Film   *
IUBIRE REGÃSITÃ; 17,00
Film * GÎN CÃUTAREA
BÃRBATULUI PERFECT:
19,00 Film serial *   FETELE
GILMORE; 21,00 Film serial  *
SOÞIA PERFECTÃ; 22,00
Film serial *   SOÞII DE
MILITARI; 23,00 Film  *
OMUL FÃRÃ  CHIP; 1,20 Film
*   INELUL  AMÃGIRII; 3,20
Film  * UN SÃRUT LA MIE-
ZUL  NOPÞII.

TVR 1

LUNI - 12 martie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL NAÞIONAL TV

7,00 Telejurnal matinal
8,00 România zi de zi
10,10 Film serial *   SECRETE-

LE LA PALAT
11,25 Presã ºi putere  (r)
12,20 Dacã doriþi sã revedeþi
12,40 Film serial *   LEGENDE-

LE PALATULUI
14,00 Telejurnal
15,30 Maghiara de pe unu
17,00 Telejurnal
17,30 Film * BÃIEÞII  DIN

STRADA PAL   (III)
18,25 Film serial  * LEGENDE-

LE PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Fabrica de staruri
21,20 Prim - plan
22,20 Cu ochii’n patru
23,20 Replay
0,40 Nocturne
1,40 Film serial *   AGENÞIA

PSYCH
2,15  Cu ochii’n patru   (r)

8,00Adrenalitica; 8,15 Pastila de
sãnãtate  (r); 8,25 Film *
OAMENII MÃRII  (r);  10,00
Film serial * CATERINA ªI
FIICELE EI;  11,00 Confesiuni
(r); 12,00 Ora de business  (r);
12,50 Jamie Oliver; 13,15
Topping  (r); 14,00 Teleshop-
ping; 14,35 Împreunã în
Europa!;   16,00 Film serial *
CATERINA ªI FIICELE EI  (r);
17,00 Confesiuni; 18,00
Telejurnal;  18,30 Film *  UN
STRÃIN ÎN FAMILIE; 20,00 Azi
despre mâine; 20,30 Ora de
business; 21,10 La mustaþã;
22,00 Ora de ºtiri;  23,00 Face
toþi banii; 23,30 Film * TRÃIEª-
TE-ÞI VIAÞA!  (I); 1,00 Auto-
mania; 1,30 Azi despre mâine;
2,00 Rãzushow  (r); 2,55 Ora de
business  (r); 3,40 La mustaþã
(r); 4,25 Confesiuni  (r).

6,00 Film *  PERCY  JACKSON
ªI OLIMPIENII; 8,00 Film *
WALL STREET;   10,10 Film *
NEBUNIE ÎN ALABAMA; 12,00
Film *  INCREDIBILUL  HULK;
13,50 Salvarea Pelicanului 895;
14,30 Film *  HELLBOY  2:
ARMATA DE AUR; 16,30 Film *
UN CADOU PENTRU EA;
17,55 Film * MEGAMIND;
19,30 Pe platourile de filmare;
20,00  Film serial  * NOROCUL;
21,00 Film * RISCURI;  22,40
Film *    POATE; 0,30 Film serial
*  ILUMINATA  AMY; 1,00 Film
serial * CUM SÃ REUªEªTI ÎN
AMERICA.

7,00 ªtirile PRO TV
10,00 Film *  TAXI    (r)
12,00 Film serial *   TÂNÃR ªI

NELINIªTIT
13,00 ªtirile PRO TV
13,30 Apropo TV   (r)
14,30 Serviciul Român de

Comedie  (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 *  SPARTA-

CUS: NISIP ÎNSÂNGERAT
0,00 Film serial * LAS  FIER-

BINÞI    (r)
1,00 România, te iubesc!  (r)
2,00 ªtirile Pro TV  (r)
3,30 Film serial * SPARTACUS:

NISIP ÎNSÂNGERAT  (r)

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  BLESTEMA-
TÃ;  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).

9,15 Film serial *   BEN 10:
ECHIPA EXTRATERESTRÃ  (r);
9,40  Teleshopping; 10,00 Happy
Hour;  11,15 Teleshopping; 11,30
Film serial * ªORICELUL
FAMILIEI; 12,30 Acasã în
bucãtãrie; 13,30 Teleshopping;
14,00 Zoom în  10; 14,15  Acasã în
bucãtãrie; 15,15 Film serial *
GOSIP GIRL: INTRIGI LA NEW
YORK   (r);  16,15 Film serial *
ATINGEREA VIEÞII  (r);  17,15
Film  * VARÃ  SENTIMENTALÃ
(r);  19,00 Film serial * ATINGEREA
VIEÞII; 20,00 Film serial * ÎN
MINTEA CRIMINALULUI; 21,00
Film serial  *  DOI BÃRBAÞI ªI
JUMÃTATE;  22,00 Film * FIICA
LUI D’ARTAGNAN; 0,45 Film serial
* ÎN MINTEA CRIMINALULUI
(r); 1,45 Film serial  *   POLIÞIªTI
CU PROBLEME; 2,30 Film *
FIICA LUI D’ARTAGNAN   (r).

6,00 OBSERVATOR
8,00 Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul meu
11,30 Film serial * LA BIROU
12,00 Film serial * LEGE ªI

ORDINE
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Film * TRÃGÃTOR DE

ELITÃ
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,30 Film * TRÃGÃTOR DE

ELITÃ   (r)
3,00 OBSERVATOR  (r)
3,45 Acces direct  (r)

6,00 Lumea lui Banciu  (r);
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 Special 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   ªtirile B1 TV  (r);  3,20
Special B1  (r); 5,00 Ultimul
cuvânt   (r).

7,00 Totul despre mame
8,00 Cunoaºte, viseazã, iubeºte!
9,00 Teleshopping
9,30 Film serial * ÎNTÂLNIREA

INIMILOR  (r)
10,30 Flavours, 3 bucãtari
12,00 Film serial *  NIMENI NU-

I PERFECT
13,00  Teleshopping
13,30 Camera de râs
14,15 Film serial  * ÎNTÂLNI-

REA 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 Film serial * IUBIRI

SECRETE
20,30 Film * LOGODNÃ DE

OCHII LUMII
22,15 Film serial *   TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
23,45  Film serial *    MEDIUM
0,30 Film  * ATRACÞIE  INFER-

NALÃ
2,30 Focus   (r)
3,30 Film *  ATRACÞIE  INFER-

NALÃ  (r)

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  * INELUL AMÃGIRII; 17,00
Film * CRIMELE DIN MIDSO-
MER; 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  *  JOCUL
IUBIRII; 2,00 Film serial *
FARMECE;  3,00 Film serial  *
BUFFY, SPAIMA  VAMPIRILOR;
4,00 Film serial * FARMECE.

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 Gadgeturi, gadgeturi; 12,45
Grupul Vouã  (r); 13,15 Taxi Driver
(r);  14,15 Sã v-amintiþi... duminica
(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  PERE-
CHE;  21,15 Film serial *      DES-
TINUL   REGELUI; 22,45 Jocker
(r); 0,30 Gadgeturi, gadgeturi (r);
1,00 Film serial *    ÎN CÃUTAREA
FERICIRII  (r); 2,00 Baronii  (r);
2,30 Albumul Naþional  (r); 4,30
Sãrut mâna, mamã! (r).



programe TVprograme TVprograme TVprograme TVprograme TV

TVR 1

MARÞI - 13 martie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL NAÞIONAL TV

7,00 Telejurnal matinal
8,00 România, zi de zi!
10,10 Film serial  * SECRETE-

LE DE LA PALAT
11,25 Prim-plan  (r)
12,20 Fabrica de staruri
12,40 Film serial  *   LEGENDE-

LE  PALATULUI  (r)
14,00 Telejurnal
14,45 Teleshopping
15,30 Rom european
16,00 Maghiara  de pe unu
17,00 Telejurnal
17,30 Film   * BÃIEÞI DIN

STRADA PAL  (IV)
18,25 Film serial * LEGENDELE

PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Fabrica de staruri
21,15 Studio UEFA
21,40 Fotbal
23,50 Gol dupã gol
0,40 Crazy Horse
1,10 Replay  (r)
2,50 Rom european  (r)
3,15 Sport  (r)
3,30 Telejurnal  (r)
4,20 Film *  BÃIEÞII DIN

STRADA PAL  (IV)  (r)

7,00 Teleshopping; 8,00  Film
serial  * TANDEM DE ªOC  (r);
8,30 Film *  UN STRÃIN ÎN
FAMILIE;   10,00 Film serial *
CATERINA ªI FIICELE EI; 11,00
Confesiuni  (r);  12,00 Ora de
business   (r); 13,00 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 *  SPE-
RANÞE  REGÃSITE; 20,10
Adrenalitica; 20,25 Pastila de
sãnãtate;   20,30 Ora de business;
21,30 La mustaþã; 22,30  Ora de
ºtiri;  23,30 Film  *  TRÃIEªTE-ÞI
VIAÞA!  (II); 1,15 Film  *  TRÃIEª-
TE-ÞI VIAÞA!  (I)  (r); 1,55 Poate
nu ºtiai; 2,55  Ora de business  (r);
3,45 La mustaþã  (r); 4,35
Confesiuni  (r); 5,25 Mesager.

6,00 Film * UN CADOU PENTRU
EA; 7,25 Film * MEGAMIND; 9,00
Film * BALUL  DE  ABSOLVIRE;
10,45 Film  * INVENTAREA
MINCIUNI;  12,25 Film  *
NUMELE MEU ESTE KHAN;
15,05 Film  * ÎNTÂLNIRE
EXPLOZIVÃ;   16,55  Film  *
GEORGIA  O’KEFFE; 18,25 Film
* ROMY ªI MICHELE;  20,00
Film * VICTOR;  21,35  Film *
INVADAREA  LUMII: BÃTÃLIA
LOS  ANGELES;  23,30 Film
serial  *  URZEALA  TRONURI-
LOR; 1,20 Film  * UN DRUM
NOU; 3,05 Film *  SALT; 4,45
Trei femeie din Kabul.

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
14,00 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 * MARTOR  INCOMOD
22,30  ªtirile Pro  TV
23,00 Film serial  *   SPARTACUS:

NISIP ÎNSÂNGERAT
0,00 Film   * MARTOR INCOMOD   (r)
2,00 ªtirile Pro TV  (r)
3,30 Film serial  * SPARTACUS

NISIP ÎNSÂNGERAT   (r)
4,15  România, te iubesc!  (r)
5,00  Dupã 20 de ani  (r)

6,15 Film serial *   IUBIRE  BLESTE-
MATÃ  (r); 7,15 Teleshopping; 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);  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  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)

8,45 Film serial  * ªORICELUL
FAMILIEI  (r);  9,40 Teleshopping;
10,00  Happy  Hour; 11,15 Teleshop-
ping; 11,30 Film serial  * ªORICELUL
FAMILIEI;  12,30 Acasã în bucãtãrie
(r); 13,30 Teleshopping; 14,00
Descoperã România  (r); 14,30
Lumea Pro Cinema   (r); 15,00 Film
serial *   DOUÃ ACORDURI; 16,00
Acasã în bucãtãrie; 17,00  Film serial  *
ATINGEREA  VIEÞII  (r); 18,00 Film
serial  *  DOI BÃRBAÞI ªI JUMÃTA-
TE   (r);  19,00  Film serial  *
ATINGEREA  VIEÞII; 20,00 Film serial
*  ÎN MINTEA ERICÃI; 21,00 Film
serial  * DOI  BÃRBAÞI ªI JUMÃTA-
TE;  22,00  Film   * UMBRELA  LUI
GREGORIE; 0,00  Film serial  * ÎN
MINTEA  CRIMINALULUI; 1,00 Film
serial  * POLIÞIªTI CU PROBLEME;
1,45 Film   *  UMBRELA  LUI
GREGORIE  (r); 3,15 Lumea Pro
Cinema  (r); 3,45 Apropo Tv  (r).

6,00 OBSERVATOR
8,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul

meu
11,30 Comanda la mine
13,00 Observator
14,00 Mireasã pentru fiul

meu
16,00 Observator
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Plasa de stele
22,15 Observator
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film *  PARFUM DE

CEDRU
3,45 Acces direct  (r)

6,00 Lumea lui Banciu  (r);
7,00 ªtirile B1 TV;  7,45
Teleshopping;  8,00 ªtirile B1
TV; 9,00 ªtirile B1 TV; 9,45
Teleshopping; 10,00 ªtirile
B1 TV; 11,00 ªtirile B1 TV;
12,00 ªtirile B1 TV; 15,00
ªtirile B1 TV;   16,00 Special
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 întrebã-
rii  (r); 2,40 ªtirile B1TV  (r);
3,20 Special B1  (r);   5,00
Ultimul cuvânt  (r).

6,00 Cireaºa de pe tort (r)
7,00 Totul despre mama
09,00 Teleshopping
09,30  Film serial *   ÎNTÂLNI-

REA 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  *  ÎNTÂLNI-

REA  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 *  NICÃIERI NU-I

CA ACASÃ!
22,15 Film serial  *  TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
23,45 Film serial  * MEDIUM
0,30 Film *  RÃZBOIUL

LUMILOR
2,30 Focus  (r)
3,30 Film *  RÃZBOIUL

LUMILOR    (r)
5,30 Film serial  * TRÃSNIÞII  (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
Gadgeturi, gadgeturi, gadgeturi;   12,45
Grupul Vouã  (r); 13,15  Joker  (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 Iubire
interzisã  (r); 0,30 Gadgeturi, gadgeturi,
gadgeturi (r); 1,00  Film serial  * ÎN
CÃUTAREA FERICIRII  (r); 2,00 Film
serial  *   AMAZON  (r); 3,00 Schimb
de vieþi  (r); 4,30 Sare ºi piper  (r).

6,00 Film serial *   HERCULE
POIROT; 8,00  Film serial  *
FARMECE; 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  *  UN SÃRUT LA MIEZUL
NOPÞII; 17,00 Film * CRIMELE
DIN  MIDSOMER;   19,00 Film
serial  *   FETELE GILMORE;
20,00 Film serial  *   ANATOMIA
LUI  GREY;  21,00 Film *
CAMPIONUL;   23,30  Film  *
VRÃJTOARELE  DIN  EAS-
TWICK; 1,40 Film  * GÂNDURI
DE IUBIRE; 3,00 Film serial  *
BUFFY, SPAIMA VAMPIRILOR;
4,00 Film serial  * FARMECE.

TVR 1

MIERCURI - 14 martie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL NAÞIONAL TV

7,00 Telejurnal matinal
8,00 România, zi de zi!
10,10 Film serial  *  SECRETE-

LE DE LA PALAT
11,25 Judecã tu!  (r)
12,20 Fabrica de staruri
12,40 Film serial  *  LEGENDE-

LE  PALATULUI
14,00 Telejurnal
14,45 Teleshopping
15,30 Oameni ca noi
16,00 Convieþuiri  (r)
17,00 Telejurnal
17,30 Film  * TUNEL  SPRE

LIBERTATE (IV)
18,25 Film serial  *  LEGENDE-

LE  PALATULUI
19,45  Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Fabrica de staruri
21,15 Studio UEFA
21,40 Fotbal
23,50 Rezumatele zilei UEFA
0,40 Film * TUNELUL SPRE

LIBERTATE  (IV)  (r)
1,35 La vie en rose  (r)
2,20 Nocturne  (r)
3,25 Telejurnal
4,15 Crazy  horse  (r)
5,10 Film serial  * SECRETELE

DE LA PALAT   (r)

 7,00 Teleshopping;  8,00
Adrenalitca  (r); 8,25 Film  *
SPERANÞE  REGÃSITE; 8,55
Pastila de sãnãtate; 10,00
Rezumatul zilei UCL; 10,50 Poate
nu ºtiai; 11,00 Confesiuni  (r);  11,50
Bazar  (r); 12,00 Ora de business
(r); 13,00 La mustaþã  (r); 14,00
Teleshopping; 14,35   Împreunã în
Europa; 15,30 Teleshopping;
16,00 Rezumatul zilei UCL  (r);
16,50 Poate nu ºtiai;  17,00
Confesiuni;  18,00 Telejurnal;
18,30 Film   * O VIAÞÃ NOUÃ;
20,10 Pastila de sãnãtate; 20,25
Poate nu ºtiai; 20,30  Ora de
business; 21,30 La mustaþã;  22,30
Ora de ºtiri; 23,30  Film * PAIN-
TBALL;  1,10 Film * TRÃIEªTE-ÞI
VIAÞA!  (II);  2,50  Ora de business
(r); 3,40 La mustaþã  (r); 4,30
Confesiuni  (r); 5,20 Mesager.

6,00 Film * GEORGIA  O’
KEEFFE; 7,30 Film *  JACK;
9,20 O viaþã preþioasã;  10,50
Film * CINE VREA PIELEA LUI
ROGER RABIIT?; 12,35 Film *
ANTRENORUL; 14,05 Film *
SAGA AMURG: ECLIPSA;
16,05 Film  * CU DUZINA E MAI
IEFTIN!;   17,45 Film  * FIICA
PREDICATORULUI; 19,35 Film
serial  *  JIMMY ªI HOPE; 20,00
Film * TRANSFER DE IDENTI-
TATE; 21,35 Film serial *
NOROCUL; 22,40 Film  *
HAMLET  2;  0,10 Film * JONAH
HEX; 1,30 Film   *   BÃIEÞII
PIERDUÞI: STEA.

6,00 Happy  Hour  (r)
7,00 ªtirile
10,00 Film serial  * LOIS ªI

CLARK
12,00 Film serial *    TÂNÃR ªI

NELINIªTIT
13,00 ªtirile Pro TV
14,00 Film * CRIME DUPÃ

SCENARII  BIZARE
16,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI

NELINIªTIT
17,00 ªtirile
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Serviciul Român de

Comedie
22,00 ªtirile Pro TV
22,30 Film * ACADEMIA DE

POLIÞIE  3
0,30 ProMotor  (r)
1,00 Apropo TV (r)
2,00 ªtirile Pro TV  (r)
2,30 Film *  ACADEMIA DE

POLIÞIE 3  (r)
5,30 Ce se întâmplã, doctore?   (r)

6,15 Film serial * IUBIRE  BLESTE-
MATÃ; 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; 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; 5,15 Poveºtiri de noapte.

8,45 Film serial * ªORICELUL
FAMILIEI  (r); 9,40 Teleshopping;
10,00  Happy  Hour;   11,15
Teleshopping; 11,30 Film serial  *
ªORICELUL  FAMILIEI;  12,30
Film serial  *  DOUÃ  ACORDURI
(r); 13,30 Teleshopping; 14,00 Acasã
în bucãtãrie  (r);  15,00 Film serial  *
DOUÃ  ACORDURI  (r); 15,30 Film
serial  * DOUÃ  ACORDURI;  16,00
Acasã în bucãtãrie;  17,00  Film serial
* ATINGEREA VIEÞII  (r); 18,00  Film
serial  * DOI BÃRBAÞI ªI JUMÃTA-
TE  (r); 19,00 Film serial  * ATINGE-
REA VIEÞII;  20,00 Film serial  *  ÎN
MINTEA CRIMINALULUI;   21,00
Film serial  *    DOI BÃRBAÞI ªI
JUMÃTATE; 22,00  Film   * HIBER-
NATUS;  23,45 Film serial  * ÎN
MINTEA CRIMINALULUI  (r);  0,45
Film serial *  POLIÞIªTI CU
PROBLEME; 1,30 Film  *  HIBER-
NATUS   (r); 2,45 Lumea Pro
Cinema  (r); 1,15  Apropo Tv  (r).

6,00 OBSERVATOR
8,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul meu
11,30 Plasa de stele  (r)
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
1,30 Film serial  * LA BIROU
2,00 Film *  LANÞUL  PUTERII

6,00 Lumea lui Banciu (r); 7,00
ªtirile  B1 TV;  8,00 ªtirile B1
TV  (r);  9,00 ªtirile  B1 TV;
10,00 ªtirile B1 TV;  11,00
ªtirile B 1 TV;  12,00 ªtirile B
1 TV; 13,00 ªtirile  B 1 TV;
14,00 ªtirile B1 TV; 15,00
ªtirile B1 TV; 16,00  Special
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);
3,20  Special  B1  (r); 5,00
Ultimul cuvânt  (r).

6,00 Cireaºa de pe tort  (r)
7,00 Totul despre mame
8,00 Soacra la putere (r)
9, 00  Teleshopping
9,30  Film serial  *  ÎNTÂLNI-

REA  INIMILOR    (r)
10,30 Film serial  * MEDIUM  (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  *  NIMENI

NU-I PERFECT
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
13,45 Teleshopping
14,15 Film serial  *      ÎNTÂLNI-

REA  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 Film  *  ZILE LA MOSCO-

VA, NOPÞI ÎN LA
2,30 Focus  (r)
3,30 Film  * ZILE LA MOSCO-

VA, NOPÞI ÎN LA    (r)
5,30 Film serial  *  TRÃSNIÞII  (r)

6,00 Film  *  CRIMELE DIN
MIDSOMER; 8,00 Film serial  *
FARMECE; 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 *
OBSESIE  CRIMINALÃ;  17,00
Film * CRIMELE DIN MIDSOMER;
19,00 Film serial  *    FETELE
GILMORE; 20,00 Film serial  *
ANATOMIA LUI GREY; 21,00 Film
serial  *   SOÞII DE MILITARI;
22,00 Film serial  *  SOÞIA
PERFECTÃ;  23,30 Film  *
CRIMELE DIN MIDSOMER;  1,30
Film  * JOCUL  IUBIRII; 3,00 Film
serial  *  BUFFI, SPAIMA VAMPIR-
LOR; 4,00  Film serial  * FARMECE.

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 Gadgeturi,
gadgeturi, gadgeturi;  12,45 Grupul
Vouã  (r); 13,00 Nu suntem blonde
(r); 15,30 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  Fosta
mea iubire  (r); 0,30 Gadgeturi,
gadgeturi, gadgeturi (r); 1,00  Film
serial  *  ÎN CÃUTAREA FERICIRII
(r);  2,00 Film serial  *  AMAZON  (r);
3,00 Pitici de varã.
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CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

JOHN CARTER
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Filmele din perioada 9.03 - 23.03.2012

DOAMNE... CE MÃCEL!

JOI - 15 martie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

7,00 Telejurnal matinal
8,00 România,  zi de zi!
10,10 Film serial *   SECRETE-

LE DE LA PALAT
11,25 12 mese  (r)
11,50 Bebe magia
12,20 Fabrica de staruri
12,40 Film serial  *    LEGEN-

DELE PALATULUI
14,00 Telejurnal
14,45 Interes general
15,15 Teleshopping
15,30 Akzente
16,45 Lozul cel mare
17,40 Film serial *  LEGENDE-

LE  PALATULUI
18,50 Jurnalul TVR
20,00 Dezbaterile Jurnalului
20,45 Fabrica de staruri
21,10 Zona Zero
22,40 Exclusiv
23,50 Ca la carte
0,20 Bebe magia  (r)
0,50 Tezaur folcloric  (r)
2,05 Interes general  (r)
2,30 Ca la carte  (r)
2,55 Zoom
3,05 Jurnalul  TVR  (r)

6,00 ORA DE ªTIRI  (r);  6,25
Arhitexturi (r); 7,00 Teleshopping;
8,15 Pastila de sãnãtate; 8,25
Film   * O VIAÞÃ NOUÃ;  10,00
Rezumatul zile UCL;  10,50 Poate
nu ºtiai; 11,00 Confesiuni  (r);
11,50  Bazar  (r); 12,00  Ora de
business; 13,00  La mustaþã  (r);
14,00 Tribuna partidelor parla-
mentare;  14,35 Împreunã în
Europa!; 15,30 Teleshopping;
16,00 Rezumatul zilei UCL  (r);
16,45 Poate nu ºtiai;    17,00
Confesiuni; 18,00 Telejurnal;
18,30 Film  *  DRAGOSTEA
ÎNVINGE TOTUL;  20,10
Adrenalitica  (r); 20,30 Ora de
business;   21,30 La mustaþã;
22,00 Ora de ºtiri; 23,30 Film *
DRAGOSTE TRISTÃ;  1,15 Film
* PAINTBALL  (r);  2,50 Ora de
business  (r);  3,40 La mustaþã
(r); 4,25 Confesiuni  (r).

6,00 Film *  FIICA PREDICA-
TORLUI;  7,50 Film * HERCU-
LE;  9,25 Film *TRANSFER DE
IDENTITATE; 11,00 Film *
VIAÞA AªA CUM E EA; 12,55
Film * WALL STREET: BANII
SUNT FÃCUÞI SÃ CIRCULE;
15,05 Film  * TERENUL DE
BASEBALL; 16,50 Film *
JESSE  STONE: FÃRÃ
REMUªCÃRI;  18,15 Film *
IARNA ÎN TIMP DE RÃZBOI;
20,00 Talhotblond; 21,15 Film  *
ÎNMORMÂNTARE CU PERIPE-
ÞII;  22,50 Film * O PASÃRE
FRUMOASÃ;  0,25 Film serial *
RIPOSTA.

6,00 Happy  Hour  (r)
07,00 ªtirile Pro TV
10,00  Film  * CRIME  DUPÃ

SCENARII  BIZARE  (r)
12,00 Film serial  *    TÂNÃR ªI

NELINIªTIT
13,00 ªtirile PRO TV
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
21,30 Fotbal
23,30 ªtirile Pro TV
0,00 Film  *  ALLAN  QUATERMAIN

ªI TEMPLUL CRANIILOR
2,00 ªtirile Pro TV  (r)
3,30 Film *  ALLAN  QUATERMAIN

ªI TEMPLUL CRANIILOR  (r)

6,15 Film serial *    IUBIRE
BLESTEMATÃ  (r); 7,15 Teleshop-
ping; 7,45 Film serial  * SUB CERUL
ÎN FLÃCÃRI;  8,45  Teleshopping;
9,15 Film serial *   SECRETE DIN
TRECUT  (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
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  *  ÎMBRÃÞI-
ªÃRI  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).

8,45 Film serial *  ªORICELUL
FAMILIEI  (r); 9,40 Teleshopping;
10,00 Happy  Hour;  11,15 Teleshop-
ping;  11,30 Film serial  * ªORICELUL
FAMILIEI; 12,30 Film serial *  DOUÃ
ACORDURI  (r);  13,30 Teleshop-
ping; 14,00   Acasã în bucãtãrie  (r);
15,00   Film serial  *  ATINGEREA
VIEÞII; 16,00 Film serial *    DOI
BÃRBAÞI ªI JUMÃTATE  (r);  17,00
Film * NEBUNII  (r);  19,00 Film serial *
ATINGEREA  VIEÞII; 20,00 Film serial
* ÎN MINTEA CRIMINALULUI;
21,00 Film serial  *  ACEEAªI,
CHRISTINE, ALTE AVENTURI;
22,00 Film * CHIPUL  ÎNDOIELII;
0,30 Film serial * ÎN MINTEA
CRIMINALULUI  (r);  1,00 Film serial
*    POLIÞIªTI CU PROBLEME; 1,45
Film  *  CHIPUL  ÎNDOIELII  (r); 3,15
Lumea Pro Cinema   (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 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,30  Film * CORTINA  SFÂ-

ªIATÃ
3,45 Acces direct  (r)

6,00 Lumea lui Banciu; 7,00
ªtirile   B1  TV;   8,00 ªtirile
B1 TV  (r);  9,00 ªtirile B1
TV; 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 Special B1; 18,00
ªtirile  B1 TV; 18,45 Actualita-
tea 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);
3,20 Special B1 TV  (r);  5,00
Ultimul cuvânt  (r).

6,00  Cireaºa de pe tort  (r)
7,00 Totul despre mame
8,00 Viceversa  (r)
9,00 Teleshopping
9,30 Film serial  *  ÎNTÂLNIREA

INIMILOR    (r)
10,30 Film serial * MEDIUM  (r)
11,30 Teleshopping  (r)
12,00 Film serial  * NIMENI NU-

I PERFECT
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
13,45 Teleshopping
14,15 Film serial  *      ÎNTÂLNI-

REA  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 Film  * FURIA  APEI
22,15 Trãsniþii
23,15 Focus monden
23,45 Film serial  * MEDIUM
0,30 Film  *  ZODIAC
2,30 Focus   (r)
3,30 Film  *  ZODIAC  (r)
5,30 Film serial *    TRÃSNIÞII  (r)

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 Gadgeturi,
gadgeturi, gadgeturi; 12,45 Grupul
Vouã  (r);  13,15 Copii contra pãrinþi;
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; 0,30
Gadgeturi, gadgeturi, gadgeturi  (r);
1,00 Film serial  *   ÎN CÃUTAREA
FERICIRII  (r); 2,00 Film serial  *
AMAZON  (r); 3,00 Taxi Driver   (r);
3,45 Albumul Naþional  (r).

8,00 Film serial *    FARMECE;
9,00   Film serial *    BUFFY,
SPAIMA VAMPIRILOR; 10,00
Film   * CRIMELE DIN MIDSO-
MER; 12,00 Film serial  *
FETELE GILMORE; 13,00 Film
serial  *    ANATOMIA LUI GREY;
14,00 Film serial  *    BUFFY,
SPAIMA  VAMPIRILOR; 15,00
Film  * REGII PLAJELOR; 17,00
Film serial *    HERCULE
POIROT; 19,00 Film serial  *
FETELE GILMORE; 20,00 Film
serial  *    ANATOMIA LUI GREY;
21,00 Film serial  *  CU SÂNGE
RECE;   23,00 Film serial *
HAVEN;   0,00 Film serial *
MEDIUMUL; 1,00 Film  *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
3,00 Film serial *    BUFFY,
SPAIMA VAMPIRILOR.

Ore de spectacol:
16:30, 21:15
Gen film:
Acþiune, Aventuri,
Fantastic, SF
Cu:
Lynn Collins, Taylor
Kitsch
Cu lumea-n

cap
Ore de spectacol:
14:00, 19:00
Gen film:
Comedie
Cu:
Paul Rudd, Jennifer
Aniston

Ore de spectacol:
16:00, 18:00, 20:00
Joi - ora:14.00
Tarif întreg: 8 lei;
Tarif redus: 6 lei
Green Lantern:

Protectorul
Universului
Proiecþie digitalã
3D BLUE RAY

Ore de spectacol: 14.00;
Joi - 16.00; 18.00; 20.00
Tarif întreg: 10 lei;
Kung Fu Panda 2

Proiecþie  digitalã
2D BLUE RAY

Ora:12.00
Tarif întreg: 8 lei.



16 / cuvântul libertãþii vineri, 9 martie 2012publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
SC PIPEPLAST SRL, titular al proiectului schimba-
re de destinaþie din grajd ºi depozit furaje în spa-
þiu de producþie þevi PVC ºi birou, extindere spa-
þiu depozitare, construire magazie ºi grup sanitar,
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre ARPM Craiova, pentru
proiectul propus a fi amplasat în comuna ªimnicu
de Sus, sat Albeºti, strada “Colonel Ioan Angeles-
cu”, Aleea 5, nr. 1. Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consulta-
te la sediul ARPM Craiova, strada “Petru Rareº”
nr. 1, în zilele de L-V, între orele 9.00 – 14.00, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de Internet: www.Ar-
pmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadra-
re (în termen de 5 zile de la data publicãrii prezen-
tului anunþ) pânã la data de 13.03.2012.
SC ROQUETTE ROMANIA SA  Craiova anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare – fãrã acord de mediu de cãtre ARPM Craiova
– pentru proiectul Montat: bazin apã pentru centri-
fugã, 3 bazine pentru tratament lapte amidon, 3 ba-
zine pentru stocaj glucozã, bazin pentru apã decan-
tor, platformã pentru 3 mori propus a fi amplasat în
Calafat Platforma Industrialã S-V, judeþul Dolj, titu-
lar SC ROQUETTE ROMANIA SA. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul ARPM Craiova,  strada “Petru
Rareº” nr. 1, în zilele de L-V, între orele 9.00 – 14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: www.ar-
pmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadra-
re pânã la data de 14.03.2012.

De vânzare Vila
Vânãtorul din Sta-
þiunea Victoria, co-
muna Bratovoieºti
(Lacul Geormani).
Telefon: 0729/
163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

De vânzare:
Crama ºi Grãdina
de Varã Minerva.
Relaþii la telefon:

0729/163.267

CERERI SERVICIU
Tânãrã absolventã Facul-
tatea Românã-Italianã
caut loc de muncã în ori-
ce 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
Teatrul Naþional Craiova an-
gajeazã în regim de colabo-
rare specialist în achiziþii pu-
blice. Condiþii: studii superi-
oare, experienþã practicã în
domeniu. Informaþii: 0251/
415.363/206/208 juridic, re-
surse umane.
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, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Execut instalaþii sanitare,
preþ avantajos. Telefon:
0763/360.851.
Remediez ºi execut tâmplãrie
PVC ºi aluminiu, preþ conve-
nabil. Telefon: 0761/136.407.
Caut persoanã pentru îngri-
jire bãtrân imobilizat pentru
ajutor în Craiova. Telefon:
0723/317.622.

Jurist înfiinþez societãþi comer-
ciale, deschid puncte de lucru,
modificare capital, cesiune
pãrþi, modificare sediu social.
Telefon: 0761/633.118.
Cadastru apartamente. Te-
lefon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei
sau tablouri peisaje, portre-
te, etc. la comandã. Telefon:
0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez pen-
tru categoria B. Telefon: 0744/
211.789; 0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0771/215.774; 0722/
943.220.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonierã
parter, Rovine, termopane,
uºã metalicã, parchet. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând garsonierã decoman-
datã etaj 2/2 Nanterre, zona
Puºkin, 48 mp, boxã. Tele-
fon: 0745/541.194.
Vând garsonierã ºi camerã
cãmin. Telefon: 0761/375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 camere
Mc’Donald. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând apartament 2 camere
Brazdã parter, preþ negocia-
bil. Telefon: 0249/516.582;
0729/004.018.

Vând douã apartamente
(2 ºi 3 camere), împreunã
sau separat, semideco-
mandate, bilateral, reno-
vate ºi modernizate, etaj
1/P+4, izolaþie termicã,
parchet original restau-
rat, termopan, centralã
proprie în fiecare aparta-
ment, Brazda lui Novac
(zona BRD – Complex
Vechi), preþ negociabil.
Accept credit Prima Casã.
Tel.: 0746.241.231.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
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.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re mobilat, 70.000 Euro
Lãpuº Argeº. Telefon:
0770/ 317.820.
Vând apartament 3 came-
re, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.

Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.
Vând (închiriez) apartament 4
camere, parter, vedere trila-
teralã, 100 mp, centralã, AC,
gresie, faianþã, parchet stejar
masiv, 2 bãi, 2 balcoane în-
chise, jaluzele exterioare, izo-
laþie exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând casã Siliºtea Crucii, te-
ren 5000 mp central. Tele-
fon: 0728/053.012; 0744/
319.448; 0747/115.485.
Particular, vând casã în Cen-
tru. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã,  parter, etaj, man-
sardã, 80 m amprenta la sol,
teren 280 mp, construcþie an
2000, str. „Ana Ipãtescu”, preþ
135.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj, 25
km de Craiova, 3 camere +
dependinþe, teren+ vie, totul
în curte 3000 mp. Negocia-
bil. Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã str. „Zo-
relelor” nr. 1, preþ negocia-
bil. Telefon: 0751/124.146.
Vând vilã nouã. Telefon:
0784/200.037.
Vând casã 162 mp – teren
450 mp în zona Agronomie,
preþ negociabil. Telefon:
0729/092.211.
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Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti + te-
ren (4300 mp). Telefon:
0768/710.866.

SCHIMBURI
Schimb apartament etaj 1,
2 camere, Kaufland – Pen-
ny, cu similar Brazdã sau
Calea Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Craio-
viþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.
Proprietar, schimb garsonie-
rã Rovine, parter, îmbunãtãþi-
tã, cu apartament Rovine,
Lãpuº-Argeº, Lãpuº, Calea
Bucureºti, Centru, parter sau
etajul I. Telefon: 0752/641.487.
Schimb casã cu 3 camere
ºi magazin + anexe în ora-
ºul 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 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã,
apã, gaze, cadastru, intabu-
lare. Telefon: 0251/450.498;
0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschidere
drum uropean Pieleºti (Pâr-
ºani) spate Q. Fort (7 euro
mp). Telefon: 0749/362.367.
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.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.

Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti –
Citroen, Mazda, deschide-
re 35 m, ideal hale, depozi-
te, showroom. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utilitã-
þile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Proprietar vând 3 terenuri:
5000 m cu 20 m deschide-
re drum European  Craiova
–  Balº-Bucureºti, cu utilitãþi,
pentru investiþii; 5000 m Pie-
leºti – „Q Fort”; 1000 m Câr-
cea – Centura Ford. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând teren intravilan la intra-
re în Preajba, 700 mp sau va-
riante. Telefon: 0723/253.544.

Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþi-
le, preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/
903.283..
Vând teren 3,15 ha, planta-
þie pomi pe marginea lacu-
lui 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 Bal-
ta Ciutura. Telefon: 0744/
319.448.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000
km parcurºi, stare excepþio-
nalã. Telefon: 0747/080.046.

STRÃINE
Vând Renault Clio, diesel,
2005, full option, garaj, unic
proprietar. Telefon: 0760/
272.814.
Vând Nubira II, CDX fabrica-
þie 2001. Telefon: 0752/
236.480.
Vând Audi A6, 2006, full op-
tional, piele, bleu-marin me-
talizat, perfect, distribuþie
nouã, revizie Audi – service,
motor 2000 TDI. Telefon:
0762/109.595.
Vând Seat Ibiza înmatriculat
2009, preþ negociabil. Tele-
fon: 0731/580.605.
Vând Mitsubishi Galant
GLSA – fab. 96, geamuri
electrice, închidere centra-
lizatã, AC, radio – CD,
219.000 km, înmatriculatã
recent nr. Bulgaria, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0725/
923.311.

Vând Nubira 1 GPL omolo-
gat, 2200 E, negociabil. Te-
lefon: 0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fabrica-
þie 2002, motor 1,4, benzi-
nã, climã, geamurui securi-
zate, oglinzi electrice, închi-
dere centralizatã, preþ 2000
euro, negociabil. Telefon:
0767/311.574.
Vând Chevrolet Aveo, berli-
nã 2008, preþ 3900 E. Tele-
fon: 0768/417.804.
Vând Mercedes C 180 cou-
pe, an 2002, full option, an-
velope varã + iarnã. Telefon:
0761/137.238.

DIVERSE
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie 35
lei; uºã interioare cu toc 30
lei; linoleu pânzat 3 lei mp.
Telefon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, biele, furtune, etc.) noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150
l ºi 40 kg greutate. Telefon:
0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transfor-
mator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Valea
Roºie. Telefon: 0745/521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon:
0251/428.437.
Vând ladã ºi cruce mar-
murã dimensiune 1 m fãrã
postament. Telefon: 0251/
428.437.

Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând cazan 150 l. Telefon:
0735/527.117.
Vând ºurã de fân ºi coceni.
Surcel Mihai, Seaca de Pã-
dure, 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, Si-
neasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5
ovãz, preþ negociabil. Tele-
fon: 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 spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
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Vând ladã prãjituri verticalã
tip Horenca.Telefon: 0724/
967.663.
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 handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40
foiþa, 100 lei înrãmatã. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcu-
lator. Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 co-
joc 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 43-44,
ghete 43, pantofi 42-43, pie-
se Dacia noi, piese 445, þui-
cã 9 lei/litru, drujbã alpina
defectã, anvelope 165/13
noi 2 bucãþi, frigider Electro-
star 320 litri. Telefon: 0721/
179.420.
Vând masã pentru calcula-
tor. 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.
Vând binoclu 250 lei. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, ex-
tinctoare. Telefon: 0351/
170.645.
Vând butoi plastic pentru var-
zã 120 kg, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu co-
mercial 25 mp, sat Braniºte
comuna Podari. Vad comer-
cial excelent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.

Vând alternator 12 V nou,
aragaz trei ochiuri, canis-
tre 20 l metal, reductor oxi-
gen sudurã, polizor (flex)
D 125 X 850 w, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Tele-
fon: 0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând fabricã de monopol,
comuna Negomir, judeþul
Gorj, sat Palchinu. Tele-
fon: 0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru lã-
cãtuºerie cu deschidere
între bacuri 180 mm. Te-
lefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumã-
tate vechi – jumãtate nou,
1 leu/kg. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie, co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut Nau-
man, bicicletã medicalã,
cãrþi multe de tot felul, cea-
suri de masã, aparate de
radio, insigne, medalii,
pardesie, paltoane. Tele-
fon: 0351/459.222; 0770/
299.997.
Vând la preþ convenabil
32 de giurgiuvele fãrã toc
ºi 6 uºi de interior. Tele-
fon: 0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând recamier – bine în-
treþinut, preþ negociabil.
Telefon: 0351/459.314.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm.Telefon:
0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum eta-
jul 2. Telefon: 0748/
195.954.

CASE
Casã la þarã la asfalt Po-
dari, Vîrvor, Þuglui, etc, cu
apã ºi curent. Garsonierã
Craiova. Telefon: 0748/
195.954.

DIVERSE
Cumpãr 3 bucãþi voucher
auto. Ofer 1.000 RON/bu-
catã. Plata pe loc. Telefon:
0723/918.382.
Cumpãr pui de Schnau-
zer, veveriþe ºi arici. Tele-
fon: 0721/995.405.
Particular, cumpãr cuier
pom din lemn. Telefon:
0756/500.628; 0762/
820.095.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã Ca-
lea Bucureºti (lângã
ºcoala „Mihai Emines-
cu”), complet mobilatã.
Telefon: 0762/299.913;
0764/855.169.
Primim în gazdã doamnã
singurã fãrã copii, nepoþi ºi
obligaþii majore, camerã
acces la bucãtãrie, baie,
vine 5 zile pe lunã în cele 2
camere disponibile. Tele-
fon: 0766/304.708; 0251/
359.300.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat. Telefon:
0748/105.609.
Închiriez apartament în zonã
centralã. Relaþii la telefon:
0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp) pen-
tru birouri, zonã centralã,
singur în curte. Telefon:
0727/356.383.
Închiriez sau vând locaþie
pentru creºterea albinelor,
pãsãrilor, caprinelor, pepi-
nierã pomi, flori ºi creºte-
rea pãstrãvului în bazine.
Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Caut colegã de camerã la
bloc, lângã Facultatea de
Medicinã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez halã industrialã
central, 1800 m.p. cu toa-
te utilitãþile. Telefon: 0721/
995.405.

Închiriez (vând) aparta-
ment 2 camere circular.
Telefon: 0251/530.400;
0762/648.781.
Închiriez spaþiu comercial ter-
mopan 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 pen-
tru diferite activitãþi comercia-
le. 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 apar-
tament 2 camere etaj 1
Lãpuº, mobilat, aragaz,
frigider, 600 Ron. Tele-
fon: 0762/672.086; 0351/
467.841.
Închiriez apartament nemo-
bilat Craioviþa Nouã, 100 E.
Telefon: 0744/139.476;
0740/509.191.
Închiriez apartament 2 ca-
mere central, zona Primã-
riei Craiova, aer condiþionat,
termopane, parchet, gresie,
uºã metalicã. Telefon: 0722/
753.922.

Spaþiu ultracentral lângã
Romarta, excepþional,
parter, bloc, 4 camere, in-
trare separatã de locatari,
balcon închis, microcen-
tralã, alarmã, gresie, fa-
ianþã, pretabil inclusive
pentru douã cabinete, bi-
rouri, diverse activitãþi.
Telefon: 0722/956.600.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
SPAÞII COMERCIALE
Vând sau închiriez spaþiu co-
mercial 96 mp în comuna
Cârna - Dolj zonã centralã,
vad comercial excelent. Te-
lefon: 0740/049.845.

MATRIMONIALE
Doamnã (1.75), nefumãtoa-
re, caut sufletul pereche cu
vârstã 57 – 60 ani pentru o
relaþie serioasã. Telefon:
0768/266.714.
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã 49 ani pentru
prietenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.
Pensionar, frizer, 63/1.70/80
doresc doamnã 52-58 ani,
fãrã obligaþii, eventual casã.
Telefon: 0771/385.193.

Tânãr, 35 ani, fãrã obliga-
þii, locuinþã în Craiova, do-
resc cunoºtinþã cu doam-
nã serioasã, vârstã apro-
piatã, pentru convieþuire.
Telefon: 0749/021.785;
0764/384.089.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Regina Margareta rezolvã
probleme de naturã vrãji-
toreascã. Telefon: 0764/
096.730.
Cine a pierdut un cãþel tâ-
nãr, tandru ºi jucãuº sã
sune la numãrul de telefon:
0754.463.089.
Caut asociat sau cumpãrã-
tor a unei afaceri, foarte fru-
moase, sãnãtosã, (pepini-
erã 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.
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A arbitrat Svein Oddvar Moen (Norvegia).

Valdes – Alves, Mascherano,
Pique, Adriano (Muniesa 63) –
Busquets – Xavi (Keita 53), Inies-
ta (Tello 53) – Fabregas – Pedro,
Messi.

Antrenor: Josep Guardiola.

Leno – Castro, Schwaab, To-
prak, Kadlec – Reinartz, Bender
(Schurrle 55), Rolfes, Augusto
(Oczipka 67) – Kiessling – Derdi-
yok (Bellarabi 55).

Antrenor: Robin Dutt.

FC Barcelona 7-1 Bayer Leverkusen
în tur 3-1

Stadion: „Camp Nou”, spectatori: 75.632
Au marcat: Messi 25, 42, 49, 58, 84, Tello 55, 62 / Bellarabi 90+1

Dacã în prima manºã nemþii au
alergat dupã tricoul lui Messi,
miercuri seara nici mãcar nu l-au
vãzut. Din momentul în care ar-
gentinianul s-a decis sã joace, oas-
peþii l-au pierdut cu totul din vede-
re, pierzând finalmente, ce para-
dox, exact în stilul fãcut cunoscut

Uluitorul Messi le-a dat o palmã de goluri!

Nemþi au fost catalaniiNemþi au fost catalaniiNemþi au fost catalaniiNemþi au fost catalaniiNemþi au fost catalanii

de formaþiile germane.
“Camp Nou” a devenit din mi-

nutul 25 un veritabil parc de dis-
tracþii, iar “farmaciºtii” niºte ju-
cãrii în mâinile Balonului de Aur,
care a fãcut ce-a vrut pe teren. A
stabilit scorul la pauzã prin douã
execuþii de mare efect, dar nu s-a

oprit. ªi a mai marcat de douã ori
la reluare.

Iar când ºi-a permis câte-o pa-
uzã, a ieºit la rampã puºtiul Tello:
douã finalizãri spectaculoase ºi
scorul a luat proporþii de-a dreptul
astronomice: 6-0.

Dupã care Messi ºi ceilalþi au
lãsat senzaþia cã joaca s-a termi-
nat. N-a fost deloc aºa! Leo a
þinut sã realizeze de unul singur
o “La Manita”, ºi a mai ieºit o
datã în faþã! În final, Bellarabi
a redus din proporþiile dezastru-
lui, iar Guardiola s-a grãbit sã-l
consoleze pe omologul Dutt.
Mãcar atât.
Argentinianul a intrat în istoria

Ligii. Guardiola: “Am mare
noroc sã fiu antrenorul lui”
Prin cele cinci goluri izbutite

contra lui Leverkusen (12 în 7
apariþii, în acest sezon), Messi a

devenit primul jucãtor din istoria
“UEFA Champions League” care
a bifat o astfel de performanþã.
În sezonul 1979-1980, danezul

Soren Lerby a
înscris ºi el de
cinci ori, dar
în acea vreme
competiþia se
numea Cupa
Campioni lor
Europeni.

Privind as-
pectul, tehnicia-
nul catalanilor,
Josep Guardio-

la, s-a declarat, ieri, extrem de no-
rocos pentru cã-l poate antrena
pe atacantul argentinian Lionel

Messi:  “Pot sã vã spun cã nu e
deloc uºor sã dai cinci goluri, eu
am marcat 11 în decursul a nu
ºtiu câþi ani. Messi este cel mai
bun. Am mare noroc sã fiu an-
trenorul lui. Este un jucãtor unic
prin talentul sãu înnãscut, dar ºi
prin mentalitatea de învingãtor
prin care trage echipa în faþã”, a
declarat Pep.

De cealaltã parte, pentru Ro-
bin Dutt nu existã cuvinte ca sã-l
descrie pe Messi: “Fãrã Messi,
Barça este cea mai bunã echipã
din lume, dar cu Messi, Barça
este din altã galaxie. Dupã meci,
l-am felicitat pe Guardiola ºi
i-am spus cã sunt aproape sigur
cã va fi în finala de la Munchen”.

Lloris – Reveillere, B. Kone,
Cris, Cissokho – Gonalons, Kal-
lstrom – Briand (Lacazette 100),
Ederson (Gomis 73), Bastos –
Lopez.

Antrenor: Remi Garde.

Chiotis – Poursaitides, Oliveira,
P. Jorge, Boaventura – Charalam-
bides (Marcinho 77), N. Morais, H.
Souza (Alexandrou 94), Manduca
– Solari (Trickovski 74), Ailton.

Antrenor: Ivan Jovanovici.
A arbitrat Alberto Undiano Mallenco (Spania).

APOEL Nicosia 1-0 (4-3 pen.) Olympique Lyon
Stadion: „Neo GSP”, spectatori: 18.500

A marcat: Manduca 9
La loviturile de departajare: 0-1 Kallstrom, 1-1 Ailton,
1-2 Lopez, 2-2 N. Morais, 2-3 Gomis, 3-3 Alexandrou,

ratare Lacazette, 4-3 Trickovski, ratare Bastos.

Ajunºi aici dupã ce, în gru-
pe, au lãsat pe dinafarã ªahtio-
rul lui Mircea Lucescu ºi pe FC
Porto, ciprioþii de la APOEL
Nicosia au „executat-o” ºi pe
„triºoarea” Lyon, formaþie ce
obþinuse calificarea în „optimi”
în  urma unui scandalos 7-1 pe
terenul croaþilor de la Dinamo
Zagreb, rezultat care, prin di-

Lyon a primit ce merita

mensiunile lui, consfiinþea eli-
minarea Ajaxului.

Tehnicianul sârb, Ivan Jova-
novici, le-a cerut, miercuri sea-
ra, jucãtorilor sãi sã-ºi foloseas-
cã întâi capul ºi apoi picioarele:
„Important e sã nu primim gol.
Apoi vedem noi cum marcãm”.
ªi cum au înscris repede, ega-
lând rezultatul din tur, ciprioþii

au putut sã-ºi facã apoi jocul
obiºnuit în faþa lyonezilor: apã-
rare exactã ºi contraatacuri tã-
ioase. Cu aceastã strategie au
dus meciul în prelungiri, unde
au rezistat inclusiv în inferiori-
tate, dupã eliminarea marcato-
rului Manduca, ºi apoi la lovi-
turi de la 11 metri. Iar la lovituri-
le de departajare, minunea a de-
venit realitate. În timp ce fran-
cezii au ratat de douã ori, oa-
menii lui Jovanovici au dovedit
o precizie de metronom. De pri-
sos de adãugat cã APOEL a de-
venit astfel prima echipã din “In-
sula Afroditei” calificatã vreoda-
tã în “sferturile” Ligii, de moment
ce ieºirea din grupe reprezentase
de asemenea o premierã.

Alãturi de FC Barcelona ºi APOEL, în primele 8 echipe ale Europei
au mai acces pânã acum AC Milan (0-3 dupã 4-0 în tur, cu Arsenal) ºi
Benfica (2-0, dupã 2-3 în prima manºã, cu Zenit St. Petersburg).

Partidele Bayern Munchen – FC Basel (în tur 0-1), Inter Milano –
Marseille (0-1), Real Madrid – ÞSKA Moscova (1-1) ºi Chelsea – Na-
poli (1-3) vor avea loc sãptãmâna viitoare.

Eliminaþi din Liga Campio-
nilor dupã un retur dramatic
cu AC Milan, cei de la Arsenal
s-au repliat repede ºi au
început deja sã caute întãriri
pentru sezonul viitor. Arsene
Wenger ºi-a dat seama cã nu
are în atac un
jucãtor care sã-l
completeze pe
olandezul Robin
Van Persie, astfel
cã s-a orientat
cãtre un golghe-
ter pur-sânge.

Atenþia mana-
gerului francez
s-a oprit asupra
lui Lukas Podol-
ski, de la FC
Koln, fotbalist
pentru care a ºi
ajuns la un

Podolski, din varã la Arsenal
acord cu gruparea germanã
pentru un transfer din vara
acestui an, dupã cum scrie
presa din Anglia. Suma
vehiculatã se ridicã la aproxi-
mativ 13 milioane de euro,
una de compromis având în

vedere cã nemþii solicitau
iniþial 18 milioane, în timp ce
englezii porniserã licitaþia de
la 8!

Lukas Podolski (26 de ani)
este în acest moment unul
dintre cei mai în formã

jucãtori din
Germania, având
16 goluri marcate
în 20 de meciuri
disputate pentru
Koln în stagiunea
actualã. Fotbalis-
tul cu origini
poloneze este al
doilea în clasa-
mentul golghete-
rilor din Bundesli-
ga, dupã atacan-
tul lui Bayern,
Mario Gomez (23
de reuºite).

Formaþia lui Dorin Goian
(foto), Glasgow Rangers, are
ºanse minime de a fi salvatã
de la faliment. Dupã
ce a început disponi-
bilizãrile de jucãtori,
clubul de pe “Ibrox” a
anunþat, prin vocea di-
rectorului Dave King,
cã  pos ib i l i t ã þ i l e  ca
echipa sã înceapã ºi
s ezonu l  v i i t o r  sun t
destul de reduse, din
cauza datoriilor de 50
de  mi l ioane  de  l i re
sterline cãtre stat. “Nu
cred  cã  ex is tã  v reo
ºansã ca aceastã com-
panie sã iasã de sub

Legendara echipã scoþianã Glasgow
Rangers, aproape de a deveni o amintire

administrare. Cred cu tãrie cã
lichidarea clubului este inevi-
tabilã”, a precizat King.
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 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P

LIGA I - ETAPA A XIX-A

Dinamo 19 13 4 2 34-10 43
CFR Cluj 19 13 3 3 38-14 42
Rapid 19 11 5 3 31-18 38
Steaua 19 10 5 4 25-14 35
FC Vaslui 19 10 3 6 30-18 33
Oţelul Galaţi 19 9 4 6 17-15 31
Pandurii 19 8 6 5 30-20 30
„U” Cluj 19 7 8 4 25-19 29
 Astra Ploieşti 19 6 7 6 17-18 25
FC Braşov 19 6 5 8 20-18 23
Ceahlăul 19 5 7 7 17-25 22
Gaz Metan 19 6 3 10 26-33 21
Voinţa Sibiu 19 5 5 9 13-22 20
Petrolul 19 4 6 9 16-23 18
Sportul Stud. 19 3 8 8 19-32 17
FCM Tg. Mureş 19 3 7 9 17-26 16
Concordia 19 3 5 11 13-32 14
CS Mioveni 19 2 3 14 12-43   9

Două tentative de îndepărtare a
lui Nicu Neagoe a avut până acum
Silviu Bogdan, noul preşedinte ales
al AJF Dolj, fără sorţi de izbândă.
Ultima a avut accente dramatice şi
comice, Neagoe părând atât de si-
gur de poziţia sa, în ciuda hotărâ-
rilor legale pronunţate împotriva sa,
încât Bogdan a făcut pasul înapoi.
Paradoxal, la confruntarea directă
cu grupul lui Silviu Bogdan în se-
diul AJF, Neagoe şi Pătraşcu erau
îmbrăcaţi tocmai în echipament cu
însemnele FRF, forul care nu-i mai
recunoaşte pe cei doi în postura de
care cei doi ţin cu dinţii. La înce-
putul săptămânii viitoare se preco-
nizează a se da lupta finală pentru
AJF Dolj, pretendentul oficial ape-
lând la organele judiciare pentru
îndepărtarea lui Neagoe, după
scurgerea perioadei de graţie în
care fostul conducător avea oca-
zia să-şi strângă catrafusele. Silviu
Bogdan are de parte sa 3 argumente
care par infailibile: alegerea sa în

LIGA I – ETAPA A XX-A
Vineri, 9 martie

FC Vaslui – Concordia – ora 19 (Digisport 1)
Gaz Metan – CFR Cluj – ora 21.30 (Digisport 1)

Sâmbătă, 10 martie
Oţelul – Ceahlăul – ora 19 (Digisport 1)
Pandurii – Dinamo – ora 20.30 (Antena 1)

Duminică, 11 martie
Sportul – FC Braşov – ora 15 (Digisport 1)
FCM Târgu Mureş – Voinţa Sibiu – ora 17 (Digisport 1)
Rapid – Petrolul – ora 21 (Digisport 1)

Luni, 12 martie
„U” Cluj – Steaua – ora 19 (Dolcesport 1)
Astra Ploieşti – CS Mioveni – ora 21.30 (Digisport 1)

Atacantul Adrian Mutu va trebui să plătească peste
17 milioane de euro clubului Chelsea, deoarece a fost
depistat pozitiv cu cocaină, în 2004, a decis un judecă-
tor federal de la Tribunalul Districtului de Sud din Flo-
rida. Chelsea a cerut sechestru pe proprietăţile lui Mutu
de la Miami la un tribunal din Florida, însă atacantul a
făcut apel, apreciind că renunţarea la proprietăţile din
SUA reprezintă o încălcare a drepturilor sale. Judecăto-
rul Federico Moreno a respins însă apelul lui Mutu.
„Curtea de arbitraj sportiv face legătura, în mod rezo-
nabil, între decizie şi prejudiciul produs, motivând că
un club care plăteşte o sumă considerabilă unui alt club
pentru a-şi asigura serviciile unui jucător ar putea su-
porta consecinţe financiare importante dacă jucatorul
rupe contractul unilateral”, a motivat judecătorul Fede-
rico Moreno.  În august 2003, Adrian Mutu şi Chelsea
au semnat un contract de muncă pentru o perioadă de
cinci ani. În 28 octombrie 2004, în urma unui control
antidoping pozitiv, Chelsea a reziliat contractul, rezilie-
rea având efect imediat. Fotbalistul, care consumase
cocaină, a fost exclus din toate competiţiile sportive
timp de şapte luni.  În mai 2006, Chelsea a făcut o
plângere împotriva lui Adrian Mutu pentru a obţine des-
păgubiri pentru încălcarea contractului. Prin decizia din
7 mai 2008, autoritatea competentă sportivă FIFA a
acceptat parţial cererea clubului londonez. Adrian Mutu
a făcut apel la această decizie, adresându-se TAS. Prin
decizia din 31 iulie 2009, TAS a respins apelul şi a dis-
pus ca Adrian Mutu să plătească clubului Chelsea suma
de 17.173.990 de euro plus dobândă. La 14 iunie 2010,
Tribunalul federal elveţian a anunţat că a respins ca
nefondat recursul fotbalistului Adrian Mutu formulat la
sentinţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), prin care
românul era obligat la plata unei daune în valoare de 17
milioane de euro către clubul Chelsea Londra.

„Briliantul”, contestat la Cesena
Adrian Mutu a trăit un adevărat coşmar în meciul

Cocaina îl costă 17 milioane
de euro pe Mutu

Hotărârile judecătoreşti şi alegerile sunt ignorate în continuare la AJF Dolj

Ultima soluţie – evacuarea
cu forţa a lui Neagoe

Silviu Bogdan este nevoit să apeleze la organele
judiciare pentru îndepărtarea fostului preşedinte

funcţia de preşedinte al AJF la Adu-
narea Generală Extraordinară des-
făşurată acum două săptămâni,
hotărârea judecătorească definitivă
şi irevocabilă propunţată încă de
anul trecut prin care alegerile din
2009 au fost declarate nule, impli-
cit şi continuarea mandatului lui
Neagoe, cât şi faptul c ă Neagoe
este suspendat pentru doi ani de
către FRF. În plus, din cauza acţi-
unilor lui Nicu Neagoe forul su-
prem al fotbalului românesc a fost
la un pas de a dezafilia AJF Dolj,
astfel încât campioana judeţului nu
ar putea avea acces în barajul pen-
tru promovare, deci competiţia ju-
deţeană este practic fără finalitate,
doar una amicală. De partea cea-
laltă, Nicu Neagoe nu pare să se
sinchisească nic i de suspendarea
FRF, considerând-o nedreaptă, nici
de hotărârea judecătorească care-l
declară ilegal ales în funcţie, pe
care nu o ia în seamă, şi nici de
faptul că rămânerea sa în funcţie

ar putea afecta cluburile din judeţ.
De altfel, Neagoe pretinde că Adu-
narea Generală Extraordinară a fost
ilegală, iar numărul de 75 de clu-
buri care au votat nu este real, unele
cluburi nefiind reprezentate de fapt la
noile alegeri. Echipele se află într-o
mare dilemă în această perioadă.
Pe de-o parte se tem să nu reia
campionatul la ordinul lui Neagoe,
astfel riscând o eventuală depunc-
tare sau excludere, însă în condi-
ţiile în care actuala conducere a AJF
nu este aleasă  şi recunoscută legal
ar putea avea probleme din punct
de vedere al cheltuielii bugetului,
majoritatea supravieţuind din bani
public i,  c are trebuie justif ic aţi.
„Vom continua să facem demersu-
rile pentru îndepărtarea lui Nicu
Neagoe de la AJF Dolj, fiindcă pre-
zenţa sa acolo nu mai este acope-
rită de niciun act legal”, spune Sil-
viu Bogdan. „Noi avem de partea
noastră echipele, să vină cu hotă-
râre judecătorească prin care noi

nu mai suntem în funcţie”, au re-
plicat în cor Neagoe şi Pătraşcu,

stăpâni în continuare pe poziţiile
lor. Până când?

pe care echipa sa, Cesena, l-a terminat la egalitate, pe
teren propriu, scor 0-0 cu Catania, într-o restanţă din
etapa a 22-a din Serie A. Adrian Mutu a revenit în
primul 11 al Cesenei după ce a fost exclus din lot pen-
tru meciul precedent, cu Fiorentina, dar nu a fost o
revenire pozitivă. Mai întâi, fanii l-au taxat şi au afişat
un banner cu mesajul „Mutu: nu alcool, bea RedBull.
Îţi dă aripi”, aluzie la escapadele românului în cluburi-
le din zona Rimini. Apoi au fluierat în momentul în
care crainicul arenei a anunţat echipele şi a rostit nu-
mele românului, dar şi la fiecare atingere de balon a
Briliantului. În fine, după o primă repriză în care a
fost ca şi inexistent, Mutu a fost schimbat la pauză de
antrenorul Mario Beretta.


