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De atâta
aşteptare,
Polivalenta a
rămas fără sonor

Primarul Antonie Solomon
a făcut, ieri,  o nouă vizită pe
şantie rele deschise  în oraş.
Chiar dacă au tre cut patru
luni de la o ultima sa incurs i-
une printre betoane şi
muncitori, e dilul a ajuns la
concluzia că lucrurile  nu au
evoluat aşa cum s-ar fi
aş teptat.  Cea mai mare
de zamăgire rămâne  tot Sala
Polivalentă, care , între  timp,
a primit încălzire te rmică,
dar are proble me mari cu
sonorizare a.

Universitatea din
Craiova are o nouă
echipă de prorectori

Rectorul Universităţii din Craio-
va, prof. univ. dr. Dan Claudiu Dă-
nişor, a desemnat în şedinţa Sena-
tului universitar de miercuri, 14 mar-
tie a.c., echipa de conducere, pen-
tru următorii patru ani. Noua echi-
pă este formată din cinci prorec-
tori: prof. univ. dr. Cezar Ionuţ Spî-
nu,  prof. univ. dr. Dan Popescu,
prof. univ. dr. Nicu Marcu, prof.
univ. dr. Cristiana-Nicola Teodores-
cu şi prof. univ. dr. Ion Ciupitu. În
perioada următoare se vor stabili şi
decanii. Alegerile pentru desemna-
rea noilor structuri de conducere a
Universităţii din Craiova se vor fi-
naliza cu desemnarea prodecanilor
de decanii recent aleşi.

Larry Watts:

„Am dat de perete
cu uşa secretelor,
dar mai sunt multe
încăperi şi
coridoare
întunecate”

Apel respins în
cazul mitei luate
de Nedelcu
şi Bălaşa

Cea mai dramatică situaţie
este în sectorul agricol

Cerinţa totală de
apă din România
a scăzut aproape
la jumătate

Preşedintele PSD, Victor Ponta, s-a întâlnit, ieri, la Cra-
iova cu lideri social-democraţi din Oltenia şi cu preşedinţii
de consilii judeţene. Victor Ponta a anunţat şi la Craiova, în
conferinţă de presă, că în data de 7 aprilie a.c., PSD, PNL şi
PC, odată cu finalizarea tuturor negocierilor privind candi-
daturile la alegerile locale, vor avea câte un congres extra-
ordinar, după care unul reunit, al USL, la care va participa
o parte importantă a candidaţilor la alegerile locale. Pe 7
aprilie a.c., cele trei partide care formează USL vor trece,

încă o dată, foarte clar în programul politic decizia absolută
de a nu colabora politic cu preşedintele Traian Băsescu şi
cu Partidul Democrat Liberal. Acesta a mai spus că parla-
mentarii USL care vor candida la alegerile parlamentare
din toamna acestui an vor semna o demisie în alb, iar dacă
vor pleca la alt partid pentru bani sau din motive de dosare
penale îşi vor pierde funcţia. Tot Victor Ponta a făcut anun-
ţul oficial potrivit căruia senatorul Lia Olguţa Vasilescu
este candidatul USL la Primăria Craiova.5 PO
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$1 EURO ...........................4,3672 ............. 43672
1 lirã sterlinã..........................5,2434.......................52434

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaievineri, 16 martie - max: 15°C - min: 1°C

METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,3478........33478
1 g AUR (preþ în lei).......177,2328......1772328

Cursul pieþei valutare din 16 martie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

Preºedintele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso (foto), a declarat ieri, într-
o conferinþã de presã la Bruxelles, susþi-
nutã dupã întâlnirea cu premierul Mihai
Rãzvan Ungureanu, cã „reforma Sãnãtãþii
trebuie fãcutã urgent în România”. De ase-
menea, Barroso a þinut sã atragã atenþia
asupra faptului cã „fondurile europene pot

fi o parte a creºterii economice, rata de
absorbþie de 7,4% este dureros de scãzu-
tã. Absorbþia totalã a fondurilor europene
ar duce la creºterea anualã a PIB cu
1,8%”. Rãspunzând unei întrebãri referi-
toare la  stoparea Mecanismului de Coo-
perare ºi Verificare (MCV), preºedintele
CE a menþionat cã „e prematur sã vorbim

despre înlocuirea sau terminarea
MCV. Propunerea Comisiei depin-
de de rezultatele din teren. Refor-
mele trebuie sã fie sustenabile ºi
ireversibile. Nu avem nevoie doar
de angajamentul Guvernului, ci ºi
de cel al Parlamentului ºi al siste-
mului judiciar”. Referitor la progra-
mul cu FMI, CE ºi Banca Mondia-
lã, Barroso a spus cã „el decurge
cum trebuie, iar o politicã fiscalã
sãnãtoasã va trece proba timpului”.
La rândul sãu, premierul Mihai Rãz-
van Ungureanu a þinut sã-l asigure
pe Barroso de „seriozitatea cu care
instituþiile româneºti lucreazã la
pregãtirea evaluãrii din varã” pri-

vind MCV. „Am reiterat angajamentul
acestui guvern de a continua reformele în
justiþie ºi combaterea corupþiei. În iulie cre-
dem cã vom putea oferi toate argumente-
le tehnice necesare pentru a regândi MCV
pe cu totul alte coordonate”. Un alt sub-
iect pe care premierul român susþine cã s-
a insistat la întrevederea cu preºedintele
CE este „gestionarea fondurilor comuni-
tare. Am reiterat voinþa de a face ca tot
mecanismul sã funcþioneze mult mai bine
ºi mai rapid ºi de a îndepãrta posibilele pro-
bleme care greveazã, astãzi, asupra ab-
sorbþiei fondurilor europene.

Criza economicã nu a fost nici ea oco-
litã, preºedintele Barroso precizând cã are
încredere „cã euro este ºi va rãmâne o
monedã stabilã ºi sigurã. Existã progrese
în managementul crizei europene, a cri-
zei datoriilor suverane, ºi acestea se vãd
în situaþia din pieþe. Situaþia din zona euro
e mai bunã acum decât în trecut, dar rã-
mâne fragilã ºi trebuie sã menþinem toate
eforturile pentru consolidare fiscalã ºi re-
forme structurale”.
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PDL va continua dezbaterea
Constituþiei în Parlament,
sãptãmâna viitoare

Purtãtorul de cuvânt al PDL,
Sever Voinescu, a declarat, ieri, într-
o conferinþã de presã, cã formaþiunea
sa va continua, sãptãmâna viitoare,
în Parlament, dezbaterea proiectului
de modificare a Constituþiei. „PDL
va continua, sãptãmâna urmãtoare,
în Parlament, dezbaterea pe
proiectul de modificare a Constitu-
þiei”, a spus Voinescu, care a
adãugat cã acest proiect „a fost
întâmpinat cu acelaºi refuz din
partea opoziþiei”. Voinescu a mai
spus cã PDL rãmâne credincios
referendumului prin care cetãþenii s-
au pronunþat pentru un Parlamentar
unicameral ºi reducerea la 300 a
numãrului de parlamentari. Potrivit
acestuia, proiectul de revizuire a
Constituþiei se aflã în dezbaterea
Comisiei juridice a Camerei, dupã ce
opoziþia a blocat discutarea lui într-
o comisie special constituitã.
Emisia OTV, întreruptã timp
de trei ore

Consiliul Naþional al Audiovi-
zualului a decis, ieri, sã întrerupã
emisia obiºnuitã a OTV timp de trei
ore, în intervalul 18.00 - 21.00,
pentru cã televiziunea difuzeazã
continuu publicitate politicã la
Partidul Poporului ºi la „viitorul
preºedinte al României”, Dan
Diaconescu, în afara perioadei de
campanie electoralã. Sancþiunea -
 cea mai severã pe care CNA o poate
aplica (în afarã de înjumãtãþirea
licenþei de emisie) - a vizat mai multe
emisiuni difuzate pe OTV în perioada
20 ianuarie - 11 martie. În aceastã
perioadã, pe OTV au fost transmise,
sub diferite forme, mesaje de publici-
tate politicã pentru „viitorul
preºedinte al României” Dan
Diaconescu, dar ºi pentru formaþiu-
nea politicã pe care acesta o
conduce. În intervalul 18.00 - 21.00,
postul va fi obligat sã transmitã doar
un carton cu textul deciziei de
sancþionare primitã de la CNA.

Preºedintele PNL, Crin Anto-
nescu, a declarat, ieri, cã for-
maþiunea sa nu va include în sta-
tut interdicþia de a colabora cu
PDL, apreciind cã nu este ne-
voie de acest lucru ºi cã PNL
este suficient de credibil sub
acest aspect. „Nu vom introdu-
ce un asemenea articol, nu e
nevoie. PNL e suficient de cre-
dibil ºi sub acest aspect, nu a
avut nici mãcar vreo tentativã de
a colabora cu Traian Bãsescu ºi
PDL dupã plecarea PDL din Gu-
vernul Tãriceanu, din 2007”, a
spus Antonescu. El a subliniat cã
PNL ºi-a dovedit consecvenþa în
diverse împrejurãri, atât dupã

PNL nu va include în statut
interdicþia de a colabora cu PDL

Senatorul PSD Georgicã Severin, fost parlamentar PDL, a urat, ieri,
într-o conferinþã de presã, „La mulþi ani” UNPR, cu ocazia zilei de 15
martie. „Astãzi este 15 martie. Urez «La mulþi ani!» tuturor maghiarilor,
pentru cã e ziua lor,
ºtiþi foarte bine. ªi
cred cã pot sã urez,
în acelaºi timp, «La
mulþi ani!» ºi celor de
la UNPR. Nu ºtiþi de
ce? 15 martie este ziua
când, acum 2056 de
ani, Brutus l-a asasi-
nat pe Cezar ºi de
atunci idele lui Martie
- astãzi suntem în idele
lui martie - este sim-
bolul mondial al trã-
dãrii”, a spus Georgi-
cã Severin.

„La Mulþ i  Ani!” UNPR de 15 martie,
„s imbol  mondia l  a l  t rãdãr i i”

Consiliul European trebuie sã
iniþieze o dezbatere tehnicã la
înalt nivel privind modul în care
politicile UE pot fi puse sub
semnul întrebãrii de atutidini
xenofobe, preºedintele CE fiind
invitat la Bucureºti pentru a se
adresa Parlamentului român
inclusiv pe aceastã temã, a
afirmat ieri premierul Mihai
Rãzvan Ungureanu. „Existã o
preocupare privind modul în
care politicile europene pot fi
puse sub semnul întrebãrii la
nivelul executivelor ºi parla-
mentelor naþionale de expresia
politicã a xenofobiei, a parohia-
lismului politic, de atitudini
antidemocratice, într-un
cuvânt, de atitudini antieurope-
ne. ªi preºedintele Consiliului,

Premierul Ungureanu vrea
o dezbatere UE pe tema xenofobiei

Administraþia Prezidenþialã a anunþat, printr-un comunicat, cã pre-
ºedintele Traian Bãsescu a semnat, ieri, decretul privind promulgarea
Legii pentru modificarea ºi completarea Codului penal ºi a Legii nr.
286/2009 privind Codul penal. Legea prevede eliminarea prescripþiei
pentru rãspunderea penalã în cazul infracþiunii de omor - comisã cu
intenþie (directã sau indirectã) - în varianta simplã ºi în formele sale
agravate - ºi în cazul infracþiunilor intenþionate care au avut ca urma-

re moartea victi-
mei. Proiectul mai
prevede ºi elimi-
narea prescripþiei
pedepselor în ca-
zul infracþiunilor
de omor ºi com-
pletarea textelor
de lege care pre-
vãd imprescripti-
bilitatea infracþiu-
nilor de genocid,
contra umanitãþii
ºi de rãzboi.

Preºedintele a promulgat legea potrivit
cãreia nu se mai prescriu faptele de omor

alegerile din 2008, când prima
ofertã pentru o guvernare cu
PDL a venit cãtre conducerea
PNL ºi a fost respinsã, cât ºi în
2009, când în turul al doilea al
prezidenþialelor PNL a oferit
sprijinul sãu lui Mircea Geoanã,
dar ºi dupã victoria lui Traian Bã-
sescu, când o nouã ofertã de gu-
vernare a fost respinsã. „Nu
vom introduce un asemenea ar-
ticol, nu e nevoie. PNL e sufi-
cient de credibil ºi sub acest as-
pect, nu a avut nici mãcar vreo
tentativã de a colabora cu Traian
Bãsescu ºi PDL dupã plecarea
PDL din Guvernul Tãriceanu, din
2007”, a spus Antonescu.

ºi eu, considerãm cã este
nevoie de o dezbatere care,
tehnic, poate fi legatã de
lucrãrile unui Consiliu Euro-
pean, antrenând factori politici
de înaltã decizie, asupra valorii
ideii europene ºi a modului în
care ne raportãm la aceasta”, a
afirmat premierul Ungureanu la
sfârºitul discuþiei avute ieri, la
Bruxelles, cu preºedintele
Consiliului European, Herman
Van Rompuy. Prim-ministrul
român a arãtat, totodatã, cã se
doreºte organizarea, în perioada
imediat urmãtoare, a unei vizite
la Bucureºti a preºedintelui
Consiliului European, care sã se
adreseze Parlamentului de la
Bucureºti pe teme legate de
politicile europene.
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Însoţit de un grup mare de jur-
nalişti, primarul şi-a pus în gând să
ia pulsul tuturor şantierelor pe care
se lucrează în acest moment. „Nu
e o vizită electorală, dar trebuie să
vă informăm o dată la două luni, ca
apoi craiovenii să fie informaţi co-
rect de stadiul lucrărilor”, a spus
acesta de la bun început. Prima
oprire a fost în cartierul Craioviţa
Nouă, pe bulevardul „Ti-
neretului”. Deşi lucrările
au început recent, Solo-
mon a fost mândru să
arate că vechiul strat de
asfalt a fost îndepărtat, se
pun de zor borduri şi se
pregătesc staţiile de au-
tobuz.

„Lucrările sunt în de-
vans. Se lucrează foarte
bine,  sunt extrem de
mulţumit.  Bulevardele
„Olteniei” şi „Tineretului”
vor fi gata în maximum
o lună. Nu e o competi-
ţie cu cine ştie ce parti-
de, cu Paştele, nu e pen-
tru imaginea primarului
sau a Primăriei. Este un lucru nor-
mal, fiindcă este o firmă care lu-
crează într-un ritm nebunesc şi eu
cel puţin am rămas surprins din
nou”. Pe cele două bulevarde se
vor face 750 de locuri de parcare.

Cupola
Multifuncţionalului
vine de Paşte

Centrul Multifuncţional, care

Primarul Antonie Solomon a făcut, ieri, o nouă vizită
pe şantierele deschise în oraş. Chiar dacă au trecut
patru luni de la ultima sa incursiune printre betoane şi
muncitori, edilul a ajuns la concluzia că lucrurile nu au
evoluat aşa cum s-ar fi aşteptat. Cea mai mare
dezamăgire rămâne tot Sala Polivalentă, care, între
timp, a primit încălzire termică, dar are probleme mari
cu sonorizarea.

se amenajează pe locul fostului
târg din Romaneşti, a produs  cea
mai mare surpriză. Clădirea prin-
cipală, care va găzdui expoziţiile,
este deja conturată, au fost r idi-
cate două etaje ş i, în scurt timp,
va fi fixată şi cupola, care acum
aşteaptă în halele Popec i. „Şi aici
lucrările sunt în devans. Am ve-
nit în vizită în noiembrie,  iar acum

suntem deja la acoperiş. În apri-
lie, după Paş ti, o să punem c upo-
la c are o să fie deosebită. E trans-
parentă, o să se vadă cerul”, a
explicat Solomon.

„Toată această suprafaţă o să
fie un punct de atrac ţie. Cine nu
ar vrea să vină să-şi desfacă mar-
fa ş i să o vândă pe toată durata
anului! E şi o sursă de venit pen-
tru Primăria Craiova. S-a realizat
cu fonduri europene,  dar contri-

buţia noastră nu a fost de 2%, ci
de 50%.  Aşa s-a negociat pe
această axă, abia aştept să finali-
zăm această investiţie ş i să conti-
nuăm şi c u altele”, a mai spus
aces ta. Pavilionul va fi înconjurat
de două centre de excelenţă şi o
parc are cu 600 de locuri, prima-
rul aşteptând şi oameni cu bani
care au posibilitatea să-şi constru-

iasc ă în jur un hotel
sau spaţii comercia-
le.

Polivalenta
îşi
primeşte
scaunele
în 30 de
zile

De cum a intrat
în Sala Polivalentă,
primarul a dorit să
ş tie c u exac titate
c are es te ultimul
termen dat pentru
inaugura re.  Cum

constructorii nu au putut să avan-
seze o dată exactă, Solomon s -a
decis,  pe loc,  că o va deschide
public ului după momentul alege-
rilor,  dacă va f i primar.

„Multe încurc ături c u aceas tă
sală. Alţii au făcut temple ş i sta-
dioane în doi ani şi noi nu putem
să construim o sală în 20 de ani.
Vreau să o inaugurăm după ale-
geri, să nu zică lumea că o fa-

cem electoral, ca să ne voteze oa-
menii”, a spus Solomon.  Potrivit
ac estuia,  licitaţia pentru mobilier
a fost adjudecată, nu au existat
contes taţii, iar scaunele şi cele-
lalte c omponente ar  trebui să
ajungă la Craiova în maximum o
lună. Sala are însă o nouă pro-
blemă,  care pare să fie mai mare
decât cea privind mobilierul.

Provoc at chiar de primar, di-
rec torul UTI Bucureş ti, Cristi Ig-
nat, a explic at că a întâmpinat
greutăţi mari cu dotarea tehnică
a viitoarei săli de sport.  „Proiec-
tul tehnic pe c are l-am preluat noi
la înc eputul lucrării a fost făc ut
în 1996,  revizuit în 2006.  În
2010-2011,  Federaţiile de Hand-
bal şi de Baschet au sc himbat
toate normativele pentru transmi-
sia de evenimente internaţionale,
fără de care nu se poate trans-

mite o emisiune”, a dec larat Ig-
nat. Sala va avea şi un sis tem de
broadcasting, care permite trans-
misia de emis iuni televizate di-
rect, din sală.

În iunie se va
putea circula
pe sub pasaj

Coc oţat pe pasaj ş i privind
schelele răspândite peste tot, pri-
marul Antonie Solomon a cerut,
cu ins istenţă, termenul de f inali-
zare, în primul rând pentru bre-
telele de sub pasaj pentru a putea
fi reluată c irc ulaţia rutieră în
zonă. „Când vom c irc ula pe sub
pasaj,  nu peste pasaj? E impor-
tant să ş tim”, a întrebat edilul.
Constructorii spun că, pentru în-
ceput – pe parcursul lunii iunie –
vor reda circ ulaţiei căile de ac-
ces de sub pasaj care fac legătu-
ra c u Calea Buc ureş ti,  strada
„Unirii”,  strada „Brestei” şi stra-
da „Ştefan c el Mare”.

„Aş avea rugămintea la local-
nicii care stau în zona pasajului
să înţeleagă că am bloc at trec e-
rea dinspre CEZ spre bloc ul turn,
precum şi în partea cealaltă spre
Calea Buc ureşti, dar  vom face
traversarea pentru dânşii. Două
luni să ne înţeleagă că bloc ăm
ac ele zone”, a dec larat Gabriel
Nic olau, coordonatorul lucrărilor
din partea firmei SCT Bucureşti.
La sfârşitul lunii iulie, pasajul su-
prateran – care este realizat acum
în proporţie de 65% – ar trebui
să fie inaugurat, inclusiv cu linia
de tramvai.

De atâta
aşteptare,
Polivalenta a
rămas fără sonor
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Dupã o mulþime de amânãri,
majoritatea cerute de avocaþii lui
ªtefãniþã Cristian Nedelcu ºi Cos-
min Viorel Bãlaºa, din diverse mo-
tive, dupã ce s-au declasificat in-
formaþiile cu privire la datele de
identificare ale investigatorilor sub
acoperire, care au fost audiaþi, din
nou, de judecãtorii Curþii de Apel,
miercuri 14 martie a.c., Curtea de
Apel Craiova a respins apelurile
formulate de cei doi agenþi de po-
liþie împotriva sentinþei penale nr.
228 din 26 mai 2010 pronunþatã
de Tribunalul Dolj, ca nefondate.
Prin sentinþa pe care au atacat-o,
cei doi agenþi de la Rutierã au fost
condamnaþi la pedepse cu închi-
soarea pentru luare de mitã. Ast-

Primul care a cãzut în
mâna oamenilor legii, pe 9
martie a.c., a fost Marian
Petriºor Muraru, de 19 ani,
din comuna Pieleºti. Pen-
tru cã avea un comporta-
ment suspect, poliþiºtii
Postului de Poliþie TF Cra-
iova – Cãlãtori, care l-au
observat în Complexul Sta-
þiei CFR Craiova, l-au “sãl-
tat” pentru cercetãri. Între-
bat cu privire la mai multe
obiecte pe care le avea, tâ-
nãrul a mãrturisit cã, îm-
preunã cu o altã persoanã,
pe 7 martie a.c., i-a furat
unui bãrbat care se depla-
sa pe strada “Bariera Vâl-
cii” din Craiova, portmo-
neul în care avea 300 de lei
ºi acte de identitate, un te-
lefon marca Nokia ºi un
lãnþiºor cu cruciuliþã, am-
bele din argint. Poliþiºtii de
Transporturi Feroviare l-

Pe parcursul acestei
sãptãmâni, în Craiova se
desfãºoarã primul atelier
de lucru “Elaborare Glo-
sar de Termeni aferent
Modulului 2 Intervenþie”
din cadrul  proiectului
„Joint Risk Monitoring
during Emergencies in
the Danube Area Bor-
der” . Proiectul este fi-
nanþat prin Programul de
Cooperare Transfronta-
lierã România-Bulgaria
2007-2013. La activita-
te participã 14 specialiºti
din cadrul Inspectoratu-
lui General pentru Situaþii
de Urgenþã (IGSU), In-
spectoratelor Judeþene
pentru Situaþii de
Urgenþã din zona
eligibilã, respectiv
Mehedinþ i ,  Dol j ,
O l t ,  Te l eo rman ,
Giurgiu, Cãlãraºi
ºi Constanþa, pre-
cum ºi 16 specia-
liºti din cadrul Di-
rectoratului Gene-
ral de Pompieri ºi
Protecþie Civilã din
Republica Bulgarã
– partenerul IGSU
la acest modul.

Durata de imple-
mentare a proiec-
tului este de 36 de
luni de la data sem-
nãrii contractului
de finanþare, ce are

Intervenþia de urgenþãIntervenþia de urgenþãIntervenþia de urgenþãIntervenþia de urgenþãIntervenþia de urgenþã
în zona transfrontalierã,în zona transfrontalierã,în zona transfrontalierã,în zona transfrontalierã,în zona transfrontalierã,

dezbãtutã la Craiovadezbãtutã la Craiovadezbãtutã la Craiovadezbãtutã la Craiovadezbãtutã la Craiova
o valoare de 11.508.928,63
de euro (din care 3,56 de
milioane de euro revin
IGSU). Partenerii în pro-
iect mai sunt Ministerul
Mediului  ºi  Pãdurilor,
Garda Naþionalã de Me-
diu, Institutul Naþional de
Cercetare – Dezvoltare ºi
Încercãri pentru Electro-
tehnicã ICMET Craiova,
Centrul  de Inovare ºi
Transfer Tehnologic CITT
Craiova – Universitatea
din Craiova, din România,
precum ºi Directoratul
General de Pompieri ºi
Protecþie Civilã – Minis-
terul de Interne, Inspec-
toratul Regional de Me-

Doi doljeni au ajuns dupã gratii, în
baza mandatelor de arestare preventivã
emise de Judecãtoria Craiova, fiind
acuzaþi cã, în urmã cu aproximativ o
sãptãmânã, au tâlhãrit un bãrbat, pe
strada “Bariera Vâlcii”. Ambii fãptuitori
au fost depistaþi de poliþiºtii Biroului
Judeþean de Poliþie Transporturi Fero-
viare Dolj, la interval de câteva zile, în
Gara Craiova. Cei doi vor sã fie cerce-
taþi în stare de libertate, pentru cã au
fãcut recurs împotriva arestãrii preven-
tive, recurs care se judecã astãzi la
Tribunalul Dolj.

au predat pe Muraru ºi do-
cumentele întocmite în ca-
uzã poliþiºtilor Secþiei 4
Craiova, unde bãrbatul ce
fusese tâlhãrit în “Bariera
Vâlcii” depusese plângere.

Câteva zile mai târziu,
pe 12 martie a.c., tot în
Gara Craiova, poliþiºtii de

Magistraþii Curþii de Apel Craio-
va au respins, miercuri, apelurile
formulate de ªtefãniþã Cristian
Nedelcu ºi Cosmin Viorel Bãlaºa,
agenþi de poliþie din cadrul Birou-
lui Rutier Craiova, împotriva hotã-
rârii Tribunalului Dolj, prin care au

fost condamnaþi, în anul 2010, la
un an ºi ºase luni, respectiv un an
de închisoare cu suspendare pen-
tru luare de mitã. Decizia Curþii de
Apel Craiova nu este definitivã,
putând fi atacatã cu recurs la Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

fel, ªtefãniþã Cristian Nedelcu a
primit un an ºi ºase luni de închi-
soare, iar Cosmin Viorel Bãlaºa –
un an de închisoare, pentru amân-
doi instanþa dispunând suspendarea
condiþionatã a executãrii pedepsei.

Cei doi agenþi de la Rutierã au
ajuns în faþa instanþei dupã ce au
picat testele de integritate efectuate
de ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj, în anul 2009.
De fapt, cel suspectat cã ar lua
ºpagã de la ºoferi, motiv pentru
care a ºi fost demaratã ancheta în
acest caz, era Nedelcu. Primul test
de integritate la care a fost supus
agentul de la Rutierã s-a desfãºu-
rat pe 5 martie 2009, când acesta
a primit o ºpagã de 200 de lei de

la un ofiþer sub acoperire ca sã
nu-l sancþioneze pentru cã a tre-
cut cu maºina pe roºu. Dupã ace-
ea, procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au dispus
autorizarea unor investigatori sub
acoperire care sã-l „încerce” pe
Nedelcu. Pe 7 aprilie 2009, agen-
tul ªtefãniþã Cristian Nedelcu,
care acþiona în Craiova, în zona
“Ciupercã”, a tras pe dreapta alt
investigator sub acoperire, care i-
a dat 300 de lei pentru a nu-i sus-
penda permisul. Trei zile mai târ-
ziu, pe 10 aprilie 2009, ofiþerii
anticorupþie, sub coordonarea
procurorului de caz, au organizat
flagrantul. Un investigator sub
acoperire, la volanul unui Jaguar

ºi cu 300 de lei pregãtiþi pentru
mitã (marcaþi criminalistic), a
pornit în vitezã pe DE 70, în zona
CET Craiova, unde agentul Ne-
delcu supraveghea traficul. Bine-
înþeles cã investigatorul a fost
tras pe dreapta, iar agentul Bãla-
ºa, colegul de echipaj al lui Ne-
delcu, i-a spus cã circula cu vite-
zã peste limita legalã ºi i-a cerut
actele. ªoferul i-a rugat pe poli-
þiºti sã nu-l sancþioneze ºi a pus
bancnotele marcate în certifica-
tul de înmatriculare al maºinii, pe
care i l-a înmânat lui Nedelcu.
Acesta i l-a pasat lui Bãlaºa, care

a scos banii ºi i-a pus în buzuna-
rul portierei. Cei 300 de lei au fost
gãsiþi de poliþiºtii anticorupþie în
torpedoul maºinii.

Cei doi agenþi au fost trimiºi în
judecatã pentru luare de mitã, au
fost trecuþi la garajul IPJ Dolj, în
mai 2010 au fost condamnaþi de
Tribunalul Dolj, iar acum Curtea
de Apel Craiova le-a respins ape-
lurile. Decizia instanþei de apel nu
este definitivã, ci poate fi atacatã
cu recurs la Înalta Curte de Ca-
saþie ºi Justiþie ºi mai mult ca si-
gur cã agenþii vor uza ºi de aceastã
ultimã cale de atac.

diu ºi Apã Veliko Tîrno-
v o ,  U n i v e r s i t a t e a  S f .
Cyril ºi Sf. Metodius -
Veliko Tîrnovo, din Bul-
garia.

Potrivit reprezentanþi-
lor IGSU, proiectul vi-
zeazã îmbunãtãþirea pre-
gãtirii ºi intervenþiei la
urgenþe, prevenire efi-
cientã, monitorizare ºi li-
mitarea consecinþelor de-
zastrelor ºi lupta pentru
combaterea poluãrii fac-
torilor de mediu pe în-
treaga arie transfrontalie-
rã, motiv pentru care ur-
meazã sã fie dezvoltate în
primul rând serviciile de
rãspuns la urgenþe.

la transporturi feroviare au
dat ºi peste al doilea tâl-
har, Laurenþiu Viorel Fie-
raru, de 31 de ani, din co-
muna Vârvoru de Jos,
care a fost predat tot poli-
þiºtilor Secþiei 4 Craiova.
Aceºtia au stabilit cã Fie-
raru ºi Muraru, prin folo-
sirea violenþei, l-au depo-
sedat pe Nicolae Gheor-
ghe, de 42 de ani, din Balº,
judeþul Olt, de portmoneu
ºi de celelalte bunuri. În
baza probatoriului strâns,
poliþiºtii i-au reþinut pe cei
doi, ulterior aceºtia fiind
prezentaþi Judecãtoriei
Craiova, care le-a emis
mandate de arestare pre-
ventivã pe o perioadã de 29
zile. Poliþiºtii continuã cer-
cetãrile pentru stabilirea în-
tregii activitãþi infracþionale
a celor doi doljeni.
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Conferinþa de presã de ieri, de
la Craiova, a fost deschisã de vi-
cepreºedintele PSD, Ion Priotea-
sa, preºedintele PSD Dolj, care
a explicat ºi principalul motiv pen-
tru care Victor Ponta s-a aflat în
judeþul Dolj. “Alãturi de preºedin-
tele PSD, Victor Ponta, am avut
o întâlnire cu preºedinþii de Con-

silii Judeþene din regiunea Olte-
nia, precum ºi cu cei care urmea-
zã sã candideze la aceastã func-
þie. Am discutat despre probleme
curente ale PSD, dar ºi despre
cele ale USL. Oltenia este bazi-
nul cel mai important al PSD ºi
USL, ºi la nivelul acestei regiuni
existã o determinare de a lua cele
mai bune scoruri la alegerile lo-
cale, pentru ca în toamnã sã dãm
un numãr consistent de parlamen-
tari. Sunt convins cã Victor Pon-
ta, în calitate de prim-ministru, va

acorda o atenþie sporitã regiunii
Oltenia ºi, pe cale de consecinþã,
ºi judeþului Dolj”.

“Obligaþia noastrã
este sã gândim un viitor

de dezvoltare pentru Oltenia”
Victor Ponta a þinut sã preci-

zeze cã dacã USL va ajunge la

putere, în 2014 se va face reor-
ganizarea administrativ-terito-
rialã, iar regiunea Oltenia îºi va
pãstra cele cinci judeþe din care
este formatã în prezent ºi va
avea sprijin total din partea li-
derilor de la nivel central. “Obli-
gaþia noastrã este nu doar sã
câºtigãm din nou aceste alegeri
locale ºi parlamentare, ci ca îm-
preunã, în formula PSD ºi mai
ales în formula USL, sã gândim
un viitor de dezvoltare pentru
Oltenia. În 2014 ne dorim sã

formãm regiunea administrativ-
teritorialã Oltenia, cu pãstrarea
celor cinci judeþe actuale, dar o
regiune care sã aibã mai multe
atribuþii de la guvernul central,
sã se poatã dezvolta, sã aibã o
strategie a Olteniei ºi un sprijin
total din partea mea ºi a lideri-
lor de la nivel naþional. Trebuie
sã reuºim sã aducem în Oltenia
ceea ce nu s-a mai adus de foar-
te mulþi ani, ºi anume locuri de
muncã, o dezvoltare corectã ºi
meritatã a acestei zone ºi o re-
cunoaºtere a contribuþiei pe care
Oltenia o are la PIB ºi la dez-
voltarea culturalã, economicã ºi
socialã a României în ansamblu”,
a afirmat Victor Ponta.

“Putem sã facem schimbarea
pe care craiovenii o doresc”

Preºedintele PSD a declarat
cã pentru ca regiunea Oltenia
sã se poate dezvolta este ex-
trem de important ca USL sã
aibã pe lângã preºedinþi de Con-
silii Judeþene ºi cei mai mulþi din-
tre primari în localitãþile reºedin-
þã de judeþ. În acest context a
fãcut Victor Ponta anunþul ofi-
cial cã Lia Olguþa Vasilescu este
candidatul USL la Primãria Cra-
iova. “Vreau sã anunþ, în nume-
le organizaþiei PSD Dolj ºi or-
ganizaþiei PSD Craiova, în mod
oficial, deºi nu este o surprizã,
cã acest candidat este colega
noastrã, senatorul Lia Olguþa
Vasilescu. Un candidat care are
sprijinul USL, cu care sunt con-
vins cã putem nu doar sã câºti-
gãm alegerile în Craiova, dar
putem sã facem schimbarea pe
care craiovenii o doresc ºi o
schimbare de care Craiova are
nevoie. Lia Olguþa Vasilescu va
avea din partea noastrã sarcina
de a aduce în Craiova o norma-
litate care a lipsit în ultima pe-
rioadã. Nu mai e nevoie nici de
scandaluri de corupþie, nici de
certuri, nici de afaceri ºi folosi-
rea banului public în interese
personale sau de partid. În ace-
laºi timp, Lia Olguþa Vasilescu
trebuie sã aducã un lucru care
lipseºte ºi azi Craiovei, o echi-
pã care sã conducã. Vedeþi ce
se întâmplã cu un primar care

dincolo de problemele de ima-
gine, de scandalurile cu propriul
partid, este un primar singur în
acest moment, fãrã consilieri lo-
cali, incapabil sã lucreze într-o
echipã pentru binele Craiovei,
nu pentru binele sãu”, a decla-
rat Victor Ponta.

PSD Dolj, angrenat
cu toatã forþa în lupta

pentru Primãria Craiova
Mesajul de sprijin pentru Lia

Olguþa Vasilescu transmis de Vic-
tor Ponta a fost întãrit de cel al
lui Ion Prioteasa, preºedintele
PSD Dolj, care a afirmat cã or-
ganizaþia pe care o conduce ºi
cea municipalã a PSD sunt an-
grenate în aceastã competiþie
politicã în totalitate: “Aº vrea sã
transmit mesajul PSD Dolj ºi al
PSD Craiova, care sunt angre-
nate cu toatã forþa în susþinerea
senatorului Lia Olguþa Vasilescu.
Ne vom lupta în aºa fel încât can-
didatul nostru sã ajungã acolo
unde ne dorim, adicã sã câºtige
cea mai înaltã funcþie din munici-
piu, aceea de primar al Craiovei.
Nu avem nici un fel de reþinere.
Îi urez succes de pe acum”.

“Nu existã un candidat
care sã poatã sã câºtige

o competiþie cu Ion Prioteasa”
Întrebat cum comenteazã zvo-

nul potrivit cãruia Mircea Geoanã
va candida la funcþia de preºe-
dinte al Consiliului Judeþean Dolj
ºi dacã acest lucru ar pune în pe-
ricol candidatura lui Ion Priotea-
sa, Victor Ponta a spus cã în urma
sondajelor a reieºit cã preºedin-
tele PSD Dolj este „între primii
trei la intenþie de vot”: “Din toate
cercetãrile sociologice pe care le-
am fãcut, domnul Ion Prioteasa
este la intenþie de vot printre pri-
mii trei preºedinþi de Consiliu Ju-
deþean din þarã. Asta înseamnã
cã dincolo de forþa pe care PSD
a avut-o tot timpul în Dolj, pe care
acum am sporit-o prin alianþa cu
PNL ºi cu PC, existã o recunoaº-
tere a activitãþii domnului Ion
Prioteasa personalã, dincolo de
partidul pe care îl conduce la Dolj
ºi în numele alianþei care va can-
dida. Nu existã un candidat care
sã poatã sã câºtige o competiþie
cu Ion Prioteasa, indiferent de la
ce partid e sau cum se numeºte
acel candidat”.

Preºedintele PSD, Victor Ponta, s-a
întâlnit, ieri, la Craiova cu liderii so-
cial-democraþi din Oltenia ºi cu pre-
ºedinþii de Consilii Judeþene. Victor
Ponta a anunþat ºi la Craiova, în con-
ferinþã de presã, cã în data de 7 apri-
lie a.c., PSD, PNL ºi PC, odatã cu fi-
nalizarea tuturor negocierilor privind
candidaturile la alegerile locale, vor
avea câte un congres extraordinar,
dupã care unul reunit, al USL, la care
va participa o parte importantã a can-
didaþilor la alegerile locale. Pe 7 apri-
lie a.c., cele trei partide care formea-

zã USL vor trece, încã o datã, foarte
clar în programul politic decizia ab-
solutã de a nu colabora politic cu pre-
ºedintele Traian Bãsescu ºi cu Parti-
dul Democrat Liberal. Acesta a mai
spus cã parlamentarii USL care vor can-
dida la alegerile parlamentare din toam-
na acestui an vor semna o demisie în
alb, iar dacã vor pleca la alt partid pen-
tru bani sau din motive de dosare pena-
le îºi vor pierde funcþia. Tot Victor Pon-
ta a fãcut anunþul oficial potrivit cãruia
senatorul Lia Olguþa Vasilescu este can-
didatul USL la Primãria Craiova.
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anunþat oficial de Vanunþat oficial de Vanunþat oficial de Vanunþat oficial de Vanunþat oficial de Victor Pontaictor Pontaictor Pontaictor Pontaictor Ponta

Victor Ponta, preºedintele PSD: «Pânã luni vom înche-
ia toate discuþiile privind alegerile locale, iar la data de 7 apri-
lie vom fi cu toþii într-un eveniment fãrã precedent în politica
româneascã – întâi un congres extraordinar al fiecãruia din-
tre cele trei partide, un congres al PSD ºi unul al PC, care
vor adopta practic aceleaºi decizii, ºi anume USL merge îm-
preunã la alegerile locale, parlamentare ºi prezidenþiale, par-
tidele din USL nu vor colabora în nici un fel cu Traian Bãses-
cu ºi cu PD-L ºi o modificare în plus, un angajament al tutu-
ror candidaþilor USL la Parlament, ºi o demisie în alb pânã la
momentul în care se va face modificarea legislativã necesa-
rã. O demisie care sã-l sancþioneze cu pierderea mandatului
pe traseistul politic. Aºa cum primarii, consilierii judeþeni îºi
pierd mandatul dacã îºi înºalã electoratul, dacã spun cã sunt
de la un partid, ºi dupã aceea, pentru motive financiare sau de
dosare penale, trec în altã parte, la fel trebuie sã se întâmple
ºi cu parlamentarii. ªi noi am dat acest semnal pe care se
pare cã PD-L ºi aliaþii lor, traseiºti politic, se feresc sã-l dea».

Mihai Voicu, preºedinte PNL Dolj: «Eu nu pot sã-mi
imaginez nici un singur motiv pentru care vreun craiovean ar
trebui sã-l voteze pe domnul Antonie Solomon. Pot, în schimb,
sã explic oricui 1.000 de motive pentru care trebuie votatã
doamna senator Lia Olguþa Vasilescu. PNL este implicat ºi
susþine fãrã nici o ezitare campania electoralã ca ºi când ar
fi candidatul PNL. Chiar sunt sigur de aceastã victorie».
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Cum se explicã succesul cãrþii
lui Larry Watts? – se întreba, re-
cent, portalul BOOKiseala.ro.
Într-adevãr, lucrarea istoricului
american Larry Watts, “Fereº-
te-mã, Doamne, de prieteni”,
apãrutã anul trecut la Editura
RAO, a depãºit aºteptãrile edito-
rului ºi observatorilor de speciali-
tate: Cinci ediþii la rând, în mai
puþin de un an! Ceea ce o situea-
zã deja în vârful topului celor mai
bine vândute cãrþi din România.
Prezentatã la lansãrile din Capi-
talã ºi din þarã de nume presti-
gioase, de la academicienii Dinu
C. Giurescu ºi Florin Constanti-
niu la actualul director al SRI,
George Maior, ºi fostul ºef al SIE,
Ioan Talpeº – care se va afla ºi
la lansarea de la Timiºoara –,
cartea nu a beneficiat totuºi ºi de
recenzii în presa “mare”, pe mã-
sura interesului cititorilor români.
Mai precis, a fost ma-
siv ignoratã de presa
centralã ºi de ziariºtii
de toate calibrele care
o populeazã. Cu câte-
va excepþii notabile,
cum ar fi Monica
Ghiurco de la TVR,
Ion Cristoiu de la B1
ºi Stelian Turlea din
fosta echipã „Lu-
mea”. Ceea ce rele-
vã, din nou, discre-
panþa crasã dintre in-
teresul cetãþeanului ºi
cel al proprietarilor de
trusturi media din Ro-
mânia. Dar cartea a
beneficiat, totuºi, de o
pseudo-recenzie mai
cu moþ în presa scri-
sã, respectiv în publi-
caþia elitistã de tiraj
confidenþial “22”, a
Grupului pentru Dia-
log Social, cât ºi de o
criticã mai specialã în
revista “Vitralii”, ve-
nitã din partea unor
rezerviºti ai Securitã-
þii care continuã sã-i
susþinã legendarea
americanã a cârtiþei
sovietice Ion Mihai
Pacepa. Articolaºul din revista
GDS, care trata o lucrare ºtiinþi-
ficã într-un mod bãºcãlios lamen-
tabil, a fost preluat apoi, “cum la-
ude”, de site-ul institutului guver-
namental IICCMER administrat
de bloggerul post-comunist Vla-
dimir Tismãneanu. Blogger care
începuse sã înjure cartea în ace-
eaºi postare în care recunoºtea
cã nu a citat-o încã. Cu toate
acestea ºi în pofida lor, “omerta”
a fost spartã. ªtirile online despre
cartea lui Larry Watts, rãspândi-
te din om în om, la fel ca pe vre-
mea comunismului, au fãcut ca
excepþionala lucrare de istorie
secretã a României sã se vândã
ca pâinea caldã, aproape pe sub

tejghea. De ce? Rãspunsul este
simplu: Istoricul american oferã
pentru prima oarã românilor ade-
vãrurile ascunse ale vieþii lor sub
comunism. Cine nu ar vrea sã în-
þeleagã mai bine ce s-a întâmplat
cu viaþa lui? Cine îi sunt, cu ade-
vãrat, prietenii? Care dintre oas-
peþii cãzuþi de pe cai vrea sã-l
alunge din propria-i casã? Ce lup-
te neºtiute s-au dus pentru soar-
ta lui, a Carpaþilor, Gurilor Dunã-
rii ºi Mãrii Negre? Cine este el,
românul, de ce s-au conceput pla-
nuri de ºtergere a identitãþii lui
naþionale ºi care este rolul lui pe
acest pãmânt? Tot ceea ce a fost
ocultat ºi falsificat pânã acum în
diverse rapoarte amatoristice ºi
toxice cu pretenþii oficiale este
scos la luminã, cu putere, aproa-
pe orbitor, pentru unii, în cele mai
mici amãnunte, documentate cu
acribie de Larry Watts în arhive-

le CIA, ale NATO ºi ale fostului
Pact de la Varºovia aflat sub con-
trolul KGB. Þineþi cont: Din cele
800 de pagini ale volumului, dol-
dora de documente, numai biblio-
grafia ºi indicele de nume ocupã
80 de pagini. ªi acesta este doar
primul volum... Alte douã sunt în
lucru. Dar despre acestea ºi de-
spre succesul primului volum ne
vorbeºte chiar autorul:

- V-aþi aºteptat sã aibã un
asemenea succes editorial
cartea dvs.?
- Nu, nu m-am aºteptat. Car-

tea a fost destinatã în primul rând
publicului american ºi european,
pentru a explica rãzboiul clandes-

tin ºi rolul remarcabil pe care l-a
avut România în aceastã luptã,
pentru Statele Unite ºi Europa.

- ªi cum vã explicaþi acest
succes?
- Ei bine, este vorba despre

România, pânã la urmã. Dar
popularitatea unei cãrþi, sper, aca-
demice, cu mii de note lungi de
subsol, spune, de asemenea,
ceva despre nivelul sofisticat, în
sensul de rafinat, al publicului ro-
mân. Cãrþi cum este aceasta a
mea în mod normal nu ating un
astfel de succes în Statele Unite.

- Care au fost cele mai
frecvente întrebãri cu care
v-au abordat românii la
lansãrile dvs.?
- Când urmeazã sã aparã vo-

lumul urmãtor? O mulþime de oa-
meni m-au întrebat, de asemenea,

ce s-a întâmplat în 1989,
deºi aceastã carte merge
pânã la anul 1978. În ge-
neral am rãspuns cã încã
nu am scris – sau, cel pu-
þin, nu am terminat de
scris – volumul care tra-
teazã anul 1989. Cu toa-
te acestea, ce urmeazã
se va concentra pe dina-
mica dintre România ºi
amico-duºmanii sãi aliaþi
– aceºti „frenemies” –, ºi
nu atât de mult pe planu-
rile, intenþiile ºi acþiunile
jucãtorilor naþionali. Sper
sã pot oferi un context
care lipseºte ºi care va
ajuta la promovarea unei
mai bune înþelegeri a
acestuia, nu o foaie de
acuzare împotriva unor
pretinºi vinovaþi.
- La ce trebuie
sã ne aºteptãm
în volumul urmãtor?

- Ei bine, vor fi, de
exemplu, secþiuni destina-
te „defectãrii” lui Pace-
pa, atacului asupra iden-
titãþii româneºti, implica-
rea în terorismul interna-
þional. ªi multe altele.
- Recenziile negative

venite din partea unor ofiþeri
ai fostei Securitãþi ºi din
grupul de interese al d-lui
Tismãneanu v-au influenþat în
vreun fel?
- Sper sincer cã lucrarea mea

nu este ultimul cuvânt cu privire
la diversele teme pe care le-am
ridicat, ci mai degrabã o sursã de
inspiraþie ºi un ghid pentru conti-
nuarea cercetãrii. În ce priveºte
unele probleme, sper cã am reuºit
sã dau cu uºa de perete printr-o
loviturã cu piciorul pentru a lãsa
lumina sã se reverse; în altele doar
am indicat câteva zone întuneca-
te, dar care duc spre niºte cori-

doare potenþial foarte interesan-
te. În ansamblu, cred cã aceastã
carte este doar o zgârieturã pe
peretele în spatele cãruia se afla
ascuns adevãrul; o zgârieturã prin
care ajungi puþin mai aproape de
el. Comentariile critice, atât cele
bazate pe  amintiri ºi experienþa
directã, dar ºi cele originare din
diferite paradigme, sunt întotdeau-
na utile. Uneori, ele chiar îþi pot
schimba percepþia. Comentariile
de acest gen aproape întotdeau-
na dezvãluie ceva din interpretã-
rile pre-existente ºi din prejude-
cãþile cognitive ale celor care le
fac. ªi, uneori, te pot ajuta sã þi le
dezvãluie pe ale tale. Scopul meu
este de a obþine adevãrul, chiar
dacã nu se întâmplã întotdeauna.

- Din câte cunoaºteþi, fostul
general comunist Ion Mihai
Pacepa, pe care l-aþi definit
adeseori drept un agent
sovietic pe deplin conspirat,
a avut vreo reacþie pânã în
prezent, alta decât cea
exprimatã prin criticile
domnului Tismãneanu?
- Permiteþi-mi sã explic, pen-

tru a „n”-a oarã – nu pentru
dvs., dar pentru mulþi, mulþi al-

þii: eu încerc sã fiu foarte clar
în diferenþierea între opiniile
mele ºi un fapt stabilit deja. Nu
este „opinia” lui Larry Watts cã
Pacepa a fost un agent sovie-
tic. Acesta este un fapt stabilit
clar, fãrã putinþã de tãgadã.
Dupã cum Pacepa foarte pre-
cis a declarat într-un cadru
public, în faþa fostului director
CIA, James Woolsely, ºi a lui
Vladimir Bukovski, el a fost “un
agent KGB timp de 27 de ani”.
Cu alte cuvinte, el a fost un
agent sovietic pe toatã durata
serviciului sãu în Securitatea
românã. Nu vãd nici un motiv
sã-i contest pretenþia. De fapt,
existã o abundenþã de dovezi
care o confirmã. Dacã alþii do-
resc sã-i conteste revendicarea
ar trebui sã-l ia pe domnul Pa-
cepa la întrebãri.

- Vedeþi unele similitudini cu
perioada trecutã ºi operaþiu-
nile secrete împotriva 
României studiate de dvs. ºi
situaþia prezentã a României?
- Ei bine, aº putea sã vã rãs-

pund... dar apoi ar trebui sã vã
împuºc. ªi înþeleg cã trebuie sã
stau la coadã...

Interviu realizat de VICTOR RONCEA
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Citindu-şi în palmă şi în zaţul de la cafea,
dar şi la horoscop, în urmă cu câteva luni,
când murea de plictiseală, Lia Olga Vasiles-
cu, senator de Filiaşi, oraş prin care n-a mai
trecut dinainte de ninsoarea din această iar-

MIRCEA CANŢĂR

Lia Olguţa Vasilescu şi mirajul primăriei
nă, a mustăcit şmechereş-
te, cum a învăţat dânsa prin
Capitală: voi fi candidatul
USL la Primăria Craiova. Cei
care au avut reţineri, îndo-
ieli şi alte abureli, invocând
statutul, sunt acum cu bo-
tul pe labe, expresie frustă,
mirobolantă, dar deloc ina-
decvată. Toată stânga cra-
ioveană, dacă o exista aşa
ceva, s-a văzut bolborosind
cuvinte magice, luată în
derâdere, ca să nu scriem
băgată sub fustă,  de Lia
Olga Vasilescu. Prietenă la

toartă cu Cristina Calangiu, patroana libera-
lilor craioveni, şi, împreună, marile spirite
feminine ale USL Craiova. De ieri, gata, am-
biguitatea a luat sfârşit şi Lia Olga Vasilescu
reprezintă steagul USL pentru Primărie. A

declamat aiuristic în urmă cu câteva luni că
va candida la funcţia de primar indiferent
de opţiunea partidului său de la Dolj? A spus
că stă bine în sondaje, deşi nu se ridica de-
cât la genunchiul broaştei? A făcut varză,
fără să-şi ceară vreodată scuze, pe toţi cei
care, într-un fel sau altul, constituie condu-
cerea PSD Craiova? A cântat pe la uşile li-
derilor de la centru că e persecutată, neaju-
torată şi „lucrată” prin presă, dar şi alte go-
gomănii, deşi e iubită de craioveni, mai ceva
ca magnoliile îmbobocite, că era să dăm altă
floare campestră, şi ea precoce? Te pui cu
Olga Vasilescu! Acum, că era rătăcită prin
organizaţia PSD Filiaşi şi nu dobândise ac-
ceptul, cum spune statutul, celor de la PSD
Craiova, asta e o bagatelă. Că o mai fi existat
şi vreo altă soluţie, mult mai viabilă, nu se
mai pune. Spectacolul de campanie electo-
rală poate să înceapă şi va fi de urmărit. În
caz de eşec, cunoaştem de pe acum refre-

nul. Olga Vasilescu va pasa vinovăţia pe „ac-
tivul municipal” al PSD, care n-a muncit co-
respunzător, a cochetat cu taberele adverse
şi alte inepţii. În caz de victorie, e drept,
neanticipată, meritele vor fi exclusiv ale ei şi
îşi va face singură elogiul, cum obişnuieşte.
Şi, probabil, un tablou, pe câmpul de luptă.
Senatorul Olga Vasilescu are ambiţii mari.
Limitate sunt doar disponibilităţile sale ad-
ministrative. Dar ce a vrut a obţinut. Câteo-
dată şi crede ceea ce spune, numai că spu-
ne şi multe prostii. Cu dezinvoltura cu care
bea apă. Plată. Altceva nu. Problema nu este
desemnarea ei la Primăria Craiova, cât cir-
cumstanţele în care a forţat lucrurile să ajun-
gă aici. Demonstrând că orice îi este per-
mis. Şi aici are dreptate. Dacă însă iese la-
mentabil, ceea ce nu îi dorim, din această
poveste, în care s-a dat peste cap, umplân-
du-se de ridicol, poate fi sigură de un lucru.
Pe care nu-l divulgăm acum. În rest, asta e.

Preşedintele PSD Dăbuleni, Mi-
hai Mihăilică, care deţinea funcţia
de viceprimar, a părăsit organiza-
ţia la sfârşitul săptămânii trecute şi
a trecut la PDL. Gestul său l-a luat
prin surprindere pe primarul din
Dăbuleni, Nicolae Drăgoi, mai ales
că, potrivit acestuia, Mihăilică nu
a dat nici un moment senzaţia că
ar vrea să plece din organizaţie.

“Vineri  după-amiaza (n.r. – 9
martie) mi-a spus că se duce la
Craiova, că nu se simte deloc bine,
că i-a crescut glicemia şi că trebu-
ie să meargă neapărat la un con-
trol. L-am crezut, chiar am fost
alături de el, că doar ne ştim de 16
ani. După ce s-a întors de la Cra-
iova m-a anunţat că a plecat din
PSD şi a trecut la PDL, că se sim-
te mult mai bine,  mai liniş tit şi
glicemia i-a revenit la normal”, a
declarat Nicolae Drăgoi.

Potrivit acestuia, Mihai Mihăilică
ar urma să renunţe la statutul de ales
local şi să fie numit într-o funcţie de
execuţie la ANIF Dolj, în subordi-
nea directă a patroanei Veta Păscu-
lescu, consilier judeţean. Mai mult
ca sigur, Mihai Mihăilică va candida

Viceprimarul Mihai Mihăilică a
trecut la PDL şi i-a scăzut glicemia

la funcţia de primar al Dăbuleniului,
împotriva fostului său aliat de până
mai ieri, Nicolae Drăgoi.

Racolarea lui Mihăilică este una
din isprăvile pe tărâm politic ale
Vetei Păsculescu, care pot fi rapor-
tate cu mândrie liderului judeţean
Radu Berceanu. Numai că nu e
exclus ca şi Mihăilică să piardă,
fiindcă oricum trădarea sa, pentru
propriile interese, nu prea poate fi
răstălmăcită, la nivelul localităţii. Cu
oameni teferi şi muncitori.

ANA-MARIA GEBĂILĂ

Consilierii “trădători” şi-au
depus adeziunile la UNPR

În prima sa c onferinţă de presă, susţinută ieri la sediul UNPR Dolj,
din Piaţa Gării, primarul Antonie Solomon a venit alături de cei cinci
consilier i munic ipali, excluşi din PDL, pe c are i-a prezentat ca proas-
peţi membri de partid. Dorel Marinescu,  Gheorghe Albăs troiu, Iulian
Ştefănescu, Radu Marin ş i Constantin Ursu,  alături de viceprimarul
Teodor Sas, au spus că au c ontestat decizia democrat-liberalilor “nu
pentru că regretăm că am fos t excluşi din PDL,  ci pentru a arăta că
cei de la vârful acelui partid fac abuzuri”. La rândul lui, primarul a
spus c ă există ş i alţi trei consilier i munic ipali c are l-au reclamat la
DNA pentru deszăpezire ş i ac hiziţia de autobuze de la RAT Craiova.
Antonie Solomon a fos t c onfirmat, din nou, drept c andidatul oficial
al UNPR la Primăria Craiova, urmând ca, până la 1 aprilie, să f ie
anunţat şi candidatul la Consiliul Judeţean Dolj.

LAURA MOŢÎRLICHE

Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest, în calitate de
Organism Intermediar pentru
Programul Operational Regional
2007 – 2013, a semnat, recent,
cinci noi contracte care vor
beneficia de finanţare nerambur-
sabilă de 2.631.590 lei, reprezen-
tând 604.824 de euro. Aceste
contracte se finanţează în cadrul
domeniului de intervenţie 4.3
„Sprijinirea dezvoltării microîn-
treprinderilor” şi au ca obiectiv
achiziţionarea de echipamente şi
tehnologii noi, moderne pentru
activitatea de producţie, con-
strucţii sau prestări servicii,
achiziţionarea de sisteme IT,
precum şi construirea sau
modernizarea spaţiilor de produc-

În cadrul POR:

Peste 600.000 de euro investiţi pentru
sprijinirea mediului de afaceri din Oltenia

Marilena
Bogheanu, director
ADR SV Oltenia:

„Atât prin gestionarea proiec-
telor  care sprijină microîntreprin-
derile, cât şi prin alte acţiuni cum
ar fi crearea unui portal de afa-
ceri, înfiinţarea de clus tere pe di-
verse domenii, activităţi de mar-
keting la nivel regional,  Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud-
Vest Oltenia are o preocupare per-
manentă în încurajarea dezvoltă-
rii infrastructurii de afaceri şi a
antreprenoriatului”.

ţie în domenii precum: tehnologia
informaţiei, medical, difuzare
film, activităţi sportive. Patru
dintre proiecte se vor implementa
în Craiova şi unul în Drobeta-
Turnu Severin.

“Această schemă de finanţare
adresată microîntreprinderilor
contribuie activ la dezvoltarea
sectorului privat prin crearea de
noi locuri de muncă, diversifica-
rea activităţilor economice,
atenuarea efectelor crizei şi
încurajarea exporturilor, având în
vedere că se achiziţionează
echipamente noi şi performante.
În cadrul acestui domeniu de
intervenţie s-au depus 476 de
proiecte, dintre care 156 au fost
deja contractate,  solicitându-se

21,6 milioane de euro. În perioa-
da următoare vom mai contracta-
ta încă 40 de proiecte”,  a
declarat cu ocazia acestui
eveniment Marilena Bogheanu,
director ADR SV Oltenia.

La nivelul regiunii Sud Vest
Oltenia au fost semnate 328 de
contracte finanţate prin Programul
Operaţional Regional, care
acoperă domenii diverse precum:
dezvoltare urbană, infrastructura
de sănătate şi servicii sociale,
investiţii pentru situaţii de urgenţă,
sprijinirea mediului de afaceri local
şi regional, infrastructura de
turism şi patrimoniu naţional.
Valoarea finanţării nerambursabile
aferentă acestora este de peste
500 de milioane de euro.

MARGA BULUGEAN



8/ cuvântul libertãþii vineri, 16 martie 2012
actualitate

Raportul, pus la dispoziþie de Adminis-
traþia Bazinalã de Apã “Jiu”, relevã fap-
tul cã “oricât de mare ar fi volumul de
apã total din lacurile de acumulare, re-
sursele de apã riscã sã fie epuizate dacã
nu sunt utilizate corect”. La nivel mon-
dial, creºterea populaþiei este strâns le-
gatã de creºterea nevoii de alimente ºi
implicit de creºterea cu 19% a apei utili-
zate în sectorul agricol, ceea ce repre-
zintã 70% din consumul global de apã.
Pentru redresarea situaþiei, ANAR are
în vedere noi propuneri de amenajare a
bazinelor hidrografice inclusiv prin reali-
zarea de noi lacuri de acumulare – re-
zervoare de apã – cu scopul de a mãri
cantitatea de resursã de apã.

“La nivelul anului 2012, cerinþa de apã
este defalcatã pe trei categorii de utiliza-
tori: populaþie – 1,10 mld mc (15,30%),
agriculturã – 1,28 mld mc (17,80%) ºi 4,81
mld mc de apã (66,90%) – pentru secto-
rul industrial”, se aratã în documentele ofi-
ciale. Astfel, în perioada 1990-2012, ce-
rinþa de apã a scãzut dramatic în agricul-
turã, respectiv cu 7,82 mld mc de apã, de
la 9,1 mld mc de apã în anul 1990 la 1,28
mld de mc de apã, cât este solicitatã în
anul 2012. De asemenea, cerinþa de apã
din industrie s-a redus la jumãtate, de la
9,06 mld mc de apã, cât se înregistra în

anul 1990, la 4,81 mld mc de apã, cât este
solicitatã în anul 2012. Cerinþa de apã
pentru populaþie a scãzut doar cu 1,15 mld
mc de apã, de la 2,25 mld mc de apã cât
se înregistra în anul 1990 la 1,10 mld mc,
cât este la nivelul anului 2012.

Sectorul industrial rãmâne
principalul solicitant de apã

Din totalul cerinþei de apã, ponderea cea
mai mare o reprezintã Dunãrea (3,48 mld
mc de apã), urmatã de râurile interioare
(3,02 mld mc de apã), apele subterane
(0,68 mld mc de apã) ºi Marea Neagrã
(0,008 mld mc de apã). Din cerinþa de apã
totalã, volumul cel mai mare de apã este
solicitat în continuare de sectorul indus-
trial, din care 2,83 mld mc de apã din
Dunãre, 1,73 mld mc de apã – din râurile
interioare ºi sub un 1 mld mc de apã din
subteran. “Defalcat pe cele trei categorii
de utilizatori (populaþie, industrie, agricul-
turã), cea mai dramaticã scãdere a volu-
mului de apã prelevat a fost în sectorul
agricol, care a scãzut de la 6,93 mld mc
de apã (în 1990) la 0,86 mld mc de apã
(cât era în 2011). O scãdere semnificati-
vã a fost înregistratã ºi în sectorul indus-
trial, respectiv s-a redus la jumãtate, de
la 8,36 mld mc de apã, cât se înregistra în
anul 1990 la 4,63 mld mc de apã, cât era

în anul 2011”, se aratã în raportul ANAR.

Gradul de racordare la canalizare
este de 56,96 %, iar la staþiile

de epurare de 45,57%
Progresul realizat în ultimele ºase luni

a fost de circa 1,84% în ceea ce priveº-
te gradul de racordare la reþele de cana-
lizare ºi de circa 0,93% în ceea ce pri-
veºte gradul de racordare la staþiile de
epurare. Cele mai ridicate grade de ra-
cordare la reþele de canalizare (peste
70%) sunt în judeþele Brãila, Braºov,
Constanþa, Cluj, Hunedoara, Sibiu, Timiº
ºi municipiul Bucureºti, iar, la polul opus
(sub 30%), se aflã judeþele Dâmboviþa,

Giurgiu, Gorj, Ilfov ºi Vaslui. Cel mai mare
grad de racordare la staþiile de epurare
se înregistreazã în prezent în judeþele
Constanþa, Cluj ºi Timiº, respectiv de pes-
te 65%, iar în judeþele Brãila, Galaþi, Me-
hedinþi ºi Tulcea sunt cele mai mici gra-
de de racordare la staþiile de epurare, res-
pectiv de sub 10%.

La cel de-al ºaselea Forum Mondial al
Apei, din delegaþia României fac parte ºi
trei reprezentanþi ai Administraþiei Naþio-
nale „Apele Române”, respectiv David
Csaba, director general, Ovidiu Gabor, di-
rector general adjunct al ANAR, ºi Da-
niela Rãdulescu, director tehnic INHGA.

 ANA-MARIA GEBÃILÃ

Conform raportului prezentat de Administraþia Naþionalã “Apele Ro-
mâne” (ANAR) la Forumul Mondial al Apei, desfãºurat în aceste zile în
sudul Franþei, la Marsilia, cerinþa de apã din România a scãzut cu 13,21
de miliarde (mld) mc de apã faþã de anul 1990, de la 20,4 mld mc de apã
(cât era în anul 1990) la 7,19 mld mc de apã (cât s-a înregistrat în anul
2012). Cea mai accentuatã scãdere s-a înregistrat în agriculturã.

Cerinþa totalã de apã din RomâniaCerinþa totalã de apã din RomâniaCerinþa totalã de apã din RomâniaCerinþa totalã de apã din RomâniaCerinþa totalã de apã din România
a scãzut aproape la jumãtatea scãzut aproape la jumãtatea scãzut aproape la jumãtatea scãzut aproape la jumãtatea scãzut aproape la jumãtate

C e a  m a i  d r a m a t i c ã  s i t u a þ i e  e s t e  î n  s e c t o r u l  a g r i c o l

De câteva zile, pe raza ocoa-
lelor silvice Dãbuleni, Sadova,
Poiana Mare, Filiaºi, a fost de-
maratã acþiunea de împãduriri
de primãvarã. Potrivit directo-
rului Direcþiei Silvice Dolj, Da-
niel Drâgnei, urmeazã sã fie
plantate 50 ha cu plop euro-
american ºi salcie, materialul sã-
ditor fiind livrat de pepiniera
proprie de la Zãval. Concomi-
tent, se va proceda ºi la com-
pletarea de “goluri”, dupã plan-

tãrile de anul trecut, când Di-
recþia Silvicã Dolj a raportat
2.000 ha, amplasate pe terenuri
slab productive sau despãduri-
te prin tãiere. Acþiunea urmea-
zã sã se încheie pânã la 15 apri-
lie ºi, conform unui program de-
marat la nivel naþional între Mi-
nisterul Transporturilor ºi Rom-
silva, urmeazã sã fie amplasate
ºi noi perdele forestiere de pro-
tecþie la anumite cãi rutiere.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Au demarat împãdurir i le
de primãvarã

Parlamentul European a votat,
ieri, la Strasbourg, cu largã majori-
tate, o rezoluþie în care condamnã
ferm iniþiativa Partidului olandez al
Libertãþii (PVV) de a lansa un web-
site unde olandezii sunt încurajaþi
sã depunã plângeri contra cetãþeni-
lor central ºi est-europeni prezenþi
în Olanda. Iniþiativa elaborãrii unei
rezoluþii în acest caz i-a aparþinut
eurodeputatului român Marian-

Jean Marinescu, vicepreºedinte al
grupului europarlamentar al Parti-
dului Popular European (PPE). Ul-
terior, ºi alte grupuri politice au ela-
borat propriile rezoluþii, iar marþi
seara s-a negociat forma finalã a re-
zoluþiei comune susþinute de cele
ºase grupuri menþionate ºi adopta-
te. „Parlamentul European condam-
nã cu fermitate site-ul de Internet
lansat de PVV, deoarece acesta este
contrar valorilor fundamentale eu-
ropene precum demnitatea umanã,
libertatea, egalitatea, statul de drept
ºi respectarea drepturilor omului, ºi
riscã sã distrugã însãºi temelia Uni-
unii, formatã din pluralism, nedis-
criminare, toleranþã, dreptate, soli-
daritate ºi libera circulaþie. PE con-
siderã cã site-ul PVV reprezintã o
iniþiativã rãu intenþionatã, care ur-

mãreºte sã creeze disensiuni în so-
cietate ºi sã obþinã avantaje politice
în detrimentul lucrãtorilor din Eu-
ropa Centralã ºi de Est”, relevã re-
zoluþia PE. Eurodeputaþii îi solicitã
premierului olandez, Mark Rutte, ca
în numele Guvernului olandez sã
condamne ºi sã se distanþeze de
aceastã iniþiativã deplorabilã ºi subli-
niazã, în plus, obligaþia tuturor gu-
vernelor Uniunii Europene de a ga-

ranta dreptul la libera circulaþie ºi
dreptul la nediscriminare. PE îi mai
cere Guvernului olandez „sã nu
treacã cu vederea politicile Partidu-
lui olandez al Libertãþii, care sunt
în contradicþie cu valorile funda-
mentale ale UE, ºi le solicitã autori-
tãþilor olandeze sã investigheze dacã
iniþiativa PVV a avut ca rezultat in-
citarea la urã ºi discriminare”.

MARGA BULUGEAN

Parlamentul European a votat o rezoluþie
care condamnã ferm website-ul PVV

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu remarcã susþinerea puterni-
cã a rezoluþiei de cãtre ºase din cele opt grupuri din Parlamentul European.

„Prin votul de astãzi (n.r. – ieri) Parlamentul European a luat o atitudine
fermã condamnând iniþiativa Partidului pentru Libertate (PVV) din Olanda.
Din pãcate, pânã în prezent  reacþiile Comisiei ºi Consiliului au fost slabe. Prin
rezoluþia votatã cerem o distanþare clarã a Guvernului olandez. Nu putem
tolera asemenea iniþiative îndreptate împotriva valorilor europene...”.
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Echipa managerială
care şi-a încheiat
mandatul

Noua echipă manageria-
lă a preluat conducerea de
la prof. univ.  dr. Mihail
Mangra, prorector cerce-
tare Ştiinţifică şi prorector
interimar la departamentul
de Conducere operativă a
Centrului Universitar din
Drobeta-Turnu Severin,
prof. univ. dr. Marcel Dră-
cea,  prorector  Manage-
ment economic şi financiar
–  Probleme sociale ale stu-
denţilor, prof. univ. dr. Ni-
colae Panea, prorector Re-
laţii internaţionale ş i inte-
grare europeană,  prof .
univ. dr. Dumitru Topan,

prorector Informatizare – Imagi-
ne, şi prof. univ. dr. Edmond Ga-
briel Oltanu, prorector responsa-
bil cu organizarea şi finalizarea con-
cursurilor pentru ocuparea postu-
rilor didactice,  pregătirea logisti-
că a şedinţelor Senatului şi Birou-
lui Senatului.

În perioada următoare se vor sta-
bili şi decanii. Alegerile pentru de-
semnarea noilor structuri de con-
ducere a Universităţii din Craiova
se vor finaliza cu desemnarea pro-
decanilor de decanii recent aleşi.

CARMEN RUSAN

Primăvară japoneză,
pentru liceeni

Inspiraţi de căldura Ţării
Soarelui Răsare, profesorii şi
elevii Grupului Şcolar „Matei
Basarab” din Craiova desfă-
şoară astăzi câteva activităţi
legate de cultura şi tradiţiile
japoneze. Programul debutea-
ză cu o scurtă prezentare a
culturii nipone, dar şi a artei
japoneze a plierii hârtiei – ori-
gami, a aranjării florilor – ike-
bana şi a ceremoniei servirii
ceaiului – chanoyu prin exer-
ciţii practice.  Activitatea se
continuă cu expoziţiile de ori-
gami şi ikebana. Pe ritmurile
muzic ii tradiţionale, lic eenii

vor recita haikuuri – poezii specific japoneze. Întreaga activitate se
derulează sub genericul  „Primăvară japoneză”, având mottoul „În
joacă, copilul / Dă viaţă primăverii / De la ghiocei”.

CARMEN RUSAN

Elevi din nouă judeţe participă
la concursul
„Zborul – visul de aur al omenirii”

Grupul Şcolar „Traian
Vuia” din Craiova organizea-
ză şi găzduieşte, timp de
două zile, pe 16 şi 17 martie
a.c., o nouă ediţie a concur-
sului interjudeţean „Zborul
– visul de aur al omenirii”.
La această ediţie s -au în-
scris 150 de elevi şi 60 de
cadre didactice din nouă ju-
deţe şi municipiul Bucureşti.

Concursul are două secţiuni – una ştiinţifică, la care s-au anunţat 66
de lucrări, şi alta tehnică, cu 32 de lucrări. În funcţie de punctajul
obţinut, elevii vor fi premiaţi. CARMEN RUSAN

Universitatea din Craiova
are o nouă echipă de prorectori

Rectorul Universităţii din Craiova, prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor, a desemnat
în şedinţa Senatului universitar de miercuri, 14 martie a.c., echipa de conducere,
pentru următorii patru ani. Noua echipă este formată din cinci prorectori.

 Astfel, conform desemnărilor,
prorector 1 pentru Programe de
studii şi inserţia profesională a ab-
solvenţilor este prof. univ. dr. Ce-
zar Ionuţ Spînu, profesor la Fa-
cultatea de Ştiinţe Exacte, prorec-
tor 2 pentru Departamentul de Cer-
cetare ştiinţifică şi relaţii cu me-
diul economic este prof. univ. dr.
Dan Popescu, de la Facultatea de
Automatică, Calculatoare şi Elec-
tronică, ce a făcut parte şi din echi-
pa rectorului Ion Vladimirescu ca
prorector al Departamentului de
Studii universitare – Perfecţionare
şi studii postuniversitare. Prorec-

tor 3 la Departamentul de  Mana-
gement economic şi financiar şi
probleme sociale ale studenţilor este
prof. univ. dr. Nicu Marcu, profe-
sor la Facultatea de Economie şi Ad-
ministrarea Afacerilor, prorector 4
– Relaţii internaţionale şi imagine
academică este prof. univ. dr. Cris-
tiana-Nicola Teodorescu, profesor
la Facultatea de Litere. De aseme-
nea, pentru departamentul de Con-
ducere operativă a Centrului Uni-
versitar din Drobeta-Turnu Seve-
rin a fost numit ca prorector  prof.
univ. dr. Ion Ciupitu, profesor la
Facultatea de Mecanică.

Născut în 1954, la Piatra
Neamţ, Alexandru Iosub a
absolvit, succesiv, Liceul de
Artă „Octav Băncilă” din
Iaşi şi Academia de Muzică
din Bucureş ti (promoţia
1977). În domeniul dirijatu-
lui de orchestră s-a perfec-
ţionat cu maestrul Constan-
tin Bugeanu. În perioada
1977-1981 a activat ca vio-
lonist în Orchestra Filarmo-
nicii „Mihail Jora” din Ba-
cău, pentru ca, începând cu
anul 1981, să desfăşoare o
multilaterală activitate mu-

zicală în Craiova: între 1981 şi 1989 – dirijor al Teatrului Liric „Elena
Teodorini”, din 1989 – dirijor al Filarmonicii „Oltenia”, din 1995 – pro-
fesor de vioară asociat la Liceul de Artă „Marin Sorescu”. S-a făcut
cunoscut şi în calitate de compozitor, scriind muzică de scenă pentru
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” din Craiova; a orchestrat lucrări
pentru ansambluri diverse.

 Filarmonica pune
în vânzare
abonamentele
pentru trimestrul al
II-lea

De câteva zile, Filarmonica „Ol-
tenia” a pus în vânzare abonamen-
tele pentru trimes trul al II-lea al
acestui an, la preţul de 96 de lei (12
concerte x 8 lei/concert). Cât pri-
veşte preţurile biletelor în stagiunea
2011-2012, acestea sunt următoa-
rele: pentru concertele simfonice şi
vocal-simfonice – 15 lei / 8 lei pen-
tru elevi, studenţi, pensionari; pen-
tru recitaluri – 10 lei / 5 lei pentru
elevi, studenţi, pensionari; pentru
elevii Liceului de Artă „Marin So-
rescu”, în condiţiile procurării bile-
telor cu 24 de ore înainte de data
concertului – 3 lei; pentru grupuri
organizate de elevi şi studenţi, for-
mate din minimum 10 persoane –
5 lei; pentru spectacolele şi concer-
tele-eveniment, preţul biletului va fi
stabilit de managerul instituţiei. Bi-
letele şi abonamentele pot fi procu-
rate de la Agenţia Filarmonicii, des-
chisă de luni până vineri între orele
10.00 şi 19.00 (rezervări de locuri
la tel. 0351.414.697).

Concert Beethoven-Prokofiev-Schubert,
cu violonistul Dragoş Mânza

MAGDA BRATU
Obişnuitul concert de vineri seara al Filarmonicii „Oltenia” îl

aduce în scenă pe tânărul violonist ieşean Dragoş Mânza, în prezent
student la Academia de Muzică „Franz Liszt” din Weimar (Germa-
nia). De asemenea, îşi dă concursul Orchestra Simfonică a institu-
ţiei, condusă de dirijorul Alexandru Iosub. Programul cuprinde Uver-
tura „Leonora” III, op. 72b, de Ludwig van Beethoven, Concertul nr. 2
în Sol minor pentru vioară şi orchestră, op. 63, de Serghei Prokofiev,
şi Simfonia a IX-a în Do major, D. 944, de Franz Schubert. Concertul
de astă-seară începe la ora 19.00, iar un bilet costă 15 lei (8 lei pen-
tru elevi, studenţi, pensionari).

Născut în 1988, la Iaşi, violonistul
Dragoş Mânza studiază în prezent la
Academia de Muzică „Franz Liszt” din
Weimar (Germania), la clasa prof. Frie-
demann Eichhorn. La 6 ani a primit pri-
mele lecţii de vioară de la prof. Maria If-
timie, sub a cărei îndrumare îşi continuă
studiul viorii între 1995 şi 2007, în cadrul
Colegiului de Artă „Octav Băncilă”. Din
1999 beneficiază de îndrumarea artistică
a maestrului Bujor Prelipcean, prim-vio-
lonist al Cvartetului de coarde „Voces” şi
director general al Filarmonicii „Moldo-
va” Iaşi, cu ajutorul căruia obţine şi pri-
ma sa bursă din partea Clubului Rotary.
Deţinător al Trofeului „Lira de Aur”, a
câştigat şapte Premii I la olimpiade naţio-
nale şi este laureat al Concursurilor Internaţionale „Jeunesses Musicales”
(Bucureşti), „Kloster Schöntal” şi „Louis Spohr” (Weimar, Germania). A
obţinut premii speciale la Concursurile „Yehudi Menuhin” (Franţa), „Rodol-
fo Lipizer” (Italia) şi „George Enescu” (Bucureşti), iar în 2009 a devenit
Laureat al Academiei de Vară „Mozarteum” (Salzburg, Austria). Pentru tână-
rul violonist, stagiunea 2012/2013 marchează debutul său ca prim-concert-
maestru al Dusseldorfer Symphoniker – Germania.

Următorul eveniment artistic al
Filarmonicii „Oltenia” va avea loc
marţi, 20  martie, ora 19.00: un
recital în cadrul stagiunii de muzi-
că de cameră susţinut de Takashi
Shimizu (Japonia) – vioară, Anton
Niculescu – violoncel, Mihai Un-
gureanu – pian. În program: Franz
Schubert –  Trio nr. 1 în Si bemol

major pentru vioară, violoncel şi
pian, D. 898, op. 99; Franz Liszt
– Gaspar Cassado – „Liebes-
traum” („Vis de iubire”) pentru
violoncel şi pian; Pablo de Sara-
sate – Zapateado pentru violon-
cel şi pian; Eugene Ysaye – So-
nata pentru vioară solo, op. 27,
nr. 2 „Jacques Thibaud”.
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Dupã douã sondaje contradic-
torii, care indicau o creºtere in-
signifiantã în favoarea lui Nico-
las Sarkozy sau o diferenþã sen-
sibilã în favoarea lui François
Hollande, un studiu CSA credi-
teazã candidaþii UMP ºi PS cu
28%. Dacã studiul Ifop îl avan-
tajeazã pe Nicolas Sarkozy în
perspectiva primului tur, ancheta
TNS – Sofres, dimpotrivã, îl po-
ziþiona pe François Hollande pe
primul loc. Institutul CSA pentru
BFM Tv ºi RMC 20-Minute îi
crediteazã, la egalitate, pe Sarko-
zy ºi Hollande, cu 28% din inten-

þiile de vot, preºedintele-candidat
rãmânând stabil. Iar François
Hollande pierzând douã puncte.
Acest nou scenariu al primului tur
picã, prin urmare, în mijlocul ce-
lor douã tendinþe elaborate ante-
rior. „Este o purã coincidenþã, este
rezultatul care se apropie cel mai
mult de realitate, în opinia noas-
trã”, confirmã Jerome Sainte-
Marie, directorul Departamentu-
lui de Opinie al CSA. „Forþele
politice ºi-au fãcut ordine în pri-
vinþa sosirii în primul tur de scru-
tin, un aspect simbolic, deºi ºtim
cã datele noastre, odatã publica-

te, vor fi manipulate”, spune aces-
ta. Candidatul Frontului de Stân-
ga, Jean Luc Melenchon, pentru
prima datã se vede la un scor de
douã cifre (11%), în timp ce Ma-
rine Le Pen (FN) urcã la 16%
(+1%). Centristul François Bay-
rou (MoDem) stagneazã la 11%,
iar Eva Joly scade în continuare,
pânã la 1%. Sãptãmâna prece-
dentã a fost una „încãrcatã în
mesaje” ºi, în timp ce François
Hollande s-a pronunþat asupra fis-
calitãþii privind pe cei bogaþi, Ni-
colas Sarkozy a acroºat temati-
ca europeanã, duminicã, în
cursul mitingului de la Villepinte.
Propunerea acestuia din urmã de
a renegocia acordul Schengen a
permis lui Jean Luc Melenchon
sã urce douã puncte. Ceea ce se
poate remarca ºi în sondajul CSA,
pe lângã anularea decalajului în-
tre cei doi contracandidaþi, este
cã în turul doi François Hollande
este dat câºtigãtor cu 54% faþã
de 56%, în comparaþie cu 44%,
cât ar achiziþiona preºedintele-
candidat. Existã o dinamicã pen-
tru primul tur în defavoarea lui
François Hollande ºi o dinamicã
pentru al doilea tur în favoarea
lui Nicolas Sarkozy, dar diferen-
þa rãmâne considerabilã, conclu-
zioneazã Jerome Sainte- Marie.
Sondajul CSA pentru BFM Tv-
RMC 20 Minutes a fost realizat

telefonic, în zilele de 12 ºi 13
martie, pe un eºantion reprezen-
tativ de 1.007 persoane în vârstã
de peste 18 ani. Bineînþeles cã nici
în Franþa campania electoralã
pentru alegerile prezidenþiale nu
este lipsitã de dezvãluiri sau de
readucere în actualitate a unor
dosare fierbinþi. Astfel, hebdoma-
darul „Marianne”, potrivit AFP,
vorbeºte despre repatrierea unor
importante sume de bani din El-
veþia, în lunile care au precedat
alegerile prezidenþiale din 2007, de
cãtre miliardara Liliane Betten-
court. Informaþia este, într-un fel,
reciclatã, dupã ce o comisie ro-
gatorie dispusã în Elveþia de cã-
tre magistratul de Bordeaux Jean
Michel Gentil ºi-a încheiat activi-
tatea. Fãrã a face vreun comen-
tariu. „Marianne” evocã retrage-
rea a 400.000 de euro, în debutul
lunii februarie 2007, prin „oameni
de paie”, care ar trebui audiaþi
foarte curând, între cele douã tu-
ruri ale alegerilor prezidenþiale.
Ori, potrivit ex-contabilului lui Li-
liane Bettencourt, Claire Thiboud,
Patrice de Maistre a declarat, la
începutul lui 2007, cã i-ar fi dat
150.000 de euro fostului ministru
Eric Voerth, pe atunci trezorierul
de campanie al lui Nicolas Sarko-
zy. Povestea este departe de a fi
clarificatã pe deplin ºi, bineînþeles,
este repusã pe tapet de presã.
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Iranul, unul dintre puþinii aliaþi
din regiune ai regimului preºedin-
telui Bashar al-Assad, a trimis 40
de tone de „ajutoare medicale”
Siriei, care au fost predate Semi-
lunii Roºii la Damasc, a anunþat
agenþia oficialã Irna. Un avion
iranian care a transportat încãr-
cãtura a aterizat, ieri-dimineaþã,
în capitala sirianã, a precizat
agenþia. „Acest prim transport,
care conþine medicamente ºi
echipamente medicale, a fost tri-
mis în Siria în cadrul susþinerii
Teheranului faþã de aceastã þarã”,

Iranul a trimis Siriei 40 de tone
de „ajutoare medicale” Forþele etiopiene au lansat un

asalt militar în interiorul statului
Eritreea, au declarat oficiali etio-
pieni citaþi de BBC. Etiopia a ata-
cat Eritreea deoarece antrena
„grupuri subversive” pentru ata-
curi în interiorul Etiopiei, a decla-
rat purtãtorul de cuvânt al Exe-
cutivului de la Addis Abeba, Shi-
meles Kemal. Mai multe persoane
au murit, iar altele au fost captu-
rate, dupã ce trupele etiopiene au
atacat trei baze din Eritreea. Cele
douã þãri au fost implicate într-un
rãzboi între 1998 ºi 2000, când,
în ciuda faptului cã sunt cele mai
sãrace de pe Glob, au cheltuit sute

Etiopia a atacat þara vecinã, Eritreea

Candidatul Alianþei pentru Integrare Euro-
peanã la funcþia de preºedinte al Republicii Mol-
dova, Nicolae Timofti (foto), considerã cã nu
este momentul oportun de a vorbi despre uni-
rea Republicii Moldova cu România. În prima
sa intervenþie televizatã de când a fost propus
candidat la preºedinþie, Nicolae Timofti a de-
clarat, miercuri seara, la postul naþional de te-
leviziune, cã nu se ºtie dacã România ºi-ar dori
unirea cu Republica Moldova, despre care vor-
beºte o parte a societãþii de pe ambele maluri
ale Prutului. „Nu este momentul potrivit pen-
tru a discuta despre acest aspect. Unirea nu
este subiectul cel mai fierbinte acum. Nu avem
condiþii pentru unirea cu România. Nu ºtim
dacã România este gata sã primeascã o þarã
atât de sãracã cum este Republica Moldova
pentru a fi parte integrantã din ea. ªi acest act
nu depinde doar de dorinþa Moldovei”, a de-
clarat Nicolae Timofti. El s-a declarat un adept
al integrãrii europene a Republicii Moldova ºi
a declarat cã prima sa vizitã peste hotare, dacã

va fi ales în fruntea statului, va fi la Bruxelles.
Nicolae Timofti a mai spus cã susþine progra-
mul de guvernare al Alianþei pentru Integrare
Europeanã, care l-a pro-
pus în aceastã funcþie. El
a adãugat cã îºi doreºte
sã fie un preºedinte al tu-
turor cetãþenilor. Nico-
lae Timofti s-a declarat
ºi un promotor al refor-
mei justiþiei în Republi-
ca Moldova ºi a promis
cã va întreprinde paºii
necesari pentru depãºi-
rea actualei crize politi-
ce. Alegerile preºedinte-
lui Republicii Moldova
vor avea loc astãzi, Ni-
colae Timofti fiind sin-
gurul candidat. Candida-
tura acestuia a fost pro-
pusã de toate partidele

din alianþa de guvernare. Nicolae Timofti (63
de ani) este judecãtor, preºedinte al Consiliu-
lui Superior al Magistraturii.

Candidatul la preºedinþia Moldovei: “Nu avem condiþii pentru unirea cu România”

a declarat Mohammad Reza Ra-
ouf Sheibani, ambasadorul Iranu-
lui la Damasc, citat de Irna. Po-
trivit ambasadorului, „trei alte
transporturi, conþinând produse
alimentare, ambulanþe, corturi ºi
pãturi, vor fi trimise în curând
în Siria, având în vedere acþiuni-
le teroriste împotriva populaþiei
siriene”. Iranul îi acuzã pe occi-
dentali cã încearcã sã îl îndepãr-
teze pe al-Assad de la putere sus-
þinând opoziþia sirianã, cu scopul
de a slãbi frontul þãrilor ostile Is-
raelului în regiune.

de milioane de dolari pentru a se
înarma. Zeci de mii de oameni au
murit. Fostã colonie italianã ºi bri-
tanicã, Eritreea a fost anexatã de
Etiopia în 1952, fapt ce a avut ca
urmare un lung rãzboi de elibera-
re, care a culminat cu obþinerea
independenþei Eritreei, în 1993.
Etiopia are o populaþie de 82 de
milioane de persoane ºi un venit
mediu pe cap de locuitor de nu-
mai 350 de dolari pe an, în timp
ce Eritreea, vecinul de la nord al
Etiopiei, are o populaþie de numai
5,8 milioane de persoane ºi un
venit mediu pe cap de locuitor de
472 de dolari.

Grecia va înceta plata
a 40.000 de pensii primite
pe nedrept

Grecia a identificat 40.000
de pensii primite pe nedrept,
pe care va înceta sã le mai
achite, a anunþat ministrul
Muncii, în momentul în care
Guvernul se strãduieºte sã
limiteze cheltuielile care au
adus þara în pragul falimen-
tului. Ministrul grec de
Finanþe, Evangelos Venize-
los, anunþase, marþi, cã va
verifica pensiile foºtilor
funcþionari publici pentru a-
ºi actualiza listele ºi a
identifica eventuale fraude.
Aceastã operaþiune intervine
dupã scandaluri care au
ilustrat deficienþele adminis-
traþiei elene, care au condus
la achitarea pensiilor unor
persoane decedate. Pe de
altã parte, trei angajaþi ai
principalului fond privat de
pensii, Ika, au fost arestaþi
miercuri. Potrivit poliþiei,
aceste persoane sunt suspec-
tate cã au profitat de pe
urma poziþiei lor pentru a
obþine câºtiguri personale,
dar ºi pentru apropiaþi ai lor.
De exemplu, o femeie care
nu are copii a primit indem-
nizaþii pentru douã naºteri,
potrivit presei elene.

Talibanii suspendã discuþiile
de pace cu americanii

Rebelii talibani au anun-
þat ieri, într-un comunicat,
suspendarea discuþiilor
preliminare, aflate în curs,
cu americanii, pentru a
pune capãt conflictului din
Afganistan. Înlãturaþi de la
putere la sfârºitul lui 2001,
de o coaliþie militarã condu-
sã de Washington, talibanii
conduc, de atunci, o rebeliu-
ne sângeroasã împotriva
autoritãþilor de la Kabul ºi a
aliaþilor lor din cadrul
Forþei NATO (ISAF), condu-
sã de Statele Unite.

Putin a decretat 4 zile
libere cu ocazia revenirii
sale la Kremlin

Premierul rus, Vladimir
Putin, a decretat, ieri, patru
zile libere, inclusiv 7 mai,
ziua învestiturii sale ca
preºedinte, pentru un man-
dat de ºase ani, oficial,
pentru ca ruºii sã se ocupe
de „grãdinãrit”, au anunþat
agenþiile ruse. Putin a
declarat cã din 6 pânã în 9
mai, ruºii nu vor mai merge
la serviciu, „populaþia
exprimându-se în favoarea
unor zile libere suplimentare
pentru a merge la þarã, la
grãdinãrit”. Ziua de 9 mai,
datã la care ruºii celebreazã
sfârºitul celui de-Al Doilea
Rãzboi Mondial, este liberã
în fiecare an. În plus, se va
lucra în sâmbetele de 5 ºi 12
mai, în schimbul liberelor
de pe 7 ºi 8 mai.
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7,00 Telejurnal matinal
8,00 România, zi de zi!
10,10 Film serial  * SECRETELE

DE LA PALAT
11,25 Circ internaþional
11,40 Fabrica de staruri
11,50 Film serial  *  LEGENDA

CAVALERULUI  RÃTÃCITOR ªI A
FRUMOASEI RAZÃ-DE-LUNÃ

12,30 UEFA Champions League
13,20 Film serial  * LEGENDA

CAVALERULUI RÃTÃCITOR  ªI A
FRUMOASEI RAZÃ-DE-LUNÃ

14,00 Telejurnal
14,45 e-Forum
15,15 Teleshopping
15,30 Tribuna partidelor parlamen-

tare
16,00 Parlamentul României
17,40 Film serial  *  LEGENDA

CAVALERULUI  RÃTÃCITOR  ªI A
FRUMOASEI RAZÃ-DE-LUNÃ

18,53  Jurnalul TVR
20,00 Dezbaterile Jurnalului
20,45 Fabrica de staruri
21,00 O datã-n viaþã
23,10 Film  * UNDE A DISPÃRUT

DIANNE?
0,45 În pat cu Madonna
2,40 e-Forum  (r)
3,05 Zoom
3,20 Telejurnal  (r)
4,20 Profesioniºtii...   (r)
5,10 Film serial  *  SECRETELE

DE LA PALAT  (r)

7,00 Teleshopping; 8,00 Adrenalitica
(r); 8,15 Pastila de sãnãtate;  8,25 Film
*  DRAGOSTEA ÎNVINGE TOTUL
(r); 10,00  Film serial  *  CATERINA
ªI FIICELE EI; 11,00 Confesiuni  (r);
12,00 Bazar  (r); 12,25 Ora de
business; 13,15 La mustaþã  (r);
14,00  Teleshopping;  14,35
Împreunã în Europa!;  15,30
Teleshopping; 16,00 Film serial  *
CATERINA  ªI FIICELE EI   (r);
17,00 Confesiuni;  18,00 Telejurnal;
18,30  Film * AMPRENTA  IUBIRII;
19,55 Bazar  (r); 20,20  Ora de
business; 21,15 Supravieþuitorii
dezastrelor; 22,00 Ora de ºtiri; 23,00
Fabrica de staruri..; 23,20 Unora le
place...; 0,15   Film serial  * BAT-
TLESTAR  GALACTICA; 1,05
Adrenalitica  (r); 1,20 Film *  DRA-
GOSTE  TRISTÃ   (r);  2,55  Ora de
business  (r); 3,45 Poate nu ºtiai.

6,00 Film * IARNA ÎN TIMP DE
RÃZBOI; 7,45 Film  * ROVER
DANGERFIELD; 9,00 Film *
CONSPIRAÞIA  TÃCERII;  10,30
Film serial  * BALUL DE ABSOLVI-
RE;  12,15  Film  * CRULIC,
CÃLÃTORIA SPRE DNCOLO;
13,30 Film * INTRUSUL; 16,05 Film
* O FAMILIE DE COªMAR; 17,40
Film * MATINAL CU SCANDAL;
19,30 Filme ºi vedete; 20,00 Film *
POLIÞIST ÎN MISIUNE; 21,45 Film
* STOPOVER; 22,00 Film serial  *
RIPOSTA;  23,35 Film  * GÃRZI DE
CORP ªI ASASINI; 1,50 Film  *
ARMA  CRIMEI.

6,00 Happy  Hour  (r)
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 *  ÎN PAªI DE DANS
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  * ÎN PAT CU

DUªMANUL
1,15 Film * ÎN PAªI DE DANS  (r)
3,15 Film * ÎN PAT CU DUªMA-

NUL   (r)
5,30 ProMotor  (r)

6,15 Film serial  * IUBIRE  BLES-
TEMATÃ  (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 Film serial
* LOLA; 23,30 Film serial * 7
PÃCATE; 0,30 Poveºtiri adevãrate
(r);  1,30 Film serial  * ÎMBRÃÞI-
ªÃRI 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); 5,45 Film
serial  *  LOLA  (r).

9,15 Film serial  *  CASA  FOSTER
PENTRU PRIETENI IMAGINARI
(r); 9,40 Teleshopping; 10,00 Happy
Hour; 11,15 Teleshopping;  11,30
Film serial  *  CASA  FOSTER
PENTRU PRIETENI IMAGINARI;
12,00 Film serial  *   DOUÃ
ACORDURI  (r);  12,30 Acasã în
bucãtãrie (r); 13,30 Teleshopping;
14,00 Film  * NEBUNII  (I)    (r);
15,00 Film serial  *   DOUÃ
ACORDURI;  16,00  Acasã în
bucãtãrie; 17,00 Film serial  *
ATINGEREA  VIEÞII (r);  18,00 Film
serial  * ACEEAªI CHRISTINE, ALTE
AVENTURI  (r);   19,00  Film serial  *
ATINGEREA VIEÞII; 20,00  Film *
STRÃINUL  (I); 22,00 Film *  CRIMA
DIN INSULÃ; 0,15  Film serial  *
DISPÃRUÞI FÃRÃ URMÃ;  1,15 Film
* CRIMA DIN INSULÃ   (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 * JUSTIÞIARUL
23,00 În puii mei!
0,15 Film * VIAÞA-N PUªCÃ-

RIE
1,45 Film   * JUSTIÞIARUL
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)
11,30 Teleshopping
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 Viceversa
17,00 Retrospectiva
18,00 Focus 18
19,00 Focus  sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film  * NIMENI NU

POATE OPRI CRIMELE
22,30 Film serial  * IUBIRI

SECRETE  (r)
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)

6,45 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 * LA VITEZÃ  MAXIMÃ;  22,30
Film * AMENINÞARE  MORTALÃ;
0,30  Gadgeturi, gadgeturi, gadgeturi;
1,00 Film serial  *   ÎN CÃUTAREA
FERICIRII (r); 2,00 Film   *
AMENINÞARE  MORTALÃ (r); 3,45
Pitici de varã  (r).

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 VAMPIRI-
LOR; 15,00 Film *  CRIMELE DIN
MIDSOMER; 17,00 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  * CU
DUªMANUL LA ALTAR; 1,00 Film
* RÃPITÃ  DIN DRAGOSTE.
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7,00  Clubul desene animate
8,10 Omul ºi timpul
9,30 Pelerin
10,00  Film  *   COMOARA

PIERDUTÃ A CAVALERILOR
TEMPLIERI

11,30 M.A.I. aproape de tine
12,00 Pro Patria
12,30 Europa mea  (r)
13,00 Jocuri ºi interese
14,00 Telejurnal
14,30 O datã-n viaþã  (r)
16,30 Ne vedem la TVR!  (r)
18,45 Teleenciclopedia
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Interviurile Jurnalului
20,25 Distractis Show
21,25 Fabrica de staruri
23,25 Profesioniºtii…
0,25 Film *  LA PORÞILE

GLORIEI
2,00 Ne vedem la TVR!  (r)
3,20 Circ internaþional  (r)

8,00 Cap compas; 8,30 Sfinþi ºi
meserii;  9,00 Magazin olimpic;
9,30 Magazin UCL; 10,00 Film
serial  *   CATERINA ªI
FIICELE EI;  11,00 Aventura
urbanã;  12,00 Face toþi banii;
13,00 Revoluþia lui Jamie; 13,30
România delicioasã;  14,00
Atenþie, se cântã!; 15,30  Zona
Zero; 17,00 Paºaport  de
România; 18,00 Naturã ºi
aventurã;   18,35  Rãzushow;
19,30 Topping;  20,00 Film serial
* CSI: CRIME ªI INVESTIGA-
ÞII;  22,00 Ora de ºtiri;  23,00
Timpul chitarelor; 0,00 Film serial
* BATTLESTAR  GALACTICA;
0,50 Film  *  AMPRENTA
IUBIRII  (r);   2,15 Film serial  *
CSI: CRIME ªI INVESTIGAÞII
(r); 3,45 Film serial  *     CATE-
RINA ªI FIICELE EI  (r); 3,45
Timpul  chitarelor  (r); 5,25
Mesager.

7,15 Film * NUMÃRÃTOAREA
MANUALÃ;   7,35 Film *
SURPRIZÃ: VINE POLLY!;
9,05 Film * CUM SÃ-ÞI
DRESEZI DRAGONUL; 10,40
Film  * NUNTÃ ÎN FAMILIA
NOASTRÃ;  12,20 Film serial  *
JIMMY ªI  HOPE;  12,45 Film
* BRIGADA PESTRIÞÃ; 14,15
Film * CONDAMNAT PE
NEDREPT;  15,45  Film *
POVESTEA JUCÃRIILOR 3;
17,30 Film * SHERLOCK
HOLMES; 19,35 Film serial  *
JIMMY ªI HOPE; 20,00 Film
serial *   CALIFORNICATION;
20,30 Film serial * CUM SÃ
REUªEªTI ÎN AMERICA;
21,00 Film  * SCHIMBUL;
23,20  Film   * TRANSFER DE
IDENTITATE;  0,50  Film  *
ªAH LA REGINÃ.

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 Film * URMAªUL

MÃªTII
16,00 Românii au talent  (r)
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film * BUN VENIT ÎN

JUNGLÃ!
22,45 Film  *  PACIFICATORUL
1,30 Film * BUN VENIT ÎN

JUNGLÃ!   (r)
3,15 Film * PACIFICATORUL

(r)
5,15 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).

9,45 Film serial  *    DOUÃ
ACORDURI  (r); 10,15 Happy
Hour  (r); 11,30 Film serial *
CASA  FOSTER PENTRU
PRIETENI IMAGINARI  (r);
12,00 Zoom în 10;  12,15 Lumea
Pro Cinema; 12,45 Acasã în
bucãtãrie; 13,45 Descoperã
România;  14,15 Acasã în
bucãtãrie;  15,15 Film serial *
ATNIGEREA  VIEÞII  (r);  16,15
Film  * STRÃINUL  (I)   (r); 18,00
Film serial  *   GOSSIP GIRL;
19,00  Film serial  * ATINGEREA
VIEÞII; 20,00 Film * STRÃINUL
(II); 21,45 Zoom în 10; 22,00
Film * CETATEA FEMEILOR;
1,00 Film serial *  DISPÃRUÞI
FÃRÃ URMÃ; 2,00 Film  *
CETATEA FEMEILOR  (r);  4,15
Film serial  *  DISPÃRUÞI FÃRÃ
URMÃ  (r); 5,00 Lumea Pro
Cinema  (r).

6,00 Film serial  *   LALE
07,00 Observator
10,00 Film * ROBINSON

CRUSOE
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 Te cunosc de undeva!
23,30 Film  * CULOARUL

MORÞII
3,00 Film * ROBINSON

CRUSOE  (r)
4,30 Film  * ODISEEA  (II)

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
Special B1;  20,00 Special B1;
22,00  ªtirile B1  TV; 22,30 X-
Press (r);  0,00 ªtirile Pro
TV; 1,00 Special B1 (r);   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 Film  * LUNA ªI STELELE
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 Camera de râs
14,00 Film * NIMENI NU

POATE OPRI CRIMELE  (r)
16,15  Schimb de mame (r)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * LA GRANIÞÃ
23,30 Film * NU-MI FRÂNGE

INIMA
2,00 Focus  (r)
3,00 Film *  LA GRANIÞÃ   (r)
6,00 Cunoaºte, viseazã,

iubeºte!  (r)

6,00 Pitici de varã  (r); 7,00
Pastila Vouã  (r);  7,30 Taxi
Driver  (r); 8,30 Baronii  (r);  9,15
Vouã  (r);  9,30 Film serial *
SUFLETE  PERECHE  (r);
10,30  Film serial  *  DRAGOSTE
DULCE – AMARÃ  (r); 11,30 Film
serial  *  AVENTURILE  LUI
TARZAN; 12,30 Poamã acrã  (r);
14,15 Film * RÃZBOI INTERGA-
LACTIC  (II);   16,15  Film   * LA
VITEZÃ MAXIMÃ  (r);  18,30
ªtiri Naþional TV; 19,15 Film
serial  *  SUFLETE  PERECHE;
20,15 Iubire interzisã; 22,00 Film *
JAF  ARMAT;  0,15 Schimb de
vieþi  (r);  1,30 Film * JAF
ARMAT  (r); 3,20 Baronii  (r);
4,00 Taxi Driver  (r).

6,00 Film  * OBSESIE  CRIMI-
NALÃ; 8,00  Film serial *
FETELE  GILMORE;  11,00
Film * JOCUL IUBIRII;  13,00
Film serial  *     HERCULE
POIROT;  15,00 Film  *
RÃPITÃ DIN DRAGOSTE;
17,00 Film serial  *   SOÞIA
PERFECTÃ; 18,00 Film serial *
SOÞII DE MILITARI; 19,00
Film serial  *    ANATOMIA  LUI
GREY;  0,00 Film  * CAMPIO-
NUL;  2,30 Film serial  *
HAVEN;  3,30 Film serial  *
MEDIUMUL.

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Progr

ame T
V

Progr
ame T

V

Progr
ame T

V

Progr
ame T

V

Progr
ame T

V

Progr
ame T

V

Progr
ame T

V

Progr
ame T

V

Progr
ame T

V



12 / cuvântul libertãþii vineri, 16 martie 2012programe TVprograme TVprograme TVprograme TVprograme TV

TVR 1

DUMINICÃ - 18 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 Tezaur folcloric
16,00 Dãnutz SRL
18,00 Lozul cel mare
18,50 Jurnalul TVR
20,00 Reportajele Jurnalului
21,40 Film * CÃPITANUL

ALATRISTE
23,00  Garantat 100%
0,10 Film *  POVARA TRECU-

TULUI
2,00 Dãnutz SRL  (r)
3,40 Reportajele jurnalului  (r)
4,10 12 mese   (r)
4,35 Universul credinþei  (r)

7,00 Teleshopping; 8,00
Topping  (r); 8,30 România
delicioasã  (r); 9,00 Paºaport
de România  (r); 10,00 Film
serial  *    CATERINA ªI
FIICELE EI; 11,00 Zon@ IT;
11,30 Info Mediu; 12,00 Fraþi
de viþã  (r); 13,00 Revoluþia
lui Jamie;  13,35  Pericol de
explozie; 15,00 Fabrica de
staruri; 17,00 D’ale lu’ Miticã;
18,00 Pescar hoinar; 18,35
Cooperativa Agricolã de
Fotbal; 19,00 Latitudini; 19,35
Pe picior mare; 20,15 Film  *
EPIDEMIE ÎN L.A.  (II);
21,45 Poate nu ºtiai; 22,00
Ora de ºtiri;  23,00 Acadeaua;
0,00 Film serial *   CSI:
CRIME ªI INVESTGAÞII;
0,55 Naturã ºi aventurã  (r);
1,25 Film *  EPIDEMIE ÎN
L.A.   (II)  (r); 2,25 Poate nu
ºtiai  (r);  3,10 Succes de
femeie  (r); 3,35  Film serial  *
CATERINA ªI FIICELE EI
(r).

6,00 Film *  MÃSURI  EX-
TRAORDINARE;  7,45
Adevãrata poveste a prinþesei
Leia; 9,00 Film  * MIªCAREA
PERFECTÃ;  10,40 Film *
PEªTELE CEL MARE; 12,45
Film  * SCRISORI CÃTRE
JULIETA; 14,30 Film *
ADAM; 16,10 Film * DRA-
GOSTE ªI ALTE NECAZURI;
18,00 Film * SOLISTUL;
20,00 Film * E TARE COM-
PLICAT!; 22,00 Film serial *
NOROCUL; 23,00  Film serial
*  RIPOSTA; 0,40 Film * NU-I
DE NASUL MEU; 2,25 Film *
E TARE COMPLICAT! (r);
4,25 Film * GRÃSANUL.

6,00 Film *  TUTENSTEIN:
ÎNFRUNTAREA FARAONILOR

7,00 ªtirile Pro TV
1,00 Dupã 20 de ani
11,00 Film *  URMAªUL

MÃªTII    (r)
13,00 ªtirile
13,05 Apropo TV
14,00 Film * NUNTÃ A LA

GREC
16,00 Film * MAESTRUL

BEÞIV
18,00 România, te iubesc!
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * EU, ROBOTUL
22,45 Film * GOL PUªCÃ
0,30 Apropo TV  (r)
1,15 Film * EU, ROBOTUL (r)
3,15 Film *   GOL PUªCÃ  (r)
4,45  Film *  TUTENSTEIN:

ÎNFRUNTAREA FARAONILOR
(r)

5,30  Film *  NUNTÃ A LA
GREC     (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 Teleshop-
ping; 14,30 Film serial *     ESME-
RALDA; 15,30 Film serial  *
ÎMBRÃÞIªÃRI PÃTIMAªE;
16,30 Doamne de poveste; 17,30
Film serial  * SUB CERUL ÎN
FLÃCÃRI; 19,30 Film serial  *
SUFLET  VÂNDUT;  20,30 Film
serial *   EVA  LUNA; 22,00  Film
serial  * LOLA; 23,30 Film serial *
7 PÃCATE; 0,30 Doamne de
poveste  (r);  1,30 Film serial *
ÎMBRÃÞIªÃRI  PÃTIMAªE  (r);
2,30 Film serial  *     ESMERALDA
(r);   3,30  Acasã în bucãtãrie   (r);
4,15 Film serial  *  7 PÃCATE   (r);
5,00 Doamne de poveste   (r).

10,00 Descoperã România;
10,30   Film serial  *  BEN 10:
ECHIPA EXTRATERESTRÃ (r);
11,00   Acasã în bucãtãrie; 12,00
Film serial  *     GOSIP  GIRL
(r); 13,00 Acasã în bucãtãrie;
13,30   Film serial  * ATINGEREA
VIEÞII  (r); 14,00 ProMotor;
14,30 Lumea Pro Cinema;
15,00 Zoom în 10; 15,15 Film
serial  *    ATINGEREA VIEÞII
(r); 16,15 Film  * STRÃINUL
(r);  18,00 Film serial  *   GOS-
SIP  GIRL: INTRIGI LA NEW
YORK; 19,00  Film serial *
ATINGEREA  VIEÞII; 20,00 Film
* DUMINICA ÎN FAMILIE;
22,00 Film * POLIÞIªTII;  0,15
Film serial *  DISPÃRUÞI FÃRÃ
URMÃ; 1,15 Film * POLIÞIªTII
(r);    3,00 Lumea Pro Cinema
(r);  3,30 Apropo TV  (r).

6,00 Film serial  *    LALE
7,00 OBSERVATOR
10,00  Film * DEMONII KUNG

FU
12,00 Film serial  * HERCULE
13,00 OBSERVATOR
13,30 Gabi Firea Show
16,00 OBSERVATOR
16,30 Te cunosc de undeva!

(r)
19,00 OBSERVATOR
20,20 În puii mei!
21,45 Film * GOLDENEYE
0,30 Film * CÂND  DRAGOS-

TEA UCIDE
2,30 În puii mei!  (r)
3,40 Film serial  *    HERCU-

LE  (r)
4,20 Film *  DEMONII KUNG

FU   (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 * NU-MI FRÂNGE

INIMA!  (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 Film *   SÃRUTUL

ÎNGHEÞAT AL MORÞII
2,00 Focus  (r)
3,00 Film *  SÃRUTUL ÎNGHE-

ÞAT AL MORÞII    (r)
5,00 F Pod

7,00 Grupul Vouã; 7,30 Taxi
Driver  (r);  8,30  Baronii  (r);
9,15 Grupul Vouã  (r); 9,30  Film
serial  *  SUFLETE PERECHE
(r);  10,30 Film serial  *    AVEN-
TURILE LUI TARZAN; 11,30
Film *  RÃZBOI INTERGALAC-
TIC  (r); 13,30 Sã v-amintiþi
duminica;  16,45   Iubire
interzisã  (r); 18,30 ªtiri Naþional
TV; 19,15 Film serial * SUFLETE
PERECHE; 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); 5,00
Pitici de varã  (r).

6,00 Film  * JOCUL IUBIRII;
8,00 Film serial * ANATOMIA
LUI GREY; 13,00 Film serial
* HERCULE  POIROT; 15,00
Film   * OBSESIE  CRIMI-
NALÃ; 17,00  Film * RÃPITÃ
DIN DRAGOSTE:  19,00 Film
serial *   FETELE GILMORE;
21,00 Film serial  *  SOÞIA
PERFECTÃ; 22,00 Film
serial *   SOÞII DE  MILI-
TARI; 23,00 Film serial  *
CU SÂNGE RECE; 1,00 Film
*  CU DUªMANUL LA
ALTAR; 2,45  Film  * CAM-
PIONUL; 5,15 Film serial  *
FARMECE.

TVR 1

LUNI - 19 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 Dincolo de celebritate
11,30 Presã ºi putere  (r)
12,25 Fabrica de staruri
12,45 Film serial *   LEGENDE-

LE PALATULUI
14,00 Telejurnal
15,30 Maghiara de pe unu
16,50 Film serial *  TUNEL

SPRE LIBERTATE  (II)
17,40 Film serial * LEGENDA

CAVALERULUI RÃTÃCITOR
18,53 Telejurnal
20,00 Jurnal plus
20,50 Fabrica de staruri
21,00 Film * HENRIC AL VIII-

LEA   (I)
22,00 Cu ochii’n patru
23,10 Replay
0,30 Nocturne
1,30 Film *  TUNEL SPRE

LIBERTATE  (II)  (r)
2,15  Cu ochii’n patru   (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 8,15 Pericol
de explozie  (r); 9,30  Pescar
hoinar; 10,00 Fabrica de staruri;
11,00 Confesiuni  (r); 12,00 Ora
de business  (r); 13,00 Aventura
urmanã  (r); 14,00 Teleshopping;
14,35 Împreunã în Europa!;
16,00 Film serial *  CATERINA ªI
FIICELE EI  (r); 17,00 Confesi-
uni; 18,00 Telejurnal;  18,25
Pastila de sãnãtate  (r); 18,35 Pe
picior mare  (r); 19,00 Arena
Leilor; 20,00 Fabrica de staruri;
20,30 Ora de business; 21,30 La
mustaþã;  22,30 Ora de ºtiri;
23,00 Face toþi banii; 23,30
Fabrica de staruri; 0,00 Film serial
*  LEGE ªI ORDINE; 0,55 Azi
despre mâine;  1,25 Film serial *
CATERINA ªI FIICELE EI  (r);
2,15 Fabrica de staruri   (r); 2,45
Ora de business  (r); 3,40 La
mustaþã  (r); 4,25 Confesiuni  (r).

6,00 Film * SOLISTUL; 7,55 Filme
ºi vedete; 8,20 Film * NATALEE
HOLLOWAY: RÃPITÃ ÎN
PARADIS;   9,45 Film  *  CINE
VREA PIELEA LUI ROGER
RABBIT?; 11,30 Film * ARBORE-
LE  VIEÞII;  13,45 Premiile
Academiei Europene de Film 2011;
15,20 Film *  X-MEN  2; 17,35 Film
* UNDE ESTE DRAGOSTEA?;
19,30 Pe platourile de filmare;
20,00  Film serial  * NOROCUL;
21,00 Film * AGATHA;  22,35 Film
serial *  CALIFORNICATION;
23,35 Film serial * CUM SÃ
REUªEªTI ÎN AMERICA; 23,35
Film *  FRANCESCA;  1,15 Film  *
LEGIUNEA.

7,00 ªtirile PRO TV
10,00 Film *  MAESTRUL

BEÞIV    (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
20,00 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;
11,30 Film serial * CASA FOSTER
PENTRU PRIETENI IMAGINARI;
12,00 Film serial *  TABÃRA
LAZLO; 12,30 Acasã în bucãtãrie;
13,30 Teleshopping; 14,00 Lumea
Pro Cinema  (r); 14,30  Acasã în
bucãtãrie; 15,30 Film serial *
STRÃINI ÎN AMERICA;  16,30
Film serial * ATINGEREA VIEÞII
(r);  17,30 Film  * DUMINICA ÎN
FAMILIE  (r);  19,00 Film serial *
ATINGEREA VIEÞII; 20,00 Film
serial * ACEEAªI CHRISTINE,
ALTE AVENTURI; 21,00 Film
serial  *  DOI BÃRBAÞI ªI
JUMÃTATE;  22,00 Film * MAGIA
ZÃPEZII; 0,00 Film serial * ÎN
MINTEA CRIMINALULUI  (r);
1,00 Film serial  * POLIÞIªTI  CU
PROBLEME; 1,45 Film * MAGIA
ZÃPEZII  (r); 3,15 Lumea Pro
Cinema  (r); 3,45 Apropo TV.

6,00 OBSERVATOR
8,00 Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul meu
11,10 Film * MAJORETELE
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Film * TRENUL MORÞII
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film * TRENUL MORÞII

(r)
3,00 Film serial *  AVENTURI-

LE LUI  SINBAD   (r)
4,00 Acces direct  (r)

6,00 Lumea lui Banciu  (r); 7,00
ªtirile B1 TV;  7,45 Teleshop-
ping; 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).

6,00 Cireaºa de pe tort  (r)
7,00 Totul despre mame
8,00 Cunoaºte, viseazã, iubeºte!
9,30 Film serial * ÎNTÂLNIREA

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

PERFECT
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 Mondenii
21,45 Bãtrâni ºi neliniºtiþi
22,15 Film serial *   TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
23,45  Film *  ODISEEA

CHINEZEASCÃ
1,30 Focus   (r)
2,30 Teo  (r)
3,30 Film *  ODISEEA  CHINE-

ZEASCÃ   (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  * VEDERE DE ANSAMBLU;
17,00  Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 19,00 Film serial *
FETELE GILMORE;  20,00 Film
serial  *  ANATOMIA LUI GREY;
21,00 Film serial *  HAVEN;  22,00
Film serial *  MEDIUMUL; 23,00
Film serial *  SOÞII DE MLITARI;
0,00 Film serial * CU SÂNGE
RECE; 2,00 Film serial *  FARME-
CE;  3,00 Film serial  *  BUFFY,
SPAIMA  VAMPIRILOR; 4,00
Film serial * FARMECE.

6,00 Sare ºi piper  (r); 7,45 Taxi Driver
(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
PERECHE;  21,15 Film serial *
DESTINUL   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).
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TVR 1

MARÞI - 20 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
11,30 M.A.I. aproape de tine  (r)
12,00 Finanþa ºi afaceri
12,25 Fabrica de staruri
12,45 Film serial  *   LEGENDE-

LE  PALATULUI  (r)
14,00 Telejurnal
14,45 Teleshopping
15,30 Rom european
16,00 Maghiara  de pe unu
16,50 Film *  TUNEL SPRE

LIBERTATE  (III)
17,40 Film serial * LEGENDA

CAVALERULUI RÃTÃCITOR
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Telejurnal
20,50 Fabrica de staruri
21,10 Film *  PASIUNE

OBSESIVÃ  (I)
22,40 Film  * APARENÞE

ÎNªELÃTOARE
0,30 Film *  TUNEL SPRE

LIBERTATE  (III)  (r)
1,25 Finanþe ºi afaceri  (r)
1,50 Replay  (r)
3,00 Rom european  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 7,00
Teleshopping; 8,00  Face toþi banii
(r);  9,00  Cooperativa Agricolã de
Fotbal  (r);   10,00 Fabrica de
staruri; 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  *
CATERINA ªI FIICELE EI  (r);
17,00 Confesiuni; 18,00 Telejur-
nal;  18,25 Film *  UN STRÃIN ÎN
FAMILIE; 20,00 Fabrica de
staruri; 20,30 Ora de business;
21,30 La mustaþã; 22,30  Ora de
ºtiri;  23,30  Fabrica de staruri;
0,00 Film serial *  LEGE ªI
ORDINE  (r);  0,55 Auto-mania;
1,25 Film serial *  CATERINA ªI
FIICELE EI;  2,15 Fabrica de
staruri  (r); 2,45  Ora de business
(r); 3,40 La mustaþã  (r); 4,30
Confesiuni  (r); 5,20 Mesager.

7,55 Film * CU DUZINA E MAI
IEFTIN!; 9,35 Film * PERCY
JACKSON ªI OLIMPIENII:
HOÞUL FULGERULUI; 11,30
Film * LIGA  DREPTÃÞII; 12,45
Film  * MATINAL CU SCANDAL;
14,30 Film  * CUM SÃ-ÞI
DRESEZI DRAGONUL;  16,05
Film  * HAMLET;   18,10  Film  *
ULTIMUL CÂNTEC; 20,00 Film *
CIRCUL  ORORILOR;  21,50
Film * MIªMAªURI ÎN STIL
MARE;  23,35   Film serial  *
URZEALA  TRONURILOR; 1,30
Film  * FURTUL DE DIAMANTE.

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 MasterChef
22,30  ªtirile Pro  TV
23,00 Film serial  *   SPARTA-

CUS: NISIP ÎNSÂNGERAT
0,00  MasterChef   (r)
2,00 ªtirile Pro TV  (r)
3,30 Film serial  * SPARTACUS

NISIP ÎNSÂNGERAT   (r)
4,15 Desene animate   (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); 5,15 Poveºtiri
adevãrate  (r).

8,45 Desene animate (r);  9,40
Teleshopping;   10,00  Happy  Hour;
11,15 Teleshopping; 11,30 Desene
animate;  12,30 Acasã în bucãtãrie
(r); 13,30 Teleshopping; 14,00  Film
serial *  DOUÃ ACORDURI; 15,00
Film serial * STRÃINI ÎN AMERICA;
16,00 Acasã în bucãtãrie; 17,00  Film
serial  *  ATINGEREA  VIEÞII  (r);
18,00 Film serial  *  ACEEAªI
CHRISTINE, ALTE AVENTURI  (r);
19,00  Film serial  *  ATINGEREA
VIEÞII; 20,00 Film serial  *  ÎN
MINTEA ERICÃI; 21,00 Film serial  *
ACEEAªI CHRISTINE, ALTE
AVENTURI;  22,00  Film   * ASUL
AªILOR; 0,15  Film serial  * ÎN
MINTEA  CRIMINALULUI  (r); 1,15
Film serial  * POLIÞIªTI CU
PROBLEME; 2,00 Film   * ASUL
AªILOR  (r); 3,30 Lumea Pro
Cinema  (r); 4,00 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 *  PRMA  PAGINÃ
3,00 Film serial * AVENTURILE

LUI SINBAD
4,00 Acces direct  (r)

6,00 Lumea lui Banciu  (r); 7,00
ªtirile B1 TV;  7,45 Teleshop-
ping;  8,00 ªtirile B1 TV; 9,00
ªtirile B1 TV; 9,45 Teleshop-
ping; 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
întrebãrii  (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
8,00 Viceversa  (r)
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 *  MISIUNE

IMPOSIBLÃ 2
22,15 Film serial  *  TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
23,45 Film  * RÃZBOIUL

LUMILOR: A DOUA INVAZIE
1,30 Focus  (r)
2,30 Teo  (r)
3,30 Film *  RÃZBOIUL

LUMILOR    (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; 12,00
Grupul Vouã  (r); 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
*  PARADISUL  FURAT; 17,00 Film
* CRIMELE  DIN  MIDSOMER;
19,00 Film serial  *   FETELE
GILMORE; 20,00 Film serial  *
ANATOMIA  LUI  GREY;  21,00
Film * OCHI DE ÎNGER;   23,00
Film  * ROMANE ªI PSIHOTERA-
PIE; 1,00 Film  * VEDERE DE
ANSAMBLU; 3,00 Film serial  *
BUFFY, SPAIMA VAMPIRILOR.

TVR 1

MIERCURI - 21 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 Dincolo de celebritate
11,30 Jocuri ºi interese  (r)
12,25 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)
16,50 Film * TUNEL SPRE

LIBERTATE  (IV)
17,40 Film serial * LEGENDELE

PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
20,50 Fabrica de staruri
21,10 Film *  PASIUNE

OBSESIVÃ  (II)
22,40 Film  *  AMOR DANSANT
0,25 Film  *  TUNEL SPRE

LIBERTATE  (r)
1,20 La vie en rose  (r)
2,00 Garantat 100%  (r)
2,55 Europa mea  (r)
3,20 Telejurnal

6,00 Ora de ºtiri  (r);  7,00
Teleshopping;  8,10 Film  *  UN
STRÃIN ÎN FAMILIE; 9,45
Adrenalitica; 10,00 Fabrica de
staruri; 11,00 Confesiuni  (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 Film serial * CATERINA ªI
FIICELE EI;  17,00 Confesiuni;
18,00 Telejurnal; 18,20 Film   *
CANIONUL BLESTEMAT;
20,00 Fabrica de staruri; 20,25
Pastila de sãnãtate; 20,25 Poate
nu ºtiai; 20,30  Ora de business;
21,30 La mustaþã;  22,30 Ora de
ºtiri; 23,00  Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER;  1,00 Film * CU
DUªMANUL LA ALTAR;  3,00
Film serial *  BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR.

6,00 Film * ULTIMUL CÂNTEC;
7,45 Film *  PRINÞESE DE
CULOARE; 9,15 Film *  ÎL VEI
ÎNTÂLNI PE STRÃINUL
VISURILOR TALE;  10,55 Film *
VICTOR; 12,30 Film * INVENTA-
REA  MINCIUNII; 14,10 Film *
NUNTÃ ÎN FAMILIA NOASTRÃ;
15,50 Film  * NUMAI TATÃ SÃ
NU FII!;   17,55 Film  * DE
NEOPRIT; 19,35 Film serial  *
JIMMY ªI HOPE; 20,00 Film * E
TARE COMPLICAT!; 22,00 Film
serial *  NOROCUL; 23,05 Film  *
ADIO GARY!;  0,20 Film *
RISCURI; 2,00 Film   *   BÃIEÞII
NU PLÂNG NICIODATÃ.

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 * SÃRUTUL CARE

UCIDE
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  4
0,30 ProMotor  (r)
1,00 Apropo TV (r)
2,00 ªtirile Pro TV  (r)
3,30 Film *  ACADEMIA DE

POLIÞIE 4  (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).

8,45 Film serial * TABÃRA LAZLO
(r); 9,40 Teleshopping; 10,00  Happy
Hour;   11,15 Teleshopping; 11,30
Film serial  * TABÃRA  LAZLO;
12,30 Acasã în bucãtãrie  (r); 13,30
Teleshopping; 14,00   Film serial  *
DOUÃ  ACORDURI  (r);  15,00 Film
serial  * STRÃIN ÎN AMERICA  (r);
16,00 Acasã în bucãtãrie;  17,00  Film
serial  * ATINGEREA VIEÞII  (r);
18,00  Film serial  * ACEEAªI
CHRISTINE, ALTE AVENTURI   (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   *
MANIA  GRANDORII;  0,00 Film
serial  * ÎN MINTEA CRIMINALU-
LUI  (r);  0,45  Film serial *  POLI-
ÞIªTI CU PROBLEME; 2,00 Lumea
Pro Cinema  (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
1,00 Film serial  * LA BIROU
1,30 Film *  BANI ÎNSÂNGE-

RAÞI
3,30 Film serial *  MR. BEAN  (r)

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 Îmblânzirea scorpiei  (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  *  JURNALUL

UNUI UCIGAª ÎN SERIE
1,30 Focus  (r)
2,30 Teo  (r)
3,30 Film  * JURNALUL UNUI

UCIGAª ÎN SERIE    (r)
5,30 Film serial  *  TRÃSNIÞII  (r)

6,00 Film  *  CRIMELE DIN
MIDSOMER; 8,00 Film serial  *
FARMECE; 9,00 Film serial  *
BUFFY, SPAIMA  VAMPIRI-
LOR; 10,00  Film * CRIMELE
DIN MIDSOMER;   12,00 Film
serial * FETELE GILMORE;
13,00  Film serial  *   ANATO-
MIA  LUI  GREY; 14,00 Film
serial  * BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR;  15,00  Film *
CAPCANÃ ÎN LUMEA MODEI;
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  PERFEC-
TÃ;  23,00 Film  * CRIMELE
DIN MIDSOMER;  1,00 Film  *
CU DUªMANUL LA ALTAR;
3,00 Film serial  *  BUFFY,
SPAIMA VAMPIRLOR.

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; 5,00
Taxi Driver  (r).
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Filmele din perioada 16.03 - 22.03.2012

JOI - 22 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
11,30 12 mese  (r)
11,50 Bebe magia
12,25 Fabrica de staruri
12,40 Film serial  *    LEGEN-

DELE PALATULUI
14,00 Telejurnal
14,45 Interes general
15,15 Teleshopping
15,30 Akzente
16,50 Lozul cel mare
17,40 Film serial *  LEGENDE-

LE  PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Dezbaterile Jurnalului
21,10 Zona Zero
22,40 Exclusiv
23,50 Ca la carte
0,20 Bebe magia  (r)
0,50 Tezaur folcloric  (r)
1,50 Interes general  (r)
2,15 Documentarele Televiziunii

Române  (r)
3,20 Jurnalul  TVR  (r)
4,20 Jurnal plus  (r)

6,00 ORA DE ªTIRI  (r);  6,25
Arhitexturi (r); 7,00 Teleshopping;
8,10 Film *  CANIONUL BLESTE-
MAT  (r);  9,50 Pastila de sãnãtate;
10,00 Fabrica de staruri; 11,00
Confesiuni  (r); 12,00    Ora de
business; 13,00  La mustaþã  (r);
14,00 Tribuna partidelor parlamen-
tare;  14,35 Împreunã în Europa!;
15,30 Teleshopping; 16,00 Film
serial *   CATERINA ªI FIICELE
EI;    17,00  Confesiuni; 18,00
Telejurnal; 18,15 Film  *  LUNA
DE MIERE CU MAMA;  20,00
Fabrica de starur; 20,30 Ora de
business;   21,30 La mustaþã;
22,30 Ora de ºtiri; 23,30 Fabrica
de staruri; 0,00 Film serial *  LEGE
ªI ORDINE  (r); 0,55 Cap
compass  (r);  1,25 Film serial *
CATERINA ªI FIICELE EI   (r);
2,15 Fabrica de staruri  (r);  2,45
Ora de business  (r);  3,40 La
mustaþã  (r); 4,30 Confesiuni  (r);
5,20 Mesager.

7,40 Pe platourile de filmare; 8,10
Film *  AGATHA;  9,50 Film * O
FAMILIE DE COªMAR;  11,25
Film *  O RELAÞIE  SPECIALÃ;
12,55 Film * POVESTEA  JUCÃ-
RIILOR 3; 14,40 Film * JACK;
16,30 Film  * BALUL DE ABSOL-
VIRE; 18,15 Film * SCRISORI
CÃTRE JULIETA;  20,00 Producã-
torul; 21,25 Film * CU PLÃCERE!;
22,55 Film  * LEGIUNEA;  0,35
Film serial *  RIPOSTA; 2,10 Film *
INVADAREA  LUMII: BÃTÃLIA
LOS  ANGELES.

6,00 Happy  Hour  (r)
07,00 ªtirile Pro TV
10,00  Film  * SÃRUTUL CARE

UCIDE  (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  *  VÂNÃTOAREA LUI

„OCTOMBRIE  ROªU”
2,30 ªtirile Pro TV  (r)
4,00 Film *  ZONA DE IMPACT   (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 *  TABÃRA  LAZLO
(r); 9,40 Teleshopping; 10,00 Happy
Hour;  11,15 Teleshopping;  11,30
Film serial  * TABÃRA  LAZLO; 12,30
Acasã în bucãtãrie;  13,30 Teleshop-
ping; 14,00 Film *  MANIA  GRAN-
DORII    (r);  16,00   Film serial  *
STRÃINI ÎN AMERICA  (r); 17,00
Film * NEBUNII (II);    19,00 Film
serial * ATINGEREA  VIEÞII; 20,00
Film serial * ÎN MINTEA CRIMINA-
LULUI; 21,00 Film serial  *
ACEEAªI CHRISTINE, ALTE
AVENTURI; 22,00 Film * TENTAÞIA;
0,00 Film serial * ÎN MINTEA
CRIMINALULUI  (r);  1,00 Film
serial *    POLIÞIªTI CU PROBLE-
ME; 1,45 Film  *  TENTAÞIA  (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 BURLACUL
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,00  Film * EU SUNT SFÂR-

ªITUL
3,00 OBSERVATOR  (r)
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 Soacra la putere  (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   *    TRÃS-

NIÞII  (r)
18,00 Focus
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 M-a fãcut mama artist
22,15 TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
23,45 Film   * ZECE
1,30 Focus  (r)
2,30 Teo  (r)
3,30 Film  * ZECE  (r)
5,30 Film serial *    TRÃSNI-

ÞII  (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; 12,00
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);  3,00 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  * NU
CAPITULEZ; 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; 4,00 Film
serial *  FARMECE.

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

OGLINDÃ, OGLINJOARÃ

CEVA BUN DE LA VIAÞÃ

Ore de spectacol:
14.00; 19.00
Gen film:
Aventuri, Comedie,
Dramã, Fantastic
Cu: Lily Collins, Sean
Bean,  Julia Roberts
Regizor: Tarsem Singh

21 Jump Street
o adresã de pominã
Ore de spectacol:
16:30, 21:15
Gen film:
Acþiune, Comedie
Cu: Jonah Hill, Chan-
ning Tatum
Regizor: Phil Lord,
Chris Miller

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.
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Consiliul Local Mischii scoate la licitaþie în vederea con-
cesionãrii sediul fostului CAP, din sat Motoci ºi teren afe-
rent în suprafaþã de 1000 mp. Licitaþia va avea loc în data
de 10 aprilie 2012, ora 11.00, la sediul Consiliului Local
Mischii. Documentaþia de atribuire ºi relaþii suplimentare
se obþin de la sediul Consiliului Local Mischii. Telefon
contact: 0251/450.194.
Consiliul Local Mischii scoate la licitaþie în vederea închi-
rierii spaþiu destinat deschidere punct farmaceutic situat în
comuna Mischii, sat Mlecãneºti, în incinta Grãdiniþei Mle-
cãneºti. Licitaþia va avea loc în data de 9 aprilie 2012, ora
11.00, la sediul Consiliului Local Mischii. Documentaþia de
atribuire ºi relaþii suplimentare se obþin de la sediul Consi-
liului Local Mischii. Telefon contact: 0251/450.194.
SC SPRINT MET SRL anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu
privind activitatea de colectare metale feroase ºi neferoa-
se ce se desfãºoarã în oraºul Filiaºi, strada 24 Ianuarie
nr. 112, judeþul Dolj. Informaþiile privind potenþialul im-
pact asupra mediului pot fi consultate la sediul ARPM
Craiova, strada “Petru Rareº” nr. 1, zilnic între orele 9.00
– 14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la se-
diul ARPM Craiova pânã la data de  30.03.2012.
SC MITOLUP SRL anunþã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu privind
activitatea de colectare metale feroase ºi neferoase ce se
desfãºoarã în oraºul Dãbuleni, strada “Alecu Russo” nr.
7A, judeþul Dolj. Informaþiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consultate la sediul ARPM Craova,
strada “Petru Rareº” nr. 1, zilnic între orele 9.00 – 14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM
Craiova pânã la data de  30.03.2012.
SC TONER MET SRL anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu
privind activitatea de colectare metale feroase ºi neferoa-
se ce se desfãºoarã în comuna Coºoveni, strada “Inginer
Marinescu” nr. 43, judeþul Dolj. Informaþiile privind po-
tenþialul impact asupra mediului pot fi consultate la se-
diul ARPM Craiova, strada “Petru Rareº” nr. 1, zilnic între
orele 9.00 – 14.00. Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul ARPM Craiova pânã la data de  30.03.2012.
Pierdut cinci chei yale ºi o cheie telecomandã pentru uºi
autoturism în zona Lipscani – Unirii. Aducãtorului recom-
pensã. Telefon: 0746/117.049.

Anunþul tãu!

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

CERERI SERVICIU
Posed Dacia Papuc, solicit an-
gajare, maxim 40 – 50 Km în
afara oraºului. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.

OFERTE SERVICIU
Prepar torturi pentru mese festi-
ve, folosind ingrediente natura-
le. Relaþii la telefon: 0740/
645.126.
Filmez, fotografiez la preþuri
avantajoase albume digitale cu
calitate de înaltã rezoluþie ºi fil-
mãri de înaltã clasã HD sau DV.
Telefon: 0766/359.513.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/906.706.
Profesoarã liceu meditez lmba
românã, orice nivel. Telefon:
0770/661.161.

Amenajãri construcþii. Telefon:
0753/046.965.
Executãm  lucrãri de tapiþere ºi
mobilier de recondiþionat. Tele-
fon: 0724/787.267.
Ieftin! execut reparaþii frigidere
ºi lãzi frigorifice la domicilil clien-
þilor. Telefon: 0740/895.691.
Execut instalaþii sanitare, preþ
avantajos. Telefon: 0763/
360.851.
Remediez ºi execut tâmplãrie
PVC ºi aluminiu, preþ convena-
bil. Telefon: 0761/136.407.
Caut persoanã pentru îngrijire
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. Telefon:
0744/345.112.

Pictez icoane foiþã ºi în ulei sau
tablouri peisaje, portrete, etc. la
comandã. Telefon: 0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez pentru
categoria B. Telefon: 0744/
211.789; 0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0771/215.774; 0722/943.220.
Amenajãri interioare. Telefon:
0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând douã apartamente (2 ºi
3 camere), împreunã sau se-
parat, semidecomandate, bi-
lateral, renovate ºi moderni-
zate, etaj 1/P+4, izolaþie termi-
cã, parchet original restau-
rat, termopan, centralã pro-
prie în fiecare apartament,
Brazda lui Novac (zona BRD
– Complex Vechi), preþ nego-
ciabil. Accept credit Prima
Casã. Tel.: 0746.241.231.
Vând apartament în Craioviþa Nouã,
superîmbunãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere
Mc’Donald. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând apartament 2 camere Braz-
dã parter, preþ negociabil. Telefon:
0249/516.582; 0729/004.018.

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

0729/163.267
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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 de-
comandat, zonã centralã. Tele-
fon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere
mobilat, 70.000 Euro Lãpuº
Argeº. Telefon: 0770/ 317.820.
Vând apartament 3 camere,
parter, lângã Primãrie. Tele-
fon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 camere.
Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, termo-
pan, uºã metalicã, centralã, izo-
laþie termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi 3
camere decomandate, 77 mp,
50.000 euro, negociabil. Tele-
fon: 0764/658.600.
Vând (închiriez) apartament 4
camere, parter, vedere trilatera-
lã, 100 mp, centralã, AC, gresie,
faianþã, parchet stejar masiv, 2
bãi, 2 balcoane închise, jaluze-
le exterioare, izolaþie exterioarã,
cart. Sãrari, 79.000 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

CASE
Vând casã Siliºtea Crucii, teren
5000 mp central. Telefon: 0728/
053.012; 0744/319.448; 0747/115.485.
Vând vilã nouã. Telefon: 0784/
200.037.

Vând gospodãrie formatã din 2
case, anexe, curte – 38 ari în
Valea Stanciului, Þugureºti –
Dolj. Telefon: 0721/502.003.
Particular, vând casã Craiova,
str. Drumul Jiului, 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire centra-
lã. Telefon: 0746/498.818.
Particular, vând casã în Centru.
Telefon: 0760/654.164.
Vând casã,  parter, etaj, mansar-
dã, 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 + depen-
dinþe, teren+ vie, totul în curte
3000 mp. Negociabil. Telefon:
0755/805.422.
Vând casã modestã str. „Zore-
lelor” nr. 1, preþ negociabil. Te-
lefon: 0751/124.146.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str. „Flu-
turi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti + teren (4300
mp). Telefon: 0768/710.866.

SCHIMBURI
Schimb apartament etaj 1, 2
camere, Kaufland – Penny, cu
similar Brazdã sau Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0723/692.884.
Casã Craiova - 5 camere, baie,
bucãtãrie, încãlzire centralã, cu
apartament 3 sau 4 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 camere
în Craioviþa cu apartament 4
camere în Craioviþa + diferenþa.
Telefon: 0761/647.718.

Proprietar, schimb garsonierã
Rovine, parter, îmbunãtãþitã, cu
apartament Rovine, Lãpuº-
Argeº, Lãpuº, Calea Bucureºti,
Centru, parter sau etajul I. Tele-
fon: 0752/641.487.
Schimb casã cu 3 camere ºi
magazin + anexe în oraºul Co-
rabia, are facilitãþi cu apartament
2 camere în Craiova. Telefon:
0770/918.018; 0351/172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Particular, vând 3000 mp intra-
vilan, cadastru REDEA, judeþul
Olt. Telefon: 0768/612.733.
Vând teren 500 mp Lac Avioa-
ne. 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 deschidere
30 m, casã, fântânã, apã, gaze,
cadastru, intabulare. Telefon:
0251/450.498; 0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschidere
drum uropean Pieleºti (Pârºani)
spate Q. Fort (7 euro mp). Tele-
fon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000 mp
ºi teren intravilan 1200 mp. Te-
lefon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând teren 500 mp Lac Avioa-
ne. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484.
Vând proprietate Cârcea – Via-
duct, locaþie deosebitã. Telefon:
0721/995.405.

Vând urgent teren Comuna Ma-
glavit, preþ negociabil. Telefon:
0758/937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe ma-
lul Oltului dincolo de Slatina.
Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp, 1000
mp Calea Bucureºti – Citroen,
Mazda, deschidere 35 m, ideal
hale, depozite, showroom. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fermieru-
lui. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, deschde-
re 20 m în oraº. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Govora
„Belvedere”, toate utilitãþile insta-
late, împrejmuit, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Proprietar vând 3 terenuri: 5000
m cu 20 m deschidere drum
European  Craiova –  Balº-Bu-
cureºti, cu utilitãþi, pentru inves-
tiþii; 5000 m Pieleºti – „Q Fort”;
1000 m Cârcea – Centura Ford.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp zona „A”, toate
utilitãþile, cadastru, intabulare,
deschidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp, 1500
mp ºi 1900 mp în Vârvoru de
Sus, fiind la stradã betonatã ºi
cu toate facilitãþile, preþ conve-
nabil. Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.
Vând teren intravilan la intrare în
Preajba, 700 mp sau variante.
Telefon: 0723/253.544.
Vând teren 3,15 ha, plantaþie
pomi pe marginea lacului Fân-
tânele. Telefon: 0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt arabil în
comuna Amãrãºtii de Jos, Dolj.
Telefon: 0351/422.201.
Vând 8 ha plantaþie meri Balta
Ciutura. Telefon: 0744/319.448.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000 km
parcurºi, stare excepþionalã.
Telefon: 0747/080.046.

STRÃINE
Vând Renault Clio, diesel, 2005,
full option, garaj, unic proprie-
tar. Telefon: 0760/272.814.
Vând Hyunday Tucson, fabrica-
þie 2007. Telefon: 0740/117.007.
Vând Nubira II, CDX fabricaþie
2001. Telefon: 0752/236.480.
Vând Audi A6, 2006, full optio-
nal, piele, bleu-marin metalizat,
perfect, distribuþie nouã, revizie
Audi – service, motor 2000 TDI.
Telefon: 0762/109.595.
Vând Seat Ibiza înmatriculat
2009, preþ negociabil. Telefon:
0731/580.605.
Vând Mitsubishi Galant GLSA –
fab. 96, geamuri electrice, închi-
dere centralizatã, AC, radio – CD,
219.000 km, înmatriculatã re-
cent nr. Bulgaria, preþ negocia-
bil. Telefon: 0725/923.311.
Vând Nubira 1 GPL omologat,
2200 E, negociabil. Telefon:
0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fabricaþie
2002, motor 1,4, benzinã, climã,
geamurui securizate, oglinzi
electrice, închidere centraliza-
tã, preþ 2000 euro, negociabil.
Telefon: 0767/311.574.
Vând Chevrolet Aveo, berlinã
2008, preþ 3900 E. Telefon:
0768/417.804.
Vând Mercedes C 180 coupe, an
2002, full option, anvelope varã +
iarnã. Telefon: 0761/137.238.

DIVERSE
Arzãtoare gaze, aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, canistre metal
20 litri, alternator 12V, polizor flex
D 125x 850 W, preþ negociabil.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând cal semigreu, 9 ani. Tele-
fon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fontã 30
lei; uºã cu toc 30 lei; fereastrã cu
toc, geam 30 lei, linoleu pânzat 3
lei mp. Telefon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz Dres-
den. Telefon: 0251/419.630.
Vând avantajos piese auto Da-
cia (pivoþi, bobinã inducþie, bie-
le, 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) mãri-
mea 400 mm, transformator su-
durã 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 marmurã di-
mensiune 1 m fãrã postament.
Telefon: 0251/428.437.
Vând flori de camerã, balcon, 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 mo-
bilã sufragerie Drobeta. Telefon:
0752/835.708.
Vând ºurã de fân ºi coceni. Sur-
cel Mihai, Seaca de Pãdure, sat
Veleni.
Vând groapã boltitã 2 locuri Ci-
mitirul 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). Tele-
fon: 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. Telefon: 0765/
291.623.
Vând putinã salcâm nouã – 50
vedre; 2 scãri duble din þeavã Ø
1/2; roabã, cãruþ curte mare cu
douã roþi cu rulmenþi. Telefon:
0784/200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l din geam
cu naveta respectivã. Telefon:
0251/562.625.
Vând douã locuri de veci în Ci-
mitirul Sineasca, zona 0. Tele-
fon: 0251/426.077 sau 0724/
910.004.
Vând butelii aragaz ºi spalieri
pentru viþa-de-vie. Telefon: 0744/
928.444.

DIRECTIA SILVICA DOLJ, cu sediul in str. “Iancu Jianu” nr. 19, organizeaza licitatii
publice deschise / negocieri, pentru:

- vanzarea masei lemnoase pe picior;
 Volumul oferit :

               -    DM  =              18516  mc
                -    DT   =                1824  mc
                -     FA  =                1162  mc
                 -    Cvercinee =      2459  mc
                 -    Rasinoase =            0  mc
                   TOTAL         =  23961 mc
- vanzarea masei lemnoase fasonate;

 Volumul oferit :
               -    DM  =                500   mc
                -    DT   =                234   mc
                -     FA  =                   0    mc
                 -    Cvercinee =        92   mc
                 -    Rasinoase =          0    mc
                   TOTAL         =     826   mc
Licitatiile / negocierile  se vor organiza la sediul Directiei in data de 26.03.2012, incepand

cu ora 10.00.
Licitatia / negocierile se vor desfasura conform prevederilor Regulamentului de vinzare a

masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului
administrat de RNP-Romsilva , aprobat prin OM nr. 1898/11.11.2010.

Preselectia se va tine in data de 21.03.2012.
Oferta se va face prin strigare directa.
Listele cuprinzand volumul de masa lemnoasa pot fi consultate pe site-ul RNP –

Romsilva: www.rosilva.ro.
Nu pot participa la licitatie/negociere agentii economici care nu au achitat obligatiile

financiare fata de Directia Silvica Dolj sau alte directii silvice din tara sau nu au respectat
prevederile contractelor incheiate anterior.

Relatii la telefonul: 0251/421.363 sau fax 0251/597059, intre orele 09.00 – 16.00.

Consiliul  Judeþean  Dolj  organizeazã în
data de 26.03.2012, ora 1000, licitaþie pu-
blicã în vederea închirierii unui spaþiu li-
ber, cu destinaþia de cabinet medical, si-
tuat în Centrul Medical  Brazda lui Novac
din Craiova, str. “Gen. ªt. Fãlcoianu” nr.1.
Documentaþia de licitaþie se poate ri-

dica de la sediul Consiliului Judeþean
Dolj, Calea Unirii nr. 19, Craiova, ca-
mera nr. 5, începând cu data publicã-
rii anunþului.
Ofertele se depun la registratura Con-

siliului Judeþean Dolj, Calea Unirii nr.
19, Craiova, pânã la data de 26.03.2012,
ora 0930.
Criteriul de atribuire este oferta cea

mai avantajoasã din punct de vedere
economic.

Alte informaþii suplimentare se pot
obþine la numãrul de telefon: 0251/
408.320; 408.322 sau la camera nr. 5
a Consiliului Judeþean Dolj.
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Vând 2 locuri de veci  Cimitirul
Sineasca, la poartã, negociabil.
Telefon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã tip
Horenca.Telefon: 0724/967.663.
Vând anvelope iarnã puþin uza-
te R 13/175/70, 4 bucãþi ºi R 14/
185/60, 4 bucãþi, jenþi 4 gãuri.
Telefon: 0762/672.086.
Vând cãrucior pentru handicap
cu antrenare manualã, nou,
1000 RON, negociabil. Telefon:
0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40 foiþa,
100 lei înrãmatã. Telefon: 0767/
116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calculator.
Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi noi
mãrime 46 – 48, 1 cojoc gri cu
glugã, 1 cojoc maro cu guler
blanã, preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând groapã boltitã 2 locuri Ci-
mitirul Ungureni. Telefon: 0724/
452.643.
Vând bocanci militari 43-44,
ghete 43, pantofi 42-43, piese
Dacia noi, piese 445, þuicã 9 lei/
litru, drujbã alpina defectã, an-
velope 165/13 noi 2 bucãþi, frigi-
der Electrostar 320 litri. Telefon:
0721/179.420.
Vând masã pentru calculator.
Telefon: 0728/309.011.

Vând ieftin injector pentru cen-
tralã de încãlzire, cântar. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150 Ron,
minibicicletã 110 Ron, totul ne-
gociabil. Telefon: 0771/385.193.
Vând pendule. Telefon: 0722/
422.312.
Vând binoclu 250 lei. Telefon:
0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat, uºi,
ferestre cu geam, extinctoare.
Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru varzã
120 kg, preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mozaic,
marmurã, putinã 500 l, butoi 700
l stejar. Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu comer-
cial 25 mp, sat Braniºte comu-
na Podari. Vad comercial exce-
lent. Telefon: 0758/576.984.
Vând alternator 12 V nou, ara-
gaz trei ochiuri, canistre 20 l
metal, reductor oxigen sudurã,
polizor (flex) D 125 X 850 w, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând trandafiri extraparfumaþi
preþ 120 Ron. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând fabricã de monopol, comu-
na Negomir, judeþul Gorj, sat Pal-
chinu. Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.

Vând menghinã pentru lãcãtuºe-
rie cu deschidere între bacuri 180
mm. Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã, preþ 30 lei.
Dinuþi Ilie, Comuna Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumãtate vechi
– jumãtate nou, 1 leu/kg. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna În-
torsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismãrie nr.
9 Singer, pe rotund, 1000 lei. Di-
nuþi Ilie, Comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut Nauman, bi-
cicletã medicalã, cãrþi multe de
tot felul, ceasuri de masã, apara-
te de radio, insigne, medalii, par-
desie, paltoane. Telefon: 0351/
459.222; 0770/299.997.
Vând la preþ convenabil 32 de
giurgiuvele fãrã toc ºi 6 uºi de
interior. Telefon: 0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre funcþio-
nale, bonus 2 ferestre. Telefon:
0721/644.992.
Vând cãrucior pentru handicap,
cadru metalic ºi ploscã (toate
sunt noi), preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând convenabil mobilã bunã,
vitrinã, birou, masã, scaune, co-
modã, diverse. Telefon: 0723/
692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.

Vând recamier – bine întreþinut,
preþ negociabil. Telefon: 0351/
459.314.
Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca. Telefon: 0351/422.201.
Vând maºinã de nervurat tablã,
barã inox rotundã diametru 38
mm ºi lungã de 300 mm.Tele-
fon: 0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr apartament
– garsonierã, la stradã, parter,
maximum etajul 2. Telefon:
0748/195.954.

CASE
Casã la þarã la asfalt Podari, Vîr-
vor, Þuglui, etc, cu apã ºi curent.
Garsonierã Craiova. Telefon:
0748/195.954.

DIVERSE
Cumpãr 3 bucãþi voucher
auto. Ofer 1.000 RON/bucatã.
Plata pe loc. Telefon: 0723/
918.382.
Cumpãr telefon foarte vechi cu
manvelã. Telefon: 0766/304.708.
Cumpãr centralã termicã pe
lemne mai micã decât 0,60 X
0,60 m, chiar dacã nu este
STAS. Telefon: 0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã Calea
Bucureºti (lângã ºcoala „Mi-
hai Eminescu”), complet mo-
bilatã. Telefon: 0762/299.913;
0764/855.169.
Primim în gazdã doamnã singurã
fãrã copii, nepoþi ºi obligaþii majo-
re, camerã acces la bucãtãrie,
baie, vine 5 zile pe lunã în cele 2
camere disponibile. Telefon:
0766/304.708; 0251/359.300.
Închiriez apartament 2 camere,
mobilat. Telefon: 0748/105.609.
Închiriez apartament în zonã
centralã. Relaþii la telefon: 0769/
477.662.
Închiriez casã (95 mp) pentru
birouri, zonã centralã, singur în
curte. Telefon: 0727/356.383.
Închiriez sau vând locaþie pentru
creºterea albinelor, pãsãrilor, capri-
nelor, pepinierã pomi, flori ºi creº-
terea 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 toate utilitãþile.
Telefon: 0721/995.405.
Închiriez (vând) apartament 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 pentru dife-
rite activitãþi comerciale. Telefon:
0755/747.258; 0722/773.522.
Închiriez spaþiu comercial. Tele-
fon: 0744/391.195; 0351/429.196.
Proprietar, închiriez în regim hote-
lier garsonierã de lux, parter, Rovi-
ne, ieftin. Telefon: 0752/641.487.
Închiriez apartament nemobilat
Craioviþa Nouã, 100 E. Telefon:
0744/139.476; 0740/509.191.
Închiriez apartament 2 camere
central, zona Primãriei Craiova,
aer condiþionat, termopane,
parchet, gresie, uºã metalicã.
Telefon: 0722/753.922.
Spaþiu ultracentral lângã
Romarta, excepþional, parter,
bloc, 4 camere, intrare sepa-
ratã de locatari, balcon închis,
microcentralã, alarmã, gre-
sie, faianþã, pretabil inclusi-
ve pentru douã cabinete, bi-
rouri, diverse activitãþi. Tele-
fon: 0722/956.600.

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

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãduvã în
jurul vârstei 50 – 55 ani, neinte-
resatã material pentru  ajutor re-
ciproc. Telefon: 0351/430.880.
Singur, 63-1.70-80, fãrã obliga-
þii, doresc doamnã 50 – 58 ani
fãrã obligaþii. Telefon: 0351/
462.123, seara.
Domn 50 ani cu serviciu caut
doamnã 49 ani pentru prietenie
eventual cãsãtorie. Telefon:
0740/895.691.

Pensionar, frizer, 63/1.70/80 do-
resc doamnã 52-58 ani, fãrã
obligaþii, eventual casã. Telefon:
0771/385.193.
Tânãr, 35 ani, fãrã obligaþii, lo-
cuinþã în Craiova, doresc cunoº-
tinþã cu doamnã serioasã, vâr-
stã apropiatã, pentru convieþui-
re. Telefon: 0749/021.785;
0764/384.089.

CITAÞII
Se citeazã S.C. OLTICOM
SRL, la Judecãtoria Craiova,
în Dosarul 999/215/2012, în
proces cu R.A. Termoficare
Craiova, complet – C. cam 2,
cu termen de judecatã în data
de 23.03.2012.
Subsemnata Vâgã Domnica
chem în judecatã pe Vâga Iu-
lian la Judecãtoria Segarcea
în Dosarul 1706/304/2011,
pentru termenul din 18.04.2012
pentru divorþ.

DIVERSE
Singura argintãrie din Craio-
va, situatã în Valea Vlãicii (vis-
a-vis de Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/423.493.
Cine a pierdut un cãþel tânãr, tan-
dru ºi jucãuº sã sune la numã-
rul de telefon: 0754.463.089.
Caut asociat sau cumpãrãtor a
unei afaceri, frumoase, sãnãto-
se, (pepinierã cãpºuni, tranda-
firi, pomi fructiferi ºi pãsãri, posi-
bil ºi animale). Telefon: 0351/
430.880; 0762/278.639.
Caut asociat cu poftã de mun-
cã. Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Ofer unei pensionare sub 70 ani
adãpost ºi cãldurã. Telefon:
0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi apa-
ratul de ozonat, sunaþi la telefon:
0724/512.304.

PIERDERI
Pierdut titlu de proprietate pe
numele CALAFETEANU G.
AUREL, din satul Bîrca – Dolj,
cu nr. 1524-44805 anexa 2B
POZ: 469. Se declarã nul.
Pierdut titlu de proprietate pe
numele CALAFETEANU I.
FLOREA, din satul Bîrca – Dolj
cu nr. 1506-44805 anexa 2B
POZ: 394. Se declarã nul.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. CUVÂNTUL LIBERTÃÞII S.A.

Vineri, 16 martie 2012

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

GARSONIERE
Garsonierã decomandatã
Brazda – Rocadã, etaj 3,
termopan, uºã metalicã, in-
terfon, 118.000 lei negocia-
bil. Tel. 0768.155.466
Garsonierã decomandatã
Rovine – Delice, parter, fãrã
îmbunãtãþiri, 120.000 lei ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

2 CAMERE
URGENT!!! 2 decomanda-
te Rovine - ªcoala nr. 11,
etaj 2/4, gresie, faianþã, ter-
mopan, parchet, instalaþii
electrice ºi sanitare schim-
bate, bucãtãria pe balcon,
44.000 euro negociabil. Tel.
0768.155.466
PENTRU INVESTIT!!! 2
semidecomandate Nico-
lae Titulescu – Geamuri,
etaj 3/4, fara imbunãtãþiri,
46 mp, 125.000 lei nego-
ciabil. Tel. 0768.155.466
2 decomandate George
Enescu – ªcoala nr.12, etaj
1/4, 55 mp, 43.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

3 CAMERE
URGENT!!! 3 decomanda-
te Brazda – Simplon, etaj
1/10, curat, bine întreþinut,
75 mp, balcon pe sufrage-
rie ºi bucãtãrie, 43.000 Euro.
Tel. 0768.155.466
SUPERMODERN!!! 3 semi-
decomandate Craioviþa –
Orizont, etaj 2/4, gresie, fa-
ianþã, termopan, parchet la-
minat, microcentralã, aer
condiþionat, 52.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

TERENURI
OFERTA!!! Teren 650
mp,situat între case, 2 des-
chideri (22x30 m), Balta
Craioviþa, toate utilitãþile,
numai 20.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0768.155.466

OFERTE ÎNCHIRIERI
!!! Imagini ale ofertelor
agenþiei imobiliare CAR-
MEN se gãsesc acce-
sând http://carmen.craio-
vaimobiliare.ro
- CHILIPIR!!! Garsonierã
mobilatã 1 Mai - Pelenda-
va, et. 2, complet mobila-
tã, aragaz, frigider, gresie,
faianþã, parchet, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã nemobilatã
Brazda-Complex Vechi,
etaj 6, gresie, faianþã, ter-
mopan, apometre, 400 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac-Com-
plex Vechi, G-uri, et.3,
pat dublu, aragaz, frigider,
recent zugrãvitã, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- ULTRAMODERNÃ!!! Gar-
sonierã complet mobilatã ºi
utilatã, Brazda lui Novac-
Rocadã, gresie, faianþã, par-
chet, termopan, aragaz, fri-
gider, TV LCD, maºinã de
spãlat, 180 euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã mobilatã Brazda
lui Novac, G-uri, et.3, ara-
gaz, frigider, TV, colþar, 500
lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac, et.9,
gresie, faianta,  parchet,
aragaz, frigider, TV, 470 lei
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Ultracentral-Cinema Pa-
tria, gresie, faianþã, ter-
mopan, aragaz, frigider,
canapea extensibilã, apo-
metre, repartitoare, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- OCAZIE!!! Apartament 2
camere decomandate ne-
mobilate Rovine-Wiesa-
na, etaj 4/4, acoperiº tablã,
termopan, apometre, re-
partitoare, parchet laminat,
500 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã mobilatã Calea
Bucureºti-Elvila, gresie,
parchet, pat, ºifonier, ara-
gaz, frigider, TV, 520 Lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã nemobilatã Braz-
da lui Novac-Rocadã, et.2,
fãrã îmbunãtãþiri, 100 Euro
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
Centru- Brâncuºi, et.3,
complet mobilat ºi utilat,
mobilier modern, gresie,
faianþã, parchet, aragaz, fri-
gider, TV, aer condiþionat,
maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã complet mo-
bilatã ºi utilatã Craioviþa-
Kaufland, gresie, faianþã,
termopan, parchet, ara-
gaz, frigider, TV, 150 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
Billa, complet mobilat,
aragaz, frigider, 600 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- CHILIPIR!!! Apartament
2 camere semidecoman-
date Rovine-Wiesana,
recent zugrãvit, cablu, in-
ternet, telefon, apometre,
repartitoare, 500 lei. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
complet mobilate ºi utilate
Craioviþa-Orizont, et.3,
termopan, gresie, faianþã,
pat dublu dormitor, ºifonier,
apometre repartitoare, bal-
con închis în termopan, 150
Euro Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- ULTRAMODERN!!! În-
chiriez apartament 2 ca-
mere nemobilate Ultra-
central-Valea Vlãicii, etaj
1, apometre, repartitoare,
gresie, faianþã moderne,
parchet, baie ultramoder-
nã, termopan, 170 Euro
fix. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
Calea Severinului-ªcoa-
la nr.12, et.3, complet mo-
bilat ºi utilat, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Ultracentral-Pri-
mãrie, recent zugrãvit, ara-
gaz, frigider, TV, 700 Lei
negociabil. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate, utilate, Brazda lui
Novac-Guliver, gresie, fa-
ianþã, termopan, aragaz, fri-
gider, TV, 150 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere 1
Mai-Ciupercã, et.3, com-
plet mobilat ºi utilat, aragaz,
frigider, TV, maºinã de spã-
lat toate noi, parchet, apo-
metre, repartitoare, 150
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate ºi utilate, Craiovi-
þa Nouã-ªcoala nr.34,
et.4, aragaz, frigider, termo-
pan, gresie, faianþã, 550
Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX!!! Apartament 2 ca-
mere decomandate mobi-
late, Brazda lui Novac-
Complex Baba Novac,
recent renovat, baie ultra-
modernã, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, cup-
tor microunde, 300 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Sãrari-Apollo,
et.1, gresie, faianþã, par-
chet, aragaz, frigider, TV,
700 Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
recent zugrãvit 1 Mai-
Sara, et.3, complet mobi-
lat, gresie, faianþã, par-
chet, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, 160
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 3 camere
nemobilate Gradina Bo-
tanicã, gresie, faianþã,
parchet, 200 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 4 camere
nemobilate Brazdã-Ro-
cadã(Semafoare garã),
parter, 2 bãi, bilateral,
apometre, gresie, faianþã,
150 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate 1 Mai-Insulã,
aragaz, frigider, TV, 170
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ!!!
Apartament 3 camere ne-
mobilate Brazda-Complex
Baba Novac, etaj 2, recent
zugrãvit, apometre 2 bãi,
700 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX, ULTRAMODERN!!!
Apartament 2 camere de-
comandate Brazdã-Com-
plex Vechi, mobilier ultimã
generaþie, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, 250 Euro neg. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- MICROCENTRALÃ, UL-
TRAMODERN!!! Aparta-
ment 3 decomandate Calea
Bucureºti-McDonald’s,
gresie, faianþã, parchet, ter-
mopan, aragaz, frigider, TV,
350 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 3 decoman-
date, et.3, Calea Bucu-
reºti-Piaþa Centralã, ne-
mobilate, etaj 3, tocãrie in-
terioarã schimbatã, termo-
pan, gresie, faianþã, 2 bãi,
200 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- SUPEROFERTÃ!!! Gar-
sonierã decomandatã ne-
mobilatã, Calea Bucureºti-
McDonald’s, parter, 45
mp, termopan, gresie, faian-
ºã, mobilier bucãtãrie, impe-
cabilã, 160 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

- IDEAL BIROURI, ULTRA-
MODERN!!! Apartament 2
camere decomandate re-
cent renovate, nemobilate,
Brazdã-Complex Vechi,
gresie, faianþã de ultimã ge-
neraþie, parchet, uºi interioa-
re schimbate, uºã metalicã,
150 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ, IDE-
AL BIROURI, LOCUIT!!!
Apartament 4 camere ne-
mobilate Sãrari, parter, gre-
sie, faianþã, parchet, termo-
pan, 300 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA RETUR

A arbitrat Felix Brych (Germania).

Cech – Ivanovici, D. Luiz, Ter-
ry (Bosingwa 98), A. Cole – Lam-
pard, Essien – Ramires, Mata (Ma-
louda 95), Sturridge (Torres 63) –
Drogba.

Antrenor: Roberto Di Matteo.

De Sanctis – Campagnaro, P.
Cannavaro, Aronica (Vargas 110)
– Maggio (Dossena 37), Inler,
Gargano, Zuniga – Hamsik (Pan-
dev 106), Lavezzi – Cavani.

Antrenor: Walter Mazzari.

Chelsea   4-1 prel.   Napoli
   în tur 1-3

Stadion: „Stamford Bridge”, spectatori: 37.784
Au marcat: Drogba 28, Terry 47, Lampard 75 pen.,

Ivanovici 105 / Inler 55

Anglia rãsuflã uºuratã. Chelsea
a scãpat-o de umilinþa de a nu
avea nici o reprezentantã în “sfer-
turile” acestei ediþii de Ligã. Al-
baºtrii s-au mobilizat ºi au reuºit
sã rãstoarne acel eºec de la Na-

Chelsea a înfãptuit minuneaChelsea a înfãptuit minuneaChelsea a înfãptuit minuneaChelsea a înfãptuit minuneaChelsea a înfãptuit minunea

poli (1-3) la capãtul unui veritabil
“thriller”, care a avut de toate:
fotbal de calitate, goluri specta-
culoase, momente de suspans,
rãsturnãri de situaþie.

La pauzã, echipa lui Di Matteo

era deja pe drumul cel bun. Avea
avantaj pe tabelã, 1-0, iar prin reu-
ºita lui Drogba reuºise sã taie ºi
elanul napoletanilor, care intraserã
mult mai bine în meci. De fapt,
pânã la gol, echipa lui Walter Maz-
zari a fãcut legea pe “Stamford
Bridge”. Dupã, cursul partidei s-a
schimbat radical. Dacã italienii au
acuzat ºocul, gazdele au prins aripi,
iar Sturridge a fost la un pas de 2-0.

N-a marcat el, a fãcut-o Terry
în startul pãrþii secunde. 2-0, scor
la care, dacã fluierul final ar fi ve-
nit în acel moment, Chelsea era
calificatã. Dar mai erau multe mi-
nute de jucat, iar italienii nu-ºi spu-
seserã nici pe departe ultimul cu-
vânt. În plinã euforie albastrã, ei
au lovit prin Inler: 1-2. În “sfer-
turi” era acum Napoli.

Ce-a urmat? Nebunie curatã.
Mai întâi, Zuniga a trecut pe lân-
gã 2-2. N-a marcat ºi ocazia s-a

rãzbunat. Dossena a pus mâna pe
minge în propriul careu, penalty
pentru Chelsea, Lampard, 3-1.
Prelungiri? Da, pentru cã, deºi au
lãsat garda jos, cãutând lovitura
decisivã, nici una dintre comba-
tante n-a reuºit-o.

Totul însã pânã în ultimele se-
cunde ale primei pãrþi din timpul
suplimentar de joc. Atunci când
Drogba l-a servit impecabil pe
Ivanovici, iar sârbul, fãrã mar-
caj, n-a stat pe gânduri, reluând
cu sete: 4-1. ªi Chelsea merge
mai departe.
Modestul Di Matteo

Deºi Chelsea a reuºit minunea,
obþinând cu aceastã ocazie a tre-

ia victorie din tot atâtea meciuri
de când a fost dat afarã Andre
Villa-Boas, interimarul Roberto Di
Matteo nu-ºi asumã prea multe
merite la revirimentul londonezi-
lor. “Am observat problema echi-
pei când îl urmãream pe Villas-
Boas în timpul meciurilor. John
Terry ar fi vrut sã dea indicaþii
de pe margine, dar Andre nu-l lãsa
niciodatã. Jucãtorii îl ascultã pe
John, astfel cã eu îl las sã dirije-
ze echipa în timp ce eu port cos-
tumul lui Andre ºi dansez la go-
luri. E o situaþie win-win-win. ªi
asta literalmente, pentru cã am
câºtigat ultimele trei partide”, a
spus Di Matteo dupã meci.

Napoletanii, prea mici pentru o performanþã aºa de mare

A arbitrat Stephane Lannoy (Franþa).

Casillas – Arbeloa, Pepe, S. Ra-
mos, Marcelo – Khedira, X. Alon-
so – Ozil (L. Diarra 88), Kaka
(Granero 75), Cr. Ronaldo – Hi-
guain (Benzema 69).

Antrenor: Jose Mourinho.

Chepchugov – A. Berezutski, V.
Berezutski, Ignashevich, Schenni-
kov – Musa (Oliseh 60), Wernblo-
om, Aldonin (Mamaev 46), Tosici
(Necid 81) – Dzagoev, Doumbia.

Antrenor: Leonid Slutski.

Real Madrid   4-1   ÞSKA Moscova
    în tur 1-1

Stadion: „Santiago Bernabeu”, spectatori: 67.743
Au marcat: Higuain 26, Cr. Ronaldo 55, 90+4,

Benzema 70 / Tosici 77 Jose Mourinho a fãcut tot ce i-a stat în
putinþã sã-ºi þinã jucãtorii în prizã: “Acel 1-1
de la Moscova e un rezultat înºelãtor. Lasã
loc de surprize ºi de aceea nu putem sta
liniºtiþi”. Antrenorul Realului s-a temut însã
degeaba. ÞSKA nu i-a pus probleme pe
“Santiago Bernabeu” ºi oamenii sãi au
câºtigat relaxat: 4-1. E adevãrat, le-a trebuit
aproape o jumãtate de orã ca sã deschidã

scorul, dar apoi totul a
devenit simplu. Iar la relua-
re, Cristiano Ronaldo ºi
Benzema, francezul abia ce
intrase în joc, au spulberat
definitiv orice urmã de
îndoialã. Gazde ospitaliere,
madrilenii le-au oferit ºi
ruºilor posibilitatea unui gol
de onoare. Dar nimic mai
mult. Din contrã. Au refãcut
ecartul de trei goluri în
prelungiri, când “CR 7” a
realizat “dubla”.

Odatã cu terminarea ultimelor meciuri din “optimi”,
Champions League e gata sã-ºi stabileascã sferturile
de finalã.

Tragerea la sorþi va avea loc astãzi, la sediul UEFA
de la Nyon (Elveþia), începând cu ora 12:45, ºi va pu-
tea fi urmãritã în direct la TVR 1. Nu va mai fi nici o
condiþie. În urmãtoarea fazã se pot confrunta ºi echi-
pe provenite din aceeaºi grupã, ºi formaþii din aceeaºi
þarã (în aceastã situaþie se aflã doar Spania).

Totodatã, se vor decide ºi “sferturile” Europa Lea-
gue, echipele calificate stabilindu-se asearã, dupã în-
chiderea acestei ediþii.

Benfica, Milan, APOEL Nicosia, Barcelona, Mar-
seille, Bayern, Real Madrid ºi Chelsea sunt cele opt
formaþii calificate în sferturile de finalã ale Ligii Cam-
pionilor.

Partidele se vor juca pe 27/28 martie ºi 3/4 aprilie.
Tot astãzi se va stabili ºi programul semifinalelor (17/
18 - 24/25 aprilie). Ultimul act al competiþiei va avea
loc în 19 mai, pe “Allianz Arena” din Munchen.

“Sferturile” se decid azi

Chiar dacã presa din Anglia îl
dã ca ºi întors în “Premier Lea-
gue”, la Chelsea, se pare cã Mou-
rinho îºi pregãteºte terenul pentru
un nou sezon la cârma Realului.
Portughezii de la Record au scris
ieri cã “The Special One” a pus
ochii pe Axel Witsel (23 de ani),
jucãtor care a devenit titular de
drept la Benfica.

Sursa citatã scrie cã Mou-
rinho a rãmas impresionat de
calitãþile pe care mijlocaºul bel-
gian le-a arãtat în cele 8 luni
de când s-a transferat de la
Standard la gruparea lusitanã.
Portughezul îl apreciazã foarte
mult pe Witsel pentru maturi-
tatea pe care o aratã la doar
23 de ani, dar ºi pentru faptul
cã poate fi folosit ca “jolly-
joker”, el fiind capabil sã evo-
lueze la mijlocul terenului pe
orice poziþie.

Campionul ultimelor douã ediþii ale
Formulei 1, germanul Sebastian Vet-
tel (Red Bull), îºi începe în acest
week-end cursa pentru un nou titlu
mondial.

Tânãrul pilot (24 de ani), aflat în
plinã ascensiune, a mãrturisit cã Mi-
chael Schumacher rãmâne idolul
nemþilor ºi al copiilor de pretutindeni,
recunoscând cã ºi el a ajuns sã în-
drãgeascã Formula 1 datoritã fostu-
lui campion mondial.

“Aveam afiºe cu el lipite pe pereþii
dormitorului. A fost modelul meu,
chiar dacã existã ºi alþi piloþi mari care
m-au fãcut sã îndrãgesc marele circ”,
a explicat Vettel într-o conferinþã de
presã pe care a susþinut-o la Melbour-
ne, cu ocazia MP al Australiei.

Considerat unul dintre principalii
favoriþii la câºtigarea marelui trofeu,
Sebastian Vettel ºi-a exprimat din start

Eric Abidal nu a scãpat de
probleme. FC Barcelona a fãcut
public faptul cã el va fi operat
din nou, la un an dupã ce medi-
cii au intervenit pentru a-i în-
departa o tumorã pe care o avea
la ficat.

“În sãptãmânile ce urmeazã,
jucãtorul va suferi un transplant
de ficat. Transplantul este sin-
gura opþiune dupã tratamentul
pe care l-a început anul trecut.
Din dorinþa expresã a jucãtoru-
lui clubul solicitã respect ma-
xim pentru dreptul de confiden-
þialitate ºi viaþa privatã ale ju-
cãtorului”, au anunþat medicii
Barcelonei, pe site-ul oficial al
grupãrii catalane.

Witsel a stârnit interesul lui Mourinho
Benfica nu pare dispusã sã se

despartã de Witsel decât pentru pre-
þul corect, iar negocierile, a mai
notat sursa citatã, vor începe de la
suma de 20 de milioane de euro. O
adevãratã afacere dacã þinem cont
cã internaþionalul belgian (27 de se-
lecþii) i-a costat pe “vulturi” doar
9 milioane de euro, în vara anului
trecut.

Abidal, din nou
pe masa

de operaþie
Vettel þinteºte al treilea titlu mondial consecutiv

gândurile cu privire la acest subiect.
“Sunt aici sã câºtig titlul mondial.
Acesta este obiectivul meu clar. Nu
mã gândesc la modificãrile care s-au
fãcut, toþi avem aceleaºi condiþii. Va
fi un drum lung, dar nu imposibil”, a
afirmat Vettel, cel mai tânãr campion
mondial din istoria Formulei 1.

FORMULA 1

O simplã formalitateO simplã formalitateO simplã formalitateO simplã formalitateO simplã formalitateO simplã formalitateO simplã formalitateO simplã formalitateO simplã formalitate
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Cea mai bună echipă a Craiovei în ierarhia fotbalu-
lui românesc, Prometeu Craiova, începe astăzi returul
de campionat în seria a IV-a a Ligii a III-a întâlnind pe
teren propriu pe FC Caracal. Partida va avea loc de la
ora 15 pe stadionul „Electroputere” din Valea Roşie,
iar observator de joc va fi Oleg Iacomi din Piteşti.
Craiovenii, pregătiţi de Paul Răducan, se află pe locul
11, cu 17 puncte, şi speră în salvarea de la retrogra-
dare, în timp ce oaspeţii, antrenaţi de Iordan Eftimie,
ţintesc promovarea în liga secundă, atacând returul
de pe locul 6, cu 26 de puncte, la 5 puncte de liderul
Gaz Metan II Mediaş. În tur, caracalenii s-au impus
cu 2-1 pe stadionul „Parc”. „Sper să debutăm cu drep-

Am suferit miercuri seara pentru Napoli.
Poate pentru că seamănă atât de mult cu Ştiin-
ţa, poate pentru că nu mai  există Ştiinţa.-
..Pentru că trezeşte pasiuni, bucurii şi sufe-
rinţe maxime. Pentru că nu sunt echipe nor-
male. Totul, de la oraş, la suporteri, la trăirile
lor denotă ca sunt ieşite din comun. Nu con-
tabilizează doldora de trofee, nu au fost nici-
când ajutate de sistem, nimeni nu le-a băgat
pe gât, dau senzaţia de haos permanent şi
tocmai de aceea s-au ridicat periodic pe fon-
dul unei stări de spirit, pe un val necontrolat.
Fiindcă dezamăgesc când te aştepţi mai pu-
ţin şi te aruncă într-o mare de entuziasm când
eşti în pragul de a înceta să mai speri. Nu au
trecut mulţi ani de când Napoli era apoape în
situaţia Ştiinţei, într-o serie de retrogradări
cinice, parcă pentru a scoate din anonimat
pe rând ligile inferioare din „cizmă”. Practic,
acum câţiva ani echipa nu mai exista, deşi
fanaticii ei suporteri erau capabili să invadeze
orice cătun în numele mândriei partenopee
de care nu s-au dezis vreodată. De acolo s-
au ridicat, fiindcă atunci când pasiunea nu
moare este imposibil să te înghită abisul. Au

Pase scurte,
pase lungi Un vis întrerupt

pe „Stamford Bridge”

fost aproape napoletanii, s-au pus atâtea spe-
ranţe într-o nouă echipă de vis. Şi se vor mai
pune, fiindcă eşecul de pe „Stamford Brid-
ge” a mai călit puţin o echipă deloc caracte-
ristică Seriei A. Una care nu ştie ce înseamnă
catenaccio, are o apărare care bulversează
orice antrenor şcolit la Coverciano şi totoda-
tă posedă un atac demenţial, aproape de ni-

velul granzilor Barca, Real sau Bayern. Poate
că greşeala lui Mazzarri a fost că nu a avut
încredere în forţa ofensivă a echipei lui şi a
încercat să ciupească o calificare pe contra-
atac. Când a avut nevoie de gol, Napoli a iz-
bucnit imediat, apoi s-a retras neverosimil într-
un sistem defensiv pe care nu şi-l poate în-
suşi. Sau cel puţin nu cu tripleta Campagna-
ro-Cannavaro-Aronica, plus labilul Dossena.
Pe gafe şi lipsă de experienţă la acest nivel s-
a pierdut calificarea. În asemenea momente
la Napoli tristeţea devine direct proporţională
cu speranţa. Când ai trecut prin iad, o secun-
dă în purgatoriu ţi se pare o simplă adiere de
vânt. Napoli este din nou aproape de Cham-
pions League după o serie victorioasă în Se-
rie A, deşi a avut un sezon la fel de imprevizi-
bil. Eşecuri pe „San Paolo” cu out-siderii,
victorii cu Milan, Inter (nu mai puţin de 3),
marcând de două ori 6 goluri pe meci într-un
campionat abonat prin definiţie la 1-0. Euro-

pa contează din nou pe Napoli şi suporterii
ei şi ar fi păcat să-i piardă, măcar din acest
motiv este necesară continuarea epopeei în
Champions League. După un asemenea meci
făcut de Napoli îţi vine să-l laşi naiba de fot-
bal ca să nu ai nevoie de by-pass-uri, dar a
doua zi te întorci lângă ai tăi şi mai înverşu-
nat, şi mai dornic de senzaţii extreme, fiind-
că doar o astfel de echipă îţi satisface nevo-
ia de adrenalină,  deş i ţi-o administrează
uneori din doze periculoase. Fără precizia şi
organizarea germană, fără entuziasmul con-
trolat şi gentileţea englezilor, fără seriile de
succese plictisitoare ale Barcelonei şi Rea-
lului, însă cu un temperament aprins, redat
ideal în canţonetele napoletane, în care soa-
rele şi marea sunt îmbinate dezvoltând un
parfum aparte. Napoli se bucură, suferă în
continuare,  dar ceea ce este mai important:
trăieşte şi speră. A, şi încă un lucru: „Ştiinţa
nu moare!”
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LIGA I - ETAPA A XX-A

Dinamo 20 13 5 2 36-12 44
CFR Cluj 20 13 4 3 39-15 43
Rapid 20 12 5 3 33-18 41
Steaua 20 11 5 4 26-14 38
FC Vaslui 20 11 3 6 34-18 36
Oţelul Galaţi 20 9 5 6 17-15 32
Pandurii 20 8 7 5 32-22 31
„U” Cluj 20 7 8 5 25-20 29
Astra Ploieşti 20 7 7 6 20-19 28
FC Braşov 20 6 5 9 21-20 23
Ceahlăul 20 5 8 7 17-25 23
Gaz Metan 20 6 4 10 27-34 22
Voinţa Sibiu 20 5 6 9 13-22 21
Sportul Stud. 20 4 8 8 21-33 20
Petrolul 20 4 6 10 16-25 18
FCM Tg. Mureş 20 3 8 9 17-26 17
Concordia 20 3 5 12 13-36 14
CS Mioveni 20 2 3 15 13-46 9

LIGA I – ETAPA A XXI-A
Vineri, 16 martie

Concordia – Rapid – ora 19.30 (Dolcesport)
CS Mioveni – FCM Târgu Mureş – ora 20.30 (Digisport)

Sâmbătă, 17 martie
Voinţa Sibiu – Gaz Metan Mediaş – ora 15 (Digisport)
CFR Cluj – Pandurii – ora 17 (Antena 1/Gsptv)
Petrolul – „U” Cluj – ora 19 (Digisport)
Dinamo – Sportul – ora 21.30 (Digisport)

Duminică, 18 martie
FC Braşov – Oţelul – ora 18 (Digisport)
Steaua – Astra Ploieşti – ora 20.30 (Digisport)

Luni, 19 martie
Ceahlăul – FC Vaslui – ora 20.30 (Digisport)

Etapa a 21-a a Ligii I debutează în seara aceasta cu
meciul de la Chiajna dintre Concordia şi Rapid. „Re-
ghe” trebuie să refacă moralul echipei după eşecul dras-
tic de la Vaslui şi scandalul legat de suspiciunile asupra
goal-keeper-ului Baruch, care va fi înlocuit cu Niţă.
Giuleştenii nu contează pe Pancu, în recuperare după
vizita la „Vraciul Marijana”, şi Alexa, suspendat, însă
va reveni Pavlovici. Atacantul argentinian Juan San-
chez Sotelo, transferat săptămâna aceasta, a început
pregătirile cu Rapidul, însă e greu de crezut că Luces-
cu jr. va miza pe el astăzi. Pronostic: câştigă Rapid.
Chiar dacă nu etalează un joc foarte bun, giuleştenii
sunt mai omogeni, mai bine organizaţi şi vor fi susţi-
nuţi de un număr mare de fani, intrarea pe stadion fiind
liberă. În celălalt meci al zilei, două echipe din zona

Rapid
începe
etapa
la
Chiajna

retrogradării, Mioveni şi FCM Târgu Mureş, anunţă
un meci disputat, nici una neputând fi mulţumită cu
egalul. Gazdele sunt cu un picior şi jumătate în liga
secundă, în timp ce echipa lui Lăcătuş are ocazia pri-
mei victorii din retur pe un teren accesibil. Ambele echi-
pe sunt susţinute de autorităţile locale, la Mioveni pro-
iectul pentru acest sezon eşuând deja, vedetele Dică,
Neaga, Tănasă şi Mărgăritescu fiind puse pe liber. „Sin-
gura noastră şansă e să câştigăm cu Tg. Mureş ca să
mai putem spera”, a spus tehnicianul gazdelor, Marian
Pană, în timp ce Marius Lăcătuş are încredere că echipa
va sparge gheaţa, marcând în premieră anul acesta.
Pronostic: câştigă FCM Târgu Mureş, fiind vorba de
o echipă care mai are şanse să evite retrogradarea şi
care posedă un lot mult mai valoros.

Liga a II-a - prima partidă a returului

La Slatina se joacă derby-ul Oltului
Astăzi se reia Liga a II-a, cu trei

meciuri transmise în direct, grosul
etapei urmând a se disputa mâine,
de la ora obişnuită acestui eşalon,
ora 11. Un meci interesant este la
Bistriţa, liderul întâlnind echipa lui
Gică Popescu, care completează
podiumul. Derby-ul judeţului Olt se
dispută mâine, pe arena „1 Mai” din
Slatina, fiind transmis de TVR 3.
Seria I: Astăzi - Gloria Buzău - FC
Snagov (ora 16, Dolcesport 2),
Farul Constanţa - FCM Bacău (ora
18, Digisport 1); sâmbătă (ora 11):

Victoria Brăneşti - Astra II Giurgiu,
Săgeata Năvodari - CS Otopeni
(GSPTV), Dunărea Galaţi - Viitorul
Cons tanţa (Dolcesport 2), Delta
Tulcea - Callatis Mangalia, Dinamo
II Bucureşti - CS Municipal Stu-
denţesc Iaşi (ora 13, GSPTV); du-
minică: CF Brăila - FC Botoşani (ora
11, Dolcesport 2). Clasament: 1.
Viitorul Constanţa 30p, 2. Săgeata
Năvodari 26p, 3. Delta Tulcea 26p.

Seria a II-a: astăzi: Gloria Bistriţa
- Chindia Târgovişte (ora 15.30,
Digisport 1); sâmbătă (ora 11):

Mureşul Deva - Luceafărul Oradea,
FC Argeş Piteşti - FC Maramureş
Universitar Baia Mare, Juventus
Bucureşti - FC UTA Arad, Arieşul
Turda - Gaz Metan Severin, CSM
Râmnicu Vâlcea - Unirea Alba Iulia,
ALRO Slatina - FC Olt (TVR 3),
FC Bihor Oradea - FC Timişoara
(ora 13, Digisport 1). Clasament: 1.
Gloria Bistriţa 34p, 2. FC Timişoa-
ra 34p, 3. Chindia 24p, 4. G.M.
Severin 23p. ..  7. Alro Slatina
22p...13. FC Olt 15p, 14. CSM Rm.
Vâlcea 14p.

Liga a III-a se reia astăzi
Prometeu – FC Caracal

se întâlnesc pe „Electro”

tul în retur, sperăm în salvarea de la retrogradare”, a
declarat Paul Răducan. „Orice meci este greu, seria
este echilibrată, în prima etapă întâlnim Prometeu Cra-
iova, se joacă pe un teren prost, dar mergem să câşti-
găm, nu avem altă variantă. Teoretic se pot recupera
cele cinci puncte, sunt meciuri destule de jucat, dar în
mod cert meciurile directe cu principalele contracan-
didate vor fi decisive. Avem un lot restrâns numeric,
dar valoros, care ar putea evolua fără probleme în
Liga a II-a”, a declarat preşedintele oaspeţilor Stelian
Veselin. „Nu există favorite la acest nivel, trebuie să
tratăm meciul cu seriozitate, astfel încât să obţinem
cele trei puncte puse în joc”, a spus şi antrenorul Ior-
dan Eftimie. Celelalte meciuri ale etapei a 16-a: Pandurii
II – FCM Târgovişte (observator Nicolae Tilihoi), Gi-
rom Albota – Damila Măciuca, Jiul Rovinari – FC Cis-
nădie (observator Teodor Ţarălungă), Gaz Metan II
Mediaş – Minerul Mătăsari, Metaloglobus Bucureşti –
Oltchim Rm. Vâlcea, Minerul Motru – Atletic Bradu,
Ghecon Lăpuşata – CS Vişina Nouă (sâmbătă, ora 15,
la Calafat, observator Costică Donose).


