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Primăria
Craiova are
sere, dar îşi ia
şi florăreasă

S-a prelungit
perioada de
evaluare
psihosomatică
pentru şcoală

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când a câştigat la Loto, Popescu
a aflat câte neamuri are.
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Petrică Mîţu Stoian
şi Constantin
Enceanu, într-un
spectacol umanitar
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Seriozitatea,
lipsită de orice
echivoc,
a Poloniei

Polonia s-a impus pe scena eu-
ropeană ca un nou actor cheie. Prin
economia ei, cu o creştere de 4,3%
în 2011 şi o estimare de 3% anul
acesta, dar şi activitatea diploma-
tică inedită la nivelul UE. De mai
multă vreme, seriozitatea, lipsită de
orice echivoc, a Poloniei, este lua-
tă în seamă. Aflat în vizită la Paris,
ministrul polonez de Externe, Ra-
dek Sikorski, a explicat viziunea ţării
sale asupra crizei din UE. „Nimeni
în Europa nu pune în discuţie sti-
mularea creşterii economice. Abor-
darea ţine de metodă.

Reţea infracţională destructurată:

Au făcut un
milion de euro
furând din
bunurile pe care
le transportau

Mihai Boldea...
de Galaţi

Curg pe ecrane , în flux con-
tinuu, şt iri de spre de putatul
Mihai Boldea,  de  Galaţi, avo-
catul care  îşi încropise o ban-
dă ş i îş i însuşea, prin docu-
me nte false, diverse  imobile.
Şi, as tfe l,  măsurile  de  luptă
împotriva corupţiei se ameste-
că, volens-nolens , cu poveşti-
le polit ice  adevărate.  Mihai
Boldea a făcut ce  a făcut prin
Galaţi nu atât pe ntru că apar-
ţinuse  partidului de  guvernă-
mânt,  de  la c are  îş i luase
transferul la un alt partid par-
lamentar, ci fiindcă n-a putut
re zista ispitei marilor tunuri
imobiliare.

„Băieţii deştepţi”
îşi dau mâna cu miniştri:

Hidroelectrica,
pierderi
de peste
5 miliarde
de euro

Primăria Leu poate fi
exemplul cel mai bun de

cum se pot scurge pe orice
banii publici. Nu contează

că valoarea obiectelor sau
lucrărilor achiziţionate e ste

mică, pentru că poate  fi
umflată, şi pe timp de criză
orice ban în plus  este bine-
venit. La data de  10 martie
a.c., publicam în cotidianul
nostru articolul „Raportul

Camerei de Conturi Dolj
evidenţiază mai multe

nereguli la Primăria Leu”, în
care arătam cum s-a jonglat

cu sume importante. De data
aceasta vom arăta că unii se

pretează să scoată bani şi
din nişte

băncuţe sau
dintr-un

acoperiş
pentru
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Primăria Leu: Preţuri umflate la
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Polonia s-a impus pe scena europeanã ca
un nou actor-cheie. Prin economia ei, cu o
creºtere de 4,3% în 2011 ºi o estimare de
3% anul acesta, dar ºi activitatea diplomati-
cã ineditã la nivelul UE. De mai multã vre-
me, seriozitatea, lipsitã de orice echivoc, a
Poloniei, este luatã în seamã. Aflat în vizitã
la Paris, ministrul polonez de Externe, Ra-
dek Sikorski, a explicat viziunea þãrii sale
asupra crizei din UE. „Nimeni în Europa nu
pune în discuþie stimularea creºterii econo-
mice. Abordarea þine de metodã. Care poate
fi realizatã printr-o re-logodnã cu teoria key-
nesianã sau prin identificarea de noi pieþe de
desfacere. Or, ºefii de guverne, miniºtrii pen-
tru Economie ºi ai Finanþelor ºi, de aseme-
nea, preºedinþii bãncilor centrale, inclusiv
BCE, se pronunþã asupra unui mixaj ideal al
acestor politici”. Radek Sikorski mai adaugã
cã þara sa îºi propune reducerea datoriei pu-
blice, care reprezintã, momentan, 52% din
PIB. Interesant s-a dovedit, însã, punctul sãu
de vedere legat de spaþiul Schengen, dupã
ce, probabil din raþiuni electorale, pentru atra-
gerea unei pãrþi a simpatizanþilor Frontului
Naþional, preºedintele Nicolas Sarkozy ame-
ninþase cu restabilirea frontierelor interne. ªi
iatã ce ne spune Sikorski: pentru Polonia, su-
primarea controlului de frontierã cu Germa-

nia a fost un eveniment excepþional. Nimeni
nu va accepta revenirea asupra acestui ac-
quis. Pentru prezervarea libertãþii de circula-
þie trebuie întãrite controalele externe. Euro-
penii au dreptul sã cearã þãrilor de frontierã,
inclusiv Poloniei, sã-ºi controleze mai bine
propriul spaþiu, chiar dacã sunt presupuse
costuri disproporþionate. Ele trebuie ajutate.
Nu doar Grecia, Malta sau Italia. Trebuie aju-
tate vãmile naþionale, pentru ca normele de
calitate sã fie echivalente peste tot. Franþa nu
se poate amesteca în treburile interne ale ce-
lorlalte þãri europene. Revenim. Aceastã de-
claraþie a fost fãcutã la Paris. ªi acum re-
marca lui Radek Sikorski: majoritatea imi-
granþilor în Europa Occidentalã au sosit le-
gal, provenind din fostele colonii. Discuþie
închisã. Numai cã Sikorski continuã: „Ex-
presia Statele Unite ale Europei este impro-
prie. Ea presupune un transfer de suverani-
tate naþionalã la nivel federal, ceea ce nimeni
nu doreºte. Uniunea politicã va fi o construc-
þie unicã în care statele îºi conservã atributele
esenþiale, precum dreptul de ieºire ºi definirea
transferului de suveranitate. Polonia este un
bun exemplu al faptului cã lãrgirea poate con-
duce la aprofundare. Noi nu mai suntem un
nou membru, fiindcã am devenit unul din marii
susþinãtori ai integrãrii, de exemplu în materie

de apãrare, unde Franþa joacã un rol de lider”.
Bineînþeles, domnul Radek Sikorski nu omite
sã menþioneze rolul Germaniei în definirea
mecanismelor de stabilitate, dar ºi de mare
acþionar în economia europeanã. Nu comen-
tãm toate temele majore, inspirat atinse de ºeful
diplomaþiei de la Varºovia. Ceea ce atrage aten-
þia este, însã, seriozitatea abordãrilor, justa
cumpãnire a detaliilor ºi, mai ales, absenþa ori-
cãrei jumãtãþi de mãsurã. Toate acestea expri-
mã, doar în micã mãsurã, câºtigul enorm de
imagine dobândit de Polonia, în ultimii ani. Prin
liderii sãi de-a dreptul de invidiat.

MAE retrage personalul
auxiliar de la ambasada
din Damasc

Ministerul Afacerilor Externe a ho-
tãrât retragerea personalului auxili-
ar ºi a membrilor de familie din ca-
drul Ambasadei României la Damasc,
se aratã într-un comunicat remis Me-
diafax, în care se reia recomandarea
cãtre românii aflaþi în Siria de a pã-
rãsi teritoriul acestei þãri cât mai re-
pede. „Ministerul Afacerilor Externe
a hotãrât retragerea personalului au-
xiliar ºi a membrilor de familie din
cadrul Ambasadei României la Da-
masc. De asemenea, Ministerul Afa-
cerilor Externe foloseºte acest prilej
pentru a reitera recomandarea adre-
satã cetãþenilor români care se aflã
pe teritoriul sirian sã-l pãrãseascã cât
mai curând posibil, prin mijloacele
comerciale de transport încã opera-
þionale (aeriene, navale ºi terestre)”,
se aratã în comunicat. Acþiunile de
reprimare ºi confruntãrile armate
continuã în Siria, în pofida apelului
Naþiunilor Unite adresat tuturor pãr-
þilor, de instituire a unui armistiþiu zil-
nic, de câteva ore.
PSD cere demisia
procurorului general
al României

PSD solicitã demisia procuroru-
lui general, Laura Codruþa Kovesi,
pentru cã instituþia condusã de aceas-
ta a fãcut posibilã situaþia plecãrii
din þarã a deputatului Mihail Boldea.
„PSD solicitã demisia doamnei pro-
curor general Laura Codruþa Kovesi.
De ce? În instituþiile manageriate de
domnia sa a fost posibilã o asemenea
situaþie”, a spus, ieri, într-o conferin-
þã de presã, senatorul PSD Georgicã
Severin. El a precizat cã PSD solicitã
tuturor instituþiilor implicate în
aceastã situaþie - Parchetul ÎCCJ, DII-
COT, Parchetul Tribunalului Galaþi -
sã tragã concluziile ºi sã ajungã la
consecinþele necesare, arãtând însã cã
prima persoanã care ar trebui sã facã
acest lucru este procurorul general,
Codruþa Kovesi, „sub patronajul cã-
reia s-a întâmplat ceea ce s-a întâm-
plat în aceastã situaþie”.

Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
(ICCJ) a dispus, ieri, emiterea unui
mandat de arestare preventivã în lip-
sã pe numele deputatului Mihail Bol-
dea, care a plecat din România sâm-
bãtã, acesta urmând sã fie dat în
urmãrire generalã ºi internaþionalã.
Instanþa a admis propunerea pro-
curorilor Direcþiei de Investigare a
Infracþiunilor de Criminalitate Or-
ganizatã ºi Terorism (DICOT) Ga-
laþi, pe numele deputatului fiind emis
un mandat de arestare preventivã
în lipsã pentru 30 de zile. Deputatul
Mihail Boldea este cercetat de pro-
curorii DIICOT Galaþi pentru înºe-
lãciune ºi constituire a unui grup in-
fracþional care ar fi produs un pre-
judiciu de peste un milion de euro.

Mandat de arestare
preventivã în lipsã pentru

deputatul Boldea
Boldea a ieºit din
þarã sâmbãtã, cu
trei zile înainte ca
deputaþii sã avize-
ze cererea DII-
COT de încuviin-
þare a percheziþiei
domiciliare, reþine-
rii ºi arestãrii lui,
prin vama Giurgiu,
cu destinaþia Tur-
cia, de unde a ple-
cat cu un avion pe
o rutã necunoscu-
tã. Tot ieri, procu-
rorii DIICOT au
început urmãrirea

penalã împotriva lui George ªtefan
Boldea, fratele mai mic al deputatu-
lui Mihail Boldea, ºi a tatãlui aces-
tuia, Gheorghe Boldea, pentru spã-
lare de bani, au declarat surse judi-
ciare pentru Mediafax. Anchetato-
rii spun cã Mihail Boldea, în urmã
cu o lunã, ºi-a vândut casa în care
locuia tatãlui sãu, totodatã donân-
du-ºi trei apartamente fratelui sãu,
ªtefan Boldea, cãruia i-a acordat ºi
împrumuturi în valoare de 270.000
de euro, faptele intrând sub incidenþa
infracþiunii de spãlare de bani. Ieri-
dimineaþã, anchetatorii au efectuat
opt percheziþii la imobile din Galaþi
ºi Bucureºti, care îi aparþin deputa-
tului Mihail Boldea, ridicând în prin-
cipal documente.

Aproape jumãtate din proiectele
UE prioritare derulate de Guvern
au avansat extrem de modest în
primele douã luni ale anului, cu un
grad de execuþie ºi de jumãtate de
procent, sau nici mãcar nu au
fost lansate, iar realizãrile estima-
te pentru acest an au fost revi-
zuite în scãdere în unele cazuri.
Lista acestor proiecte, în valoare
totalã de aproximativ 8 miliarde
de euro, a fost convenitã de Gu-
vern cu Fondul Monetar Inter-
naþional, la sfârºitul anului trecut,
majoritatea acestor proiecte fiind,

Proiectele prioritare ale Guvernului
cu fonduri UE bat pasul pe loc

atunci, la un stadiu de execuþie
cu puþin peste 0%. Pentru multe
dintre ele, semnate în intervalul
2009-2011, Executivul s-a anga-
jat sã ridice gradul de execuþie
aproape de 50%, dacã termenul
de finalizare nu expirã chiar în
acest an. Conform calendarului,
proiectele trebuie finalizate în pe-
rioada 2012-2015. Ultimele date
privind evoluþia acestor proiecte
pânã la 29 februarie relevã însã
cã situaþia a rãmas neschimbatã
pentru aproape jumãtate din in-
vestiþii.

Consiliul pentru Transport al
UE a extins reþeaua europeanã de
transport TEN-T pe teritoriul Ro-
mâniei cu cinci rute, printre care
Timiºoara-Sebeº-Turda-Târgu
Mureº-Iaºi-Ungheni ºi Calafat-
Craiova-Alexandria-Bucureºti,
pentru care finanþarea europeanã
necesarã construcþiei va fi mai ac-
cesibilã. Celelalte trei rute apro-
bate vizeazã extinderea atât a in-
frastructurii feroviare, cât ºi a celei
rutiere, pe traseele Borº-Turda ºi
Constanþa-Tulcea-Brãila-Galaþi -
în reþeaua globalã - ºi a Canalului
Dunãre-Bucureºti - în reþeaua cen-

Reþeaua europeanã de transport,
extinsã în România cu 5 rute

tralã. „Accesul la finanþare va fi
simplificat, iar finanþarea europea-
nã disponibilã pentru proiectele
acestea, identificate de acum ca
fiind prioritare, va creºte substan-
þial”, a declarat, într-un comuni-
cat, ministrul Transporturilor, Ale-
xandru Nazare. Decizia a fost lua-
tã ieri, la Bruxelles, de cãtre Con-
siliului pentru Transport, Tele-
comunicaþii ºi Energie al Uniunii
Europene. În urma deciziei, lun-
gimea totalã a reþelelor TEN-T din
România se dubleazã pe modul de
transport rutier ºi creºte cu peste
40% pe cel feroviar.
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Curg pe ecrane, în f lux continuu, ştiri
despre deputatul Mihai Boldea, de Galaţi,
avocatul care îşi încropise o bandă şi îşi în-
suşea, prin documente false, diverse imobi-
le. Şi, astfel, măsurile de luptă împotriva
corupţiei se amestec ă, volens-nolens , cu
poveştile politice adevărate. Mihai Boldea a
făcut ce a făcut prin Galaţi nu atât pentru că
aparţinuse partidului de guvernământ, de la
care îşi luase transferul la un alt partid par-
lamentar, ci fiindcă n-a putut rezista ispitei
marilor tunuri imobiliare. Nu este, din păca-
te, chiar şi acum, fugit din ţară, un exem-
plar pe care doar Galaţiul putea să-l aibă.
Spre a stârni invidie. Aceleaşi practici, poa-
te chiar mai rafinate, neluate în seamă, le
exersează şi alţii prin părţile locului. Şi ni-
meni nu se uimeşte. Nu s-au capturat imo-

MIRCEA CANŢĂR

Mihai Boldea... de Galaţi
bile în municipiul Craiova prin metode simi-
lare? Cum a fost acaparat imobilul din str.
“Petre Carp” nr.11 (fosta Armata Poporului
nr.13) de către avocata Georgeta Sandu (ex-
Catrina)? Cum a fost însuşit imobilul din str.
“Eugeniu Carada” nr.18 – monument isto-
ric? Cum a fost prăduit imobilul din str.
“Mitropolit Firmilian” nr.1? De atâta vreme
tot prezentăm, cu obstinaţie, dovezi concrete
ale unui adevărat brigandaj practicat de ban-
da imobiliară ce-i cuprinde pe avocat Con-
stantin Catrina (Baroul Dolj), sora acestuia,
avocat Sandu (ex-Catrina) Georgeta, Nico-
lae Băcănaru, din Târgu Jiu, şi notarul Ralu-
ca Irina Sârbulescu, din Bucureşti. Şi mai
sunt „actori” în cârdăşie cu cei enumeraţi,
despre care dezvăluirile urmează. În ianua-
rie, cei care au ieşit în stradă, nu doar în

Capitală, au clamat şi faptul că legi impor-
tante, dacă nu vitale, au ajuns nerespectate.
Mistica anticorupţie este însoţită de un con-
servatorism absurd, de parcă nimeni n-are
chef de o discuţie complicată şi de demer-
suri concrete. Să mai reluăm un exemplu
edificator, strigător la cer. Pe 19 ianuarie
2009, aşa cum precizam şi într-o altă îm-
prejurare, Nicolae Băcănaru, din Târgu Jiu,
str. Victoriei, bl.5, sc.1, et.3, ap.15, lansat
în afaceri imobiliare, i-a dat „procură spe-
cială” avocatului Constantin Catrina, pentru
a-l reprezenta, în toate împrejurările, în ve-
derea obţinerii a două titluri de proprietate
ce însumau 90 de hectare, invocându-se o
hotărâre a Comisiei judeţene pentru stabili-
rea dreptului de proprietate asupra terenuri-
lor care, în acel moment, era anulată de Ju-

decătoria Craiova (Sentinţa civilă nr.18458/
27 noiembrie 2008). Trei zile a mai durat „aş-
teptarea” şi, pe 22 ianuarie 2009, TDP-urile
cu numerele 12614 şi 12616, pentru supra-
feţele de 50 ha, respectiv 39,4 ha, au ajuns în
mâna avocatului Constantin Catrina. Pentru
urgentarea lucrării, Eugen Marinescu, de la
Prefectura Dolj, a semnat pe înscrisurile ofi-
ciale, prin uzurpare de calităţi, în locul... sub-
prefectului. Şapte zile mai târziu, Doljul avea
un alt prefect. Cum s-au cunoscut şi cum au
convenit asupra detaliilor, dar, mai ales, cum
l-a hipnotizat Constantin Catrina pe Eugen
Marinescu, nu putem depune mărturie. Dar
teamă ne este că deputatul Mihai Boldea, de
Galaţi, este un „junior” pe lângă interlopii din
părţile locului. Şi beneficiază, pe nedrept, de
o mare popularitate.

Numele Silviei Mirela Rădoi se găseşte
pe toate c ontrac tele pentru achiziţia flori-
lor de protocol, lansate de Primăria Craio-
va de vreo patru ani încoace. Fie că au fost
vremuri mai bune sau mai proaste în pri-
vinţa banilor, municipalitatea a c ontinuat să
cumpere flori pentru ocaziile festive de la
aceeaşi persoană.  De pildă, în 2008, când
actualul primar se afla la primul mandat,
Silvia Mirela Rădoi câştiga, în urma unei
licitaţii, un contract de 124.000 de lei, în
baza căruia a livrat flori tăiate sau în bu-
chete tot timpul anului. Şi în 2009 a repetat
povestea, împachetând buc heţele pentru
protocolul Primăriei contra unei sume de
150.000 de lei. De altfel,  încă de atunc i nu

a mai făcut nici o pauză, devenid florarul
de casă al instituţiei.  Cea mai proaspătă
comandă este cea din acest an, când Pri-
măria Craiova a ales-o din nou pentru flo-
rile de protocol, punându-i la dispoziţie şi
un buget de 63.889 de lei.

De ce e preferat acest designer floral
Potrivit aces teia, o lic itaţie în materie

de flori nu se câştigă c a oricare alta,  dato-
rită unui preţ c ât mai scăzut. Constanta
sa prezenţă pe mesele instituţiei se explică
– spune aceas ta -  prin prisma experien-

Primăria Craiova are sere,
dar îşi ia şi florăreasă

De patru ani încoace, începând cu 2008, Primăria Craiova cumpără flori de la o singură florăreasă. Cum şi în
acest an municipalitatea i-a mai dat o comandă, de trei ori mai consistentă, am fost curioşi să aflăm pe mâinile

cui ajung aceşti bani publici şi, mai ales, în mâinile cui stă imaginea instituţiei.

ţei. “De 20 de ani mă specializez în
materie de flori şi nic i ac um nu pot
spune că deţin toate secretele ac es-
tora. La Primărie am câş tigat pen-
tru că, fără falsă modestie, pot să
spun c ă fac c ele mai frumoase bu-
chete ş i aranjamente florale din Cra-
iova”. Pe cartea sa de vizită s tă
sc ris “designer floral” , iar pe pro-
filul său de Facebook sunt expuse
mai multe aranjamente florale, ma-
joritatea dintre ele realizate pentru
Primăria Craiova.  “Oferind f lorile
pentru festivităţi de atâţia ani am
ajuns să am o foarte bună c olabo-
rare c u cei de la departamentul de Imagi-

ne. Ştiu că unui diplomat trebu-
ie să îi oferi un anume buchet,
cu un ambalaj de bun gus t, iar
unui preşedinte să îi pregăteş ti
un buc het cu flori asortate pen-
tru a nu se interpreta că se trans-
mite un mesaj al florilor”.

Povestea garoafelor
de 1 Martie

Silvia Mirela Rădoi a devenit,
încet-încet, florarul oficial al Pri-
măriei Craiova, şi asta în ciuda
faptului că instituţia are la înde-
mână serele RAADPFL Craiova,
de la care se poate aproviziona
când şi cât doreşte. Designerul

spune că şi acest lucru este explicabil întru-
cât Regia are o ofertă limitată de flori care,
de cele mai multe ori, nu se potriveşte la
ţinuta festivităţilor organizate de municipali-
tate. “Florile mele sunt rare şi de aceasta se
caută aşa de mult. În acelaşi timp, cu părere
de rău, dar de la serele Regiei nici nu prea au
ce să cumpere pentru că ei au acolo doar
garoafe, cale şi crizanteme. Aţi văzut cele
trei garoafe pe care primarul le-a oferit cu
ocazia zilei de 1 Martie? Dacă aş fi asigurat
eu atunci serviciile în materie, buchetele ar
fi arătat altfel. Nu sunt pe principiul să fie

ieftin sau scump, ci un buchet bine propor-
ţionat care să placă ochiului”, atacă florarul
oficial al Primăriei.

Buget triplu, câştig mai nimic
Deşi în acest an bugetul florilor este de

trei ori mai mare faţă de anul trecut – când a
fost de numai 24.000 de lei -, florăreasa spu-
ne că, în realitate, nu este un mare câştig
pentru ea. A lucra cu Primăria Craiova nu
asigură un profit permanent. Aşteptând să
primească, la orice oră, o comandă din par-
tea instituţiei, este nevoită să aibă un stoc
permanent de câteva flori scumpe. “Sunt
unele exemplare care durează doar câteva
ore, acestea fiind cele mai frumoase, dar şi
cele mai scumpe. Eu nu îmi permit să nu le
am, pentru că mă aştept să mi se ceară tot
timpul un buchet sau mai multe pentru o
vizită, pentru o întâlnire neaşteptată. Cum
evenimente nu sunt în fiecare zi, de cele mai
multe ori aceste flori îmi rămân pe stoc, se
ofilesc. Nu mai pot să le folosesc şi le trec
la pierderi. Dacă faceţi un calcul, o să vedeţi
câte flori se pierd într-un an, numai în pe-
rioada aceasta de aşteptare”, mai spune flo-
răreasa. În caietul de sarcini sunt trecute
specii de flori comune, dar şi unele speciale,
precum crinul asiatic, freziile şi lale olande-
ze, nerine, orhidee, amarylis.

LAURA MOŢÎRLICHE

Mircea Geoană:
“Nu candidez
la preşedinţia
Consiliului
Judeţean Dolj”

Senatorul independent Mircea Geoană a
infirmat, printr-un comunicat de presă, zvo-
nurile conform cărora ar candida la şefia
Consiliului Judeţean Dolj. De asemenea,
Mircea Geoană a menţionat că nu va susţi-
ne în timpul campaniei electorale candidatul
PDL Dolj ce se va înscrie în cursa pentru
şefia Consiliului Judeţean Dolj. „În legătură
cu zvonurile care au apărut în ultimele zile,
aş vrea să precizez foarte clar că nu intenţi-
onez să candidez la preşedinţia Consiliului
Judeţean Dolj la alegerile locale din acest an
din partea nici unui partid politic. Orice spe-
culaţie legată de o posibilă candidatură a mea
sau de o afiliere cu un anumit partid politic
nu îşi are rostul, pentru simplul motiv că nu
este reală. De asemenea, doresc să reafirm
faptul că nu voi susţine candidatul PDL la
preşedinţia Consiliului Judeţean Dolj. În ace-
laşi timp, rămân un om dedicat comunităţii
doljene şi ştiu că am o importantă datorie de
a-i reprezenta şi de a le fi alături oamenilor
acestor locuri, cu precădere celor care fac
parte din colegiul meu senatorial Dăbuleni-
Segarcea”, se menţionează într-un comuni-
cat de presă emis de Mircea Geoană.

ALINA DRĂGHICI
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SRI a sesizat încã din anul 2008
organele în drept despre cazul Bol-
dea, a declarat, ieri, ºeful Biroului
de presã al SRI, Sorin Sava. Acesta
a mai precizat cã SRI ºi DIICOT
au avut o relaþie corectã, de coo-
perare, pe acest caz, aºa cum de
altfel se întâmplã de fiecare datã.
“Conform celor afirmate ºi de dom-
nul Codruþ Olaru, ºeful DIICOT,
reiterez cã SRI ºi DIICOT au avut
o relaþie corectã, de cooperare”, a
spus Sava. Reprezentantul SRI a
mai spus cã încã din 2008 Servi-
ciul Român de Informaþii a sesizat
organele în drept despre cazul Bol-
dea.”Reamintesc cã încã din anul
2008 SRI a sesizat organele în
drept despre acest caz. SRI a ac-

 Forþe impresionante au fost angrenate în
acþiunea de ieri, vizând destructurarea unui grup
infracþional organizat, constituit din 18 persoa-
ne, specializat în sãvârºirea infracþiunilor de în-
ºelãciune cu consecinþe deosebit de grave, furt,
spãlare de bani ºi fals. Zeci de poliþiºti ai Brigãzii
de Combatere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova, IGPR, DIC, SIAS, BCCO
Constanþa, BCCO Galaþi, IPJ Olt, cu sprijinul
SRI, coordonaþi de procurorii Direcþiei de In-
vestigare a Infracþiunilor de Criminalitate Orga-
nizatã ºi Terorism (DIICOT) – Serviciul Terito-
rial Craiova, au descins, simultan, la 11 locaþii –
10 din Constanþa ºi una din Galaþi – la domicilii-
le unor persoane suspectate cã fac parte din

Poliþiºtii Serviciului de
Investigare a Fraudelor îm-
preunã cu lucrãtori ai Ser-
viciilor de Investigaþii Cri-
minale ºi Ordine Publicã,
Poliþiei Municipiului Craio-
va, Biroului Arme, Explo-
zivi ºi Substanþe Periculoa-
se ºi luptãtorii de la Inter-

Lucrãtorii Secþiei de Poliþie
Ruralã nr. 2 Breasta au fost anun-
þaþi, în cursul zilei de miercuri, de
Gheorghe Roibu, în vârstã de 40
de ani, din comuna Breasta, cã
fiica sa minorã, Nicoleta Roibu,
de 14 ani, a plecat de la domiciliu
marþi, 20 martie a.c., spunând cã
pleacã la ºcoalã, ºi nu a mai reve-
nit. Fata are 1,57 metri înãlþime,
o greutate de 50 de kg, pãr ºaten,
lung pânã la umeri, ochii verzi,
faþa prelungã, iar la data plecãrii
de la domiciliu minora purta blugi albaºtri, cizme albe, trico-
tate, tricou maron, hanorac de culoare verde ºi avea ghioz-
danul la ea. Reprezentanþii IPJ Dolj fac apel la toþi cei care
pot oferi informaþii despre tânãrã sã se adreseze celei mai
apropiate unitãþi de poliþie sau sã sune la 112.

CARMEN ZUICAN

Minorã dispãrutã
din Breasta

þionat potrivit legii ºi a întreprins
strict mãsurile solicitate de procu-
rori. Ulterior, la solicitarea procu-
rorilor, SRI a acþionat în confor-
mitate cu legea ºi protocoalele de
cooperare existente cu instituþiile
abilitate în acest caz. În acest con-
text, SRI a întreprins strict mãsu-
rile solicitate de procurori, con-
form protocoalelor de cooperare
deja menþionate”, a spus Sava.
Faptul cã ofiþerii SRI îºi fac întot-
deauna datoria nu mai surprinde pe
nimeni. Nu de puþine ori s-a con-
statat cã, deºi autoritãþile au furni-
zat în timp util informaþii verifica-
te, aceste date nu au fost utilizate
sau au fost, dar cu întârziere. De
data aceasta putem specula jurna-

listic cã, deºi SRI a trimis toate in-
formaþiile necesare, nu s-au luat
mãsuri pentru cã s-ar fi modificat
majoritatea parlamentarã. Trebuie
sã ne reamintim cã anul trecut, în
luna octombrie, directorul SRI,
diplomatul George Cristian Maior,
a avut mai multe discuþii cu parla-
mentarii despre situaþia clanurilor
interlope din România ºi întregul
fenomen al crimei organizate. Dis-
cuþia cu parlamentarii venise la
puþin timp dupã moartea unui bas-
chetbalist american la Giurgiu,
dupã care presa a descoperit in-
fluenþa pe care o avea ºi o mai are
în oraº un clan cunoscut sub nu-
mele de “Butoane”.

MARGA BULUGEAN

Reþea infracþionalã destructuratã:

O reþea specializatã în activitãþi de înºelãciune ºi spãlare de bani care
acþiona pe raza mai multor judeþe a fost destructuratã în urma unei acþi-
uni de amploare, desfãºuratã ieri de poliþiºtii ºi procurorii de crimã orga-
nizatã craioveni. Anchetatorii au stabilit cã membrii grupãrii, angajaþi ºi
reprezentanþi ai unor firme din Constanþa, care obþinuserã ºi contractele
de transport al anvelopelor produse de Pirelli la Slatina, pe drumul cãtre
destinaþie, respectiv Portul Constanþa, desigilau containerele cu marfã,
“ºuteau” cât puteau, apoi le sigilau la loc, anvelopele astfel obþinute fiind
valorificate prin intermediul altor societãþi. Folosind acelaºi mod de
operare, membrii grupãrii au furat ºi alte bunuri, prejudiciul produs de
aceºtia fiind estimat la aproximativ 1 milion de euro.

aceastã grupare, fiind gãsite 15 persoane.
În urma activitãþilor complexe de cercetare

desfãºurate de oamenii legii, s-a stabilit cã gru-
parea acþiona pe raza mai multor judeþe ale þãrii
prin intermediul unor societãþi comerciale ce au
ca obiect de activitate transportul rutier de mãr-
furi, cu ajutorul cãrora au indus în eroare mai
multe societãþi beneficiare prin substituirea mãr-
fii ºi însuºirea acesteia, ulterior valorificând-o
prin intermediul altor societãþi, prin falsificarea
documentelor de provenienþã ºi transport.
Anvelopele Pirelli n-au mai ajuns la
destinaþie

Potrivit anchetatorilor, într-una dintre cau-

ze, s-a stabilit cã, în perioada aprilie – iulie 2010,
suspecþii, în calitate de reprezentanþi ºi/sau
angajaþi ai SC Patronul ºi Argatul SRL ºi SC
Daiodra SRL, ambele din Constanþa, speciali-
zate în transporturi rutiere, ºi-au însuºit ºi
valorificat 10.000 de anvelope în valoare de
aproximativ 500.000 de euro, cu ocazia trans-
portãrii acestora de la producãtor cãtre Portul
Constanþa. Mai exact, pe drumul de la Slatina
pânã în Portul Constanþa aceºtia au oprit ve-
hiculele, au desigilat containerele, au descãr-
cat anvelopele, apoi au aplicat din nou sigilii,
la destinaþia finalã ajungând doar cartoane în
loc de anvelope. Bunurile însuºite în acest mod
au fost valorificate ulterior prin intermediul a
douã societãþi comerciale controlate de mem-
brii aceleiaºi grupãri, respectiv SC La Sirena
Marine Service SRL Constanþa ºi SC MEM
Office SRL Constanþa, în baza unor facturi
fictive. Pentru a-i induce în eroare pe benefi-
ciari, învinuiþii au folosit în mai multe cazuri
identitãþi false, dar ºi numere de înmatricula-
re ºi documente de transport falsificate.

    Folosind acelaºi mod de operare, mem-
brii reþelei au “uºurat” ºi alte transporturi pe
care le aveau, alegându-se cu 33 de combine
frigorifice, televizoare cu plasmã, obiecte de

mobilier sau þigãri, prejudiciul cauzat prin acti-
vitatea infracþionalã fiind estimat la peste
1 milion de euro.

    În urma percheziþiilor au fost ridicate
documente financiar-bancare, facturi, înscri-
suri, zeci de CD/DVD-uri, hard-disk-uri ºi
2.500 de euro, iar cele 15 persoane gãsite
urmeazã sã fie aduse la Craiova, la sediul DII-
COT, pentru audieri ºi dispunerea mãsurilor
necesare. În cauzã se efectueazã cercetãri
sub aspectul comiterii infracþiunilor de con-
stituire sau aderare la grup infracþional orga-
nizat, înºelãciune, spãlare de bani, rupere de
sigiliu, neglijenþã în serviciu, favorizarea in-
fractorului, fals în înscrisuri sub semnãturã
privatã, fals privind identitatea ºi conducerea
pe drumurile publice a unui autovehicul cu
numãr fals de înregistrare.

CARMEN ZUICAN

venþie Rapidã au organizat,
ieri-dimineaþã, o razie în
municipiul Craiova ºi co-
munele limitrofe pentru
prevenirea ºi combaterea
faptelor care aduc prejudi-
cii bugetului de stat, în spe-
þã contrabanda cu produse
din tutun. Oamenii legii au

efectuat mai multe
percheziþii la locuinþe-
le unor persoane sus-
pectate cã s-ar ocu-
pa cu contrabanda de
þigãri, în timpul acþi-
unii fiind descoperite
76.000 de þigarete ne-
timbrate care au fost
ridicate în vederea
cercetãrilor de cãtre

poliþiºti, prejudiciul to-
tal cauzat fiind de
aproximativ 5.000 de
euro. În timpul descin-
derilor, în locuinþele a
doi craioveni poliþiºtii
au gãsit douã arme cu
bile din cauciuc ºi 7
cartuºe cu bile, deþi-
nute legal, însã s-a sta-
bilit cã cei doi trãsese-
rã cu armele ca sã se
distreze, astfel cã le-au fost
întocmite dosare de cerce-
tare penalã pentru uz de
armã neletalã fãrã drept.

Potrivit reprezentanþilor
IPJ Dolj, în baza probato-
riului administrat de poliþiºti,
Constantin Bãbeanu, de 38

de ani, din Craiova, a fost
reþinut pentru 24 de ore
pentru sãvârºirea infracþiu-
nilor de contrabandã ºi de-
þinere de produse din tutun
în afara antrepozitului fis-
cal, la domiciliul sãu fiind
gãsite 21.980 de þigarete.

CARMEN ZUICAN
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În decembrie 2008, Primăria Leu achiziţio-
na 20 de băncuţe şi două casete luminoase
pentru care plătea suma de 20.825 de lei, con-
form Facturii nr. 0597738/05.12.2008, achitată
cu OP 208/24.04.2009. Deşi achiziţionate nu
toate băncuţele au fost montate la nivelul co-
munei Leu. În cei câţiva ani de la plata aces-
tora s-a tot vorbit la nivelul unor angajaţi ai
Primăriei sau al cetăţenilo r că au fost cam
scumpe şi că nici măcar nu au fost montate,
dar totul a rămas la nivel de bârfă. Asta până
în anul 2011, când în cadrul Primăriei Leu a
fost constituită o comisie pentru verificarea
documentelor şi investiţiilor.  La data de
24.11.2011 această comisie concluziona: „Re-
feritor la cele 20 buc. băncuţe achiziţionate în
anul 2008, 5 decembrie, şi a două firme lumi-
noase se constată lipsa oportunităţii aprovi-
zionării pe final de an fără prevedere bugetară,
fişa de investiţie fiind făcută în anul 2009, pre-
cum şi plata ulterior acesteia”. În acelaşi timp
Comisia de verificare a documentelor şi inves-
tiţiilor a spus că băncuţele puteau fi confecţio-
nate cu sprijinul „angajaţilor din cadrul Servi-
ciului Public Local, conform Legii nr. 76/2002,
în condiţiile în care se puteau achiziţiona doar
materialele care cu siguranţă nu pot depăşi 200
de lei pe bucată”.

Primăria Leu: Preţuri umflate la
achiziţii şi cheltuieli nejustificate

Primăria Leu poate fi exemplul cel mai bun de cum se
pot scurge pe orice banii publici. Nu contează că valoarea
obiectelor sau lucrărilor achiziţionate este mică, pentru
că poate fi umflată, şi pe timp de criză orice ban în plus
este binevenit. La data de 10 martie a.c., publicam în co-

tidianul nostru articolul „Raportul Camerei de Conturi Dolj
evidenţiază mai multe nereguli la Primăria Leu”, în care
arătam cum s-a jonglat cu sume importante. De data
aceasta vom arăta că unii se pretează să scoată bani şi
din nişte băncuţe sau dintr-un acoperiş pentru o fântână.

De la 134 lei fără TVA la  700 de lei
pentru o băncuţă

Recomandările Comisiei de verificare a
documentelor şi investiţiilor din cadrul Pri-
măriei Leu nu au fost departe de adevăr. Pen-
tru că preţul celo r 20 de băncuţe a fost  um-
flat, iar suma de 14.000 de lei fără TVA este
departe de cea reală. Conform unui raport
de evaluare, făcut la Primăria Leu de către
un membru ANEVAR: „În oferta magazinu-

lui de brico laj exis tă la vânzare bancă lemn cu
preţul de 166,72 lei/bucată, respectiv 134 de
lei fără TVA”. Ori 700 de lei pent ru o băncuţă
este departe de 134 de lei. În acelaşi registru
se încadrează şi amenajarea unei fântâni din
comuna Leu, conoscută de cei d in localitate
drep t „Fântâna mires elor”. Preţul p lătit a fost
de 13.000 de lei. Acelaşi evaluator ANEVAR a
cons emnat în Raportul de evaluare: În oferta
magazinului de brico laj există la vânzare pavi-

lion hexagonal cu preţul de 2127,84
lei/bucată, respectiv 1.176 lei fără
TVA”. Şi pentru această lucrare
Comisia de verificare a documen-
telo r şi investiţiilor a atras atenţia
că plata s-a făcut fără o recepţie
finală: „Pentru  execuţ ia acestui
obiectiv nu  au fos t stabilite situa-
ţii de lucrări de către beneficiari.
Procesul-verbal de recepţie la  ter-

minarea lucrărilor nu este semnat de pre-
şedintele comisiei. Atribuirea execuţiei lu-
crării conform Notei justificative nr. 4436/
06.08.2009 s-a făcut cu încredinţare direc-
tă”. Cele două investiţii umflate ca preţ nu
sunt singurele. Preţuri mult mai mari decât
cele de pe piaţă sunt şi la următoarele in-
vestiţii: împrejmuire grădină de vară,  îm-
prejmuire cămin cultural, împrejmuire târg,
instalaţii sanitare interioare sala de sport,
construcţii şi instalaţii Grădiniţa nr. 2, sala

de sport act adiţional, canalizare şi
fosă septică Grădiniţa nr. 2, instalaţie
electrică, subtraversări şi totemuri.
Lucrări neexecutate
de 131.189,96 de lei

Toate aceste sume adunate nu fac
însă cât o singură abatere constata-
tă de inspectorii Camerei de Conturi
Dolj, în urma controlului efectuat la
Primăria Leu. De exemplu Contractul
de lucrări nr. 9/17.09.2009 încheiat
între Consiliul Local Leu, în calitate
de achizitor, reprezentat de primarul
Antonie Drăghici, şi SC Ionumi SRL,
în calitate de executant, a avut ca
obiect efectuarea de „Lucrări pentru
extinderea de apă în sistem centrali-
zat”, în valoare de 662.464 lei inclu-
siv TVA. «Prin situaţiile de lucrări
întocmite de executant şi confirmate

de dirigin tele de şantier şi o rdonatorul
principal de credite, în perioada 01.09-
31.12.2009, au fost raportate lucrări neexecuta-
te referitoare în principal la sprijin de maluri cu
dulapi de fag, în valoare totală de 123.907,04
lei, precum şi cotele de cheltuieli indirecte şi
profit de 14% şi respectiv 7%, mai mari decât
cele stabilite prin devizul ofertă de 8% şi 4% în
sumă totală de 7.282,92 lei, aşa cum rezultă din
„Situaţia privind modul de calcul a diferenţelor
valorice calculate pentru perioada arătată” şi a
„Notei de constatare nr. 6724/15.12.2011”, în-
tocmită de comisia desemnată prin Dispoziţia
ordonatorului principal de credite nr. 1329/
21.11.2011. Suma totală de 131.189,96 de lei a
fost decontată de UATC Leu către SC Ionumi
SRL cu ordinele de plată, aşa cum au fost men-
ţionate în „Situaţia nr. 6795/20.12.2011», se ara-
tă în Raportul Camerei de Conturi Dolj.

Dosarul se află la Serviciul de Investigare
a Fraudelor din cadrul IPJ Dolj

Toate deficien ţele constatate reprezin tă
abateri de la prevederile art . 14, 51, 54, d in
Legea nr. 273/2006 actualizată în care se ara-
tă: „ Art . 14: Nici o  cheltu ială nu  poate fi
înscris ă în bugetele  prevăzute la art . 1 alin.
2 şi nici nu poate fi angajată ş i efectuată d in
aces te bugete, dacă nu există bază legală
pentru respect iva cheltu ială. Art. 51, alin 3:
efectuarea cheltu ielilo r bugetare s e face
numai pe bază de documente justificat ive,
care să confirme angajamente contractuale,
primirea, bunurilor materiale , prestarea ser-
viciilo r, execu tarea de lucrări, plata s alarii-
lo r ş i a altor drepturi băneşti, plata obligaţii-
lo r bugetare, p recum ş i a  alto r obligaţii. Art.
54, alin. 5: Inst rumentele de plată t rebuie să
fie înso ţite de documentele jus t ificative.
Aces te documente t rebuie să certifice exac-
titatea sumelor de p lată, recepţia bunurilo r,
execu tarea s erv iciilor ş i altele asemenea,
conform angajamentelor legale încheiate. In-
st rumentele de plată s e semnează de căt re
contab il şi şefu l compartimentulu i financiar-
contabil”. Valoarea es timată a abaterii con-
statate este de 131.189,96 de lei, iar cei v i-
novaţi pentru aceas ta sunt primaru l Anto-
nie Drăghici ş i d irigintele de ş ant ier Maria
Enescu. Anton ie Drăghici a  dat vina pe diri-
gintele de ş ant ier pent ru efectuarea plăţilo r,
însă justificarea sa nu  s tă în  picioare, pen-
tru că  angajarea, ordonanţarea şi lichidarea
de cheltuieli s e face numai pe bază de docu-
mente just ificat ive. În sch imb Enescu Maria
a recunos cut  abaterea constatată. La Serv i-
ciul de Investigare al Fraudelor din  cadrul
IPJ Dolj exis tă deja un  Dos ar cu  nr. 8469/P/
2011 şi care cuprinde toate abaterile de la
lege comise la  Primăria Leu.

Pagină realizată de MARIN TURCITU

Antonie
Drăghici
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S.C. Complexul Energetic Oltenia
S.A. va funcţiona din luna mai

Miercuri, 21 martie, au avut loc
la sediul MECMA, şedinţele Con-
s iliilor  de Adminis traţie ale
S.C.Complexul Energetic Turceni
S.A.,  S.C.Complexul Energetic
Rovinari S.A, S.C.Complexul Ener-
getic Craiova S.A şi SNLO Tg.Jiu
în care s-au aprobat Proiectul de
constituire (“Proiectul de Fuziune”)
a S.C.Complexul Energetic Olte-
nia S.A. precum şi celelalte docu-
mente prevăzute de lege aferente
acestui proces (Raportul de eva-
luare, Raportul de audit asupra bi-
lanţului în scop de fuziune, Raportul
administratorilor cu privire la Pro-
iectul de Fuziune, Mandatele lega-
le ale Preşedinţilor Consiliilor de
Administraţie etc).

Ionuţ Stroe: “Judeţul Dolj se confruntă
cu şomaj din ce în ce mai mare”

Deputatul PNL Ionuţ Stroe
(foto) critică autorităţile centrale
pentru numărul mare de şomeri pe
care îl are judeţul Dolj. “Săptămâ-
na ac easta a venit cu o veste bună
pentru judeţ,  şi anume că Ford va
face 500 de angajări la uzina de
automobile. Este un semnal foar-
te bun şi cred că exemplu privati-
zării Ford cred că ar fi trebuit ur-
mat de oric e fel de guvernare.
Însă, chiar dacă se vor face aceste
angajări, judeţul Dolj se confrun-
tă c u un şomaj din ce în ce mai
mare. Mă întreb cum de am ajuns
judeţul cu c el mai mare număr de
şomeri din ţară. Potrivit Direc ţiei
Regionale de Statistică,  Doljul are
26.242 de şomeri, c ifră care ne
plasează pe primul loc în ţară,  iar
efec tivul de salariaţi se cifrează la
121.600 de persoane, în timp ce
după rezultatele rec ensământului
de anul trecut, populaţia judeţului
numără aproximativ 618.000 de
locuitori.  Mi se pare un lucru in-
admisibil pentru că judeţul nostru
este unul dintre cele mai mari din
ţară şi care a avut o industrie şi

resurse şi specific  naţional, ba
chiar în anumite industrii am ocu-
pat primul loc în ţară”,  a afirmat
Ionuţ Stroe.

Liberalul e de părere că pentru
situaţia îngrijorătoare în care se
află Doljul, respectiv primul loc pe
ţară în ceea ce priveşte şomajul,
vinovaţi se fac “cei care au avut
grijă să ţină inves tiţiile departe de

judeţul Dolj şi de Regiunea Olte-
nia”.  “Întrebarea mea se adresea-
ză în cea mai mare măsură admi-
nistraţiei centrale, pentru că din
punc tul meu de vedere, cel puţin
în ultimii ani, ei au avut grijă să
ţină investiţiile departe de zona de
sud-vest a ţării nu numai de jude-
ţul Dolj ş i să le direcţioneze mai
mult în zona de vest. În urmă cu
două săptămâni am depus în par-
lament o declaraţie prin care atră-
geam atenţia asupra unei situaţii
ridicole, de a avea doar patru lo-
curi de munc ă vacante în judeţul
Dolj,  conform listei publicate de
Agenţia Judeţeană pentru Oc upa-
rea Forţei de Muncă.  Tragem un
semnal de alarmă cât se poate de
clar asupra acestui fenomen nu
îngrijorător, ci extrem de grav în
care ne găsim. Vrem să atenţio-
năm administraţia centrală să nu
mai ignore acest judeţ ş i în gene-
ral Regiunea Olteniei,  cu privire la
atragerea inves titorilor, f ie ei
străini,  fie români”, a mai spus
Ionuţ Stroe.

ALINA DRĂGHICI

„Prin această aprobare, în con-
sens cu poziţia tuturor factorilor res-
ponsabili -Guvernul României, Con-
siliul Concurenţei, acţionariat, orga-
nizaţii sindicale şi în conformitate
cu prevederile legale, Consiliile de
Administraţie ale societăţilor impli-
cate asigură înfiinţarea şi funcţio-
narea S.C.Complexul Energetic Ol-
tenia S.A. începând din luna mai
2012”, se precizează într-un comu-
nicat remis de Ministerul Econo-
miei. Înfiinţarea noii soc ietăţi va
contribui la consolidarea securităţii
energetice a României şi creşterea
siguranţei în alimentarea consuma-
torilor finali. „S.C.Complexul Ener-
getic Oltenia S.A va mai avea un rol
şi asupra dezvoltării durabile atât la

nivel naţional dar şi la nivelul regiu-
nii Sud-Vest Oltenia, precum şi în
susţinerea lucrărilor de investiţii afla-
te în derulare în cadrul societăţilor
componente, care sunt de circa
1 miliard de EURO din care 500 mi-
lioane EURO investiţii de mediu şi
300 milioane EURO investiţii în ac-
tivitatea minieră”, se mai precizează
în comunicat. Se urmăreşte pe vii-
tor realizarea pe termen mediu de noi
capacităţi de producţie energie elec-
trică pe bază de lignit în conformita-
te cu cele mai avansate tehnologii dis-
ponibile. Sediul S.C.Complexul Ener-
getic Oltenia S.A. va fi în judeţul
Gorj, în cadrul actualului Complex
Energetic Turceni”.

MARGA BULUGEAN

În 2011 a crescut valoarea
bunurilor importate de Dolj

Valoarea exporturile de bunuri
(FOB), în perioada 1 ianuarie –
30 noiembrie 2011,  la nivelul
judeţului Dolj,  a fost de 344
milioane de euro, cu 17,5% mai
mare faţă de perioada similară
din 2010, potrivit informaţiilor
furnizate de Direcţia Regională
de Statistică Dolj. Prin prisma
exporturilor, Doljul se situează
pe locul al 27-lea pe ţară. Pro-
dusele industriale au reprezen-
tat 93,5% în totalul exporturi-
lor, iar produsele din agricultu-
ră şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 6,5%. Exportu-
rile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Italia (31,6%),
Marea Britanie (17,9%), Germania (9,2%), Spania (5,0%) şi
Bulgaria (4,2%).

Despre importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 1
ianuarie – 30 noiembrie 2011, datele relevă că valoarea lor s-a
ridicat la circa 603 milioane de euro, cu 200 de milioane de euro
mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2010. În acest sens, în
clasamentul pe ţară, judeţul Dolj se situează pe locul al 16-lea,
deţinând 1,2% din valoarea importurilor României. Principalele
ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germa-
nia (30,8%), Italia (16,6%), Turcia (9,9%), Marea Britanie (8,8%)
şi Bulgaria (5,6%).

ANA-MARIA GEBĂILĂ

Dolj: Salariu mediu net
de 1.324 lei, în ianuarie

Efectivul salariaţilor din Dolj
a crescut la sfârşitul lunii ianua-
rie a.c. cu 1.117 persoane faţă
de luna decembrie 2011 şi cu
3.145 de persoane faţă de luna
ianuarie 2011, fiind de 121.600
persoane. Din total, 80.833 lu-
crează în servicii, 37.875 sunt
salariaţi în industrie şi construc-
ţii şi 2.892 muncesc în agricul-
tură, vânătoare şi servicii ane-
xe, silvicultură şi pescuit. Câş-
tigul salarial mediu brut în luna
ianuarie 2012 a fost de 1.840 lei/
persoană, câştiguri peste media judeţului obţinând salariaţii din
industrie şi construcţii (2.066 lei), iar sub media judeţului – sa-
lariaţii din servicii (1.745 lei) şi din agricultură, vânătoare şi ser-
vicii anexe (1.386 lei). Salariul mediu net înregistrat în Dolj, în
ianuarie 2012, a fost de 1.324 lei, iar pe principalele ramuri s-au
înregistrat următoarele nivele: 1.488 lei în industrie şi construc-
ţii, 1.255 lei în servicii şi 1.014 lei în agricultură, vânătoare şi
servicii anexe. Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii
ianuarie 2012 a fost de 26.242 persoane, în scădere cu 3.030 de
persoane faţă de luna ianuarie 2011. Numărul şomerilor nein-
demnizaţi, în luna decembrie 2011, era de 19.443 persoane.

ANA-MARIA GEBĂILĂ

Traseul 2 al RAT Craiova
va fi modificat

Conducerea RAT Craiova a
anunţat că, începând de luni, 26
martie, traseul 2, care leagă car-
tierul Brestei de centrul oraşu-
lui, va fi modificat, cauza fiind
lucrările de execuţie care se des-
făşoară pe această stradă. Po-
trivit reprezentanţilor Regiei, au-
tobuzele vor circula pe o rută
deviată, atât pe tur, cât şi pe
retur, aceasta fiind strada „Pe-
lendava” – „Calea Severinului”
– strada „Maria Tănase” – stra-
da „Brestei”. Din cauza schimbării de traseu, şi trei staţii de
îmbarcare a călătorilor vor fi suspendate, fiind vorba de „Şcoa-
la nr. 16”, „Biserică” şi „Râului”. Această rută va fi respectată
până la terminarea lucrărilor, care au fost avansate de autorităţi
pentru două luni. LAURA MOŢÎRLICHE
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Dar să nu ne oprim doar la con-
tractele semnate pen tru HIDROE-
LECTRICA, analiza ar trebui extinsă
şi la cele pentru Alro Slatina, precum
şi la cele pentru ArcelorMittal. Toate
sunt parafate  în detrimentul statului
român şi peste toate se regăs eşte
amprenta „băieţilor deştepţi din ener-
gie”.  Din păcate, deja astăzi vorbim
de adevărate reţele de influenţă. Aşa
este cea construită cu tâlc de con-
troversatul om de afaceri Bogdan Bu-
zăianu, aflat nu de puţine ori în preaj-
ma unor personaje cheie din  viaţa
politică, publică şi nu în ultimul rând,
administ rativă. Adriean Videanu,
Dan Ioan Popescu, Sorin Oprescu şi
Mircea Băsescu sun t doar câteva
nume care se găsesc în agenda afa-
ceristului Buzăianu. Desigur, nimic nu
i-ar fi ieşit aşa de bine lui Bogdan
Buzăianu dacă ar fi existat un cadru
legislativ fără prea multe portiţe de
eludare a bugetului de stat.
Legislaţia ar fi de vină...
la prima vedere

O scurtă evaluare a legislaţiei în
domeniul afacerilor cu energie elec-
trică arată permisivitatea legislaţiei,
care dă posibilitatea încadrării tranz-
acţiilor în categoria schimburilor na-
turale (energie destinată menţinerii în
stare de funcţionare a liniilor aeriene
cu statele vecine) şi a tranzitului, pen-
tru care taxele percepute sunt redu-
se (cel mult 0,7 euro/MW h pentru
tranzit) sau chiar nule. Cum funcţio-
nează mecanismul în realitate? Elec-
tricitatea achiziţionată din  exterior
este vândută pe piaţa internă fără
achitarea taxelor aferente importului,
iar energia obţinută d in contracte
avantajoase încheiate cu producători
autohtoni este livrată la extern fără
taxe de export. Dar ca să aplici aceas-
tă legislaţie păguboasă trebuie să mai
ai „plan tat” şi omul unde trebu ie,
ad ică prietenul care ocupă poziţ ii
cheie în instituţii de stat ce are un
cuvânt de spus. Adică, aceasta este
reţeta oricărei afaceri de succes! Pe
acelaşi scenariu a mers şi Buzăianu
Nicolae Bogdan, care s-a arătat deo-
sebit de interesat în a exporta ener-
gie elect rică în ţări balcanice unde
preţurile de vânzare sunt considera-
bil mai bune decât în România.
Bogdan Buzăianu şi afacerile
sale prospere din România

Dar să ne reamintim personajul.

„Băieţii deştepţi” îşi dau mâna cu miniştrii:

Hidroelectrica, pierderi de peste 5 miliarde de euro

Pagină realizată de MARGA BULUGEAN

Mulţi se întreabă de ce nu sunt bani la buge-
tul de stat. Răspunsul vine imediat. Pentru că
„băieţii deştepţi” au semnat contracte păguboase
pentru stat şi benefice pentru propriul buzunar.
Încrengături şi interese private din care nu au
de pierdut decât statul şi consumatorul român,
care par că nu se mai pot scutura de caracatiţa
care a cuprins domeniul energiei, pierderile es-
timate doar pentru HIDROELECTRICA SA în

perioada 2000-2018 ajungând la 5 miliarde de
euro. Dacă noi nu suntem în stare să facem or-
dine în propria ogradă, vine Comisia Europea-
nă, FMI şi Banca Mondială, investighează şi ana-
lizează la sânge toate contractele şi anexele
acestora şi atrag atenţia autorităţilor că este tim-
pul ca toate contractele încheiate de stat pen-
tru compania HIDROELECTRICA SA să fie
stopate şi vinovaţii traşi la răspundere.

Reţeaua se
măreşte ...intră în
joc „Pinalti”

De şi t impul a tre cut ş i
Adriean Videanu a părăsit mi-
nisterul, afacerile lui Buzăianu
au continuat să prospere, iar în
jocul „băieţilor deştepţi” a intrat
şi Ghe orghe  Şte fan, zis „Pi-
nalti”, actualmente primarul
localităţii Piatra Neamţ, căruia
Buzăianu i-a făcut loc să gestio-
neze afacerea cu firma sârbeas-
că RUDNAP.

La unii se poate - la noi, nu
Nicolas Buzăianu este membru fondator al unei asociaţii Paix

Academie, asociaţie din care fac parte nume sonore ale vieţii inter-
naţionale ca fostul preşedinte UNESCO – Federico Mayor. A devenit
într-un mod bizar ambasador al Zambiei la UNESCO în condiţiile în
care nu era cetăţeanul acestei ţări. Ulterior, Buzăianu a ajuns în
centrul unui scandal internaţional după ce noul preşedinte al Zam-
biei, Michael Sata, succesorul lui Rupiah Banda, l-a acuzat ca fiind
implicat într-o escrocherie cu aur. Preşedintele Sata nu au stat pe
gânduri şi i-a luat lui Bogdan Buzăianu rapid rangul de ambasador.
La noi se pare că nimeni nu are curajul să-i ia contractele...

Despre el s-a scris foarte mult,
s-a pomenint şi despre un proces
pe care l-a avut  cu  afaceristul
Dinu Patriciu. Bogdan Buzăianu
a emigrat în Elveţia la începutul
anilor ‘90, unde şi-a dezvoltat o
pu ternică d ivizie de companii.
Beat Corpataux şi Anton Corpa-
taux sunt unii dintre oamenii de
încredere care l-au reprezentat în
multe din aceste firme. Beat Cor-
pateaux şi Radu Boroianu, fostul
ambasador al României în Elve-
ţia, a înfiinţat în 2001 societatea
Consulting Elvia SA. Bogdan Bu-
zăianu s-a apucat de afaceri în Ro-
mânia în 1993, la 25 de ani, pe când

era student. Emigrase în Elveţia în
1991. Prima firmă a deschis-o alături
de fratele sau, Constantin Mihail Bu-
zăianu - New East Business Consul-
ting&Management SA, avându-l ca
partener pe elveţianul Anton Corpa-
taux. În martie 1999, Bogdan Buzăia-
nu a preluat jumătate din firma frate-
lui său, Baco Sercom Impex, şi i-a
schimbat numele în Baco Energy.
Anişoara Buzăianu, soţia lui Boga-
dan Buzăianu este avocat partener
în cadrul casei de avocatură „Boşti-
nă şi Asociaţ ii”, iar Doru Boş tină,
avocatul coordonator al acestei case
de avocatură, este cel cu care Buză-
ianu a înfiinţat Energy Holding. În
octombrie 2002, Buzăianu s-a retras
din companie.
Băicuşi, sacrificat de Videanu

Şi pentru ca afacerile să-i meargă
ca pe roate, Bogdan Buzăianu a ur-
mat sfatul fostului ministru al Eco-
nomiei, Adriean Videanu şi s-a împrie-
tenit  exact cu cine trebuie: Adrian
Băicuşi, director general al Compa-

niei Naţionale de Transport al Elec-
tricităţii CN TRANSELECTRICA SA,
Marian Cernat, directorul Dispecera-
tu lui Energetic Naţional (DEN) şi
Octavian Lohan, directorul general
adjunct al TRANSELECTRICA SA.
Dar ceea ce este surprinzător ar fi
faptul că autorităţile statului român
nu îşi pun încă întrebarea vizavi de
pierderile înregistrate la buget, eva-
luate la circa 90 – 100 milioane euro
pe an!?!. Sau poate îşi pun... Şi asta
vom vedea în continuare... Când în
anul 2010 s-a aflat despre afacerea
cu tranzitul de electricitate, Adriean
Videanu l-a delegat pe Tudor Şerban

să cerceteze, chipurile, fenomenul.
Cum era lipsă un ţap ispăş itor, s-a
găsit şi acesta în persoana lui Adrian
Băicuşi, căruia i s-a acceptat prompt
demisia.
Energy Holding
şi miliardele  de dolari

Energy Holding este firma care a
încheiat cu statul român un contract
de miliarde de dolari pentru preluare
de energie electrică de la Hidroelec-
trica, aplicându-se astfel lui Buzăia-
nu titulatura de cel mai important ex-
ponent al băieţilor deş tep ţi. Deşi
controlează în continuare, prin inter-
puşi, afacerile companiei Energy Hol-
ding, chiar dacă s usţine cu fiecare
ocazie că nu mai are nimic de-a face
cu societatea de pe urma căreia s-a
îmbogăţit Bogdan Buzăianu, devenit
între timp Nicolas  Buzăianu, conti-
nuă să menţină relaţii strânse cu per-
soane implicate în Energy Holding.
În decembrie 2010, au fost renego-
ciate şi prelungite anumite contracte
cu HIDROELECTRICA SA (contracte
ce au condus la golirea lacurilor de
acumulare ale amenajărilor hidroelec-
trice). Prelungirea până în 2018 a con-
tractelor de pe piaţa de energie s-a
făcut pe ultima sută de metri a man-
datului lui Adriean Videanu, iar acor-
dul Cons iliu lu i
de Administraţie
al societăţii p ri-
vind modificarea
contractelor a
fost semnat doar
de fostul secre-
tar de s tat  din
Ministerul Eco-
nomiei, Tudor
Şerban , preşe-

dinte al CA. Ace-
laş i personaj a
fost şi consilierul
pers onal al lu i
Adriean Videa-
nu, preluat ulte-
rior de Ion Ari-
ton.
UCM Reşiţa a primit 45 milioane
de lei de la Hidroelectrica

Tot în 2010,  UCM Reşiţa, con-
trolată de Buzăianu , a primit 45 mili-
oane lei de la HIDROELECTRICA
SA (condusă la aceea vreme de fos-
tul director Mihai David), iar în cele

din urmă banii au ajuns în conturile
elveţiene, de diferitele inginerii fi-
nanciare fiind responsabil Adrian
Chebuţiu – administrator al UCM Re-
şiţa (cercetat în prezent de DNA pen-
tru devalizarea uzinelor reşiţene).  În
schimbul banilor, David a beneficiat
de susţinere pentru a rămâne mem-
bru în CA al HIDROELECTRICA
SA, ceea ce i-a adus destule avan-
taje. Mai exact, HIDROELECTRICA

SA acorda lucrări
căt re sucursalele
de reparaţ ii HI-
DROSERV SA,
care le subcontrac-
ta grupului de firme
ICCO Braşov (ad-
minis trat formal de
Călin -Filimon  Cos-
tan ş i controlat de
David  Mihai Cipri-
an). Din această re-
laţie , în 2010, ICCO
METAL SRL  a în-
casat de la HIDRO-
SERV BISTRIŢA
SA - 465.000 lei, iar
ICCO ELECTRIC

SRL - 14,5 milioane lei de la HIDRO-
SERV SLATINA SA.
S-a ratat introducerea
clauzei de forţă majoră

Multe lucruri s -ar fi s ch imbat
dacă s-ar fi reuşit  introducerea clau-
zei de forţă majoră pentru micşora-
rea cantităţii de energie livrată de

HIDROELECTRICA SA. În septem-
brie 2011, la solicitarea HIDROELEC-
TRICA SA, Camera de Comerţ şi In-
dustrie a României (CCIR) a avizat
activarea clauzei de fo rţă majoră,
ceea ce ar fi făcut ca în noiembrie
2011 un număr de 41 de con tracte să
intre sub incidenţa acesteia. Numai
că Energy Holding a obţinut, prin
influenţa clară a lui Buzăianu anula-

rea în Justiţie a avizulu i de
forţă majoră emis de CCIR,
fără să se prezinte public ex-
plicaţii pentru g reşeala co-
misă, dacă aceasta a fos t, cu
adevărat, o g reşeală… Spre
exemplu, cel care a înaintat
căt re CCIR documentaţia
pentru activarea clauzei de
forţă majoră, directorul Con-
stantin Trihenea, a fost hăr-
ţu it până a decis să demis i-
oneze. Autorii acestei pre-
s iun i –  necunoscu ţ i. Cei
care au totuşi habar de ceea
ce s e în tâmplă în această
piaţă, cum se dist ribu ie ro-
lu rile ş i cine face jocurile,
vorbesc des pre p resiuni di-
recte sau indirecte, exerci-

tate de  fostu l minist ru Adriean Vi-
deanu  şi David Mihai Ciprian –  fost
director general al HIDROELEC-
TRICA SA, cu concurs ul nevăzut
al lui Buzăianu.
Opriş susţinut din umbră

Un alt  personaj pe care Buzăia-
nu a avu t grijă să-l sus ţină pentru a
ajunge înt r-un post importan t es te
Nicolae Opriş, fostul şef serviciu
preţuri la HIDROELECTRICA SA,
deven it peste noapte vicepreş edin-
te şi chiar preşedinte al Autorităţ ii
Naţionale de Reglementare în do-
meniul Energiei (ANRE). De la înăl-
ţimea funcţ iei s ale, Opriş a vegheat
să nu fie pusă în practică vreo in i-
ţiat ivă care ar fi afectat afacerile  bă-
ieţilo r deştep ţi. Iar pen tru a fi sigur
că nimic nu se s chimbă odată cu
plecarea sa, s-a asigurat că noua
conducere ş i oamenii de încredere
crescuţ i de el (Viorel Alicuşi pare a
fi cel mai îndrăgit) vor avea aceeaşi
consideraţ ie pentru afacerile  băie-
ţilor deş tepţ i.
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Evaluãrile sunt programate în
funcþie de solicitãrile pãrinþilor.
Miercuri s-a derulat testarea unui
grup de 67 de copii. „În urma eva-
luãrilor, patru copii au fost orien-
taþi cãtre grupa mare, 57 la clasa
pregãtitoare ºi cinci la clasa I. Am
avut ºi o recomandare dublã pen-
tru un copil care poate face faþã
cu succes atât la pregãtitoare, cât
ºi la clasa I, ºi am lãsat pãrinþilor
posibilitatea sã facã alegerea”, a
precizat prof.dr. Marinela Dumi-

Cei mai mulþi trec pragul centrului doar
pentru a accesa o serie de informaii, însã sunt
destul de puþini cei care acceptã sã intre în
program ºi, într-un numãr ºi mai mic sunt
cei dispuºi sã ducã tratamentul pânã la capãt.
O problemã a celor dependenþi este durata
destul de mare a programului de dezalcooli-
zare – între ºase ºi nouã luni – dar ºi obligati-
vitatea de a nu consuma alcool cu 10 zile îna-
inte de administrarea medicaþiei. Cu toatea
acestea medicii spun cã, dacã tratamentul este
respectat întocmai, sunt ºanse foarte mari ca
pacientul sã scape de dependenþã.

„Cei care ni s-au adresat ºi s-au þinut de
tratament au scãpat de acest viciu. Rezulta-
tele sunt foarte bune. În cazul celor care sunt
cu adevãrat motivaþi sã renunþe la bãuturã,
dorinþa de a consuma alcool dispare de obi-
cei dupã 5-7 zile de la începutul tratamentu-
lui. Pentru persoanele care au aceastã de-
pendenþã de ani buni însã sunt necesare douã
sãptãmâni. Derulând un astfel de program,
CPECA Dolj vine în sprijinul cetãþenilor, con-
tribuind la îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate ºi

Candidaþii la posturile de directori ºi in-
spectori ºcolari trebuie sã facã parte din
Corpul Naþional de Experþi. În judeþul Dolj
ºi-au depus dosarele pentru a fi incluºi în
acest for, 476 de cadre didactice din cei 504
înscriºi în aplicaþia online.

În perioada urmãtoare va avea loc eva-
luarea candidaþilor.

„Personalul de conducere, îndrumare ºi
control din inspectoratele ºcolare va fi evaluat
de Ministerul Educaþiei Cercetãrii, Tineretului
ºi Sportului. De la Inspectoratul Judeþean Dolj
au fost transmise spre evaluare 52 de dosare.
Directorii ºi personalul didactic va fi evaluat
de o comisie constituitã la nivelul Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj. Aceasta se va face
în perioada 23 martie- 5 aprilie. Lista rezulta-
telor va fi afiºatã pe 6 aprilie, dupã care ur-
meazã perioada de contestaþii”, a precizat Cã-
tãlin Spiridon, inspector ºcolar general adjunct.

CARMEN RUSAN

În luna martie a fiecãrui an, Colegiul Naþio-
nal al Asistenþilor Sociali (CNAS) din România
sãrbãtoreºte Zilele Asistenþei Sociale, moment
de reflecþie, de analizã, de promovare a profe-
siei la nivel naþional. Evenimentul este marcat
ºi la Craiova în perioada 22-26 martie a.c.
„Tema aleasã în acest an are ca scop  infor-
marea organizaþiilor ºi a publicul larg despre
profesia de asistent social, de a promova ºi a
arãta contribuþia asistenþei sociale în cadrul
societãþii. La aceastã întrunire sunt aºteptaþi
40 de asistenþi sociali, este un moment de pre-
zentare a bucuriilor, a realizãrilor pe care le-
am obþinut fiecare dintre noi, ca asistenþi so-
ciali”, a declarat lector universitar doctor Emi-
lia Sorescu, preºedintele CNAS Dolj.

CARMEN RUSAN

În cadrul Sãptãmânii Mondiale a Apei,
angajaþii Administraþiei Bazinale de Apã Jiu
au mers în localitatea natalã a marelui scri-
itor Marin Sorescu, la ªcoala cu clasele I-
VIII “Marin Sorescu” din Bulzeºti, pentru
a se întâlni cu unii dintre cei mai mari sus-

Copiii care nu au împlinit 6 ani sau
7 ani pânã la 31 august a.c., trebuie
sã treacã printr-o evaluare care sã
le confirme capacitatea de a fi în-
scriºi în clasa pregãtitoare sau în
clasa I. Reprezentanþii Centrul Ju-

deþean de Resurse ºi Asistenþã
Educaþionalã (CJRAE) Dolj au anun-
þat în aceste zile cã prelungesc pe-
rioada de evaluãri, pentru cã au pri-
mit solicitãri de evaluare, în special,
de la pãrinþii plecaþi în strãinãtate.

trescu, directorul Centrului Jude-
þean de Resurse ºi Asistenþã Edu-
caþionalã Dolj.
Programãrile se fac telefonic

Pãrinþii pot face programãrile
pentru evaluare la numerele de te-
lefon 0251.590.222 ºi
0351.703.734. Specialiºtii CJRAE
se aºteaptã ca cele mai multe soli-
citãri sã le primeascã în cea de a
III-a etapã de înscrieri.

„Numãrul de solicitãri va creº-

te probabil în penultima etapã de
înscrieri, când vor fi din nou în-
matriculãrile la ºcolile din circum-
scripþie. Vor veni copii cu pãrinþii
plecaþi în strãinãtate, care nu au
ºtiut sau nu au avut posibilitatea
sã participe la aceste înmatriculãri.
Am primit multe telefoane de la cei
de peste graniþã”, a mai spus di-
rectorul CJRAE Dolj.

Consilierii ºcolari au precizat cã
existã posibilitatea ca ºi perioada
de înscrieri sã se prelungeascã,

întrucât ºcolile din zonele cu lo-
cuitori romi, aceºtia se întorc aca-
sã în special vara ºi existã posibili-

tatea sã nu se ocupe locurile alo-
cate în cele patru etape de înscrieri.

CARMEN RUSAN

Dependenþa de alcool, tratatã la
Centrul Antidrog din Craiova

476 de dascãli concureazã pentru
Corpul Naþional de Experþi

Zilele Asistenþei Sociale,
marcate la Craiova
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a calitãþii vieþii lor alãturi de familie ºi prie-
teni”, a declarat dr. Daniela Paveliu, medic
în cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Dolj.
Cei care vor sã intre în program trebuie
sã aibã peste 18 ani

Pentru a intra în program, persoanele
care au probleme cu alcoolul trebuie sã aibã
peste 18 ani ºi sã prezinte un act medical
de la un doctor psihiatru care sã ateste de-
pendenþa de alcool. Sunt necesare ºi niºte
analize la nivel renal ºi hepatic pentru cã
pacientul trebuie sã fie într-o stare de sã-
nãtate relativ bunã. În rest, tot ce au de
fãcut cei care doresc sã renunþe la consu-
mul de alcool este sã contacteze personalul
CPECA Dolj la numãrul de telefon
0251.415.460 sau sã se prezinte direct la
sediul de pe strada Amaradia nr. 93-95, la
etajul 1, de luni pânã vineri între orele 8.00-
16.00, în vederea unei prime evaluãri de
specialitate, în scopul includerii într-un ast-
fel de program gratuit de tratament.

În România sunt aproximativ douã milioa-
ne de persoane care consumã alcool în exces.
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii apreciazã într-
un studiu cã, pe lângã o persoanã care consu-
mã alcool în exces, cel puþin alte 7 persoane
au de suferit de la membrii familiei, rude, prie-
teni, colegi de muncã sau de ºcoalã, oameni
de pe stradã ºi, uneori chiar ºi cei care sunt
implicaþi în acordarea de tratament sau sprijin
social acestora. Astfel, obiectivul general îl
constituie asigurarea accesului consumatori-
lor la serviciile de reducere a riscurilor, prin
promovarea ºi dezvoltarea programelor ºi po-
liticilor adecvate ºi necesare în sistemul de asis-
tenþã ºi în afara acestuia, conform Planului de
acþiune pentru implementarea Strategiei Naþi-
onale Antidrog în perioada 2010-2012.

RADU ILICEANU

Copiii preþuiesc apa!
þinãtori ai proiectelor ecologice din
judeþ – ºcolarii. ”Am încercat în
permanenþã sã atragem elevii ºi sã-i
implicãm în activitãþi ecologice, in-
teractive, iar zilele acestea atenþia
noastrã s-a concentrat pe impor-
tanþa apei. Elevii au creat desene ºi
compuneri prin care au evidenþiat
însemnãtatea marilor consumatori
de apã, natura surselor de apã, con-
sumul ei în industria prelucrãtoare,
în agriculturã ºi irigaþii. Totodatã,

elevii ºcolii noastre, de la clasele institutoa-
relor Cristina Can, Monica Ilie, Denisa Se-
clãman ºi ale învãþãtoarelor Andreea Ungu-
reanu ºi Sorina Dobrin, au ajuns la conclu-
zia de bazã în ceea ce priveºte subiectul
din aceastã sãptãmânã, cã apa este o re-

sursã regenerabilã, dar finitã, este indispen-
sabilã omenirii, fie cã este folositã pentru
bãut, igienã personalã, alimentaþie sau în
producerea oricãrui alt bun”, a declarat
Adriana Bãrbuþu, managerul ªcolii cu cla-
sele I-VIII “Marin Sorescu” din Bulzeºti.

În urmã cu douã zile ºi prichindeii din
grupa micã A – “Prietenii naturii“, de la Grã-
diniþa “Elena Farago” din Craiova, au învã-
þat pentru prima datã ce înseamnã apa ºi
importanþa ei. La asta au contribuit specia-
liºtii din cadrul ABA Jiu, care le-au explicat
pe înþelesul copiilor, dar ºi cu ajutorul peº-
tiºorului Flopi, valoarea adevãratã a apei,
princhindeii îndrãgostindu-se pe loc de po-
vestea “Flopi ºi apa”, dedicatã lor de cãtre
Apele Române.

ANA-MARIA GEBÃILÃ
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Zilele Teatrului Liric „Elena Teodorini”

Ziua Teatrului Liric „Elena Teodorini”, 25 martie – dată la care, în 2012,
se împlinesc 155 de ani de la naşterea marii interprete de reputaţie  inter-
naţională al cărei nume instituţia îl poartă –, este marcată şi în acest an,

prin tr-un program de activităţi
care se desfăşoară la sediu, pe 22
şi 23 martie. Este vorba despre Zi-
lele porţilor deschise, între orele
11.00 şi 14.00 – prilej cu care cu-
rioşii pot trece de partea cealaltă
a cortinei, pentru a vedea modul
în care artiştii, personalul tehnic,
atelierele de producţie (croitorie,
butaforie, pictură) lucrează, în
demersul lor de a pune în scenă
un spectacol –,despre o expoziţie
de costume şi alta de schiţe de
costume şi decoruri. Astă-seară,

publicul este invitat, de la ora 19.00, la opereta „Mam’zelle Nitouche”,
de F. Herve. Ziua scenei lirice craiovene este sărbătorită încă din 2007,
printr-o hotărâre a Consiliului Artistic al instituţiei.

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Îndrăg iţii so lişt i de muzică popu-
lară Petrică Mîţu Stoian ş i Constan-
tin  Enceanu  fac, din nou, duet artis-
tic, de această dată în cadrul unui
spectacol cu caracter umanitar. Int i-
tu lat  „Suflet de ol tean”, aces ta se
va desfăşura marţi, 3 aprilie, începând
cu ora 19.00, la Teat rul Naţional „Ma-
rin  Sores cu”, în  acompaniamentu l
Orchest rei Ansamblu lu i Fo lclo ric
„Maria Tănase”, condus ă de maes-
trul Nicu Creţu.

După cum a precizat prof. Maria
Guşman, căreia îi aparţin regia art isti-
că ş i prezentarea s pectaco lului, eve-
nimentu l are ca scop st rângerea de
fonduri necesare continuării proiectu-
lui „Şcoală de vară pentru copii i cu
autism”, derulat de Asociaţia „Dinco-
lo de autism”, în parteneriat cu Şcoala
Specială „Sf. Mina” din Craiova. «A fi
autist este un mod de a fi. Chiar dacă nu  este modul
„normal” de a fi, viaţa unei persoane autiste poate fi la

fel de împlin ită şi fericită ca a oricărui
om. Exemplu s unt 15 copii cu autism
de la Şcoala „Sf. Mina”, pe care încer-
căm să-i ajutăm prin strângerea de fon-
duri pentru  continuarea unui pro iect
care le vine în sprijin», a declarat prof.
Maria Guşman.

Biletele pentru spectacolul „Suflet
de oltean” s e găses c la  Agenţia Tea-
trulu i Naţ ional „Marin  Sorescu”, la
preţul de 25 de lei. Atât s umele pro-
venite din  vânzarea acesto ra, cât şi
cele care vor fi depuse de pub licul
spectator într-o urnă specială care, în
seara reprezentaţiei, va fi amplasată
în  foaieru l TNC, vor fi donate în  folo-
su l cop iilor. De asemenea, cei care
dores c, pot  face donaţ ii în  con tu l
RON: RO35BRDE170SV60842801700,
deschis la  BRD Craiova. Pent ru mai
multe informaţii despre obiectivele şi

proiectele Asociaţ iei „Dincolo de au tism” pu teţi acce-
sa www.dincolodeautism.ro.

Artistul Victor Pârlac sărbătoreşte împlinirea
a 76 de ani printr-o expoziţie personală

În organizarea Muzeului de Artă
şi a Uniunii Artiştilor Plastici (UAP)
din România – Filiala Craiova, la Ga-
leria „Arta” are loc astăzi, ora 18.00,
vernisajul expo-
ziţiei personale
a artistului Vic-
tor Pârlac, prile-
juită de împlini-
rea a 76 de ani
de viaţă. Expo-
ziţia cuprinde
aproape 40 de
lucrări: pictură
în ulei pe pânză
ş i pe carton ,
acuarelă şi – o
surpriză pentru
public – paste-
luri. Creaţii ale anilor 2011 ş i 2012,
lucrările fac parte, în majoritate, din
colecţia personală a artistului, din cea
a muzeului craiovean regăsindu-se pe
simeze un autoportret.

Născut la 30 martie 1936, în comu-
na Făureşti (judeţul Vâlcea), Victor
Pârlac a absolvit Facultatea de Arte
Plastice din Timişoara şi Academia
de Arte „Nico lae Grigorescu” d in
Bucureşti. A fost profesor la Liceul
Pedagogic din Craiova (1964-1966),
profesor la clasa de pictură a Şcolii

de Arte „Cornetti” (1966-2006) – in-
stituţie pe care a condus-o ca direc-
tor între 1985 şi 2000, preşedinte al
Filialei Craiova al UAP din România

(1995-2001).
În perioada 1974-

2011 a deschis mai mul-
te expoziţii la Craiova
(Muzeul de Artă şi Ga-
leria „Arta”) şi Calafat
(Muzeul de Artă). Anul
trecut, aceeaşi Galerie
„Arta” i-a găzduit o ex-

poziţie retrospectivă, prilejuită de îm-
plinirea a 75 de ani de viaţă şi 50 de
ani de creaţie artistică, muzeul craio-
vean i-a conferit Diploma de Excelen-
ţă pentru întreaga activitate. Se adau-
gă participarea la numeroase expoziţii

naţionale (Bucureşti – Sala „Dalles”
şi Muzeul Naţional de Artă), la expo-
ziţii interfiliale (zece participări, în pe-
rioada 1972-1998, la Bucureşti, Ora-
dea, Arad, Reşiţa, Târgu Jiu, Slatina şi
Craiova), expoziţii interregionale şi in-
terjudeţene (în număr de 45, deschi-
se, între 1966 şi 1984, la Craiova, Deva,
Petroşani, Piteşti, Dr. Tr. Severin, Sla-
tina şi Târgu Jiu), expoziţii colective
la Muzeul de Artă din Craiova.

A primit numeroase distincţii, în-
tre care Premiul Fun-
daţiei „Marcel Guguia-
nu” pent ru  p ictu ră
(1996), Premiu l „Ion
Ţuculescu” al Inspec-
toratului pentru Cultu-
ră (1996), Premiul Mu-
nicipiului Craiova pen-
tru pictură (2001), Di-
ploma de Excelenţă a
Şcolii „Cornetti” pen-
tru activitatea artistică
şi pedagogică (2006)
ş.a. Artistul Victor Pâr-

lac este prezent cu lucrări de pictură
şi grafică în muzee din Craiova, Cala-
fat, Deva, Petroşani şi în colecţii par-
ticulare din ţară şi din străinătate: Ger-
mania, Franţa, Grecia, Italia, Norve-
gia, Australia.

În încheierea primei etape a Cursului internaţional
de artă dirijorală „Trei săptămâni despre Fenomeno-
logia Muzicii cu dirijorul Konrad von Abel” („Three
weeks on Phenomenology of Music with Konrad von
Abel”), organizat în perioada 14 aprilie – 6 martie, Filar-
monica „Oltenia” prezintă astă-seară, de la ora 19.00, un
concert simfonic.

La pupitrul Orchestrei Simfonice a instituţiei evoluea-
ză dirijorii Marius Hristescu (din 2009 director artistic al
Filarmonicii „Oltenia” şi profesor asociat la Departamen-
tul de Muzică din cadrul Facultăţii de Litere a Universită-
ţii din Craiova), Rudolf Kuhn (născut în Elveţia, în pre-
zent dirijor de cor şi de orchestră în Landsberg am Lech,
Germania), Miguel Ercolino (născut în anul 1986, la Cara-
cas, Venezuela) şi Lucian Beschiu (absolvent al Univer-

Concert simfonic,
la închiderea primei etape

a Cursului internaţional
de artă dirijorală

sităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti).
În program: Balada pentru trombon bas, harpă şi or-

chestră de coarde, de Eric Ewazen; En Saga, op. 49, de
Jean Sibelius; Suita „Ma mere l’oye”, de Maurice Ravel;
Uvertura operei „Tannhäuser”, de Richard Wagner. Îşi
dau concursul soliştii Hector Jesus Prieto Sanchez (trom-
bon) – în prezent profesor la Conservatorul de Muzică
din Almendralejo (Spania) şi Pataki Rozalia (solo harpă).

Prima etapă a Cursului internaţional de artă dirijorală
s-a desfăşurat în perioada 14-21 martie, sub coordonarea
prof. Konrad von Abel (Germania) – asistent al lui Sergiu
Celibidache la Filarmonica din München (1986-1996) şi
director artistic al Orchestrei Simfonice a Conservatoru-
lui Naţional din Bordeaux, Franţa (2004-2006). În cadrul
celei de-a doua etape – care va avea loc la Craiova până
pe data de 6 aprilie –, tinerii muzicieni vor beneficia în
continuare de îndrumarea maestrului, la final urmând a li
se înmâna diplome de participare.

Biletele pentru concertul simfonic de astă-seară se
găsesc la Agenţia Filarmonicii „Oltenia”, la preţul de 15
lei (8 lei pentru elevi, studenţi, pensionari).

Poetul Peter Sragher vine
la „Scriitori la TRADEM”

Invitatul lunii martie în cadrul proiectului „Scriitori la TRADEM”
este poetul şi traducătorul Peter Sragher. Astăzi, începând cu ora 17.00,
acesta susţine conferinţa cu tema „Poezia este o formă de energie”,

acompaniat de un virtuoz al chitarei cla-
sice, craioveanul Cristian Mihai Mihă-
escu. Născut în 1960, la Bucureşti. Peter
Sragher este licenţiat în germană şi en-
gleză la Universitatea din Capitală. A
fost redactor principal la „Adevărul”, iar
din 1995 este scriitor, jurnalist şi foto-
graf liber-profesionist. Scrie poezie şi
eseu în română, germană şi engleză, ra-
reori şi poezie în spaniolă. A beneficiat
de câteva burse în Austria şi a partici-
pat la mai multe festivaluri de poezie în
străinătate (Columbia, Argentina, Cuba,

Mexic, Egipt, Belgia, Irlanda). Între 2008 şi 2011 a fost directorul secţiunii
internaţionale a Festivalului internaţional de literatură „Serile de Poezie
ale revistei Antares”, care se desfăşoară la Galaţi şi Brăila.

Întâlnire cu eroi din filme şi cărţi,
la Biblioteca Judeţeană

Biblioteca Judeţeană „Alexan-
dru şi Aristia Aman” organizează,
pe parcursul zilei de astăzi, mai
multe activităţi, invitaţi fiind copii
de la grădiniţe şi şcoli craiovene,
dar şi publicul larg. Între orele
9.30 şi 12.00, preşcolari de la Gră-
diniţa nr. 22 şi de la Şcoala nr. 24 –
Grădiniţă, ca şi elevi de la Liceul
de Artă „Marin Sorescu” se reîn-
tâlnesc cu îndrăgite personaje, pre-
cum Barbie, Tom şi Jerry, Mickey
Mouse, Bugs Bunny ş.a., cu prile-
jul vizionării unor filme la Ludote-
că. Acţiunea, cu tema „Eroi îndră-

giţi din desene animate”, se desfăşoară în cadrul proiectului „Cărticica
pentru prichindei şi copii mai măricei”. La ora 12.00, Sala „Nicolae
Romanescu” găzduieşte lansarea volumului „Cartea mea”, de Violeta
Mitroi, apărut la Editura „Revers”, iar începând cu ora 14.00 la Secţia
„Adrian Păunescu” se desfăşoară activitatea cu tema „Voluntariatul îţi
poate schimba viaţa”. Cuprinsă în cadrul parteneriatului educaţional
„S.O.S. Adolescenţa”, realizat în colaborare cu Colegiul Naţional „Carol
I”, aceasta are ca scop informarea adolescenţilor cu privire la implicarea
emoţională a celor care oferă / primesc ajutor.

Expoziţie de carte „Nicolae Titulescu
– om politic şi diplomat român”

La Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia
Aman” este deschisă, până pe 28 martie, expozi-
ţia de cărţi şi periodice „Nicolae Titulescu – om
politic şi diplomat român”. Între volumele pre-
zentate, sub semnătura lui Nicolae Titulescu (n. 4
martie 1882, Craiova – d. 17 martie 1941, Cannes),
membru al Academiei Române, fost ministru de
Finanţe şi de Externe al României, se numără „Ob-
servaţiuni asupra reorganizării facultăţilor de
drept” (Bucureşti, Tipografia ziarului „Cronica”,
1904, cu dedicaţie a autorului „Doamnei şi D-lui
Cornetti”); „Problema Responsabilităţei Juridi-
ce a statului şi a comunelor cu privire la ultime-
le răscoale ţărăneşti” (Bucureşti, Tipografia „Gu-
tenberg” Joseph Göbl, 1907, cu autograful auto-
rului pentru Titu Frumuşanu); „Împărţeala moş-

tenirilor” (Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1907). Se adaugă „Nico-
lae Titulescu – contemporanul nostru”, de Adrian Năstase (Bucureşti, Fun-
daţia Europeană Titulescu, 1995); „Nicolae Titulescu – Nicolae Raicovi-
ceanu: Mărturiile unei prietenii: Culegere de documente” – culegere de
documente alcătuită de Emil Păunescu, Nicolae Petrescu, George G. Potra
(Bucureşti, Fundaţia Europeană Titulescu, 2003) ş.a., ca şi periodicele „Ma-
gazin istoric”, „Arhivele Olteniei”, „Dosarele istoriei”, „Mitropolia Olteniei”.

Petrică Mîţu Stoian şi Constantin
Enceanu, într-un spectacol umanitar



ªTIRI

ªTIRI COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU

10 / cuvântul libertãþii vineri, 23 martie 2012externeexterneexterneexterneexterne

Soldaþi în uniforme au apãrut la te-
leviziunea naþionalã din Bamako, capi-
tala statului african Mali, în noaptea de
miercuri spre joi, pentru a anunþa cã
„au pus capãt regimului incompetent”
al lui Amadu Tumani Ture, dizolvând
toate instituþiile, suspendând Constitu-
þia ºi decretând starea de asediu. Fran-
þa, care de-a lungul timpului a deþinut
o influenþã asupra acestei þãri, sperã
ca alegerile „cât mai curând posibile”,
dupã lovitura de stat, sã readucã nor-
malitatea, a declarat, ieri, ministerul
francez de Externe, Alain Juppe. „Noi
suntem ataºaþi respectului regulilor de-
mocratice ºi constituþionale. Cerem
restabilirea ordinii constituþionale, ale-
geri programate pentru luna aprilie, adicã, dacã
se poate, cât mai curând posibil”, a spus ºeful
dimplomaþiei de la Paris, la Europe 1. Militarii
malieni au preluat, joi, puterea la Bamako, dupã
mai multe ore de confruntãri, pentru a pune ca-
pãt luptei contra rebelilor tuareg ºi grupurilor is-
lamiste din nordul þãrii. Purtãtorul de cuvânt al
militarilor, locotenentul Amadu Konare, a decla-
rat cã s-a acþionat ca rãspuns la eºecul regimu-
lui Amadu Tumani Ture de a gestiona criza din
nordul þãrii, pradã rebelilor tuareg ºi activitãþii
grupurilor islamiste înarmate, de la jumãtatea lunii
ianuarie. Locotenentul Konare, anturat de o du-
zinã de militari, a vorbit în numele Comitetului

Loviturã de stat în MaliLoviturã de stat în MaliLoviturã de stat în MaliLoviturã de stat în MaliLoviturã de stat în Mali

Naþional pentru recuperarea democraþiei ºi resta-
bilirea autoritãþii statului. Puþin dupã aceea, cã-
pitanul Amadu Sanogo, liderul juntei, a luat cu-
vântul pentru a anunþa decretarea stãrii de ase-
diu, în cursul zilei de ieri. Amadu Konare a justi-
ficat lovitura de stat prin „lipsa de echipament
adecvat pentru apãrarea teritoriului naþional”, dis-
ponibilitatea armatei de a lupta împotriva rebeli-
lor ºi a grupurilor armate din nord ºi pentru a
anunþa eºecul fostei puteri de a lupta împotriva
terorismului. Junta ºi-a luat angajamentul solemn
de a restaura puterea civilã ºi de punere în exer-
ciþiu a unui guvern de unitate naþionalã. Se afir-
mã cã fostul ministru de Externe, Sumeylu Bu-

beye Maiga, ºi cel al Administraþiei te-
ritoriului, Kafuguna Kone, au fost ares-
taþi ºi s-a pus stãpânire asupra palatu-
lui prezidenþial, dupã schimburi de fo-
curi între garda prezidenþialã ºi militari.
O sursã independenþã a declarat cã pre-
ºedintele Ture ºi oamenii lui nu mai sunt
în palat, fãrã a se preciza unde se aflã.
Franþa, fostã putere colonialã, a cerut
respectarea ordinii constituþionale ºi a
condamnat recursul la violenþã. La rân-
dul sãu, departamentul american de stat
a cerut reglarea tensiunilor prin trecere
la dialog ºi non-violenþã. Iar secretarul
general al ONU, Ban Ki-moon, a fãcut
apel la calm ºi la rezolvarea pe cale paº-
nicã a tuturor doleanþelor. La începu-

tul lunii februarie, femeile ºi apropiaþii militarilor
au manifestat în mai multe oraºe pentru denun-
þarea în liniºte a situaþiei soldaþilor. Unele dintre
aceste demonstraþii au devenit violente. Statul
Mali se confruntã, de la începutul lunii ianuatie,
cu atacuri ale miºcãrii naþionale pentru eliberare
ºi ale rebelilor tuareg, care au luptat pentru regi-
mul Muammar Gadafi. O miºcare islamistã tua-
reg, Ancar Dine (apãrãtorii islamului) vrea sã im-
punã Charia în Mali. Guvernul din aceastã þarã a
acuzat Al-Qaida, din Maghrebul islamic, care are
baza în nordul þãrii. Lovitura de stat a pus capãt
procesului electoral, inclusiv celui prezidenþial,
prevãzut pentru 22 aprilie.

Situaþia economicã din zona
euro s-a înrãutãþit în luna martie
dincolo de previziunile celor mai
pesimiºti analiºti, din cauza unei
scãderi puternice a activitãþii din
industria manufacturierã din Ger-
mania ºi Franþa, potrivit unor son-
daje în mediul de afaceri. Sondaje-
le PMI au evaluat performanþele a
mii de companii din fiecare dintre
cele douã þãri în luna martie, iar
rezultatele zdrobesc, practic, ori-
ce speranþã cã zona euro va mai
reuºi sã evite recesiunea. Cifrele
aratã cã activitatea economicã din
Germania ºi Franþa, cele mai mari
economii europene, începe sã sca-
dã, iar numãrul locurilor de mun-

Autoritãþile
moldovene vor sã
cearã explicaþii Rusiei

Autoritãþile moldovene sunt
surprinse de decizia Moscovei de a-l
numi pe Dmitri Rogozin în funcþia
de reprezentant special al preºedinte-
lui rus pentru conflictul transnis-
trean, precizând cã vor cere explica-
þii Rusiei pe aceastã temã. „Am luat
act cu surprindere de aceastã decizie
a autoritãþilor Federaþiei Ruse. Pe
de o parte, decizia datã ar putea
confirma importanþa pe care o
acordã Federaþia Rusã procesului de
reglementare a conflictului transnis-
trean. Pe de altã parte, constatãm cã
aceastã evoluþie nu a fost discutatã
în prealabil cu autoritãþile moldove-
neºti”, se aratã într-un comunicat al
Ministerului Afacerilor Externe ºi
Integrãrii Europene (MAEIE) de la
Chiºinãu. Autoritãþile de la Mosco-
va au precizat cã Rogozin a fost
numit reprezentant special al
preºedintelui Rusiei în Transnistria
pentru cã are experienþã în negocie-
rile internaþionale, iar situaþia în
Transnistria este de aºa naturã încât
necesitã acele aptitudini pe care le
are vicepremierul rus.
Portugalia, datã
peste cap de o
grevã generalã

Transportul în comun a fost
perturbat ieri în principalele oraºe
portugheze, din cauza primei greve
generale din acest an împotriva
mãsurilor de austeritate. La
Lisabona, metroul ºi navetele
fluviale care asigurã legãtura între
cele douã maluri ale fluviului Tejo
s-au aflat în grevã toatã ziua. Un
nivel minim de servicii a fost, totuºi,
asigurat în cazul serviciilor de
transport cu trenul ºi autobuzul în
capitalã, dar ºi la metroul din Porto
(nord), al doilea oraº important din
þarã. În schimb, transportul aerian a
fost puþin afectat, deoarece controlo-
rii de trafic aerian nu au depus un
preaviz pentru grevã. În schimb,
numeroase servicii publice au fost
afectate. ªcoli, spitale, tribunale,
administraþii, servicii de poºtã,
biblioteci, muzee sau servicii de
salubrizare ºi-au redus nivelul de
activitate. Obiectivul acestei greve a
fost sã protesteze „contra mãsurilor
de austeritate” aplicate, de anul
trecut, de cãtre Guvern, în schimbul
unui ajutor financiar internaþional
în valoare de 78 miliarde de euro.
Evenimentele de la
Toulouse l-au sãltat
pe Sarkozy în sondaje

Preºedintele Nicolas Sarkozy
conduce în intenþiile de vot, în urma
modului în care a gestionat criza de la
Toulouse, primul sondaj realizat dupã
atacul de luni arãtând cã îl devansea-
zã în primul tur, cu o micã diferenþã,
pe oponentul sãu socialist în alegerile
prezidenþiale, Francois Hollande,
relateazã Sky News. Sondajul, efectuat
luni ºi marþi asupra unui numãr de
1.000 de persoane, îl crediteazã pe
Sarkozy cu 30% din intenþiile de vot în
primul tur, iar pe Francois Hollande
cu 28%. Cu toate astea, Hollande ar
câºtiga alegerile prezidenþiale în al
doilea tur, cu un avans de opt
procente, potrivit aceluiaºi sondaj. În
urmã cu o sãptãmânã, cei doi favoriþi
în alegerile prezidenþiale franceze de
luna viitoare se aflau la egalitate.

Situaþia economicã din zona euro,
dincolo de cele mai pesimiste previziuni

cã din zona euro afiºeazã cea mai
abruptã ratã de reducere din ulti-
mii doi ani. „Pare a fi un an foarte
prost, dacã lucrurile vor continua
astfel. Am avut o uºoarã revenire
la începutul anului, când am spe-
rat cã economia va prinde avânt,
dar se pare cã a obosit”, comen-
teazã Chris Williamson, economis-
tul-ºef al Markit, compania care a
efectuat sondajele. El noteazã cã
rezultatele sondajelor reflectã o
contracþie economicã de aproxima-
tiv 0,1% în zona euro în primul
trimestru, dupã scãderea de 0,3%
din ultimele trei luni ale anului tre-
cut. Astfel, blocul monetar ar fi,
deja, în recesiune tehnicã.

Uniunea Europeanã va adop-
ta, astãzi, o nouã serie de sanc-
þiuni împotriva guvernului siri-
an, care o vor viza în special pe
soþia preºedintelui Bashar al-As-
sad, informeazã AFP, care citea-
zã surse diplomatice. Asma al-
Assad figureazã pe o listã de 12
persoane, între care mai mulþi
membri ai familiei Assad, ale
cãror conturi vor fi îngheþate ºi
ale cãror deplasãri vor fi interzi-
se în spaþiul UE, a menþionat un
diplomat, sub acoperirea anoni-
matului. Decizia de a o sancþio-
na pe soþia lui Assad va fi for-
malizatã cu ocazia unei reuniuni
a miniºtrilor europeni ai Aface-

UE o va sancþiona, astãzi,
pe soþia preºedintelui Siriei

rilor Externe, la Bruxelles. Cu
încãlþãmintea sa Christian Lou-
boutin, aceastã fiicã a unui emi-
nent cardiolog din Londra, Fa-
waz al-Akhras, ºi a lui Sahar Otri,
diplomat, a fost, mult timp, per-
ceputã ca „latura blândã” a dic-
taturii ºi reprezenta pentru mulþi
o promisiune de modernism într-
o þarã mult timp izolatã. Deoare-
ce lucrase în bãnci internaþionale
din Londra, era creditatã cu un
rol considerabil pe lângã soþul
sãu pentru liberalizarea econo-
miei þãrii. Asma este, însã, criti-
catã acum, pentru tãcerea sa faþã
de represiune, ajungând sã fie
numitã „Maria Antoaneta”.

Presupusul autor al celor ºapte
asasinate din Toulouse ºi Montau-
ban (sud-vest) a murit ieri, dupã ce
a fost lovit de un „glonþ în cap”, a
anunþat procurorul din Paris care
conduce ancheta, Francois Molins,
informeazã AFP. Francezul de 23
de ani de origine algerianã, care s-a
prezentat drept membru al al-Qae-
da, a filmat cele trei atacuri din 11,
15 ºi 19 martie, în timpul cãrora a
ucis ºapte persoane, postând înre-
gistrãrile pe Internet, a mai  preci-
zat procurorul. Poliþia a gãsit într-
un rucsac camera video utilizatã de
presupusul criminal ºi a vizionat
imaginile. Suspectul, Mohamed
Merah, care se afla de 32 de ore în
apartamentul sãu din Toulouse, în-
cercuit de poliþie, a murit în jurul
orei 10.30 GMT (12.30, ora Ro-
mâniei), dupã ce a opus rezistenþã
poliþiºtilor ºi a sãrit pe fereastrã, a
declarat, la rândul sãu, ministrul

Autorul atacurilor din Franþa, ucis de poliþie dupã 32 de ore
francez de Interne, Claude Gueant.
Mohamed Merah „a sãrit pe fereas-
trã cu o armã în mânã ºi continuând
sã tragã. El a fost gãsit mort la sol”,
a afirmat Gueant. Anterior, poliþiºtii
francezi au pãtruns în apartamen-
tul suspectului, avansând „pas cu
pas”, dar acesta a opus rezistenþã.
Un poliþist a fost rãnit, iar alþi doi
erau în stare de ºoc, în urma ope-
raþiunii, în cursul cãreia s-au tras
300 de cartuºe, conform unor sur-
se din poliþie. Ministrul Gueant,
ajuns la faþa locului ieri-dimineaþã,
împreunã cu procurorul Francois
Molins,  era uimit cã tânãrul nu a
avut nici o reacþie dupã exploziile
periodice declanºate de poliþiºti în
cursul nopþii de miercuri spre joi.
Poziþia lui Mohamed Merah s-a ra-
dicalizat începând de miercuri sea-
ra, când, potrivit ministrului, a de-
clarat cã „vrea sã moarã cu arma
în mânã”.

O grupare care are legãturi cu
organizaþia al-Qaeda în Maghrebul
Islamic (AQMI) a revendicat, într-
un comunicat postat pe Internet
ieri, atacurile armate de la Toulou-
se ºi a cerut Franþei sã-ºi reexami-
neze politica „ostilã” faþã de mu-

sulmani. Textul, semnat de orga-
nizaþia „Jund al-Khilafah” (soldaþii
Califatului), care a revendicat în
trecut atacuri în Afganistan ºi Ka-
zahstan, a fost publicat pe site-ul
Shamikh, care difuzeazã în gene-
ral comunicatele al-Qaeda.



TVR 1

VINERI - 23 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 Cu ochii’n 4  (r)
12,25 Fabrica de staruri
11,45  Film serial  *  LEGENDE-

LE PALATULUI GYEBAEK  (r)
14,00 Telejurnal
14,45 e-Forum
15,15 Teleshopping
15,30 Tribuna partidelor

parlamentare
16,00 Parlamentul României
17,40 Film serial  *  LEGENDE-

LE PALATULUI - GYEBAEK
18,53  Jurnalul TVR
20,00 Jurnalul plus
20,50 Fabrica de staruri
21,00 O datã-n viaþã
23,10 Film  * BANDELE DIN

NEW  YORK
2,00 Distractis Show  (r)
2,55 e-Forum  (r)
3,20 Telejurnal  (r)
4,20 Jurnal plus   (r)
5,05 Film serial  *  SECRETELE

DE LA PALAT  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 7,00
Teleshopping; 8,10 Film  *  LUNA
DE MIERE CU MAMA   (r); 8,55
Pastila de sãnãtate;  10,00
Fabrica de staruri; 11,00
Confesiuni  (r);   12,00 Ora de
business  (r); 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; 18,15  Film * SFÂRªI-
TUL VERII;  20,00 Fabrica de
staruri; 20,30  Ora de business;
21,30 D’ale lu’ Miticã;  22,30 Ora
de ºtiri; 23,30 Fabrica de staruri;
0,00 Unora le place...;  1,00
Pericol de explozie (r);  2,20
Fabrica de staruri (r);  2,50  Ora
de business  (r); 3,40 Arena Lelor
(r);  4,30 Unora le place...; 5,20
Mesager.

6,00 Film * SCRISORI CÃTRE
JULETA; 7,45 Filme ºi vedete;
8,15 Film  * LIGA  DREPTÃÞII;
9,30 Film * APOLLO  13;  11,50
Film * ARBORELE  VIEÞII;  14,05
Film  * SOLISTUL; 16,05 Film *
CORALINE; 17,45 Film * IAR
TU?!; 19,30 Filme ºi vedete; 20,00
Film * HELLBOY  2: ARMATA DE
AUR; 22,00 Film * REÞETA DE
SEXUALIZARE; 23,50 Film *
WANTED;  1,35 Film  * ÎNMOR-
MÂNTARE CU PERIPEÞII.

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
14,00 Film *  DANSUL VIEÞII
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
23,15 Film  * PLAJA
1,30 Film * DANSUL  VIEÞII  (r)
3,00 Film * PLAJA   (r)
5,00 Dupã 20 de ani   (r)

6,15 Film serial  * IUBIRE
BLESTEMATÃ  (r); 7,15 Teleshop-
ping; 7,45 Film serial  * SECRETE
DIN TRECUT  (r); 8,45 Teleshop-
ping; 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 Teleshop-
ping; 14,30 Film serial  * ESME-
RALDA; 15,30 Film serial *
ÎMBRÃÞIªÃRI  PÃTIMAªE; 16,30
Poveºtiri adevãrate; 17,30  Film
serial *  SECRETE DIN TRECUT;
19,30 Film serial * SUFLET
VÂNDUT; 20,30 Film serial  * EVA
LUNA; 22,00 Film serial  * LOLA;
23,30 Film serial * 7 PÃCATE; 0,30
Poveºtiri adevãrate  (r);  1,30 Film
serial  * ÎMBRÃÞIªÃRI PÃTIMAªE
(r); 2,30 Film serial  * ESMERAL-
DA  (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 serial  *  DOUÃ ACOR-
DURI; 14,30 Lumea Pro Cinema  (r);
15,00  Film  * NEBUNII  (II)    (r);
18,00 Film serial  *   ACEEAªI
CHRISTINE, ALTE AVENTURI  (r);
19,00  Film serial  *  STRÃINI ÎN
AMERICA; 20,00  Film *  ION,
BLESTEMUL PÃMÂNTULUI  (I);
22,15 Film *  MÂINILE ALBE  (I);
0,15  Film serial  * DISPÃRUÞI FÃRÃ
URMÃ;  1,15 Film  * POVEªTI
EXTRAORDINARE; 3,15 Film serial
*     MÂINILE ALBE  (I)   (r).

6,00 Observator
8,00 Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul meu
11,10 Teleshopping
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 * GRÃNICERUL
22,20 În puii mei!
3,45 Film * UMBRA  VULTU-

RULUI
1,45 OBSERVATOR  (r)
2,30 Film   * GRÃNICERUL  (r)
4,00 Acces direct  (r)
5,45 Film serial  *    LALE

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 Talk B1;
12,00 ªtirile B1 TV;  13,00
ªtirile B1 TV; 14,00 Talk B1;
15,00 ªtirile B1TV; 16,00 Talk
B1; 17,00 ªtirile B1 TV; 18,00
Special B1; 19,00 Actualitatea
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);  4,20 Actualitatea B1;
5,00  La taifas   (r).

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

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

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

REA INIMILOR
15,00 Totul despre mame  (r)
16,00 Film *  ODISEE CHINE-

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

SECRETE
23,15 Film  * ATERIZARE

IMPOSIBILÃ
1,00 Trãdaþi în dragoste
2,00 Focus  (r)
3,00 Teo   (r)
4,30 Trãdaþi în dragoste  (r)
5,30 Film serial  *   NIMENI NU-I

PERFECT  (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; 12,00 Grupul Vouã  (r);
12,15 Gadgeturi, gadgeturi, gadgeturi;
12,45 Grupul 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 * SPION DIN
GREªEALÃ;  22,15 Film * MISIUNI
PERICULOASE; 0,45  SPION DIN
GREªEALÃ  (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
VAMPIRILOR; 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  * OCHI
DE ÎNGER; 1,00 Film  * ROMANE
ªI PSIHOTERAPIE; 3,00 Film
serial  *  BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR.

TVR 1

SÂMBÃTÃ - 24 martie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

7,00  Clubul desene animate
7,55 Zom
8,10 Omul ºi timpul
9,30 Pelerin
10,00  Film  *  COPII DE

ÎNCHIRIAT
11,30 M.A.I. aproape de tine
12,00 Pro Patria
12,30 Europa mea
13,00 Jocuri ºi interese
14,00 Telejurnal
14,30 O datã-n viaþã  (r)
16,30 Ne vedem la TVR!  (r)
18,00 Teleenciclopedia
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Interviurile Jurnalului
20,25 Distractis Show
21,25 Fabrica de staruri
23,25 Profesioniºtii…
0,25 Film *  ZIUA  ZERO
2,05 Europa  mea  (r)
2,35 Pelerin  (r)
4,05 Zoom
4,10 Viaþa satului  (r)
6,15 Teleshopping
6,55 Imnul României

8,00 Cap compas  (r); 8,30
Sfinþi ºi meserii;  9,00 Magazin
EURO 2012; 9,30 Magazin
UEFA; 10,00  Fabrica de
staruri;  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  Fabrica
de staruri; 20,30 Poate nu ºtiai;
20,45 Film   * JAFUL PER-
FECT;  22,20 Pastila de
sãnãtate; 22,30 Ora de ºtiri;
23,30 Fabrica de staruri;  0,00
Timpul chitarelor; 1,00 Film  *
JAFUL  PERFECT  (r); 2,35
Face toþi banii  (r);   4,30 Timpul
chitarelor  (r); 5,20 Mesager.

6,00 Film *  NEBUNIE ÎN
ALABAMA; 7,50 Film *
STOPOVER;   8,10 Film *
X-MEN 2; 10,20 Film * MEGA-
MIND;  11,55 Film serial  *
JIMMY ªI  HOPE;  12,20 Film
* SAGA AMURG: ECLIPSA;
14,20 Film * IARNA ÎN TIMP
DE RÃZBOI;  16,05  Film *
MAMA COPILULUI MEU;
17,45 Film * MUMIA: MOR-
MÂNTUL ÎMPÃRATULUI
DRAGON; 19,35 Film serial  *
JIMMY ªI HOPE; 20,00 Film
serial * CALIFORNICATION;
20,30 Film serial * CUM SÃ
REUªEªTI ÎN AMERICA;
21,00 Film  * NEÎNFRÂNT;
23,15  Film   * E TARE COM-
PLICAT!;  1,15  Film  * ECHIPA
DE ªOC.

6,00 Happy  Hour  (r)
7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Ce se întâmplã, doctore?
10,45 Film serial * PARIU CU

VIAÞA  (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Film serial  *  LEGENDA

CÃUTÃTORULUI
14,00 Film * BASCHEÞII

FERMECAÞI
16,00 Românii au talent  (r)
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film * SOLDATUL

UNIVERSAL: ÎNTOARCEREA
22,15 Film  * PACT CU

DIAVOLUL
1,15 Film * SOLDATUL UNIVER-

SAL: ÎNTOARCEREA   (r)
2,30 Film * PACT CU DIAVOLUL

(r)
6,00 Film serial  *    LEGENDA

CÃUTÃTORULUI  (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  *
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);
2,15 Film serial *  ESMERALDA
(r); 3,30 Doamne de poveste
(r); 4,00 Film serial *  7 PÃCATE
(r); 5,00 Poveºtiri adevãrate  (r);
5,45  Film serial *  LOLA  (r).

9,45 Happy  Hour  (r); 11,00 Film
serial * DOUÃ  ACORDURI  (r);
11,30 Zoom în 10;  11,45 Lumea
Pro Cinema; 12,15 Acasã în
bucãtãrie; 13,15 Descoperã
România;  13,45 Acasã în
bucãtãrie;  14,45 Film serial *
STRÃINI ÎN AMERICA  (r);
15,45  Film  * ION, BLESTEMUL
PÃMÂNTULUI  (I)  (r); 18,00
Film serial  *   GOSSIP GIRL;
19,00  Film serial  * ATINGEREA
VIEÞII; 20,00 Film * ION,
BLESTEMUL IUBIRII  (II);
22,00 Film * PATIMILE  IOANEI
D’ARC; 0,15 Film serial *
DISPÃRUÞI FÃRÃ URMÃ; 1,15
Film  * CORBII   (I);  2,45 Film   *
PATIMILE  IOANEI D’ARC (r).

6,30 Teleshopping
07,00 Observator
10,00 Film * UN ECHIPAJ

TRÃSNIT
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  * ÎNTOARCEREA

ÎN PARADIS
1,30 Film * UN ECHIPAJ

TRÃSNIT  (r)
3,00 OBSERVATOR  (r)
4,00 Film *  ÎNTOARCEREA ÎN

PARADIS  (r)
5,45 Film serial * LALE

6,00 Lumea lui Banciu  (r);
7,00 ªtirile  B1 TV; 8,00 ªtirile
B1 TV;  9,00 ªtirile B1TV;
10,00  Weekend B1; 12,00
ªtirile B1 TV;  13,00 ªtirile
B1 TV; 13,30 3600;  15,00
ªtirile B1 TV;  16,00 Pasul
Fortunei; 18,00 ªtirile  B1 TV;
19,00   Monden  B1;  21,00 X-
Press; 23,00 Condamnaþii;
0,00 ªtirile Pro TV; 1,00 X-
Press  (r);   2,00 3600; 3,00
Monden  B1  (r); 5,00 Pasul
Fortunei  (r).

6,00 Cireaºa de pe tort  (r)
7,00 Cu lumea-n cap  (r)
7,30 Teleshopping
8,00 Film serial *  MEDIUM
9,00 Retrospectivã
10,00 Teleshopping
10,30 Un zâmbet pe…4 roþi
11,00 Secrete de stil
11,30 Sport, dietã ºi o vedetã
12,00 Verde în faþã
13,00 F Pod
14,00 Film * ATERIZARE

IMPOSIBILÃ  (r)
16,15  Schimb de mame (r)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * MINÞI  PERICU-

LOASE
22,30 Mondenii  (r)
23,30 Bãtrâni ºi neliniºtiþi  (r)
0,00 Film * NOROC ÎN DRA-

GOSTE
2,00 Focus  (r)
3,00 F Pod  (r)
4,30 Film *  MINÞI  PERICU-

LOASE   (r)

7,30 Taxi Driver  (r); 8,30 Baronii
(r);  9,15 Film serial *     SUFLE-
TE  PERECHE  (r);  10,15  Film
serial  *  DRAGOSTE DULCE –
AMARÃ  (r); 11,15 Film serial  *
AVENTURILE  LUI TARZAN;
12,15 Poamã acrã  (r); 14,00 Film
* OCOLUL  PÃMÂNTULUI ÎN 80
DE ZLE  (I);   16,00  Film   *
CORSARUL NEGRU;  18,30
ªtiri Naþional TV; 19,15 Film
serial  *  SUFLETE  PERECHE;
20,15 Iubire interzisã; 22,00 Film *
OCHI DE ÎNGER;  0,15 Film *
OCOLUL PÃMÂNTULUI ÎN 80
DE ZILE  (I)  (r);  2,15 Schimb
de vieþi  (r);  3,30 Baronii  (r);
4,00 Taxi Driver  (r).

6,00 Film  * NU CAPITULEZ;
8,00  Film serial *   FETELE
GILMORE;  11,00 Film *
VEDERE DE ANSAMBLU;
13,00 Film serial  *     HERCU-
LE  POIROT;  15,00 Film  *
PARADISUL FURAT; 17,00
Film serial  *   SOÞIA  PERFEC-
TÃ; 18,00 Film serial * SOÞII
DE MILITARI; 19,00 Film serial
*    ANATOMIA  LUI GREY;
0,00 Film serial  * HAVEN;  1,00
Film serial  *    MEDIUMUL;
2,00 Film  *  PLANUL PER-
FECT; 5,00 Film serial *
FARMECE.
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TVR 1

DUMINICÃ - 25 martie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

7,00 Clubul desenelor
animate

8,10 Universul credinþei
10,00 În grãdina Danei
10,35 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
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Reportajele Jurnalului
20,25... poporul cu televizorul
21,25 Film * MOLIERE
23,30  Garantat 100%
0,30 Film * RÃZBOINICUL

SINGURATIC
2,00 Film *  ZIUA  ZERO

(r)
3,30   Jurnalul TVR   (r)
4,35 Universul credinþei  (r)

8,00 Topping  (r); 8,30
România  delicioasã  (r); 9,00
Paºaport de România  (r);
10,00 Fabrica de staruri;
11,00  Zon@ IT; 11,30  Info
Mediu; 12,00 Succes de
femeie; 12,30 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 Coope-
rativa Agricolã de Fotbal;
19,35 Pe picior mare;  20,00
Fabrica de staruri; 20,30
Poate nu ºtiai;  21,40 Lumea
modei; 21,45 Film *  AM
ÎNCURCAT BORCANELE!;
22,30 Ora de ºtiri;  23,30
Fabrica de staruri; 0,00
Acadeaua; 1,00 Film  *  AM
ÎNCURCAT BORCANELE!
(r); 2,40 Fabrica de staruri
(r); 4,30 Acadeaua (r); 5,20
Mesager.

6,00 Film *  FIICA PREDICA-
TORULUI;  7,50 Film  *
AFRICA VISURILOR MELE;
9,40 Film  * NEÎNFRÂNT;
11,50 Trupul meu e un
templu;  13,05 Film *  ULTI-
MUL RÃZBOINIC AL
AERULUI; 14,45  Film  *
GEORGIA O’KEEFFE; 16,15
Film * CINÃ PENTRU FRA-
IERI; 18,10 Film * ÎNTÂLNI-
RE EXPLOZIVÃ; 20,00 Film *
CRONICILE DIN NARNIA;
21,55 Film serial *   NORO-
CUL; 22,55  Film * INCREDI-
BILUL HULª; 0,45 Film *
FRANCESCA.

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Dupã 20 de ani
11,00 Film * BASCHEÞII

FERMECAÞI    (r)
13,00 ªtirile
13,05 Apropo TV
14,00 MasterChef   (r)
16,00 Film * GHINIONISTA
18,00 România, te iubesc!
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * LACRIMI DIN

SOARE
22,45 Film * CANDIDATUL

ALTORA
1,15 Apropo TV  (r)
2,00 Film * LACRIMI DIN

SOARE  (r)
4,00 Film * CANDIDATUL

ALTORA   (r)
6,00 România, te iubesc!    (r)

 7,15 Teleshopping;   7,45 Film
serial  * SUB CERUL ÎN
FLÃCÃRI (r);   10,15 Tele-
shopping; 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; 21,30 Dezvãluiri
din lumea telenovelelor; 22,30
Film serial  * LOLA; 23,30 Film
serial * 7 PÃCATE; 0,30
Doamne de poveste  (r);  1,30
Film serial *   ÎMBRÃÞIªÃRI
PÃTIMAªE  (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  *    ATINGE-
REA VIEÞII  (r); 16,15 Film  *
STRÃINUL  (r);  18,00 Film
serial  *   GOSSIP  GIRL:
INTRIGI LA NEW  YORK;
19,00  Film serial * ATINGE-
REA  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).

5,45 Film serial  *    LALE
7,00 OBSERVATOR
9,45  Film * NOTTING  HILL
12,00 Meºter-eºti
12,30 Întâmplãri hazlii
13,00 OBSERVATOR
13,30 Gabi Firea Show
16,00 OBSERVATOR
16,30 Te cunosc de unde-

va!  (r)
19,00 OBSERVATOR
20,20 În puii mei!
21,40 Film * SÃ NU MORI

AZI
0,45 Film * NOTTING  HILL

(r)
2,45 Film serial  *    HER-

CULE  (r)
3,30 Film * PÃSÃRILE

7,00 ªtirile B1 TV;  8,00
Lumea în 10.000 de minute;
9,00 ªtirile B 1; 10,00
Weekend B1; 12,00 ªtirile B1
TV;   13,00 ªtirile B1 TV;
14,00 Condamnaþii; 15,00
ªtirile B1 TV;  16,00  ArtTele;
16,30 Doctor B1; 18,00
ªtirile B1 TV;  19,00 B1
Special; 21,00 X-Press; 22,00
La taifas; 23,00 Lumea lui
Banciu; 0,00 ªtirile B1 TV;
1,00  Cinemas;  2,00 Doctor
B1 (r); 3,15 Condamnaþii  (r);
4,10 X-Press   (r).

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 * CULOAREA

MAGIEI  (I)
15,45 Cronica cârcotaºilor  (r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Schimb de mame
22,00 M-a fãcut mama artist  (r)
0,30 Focus  (r)
1,30 Film *  CULOAREA

MAGIEI  (I)  (r)
3,30 F Pod
5,00 Film serial * PITICI ªI

TÃTICI

6,00 Pitici de varã; 7,00
Grupul Vouã; 7,30 Taxi Driver
(r);  8,30  Baronii  (r);   9,15
Film serial *   SUFLETE
PERECHE  (r); 10,15 Grupul
Vouã  (r); 10,30  Film serial  *
AVENTURILE LUI TARZAN
(r); 11,00 Film * CORSARUL
NEGRU; 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 Film  * OCHI
DE ÎNGER  (r);  1,45 Film
serial *  AVENTURILE LUI
TARZAN  (r); 2,15 Schimb de
vieþi  (r);  3,30 Consilier de
urgenþã  (r); 5,00 Pitici de
varã  (r).

6,00 Film  * VEDERE DE
ANSAMBLU; 8,00 Film serial
* ANATOMIA LUI GREY;
13,00 Film serial * HERCULE
POIROT; 15,00 Film   *
PLANUL PERFECT; 17,00
Film *  PARADISUL  FURAT:
19,00 Film serial *   FETELE
GILMORE; 21,00 Film serial
*  SOÞIA PERFECTÃ; 22,00
Film serial *   SOÞII DE
MILITARI; 23,00 Film serial
*    CU SÂNGE RECE; 1,00
Film  *  OCHI DE ÎNGER;
3,00  Film  * PARADISUL
FURAT  (r).

TVR 1

LUNI - 26 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
14,45 Teleshopping
15,30 Maghiara de pe unu
16,50 Film  * BRUNO ªI

BENNY  (I)
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 I )
22,10 Omul ºi timpul
23,30 Replay
0,50 Nocturne
1,50 Film * BRUNO ªI BENNY

(I)  (r)
2,40 În grãdina Danei   (r)
3,05 Fabrica de staruri  (r)
3,20 Jurnalul TVR  (r)
4,20 Prim-plan (r)

7,00 Teleshopping; 8,10 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 Confesiuni;
18,00 Info + ora 18;  18,20 Film *
DOI HOÞOMANI ªI JUMÃTATE
(I);   20,00 Fabrica de staruri;
20,30 Ora de business; 21,30 La
mustaþã;  22,30 Ora de ºtiri;  23,30
Face toþi banii; 0,00 Film serial *
LEGE ªI ORDINE; 0,55 Azi
despre mâine;  1,30 Film serial *
CATERINA ªI FIICELE EI  (r);
2,20 Fabrica de staruri   (r); 2,45
Ora de business  (r); 3,40 La
mustaþã  (r); 4,25 Confesiuni  (r);
5,20 Mesager.

6,00 Film * CINÃ PENTRU
FRAIERI; 7,55 Filme * ÎNTÂLNI-
RE EXPLOZIVÃ; 9,45 Film *
INTRUSUL;   12,20 Film  *
CRONICILE  DIN NARNIA;
14,10 Film * ÎL VEI ÎNTÂLNI PE
STRÃINUL VISURILOR TALE;
15,50 Film *  ULTIMUL CÂNTEC;
17,40 Film * DULCE-AMÃRUI;
19,30 Pe platourile de filmare;
20,00  Film serial  * NOROCUL;
21,00 Film * PRIETENI CU BANI;
22,30 Film serial *  CALIFORNI-
CATION;  23,05 Film serial * CUM
SÃ REUªEªTI ÎN AMERICA;
23,35 Film *  CU PLÃCERE!.

6,00 România, te iubesc!  (r)
7,00 ªtirile PRO TV
10,00 Film *  GHINIONISTA    (r)
12,00 Film serial *   TÂNÃR ªI

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

Comedie  (r)
16,00 Film serial *   TÂNÃR ªI

NELINIªTIT
17,00 ªtirile PRO TV
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film serial *    PARIU CU

VIAÞA
22,30 ªtirile Pro TV
23,00 Film serial *  SPARTACUS:

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)
4,30 Apropo TV  (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  *  FORÞA
DESTINULUI;  22,00 Poveºtiri de
noapte; 22,30  Film serial  *  IUBIRE
BLESTEMATÃ;  23,30 Film serial * 7
PÃCATE; 0,30 Poveºtiri adevãrate
(r); 1,30 Film serial * ÎMBRÃÞIªÃRI
PÃTIMAªE   (r);  2,15 Poveºtiri de
noapte  (r); 2,45 Acasã în bucãtãrie
(r); 3,30 Doamne de poveste  (r);
4,15  Film serial *       7 PÃCATE  (r).

9,15 Film serial *   BEN 10:
ECHIPA EXTRATERESTRÃ  (r);
9,40  Teleshopping; 10,00 Happy
Hour;  11,15 Teleshopping;  11,30
Film serial * CASA FOSTER
PENTRU PRIETENI IMAGINARI;
12,00 Lumea Pro Cinema  (r);
12,30 Acasã în bucãtãrie; 13,30
Teleshopping; 14,00  Acasã în
bucãtãrie; 15,00 Film serial *
GOSSIP GIRL: INTRIGI LA
NEW YORK  (r); 16,00 Film serial
*  STRÃINI ÎN AMERICA;  17,00
Film * ZBOR PERICULOS  (r);
19,00 Gala Premiilor Gopo;  22,30
Film  * O IUBIRE A LUI SWANN;
1,45 Film  * POVEªTI  EXTRAOR-
DINARE; 3,45 Film  * O IUBIRE A
LUI SWANN  (r);  5,30 Lumea
Pro Cinema  (r).

6,00 OBSERVATOR
8,00 Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul meu
11,10 Teleshopping
11,30 Film * CAVALERII

DREPTÃÞII  (I)
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Film * DUªMANUL

DUªMANULUI MEU
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film * DUªMANUL

DUªMANULUI MEU   (r)
3,00 Film serial *  AVENTURILE

LUI  SINBAD   (r)
3,45 Acces direct  (r)

6,00 Lumea lui Banciu  (r);
7,00 ªtirile B1 TV;  7,45
Teleshopping; 8,00 ªtirile B1
TV; 9,45  Teleshopping; 10,00
ªtirile B1 TV;    11,00 Talk
B1; 12,00 ªtirile B1 TV; 13,00
ªtirile B1 TV; 13,30 Teleshop-
ping; 14,00 Talk B1; 15,00
ªtirile B1 TV; 16,00 Talk B1;
17,00 ªtirile B1 TV;  18,00
Special B1; 19,00  Actualitatea
B1; 20,00 Sub  semnul
întrebãrii; 22,00 Ultimul cuvânt;
23,00  Lumea lui Banciu; 0,00
ªtirile B1 TV; 1,00 Sub semnul
întrebãrii  (r); 2,40   ªtirile B1
TV  (r);  3,20 Special B1  (r);
4,10 Actualitatea B1   (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 * REFUGIUL
1,30 Focus   (r)
2,30 Teo  (r)
3,30 Film * REFUGIUL   (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
* 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 *  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; 5,00 Nevestele
din Orange  County.

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); 12,00 Grupul
Vouã  (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 - 27 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 M.A.I. aproape de tine  (r)
12,00 Finanþe 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 *  BRUNO ªI

BENNY  (II)
17,40 Film serial * LEGENDA

CAVALERULUI RÃTÃCITOR
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
20,50 Fabrica de staruri
21,05 Studio UEFA
21,40 Fotbal
23,50 Rezultatele UEFA
0,40 Film  * BRUNO ªI BENNY

(II)  (r)
1,25 Finanþe ºi afaceri  (r)
2,00 Replay  (r)
3,10 Fabrica de staruri  (r)
3,20 Jurnalul TVR  (r)
4,20 Jurnalul plus  (r)
5,05 Film serial *   SECRETELE

DE LA PALAT  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 7,00
Teleshopping; 8,00  Pastila de
sãnãtate;  8,10 Poate nu ºtiai;
8,20 Film *  DOI HOÞOMANI ªI
JUMÃTATE  (I)  (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 Confesi-
uni; 18,00 Info + ora 18; 18,20
Film * DO HOÞOMANI ªI
JUMÃTATE  (II); 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; 1,30 Film serial *
CATERINA ªI FIICELE EI;  2,20
Fabrica de staruri  (r); 2,45  Ora
de business  (r); 3,40 La mustaþã
(r); 5,20 Mesager.

7,45 Film * DULCE - AMÃRUI;
9,35 Diagnostic;  10,25 Film *
IAR TU?!; 12,10  Film *
SOLISTUL; 14,04 Film  *
APOLLO 13;  16,25 Film  *
NEVASTÃ DE ÎMPRUMUT;
18,20 Film  * MIªCAREA
PERFECTÃ;   20,00  Film  * AM
CEVA SÃ-ÞI SPUN; 21,40 Film *
FRAIERII;    23,15   Film serial
*  URZEALA  TRONURILOR;
1,05 Film  * HAMLET 2; 2,40
Film *  ÎNMORMÂNTARE CU
PERIPEÞII.

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)
4,30 ProMotor  (r)
5,00 Dupã 20 de ani  (r)

6,15 Film serial *   IUBIRE  BLESTE-
MATÃ  (r); 7,15 Teleshopping; 7,45
Film serial  *   SECRETE DIN
TRECUT  (r); 8,45 Teleshopping; 9,15
Film serial  * SECRETE DIN TRECUT
(r);  10,15 Teleshopping: 10,45  Film
serial  *  SUFLET  VÂNDUT  (r);
11,45 Teleshopping; 12,15 Film serial  *
FORÞA DESTINULUI  (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).

6,00 Apropo TV; 9,15 Film serial *
CASA FOSTER PENTRU PRIETENI
IMAGINARI  (r);  9,40 Teleshopping;
10,00  Happy  Hour; 11,15 Teleshop-
ping; 11,30 Film serial *   SCOOBY
DOO;  12,00 Descoperã România  (r);
12,30 Acasã în bucãtãrie  (r); 13,30
Teleshopping; 14,00 ProMotor  (r);
14,30 Zoom în 10;  14,45  Filmele ºi
vedetele anului 2011; 16,00 Zoom în
10; 16,30  Acasã în bucãtãrie  (r);
17,30  Film serial  *  STRÃINI ÎN
AMERICA  (r);  18,30 Best of Gopo;
19,00  Film serial  * STRÃINI ÎN
AMERICA; 20,00 Film serial  *  ÎN
MINTEA ERICÃI; 21,00 Film serial  *
ACEEAªI CHRISTINE, ALTE
AVENTURI;  22,00  Film   * OSCAR;
23,45  Film serial  * ÎN MINTEA
CRIMINALULUI  (r); 0,45 Filmele ºi
vedetele anului 2011 (r);  2,00 Lumea
Pro Cinema  (r); 2,30 Apropo Tv  (r).

6,00 OBSERVATOR
8,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul meu
11,10 Teleshopping
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 * CORTINA SFÂ-

ªIATÃ
3,00 Film serial * AVENTURI-

LE LUI SINBAD
3,45 Acces direct  (r)

6,00 Lumea lui Banciu  (r);
7,00 ªtirile B1 TV;  7,45
Teleshopping;  8,00 ªtirile B1
TV; 9,00 ªtirile B1 TV; 9,45
Teleshopping; 10,00 Talk B1;
11,00 ªtirile B1 TV; 12,00
ªtirile B1 TV; 13,00 ªtirile B1
TV; 14,00 Talk B1; 15,00
ªtirile B1 TV;   16,00 Talk B1;
18,00 Special B1;  19,00
Actualitatea B1; 20,00 Sub
semnul întrebãrii; 22,00 Ultimul
cuvânt; 23,00 Lumea lui
Banciu; 0,00  ªtirile B1 TV;
1,00  Sub semnul întrebãrii  (r);
2,40 ªtirile B1TV  (r); 3,20
Special B1  (r);   4,10  Actuali-
tatea B1  (r).

7,00 Totul despre mama
8,00 Viceversa  (r)
09,00 Teleshopping
09,30  Film serial *   ÎNTÂLNIREA

INIMILOR  (r)
10,30 Film serial  *  MEDIUM   (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  *   ÎN FAMILIE
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
13,45 Teleshopping
14,15  Film serial  *  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 * INVIZIBIL
22,15 Film serial  *  TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
23,45 Film  * SEMNUL CELOR

PATRU
1,30 Focus  (r)
2,30 Film *  INVIZIBIL   (r)
4,00 Film * SEMNUL CELOR

PATRU    (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).

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 * CRIMELE  DIN  MIDSO-
MER;   19,00 Film serial  *
FETELE GILMORE; 20,00 Film
serial  *   ANATOMIA  LUI
GREY;  21,00 Film * DINCOLO
DE UªI;  23,00  Film  * PLANUL
PERFECT; 1,00 Film  *  CAPCA-
NÃ ÎN LUMEA MODEI; 3,00 Film
serial  *   BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR.

TVR 1

MIERCURI - 28 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
12,45 Film serial  *  LEGENDE-

LE  PALATULUI
14,00 Telejurnal
14,45 Teleshopping
15,30 Oameni ca noi
16,00 Convieþuiri  (r)
16,50 Film * BRUNO ªI

BENNY  (III)
17,40 Film serial * LEGENDELE

PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
20,50 Fabrica de staruri
21,05 Studio UEFA
21,40 Fotbal
23,50 Rezumatele zilei
0,40 Film * BRUNO ªI NENNY

(I I I )
1,35 La vie en rose  (r)
2,15 Garantat 100%  (r)
3,05 Fabrica de staruri  (r)
3,20 Telejurnal
4,20 Jurnalul plus  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r);  7,00
Teleshopping;  8,00 Pastila de
sãnãtate  (r); 8,10 Poate nu ºtiai;
8,20 Film  *  DOI HOÞOMANI ªI
JUMÃTATE  (II)  (r); 10,00
Fabrica de staruri; 11,00
Confesiuni  (r);   12,00 Ora de
business; 13,00 La mustaþã  (r);
14,00 Teleshopping; 14,30 Azi
despre mâine; 15,00 Patinaj
artistic;  15,30 Teleshopping;
16,00 Film serial * CATERINA ªI
FIICELE EI;  17,30 Auto-mania;
18,00 Info + ora 18; 18,20 Film
* DOI HOÞOMANI ªI JUMÃTA-
TE  (III);  20,00 Fabrica de
staruri; 20,30 Bazar; 21,00
Patinaj artistic; 23,45 Fabrica de
staruri; 0,15 Film serial *    LEGE
ªI ORDINE; 0,55 Fii în formã!;
1,30 Pericol de explozie  (r);
2,50 Patinaj artistic;  5,20
Mesager.

7,55 Film * MIªCAREA
PERFECTÃ; 9,35 Salvarea
pelicanului 895;  10,15 Film *
MAMA COPILULUI MEU; 11,55
Film *  PERCY JACKSON ªI
OLIMPIENII: HOÞUL FULGE-
RULUI;  13,55 Film * WALL
STREET: BANII SUNT FÃCUÞI
SÃ CIRCULE; 16,05 Film *
TINERI  ÎNSURÃÞEI; 17,40
Film * VIAÞA AªA CUM E EA;
19,35 Film serial  *  JIMMY ªI
HOPE; 20,00 Film * CRONICI-
LE DIN NARNIA; 21,55 Film
serial *  NOROCUL; 23,00 Film
* SCHIMBUL;  1,20 Film *
GRÃSANUL.

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 * MAMÃ DE

PROFESIE
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
21,30 Fotbal
22,30 ªtirile Pro TV
0,00 ProMotor (r)
0,30 Apropo TV (r)
1,30 ªtirile Pro TV  (r)
3,00 Fotbal  (r)
4,30 România, te iubesc!  (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).

9,15 Film serial * SCOOBY  DOO
(r); 9,40 Teleshopping; 10,00
Happy  Hour;   11,15 Teleshopping;
11,30 Film serial  * SCOOBY  DOO;
12,00 Film serial *  STRÃINI ÎN
AMERICA  (r); 12,30 Acasã în
bucãtãrie  (r); 13,30 Teleshopping;
14,00   Film  * OSCAR  (r);  15,30
Acasã în bucãtãrie; 16,30  Film serial
* STRÃINI ÎN AMERICA  (r);
17,30  Film serial  * ACEEAªI
CHRISTINE, ALTE AVENTURI
(r);  18,30 Best of Gopo; 19,00 Film
serial  * STRÃINI ÎN AMERICA;
20,00 Film serial  *  ÎN MINTEA
CRIMINALULUI;   21,00 Film serial
*  ACEEAªI CHRISTINE, ALTE
AVENTURI; 22,00  Film   * OMUL -
ORCHESTRÃ;  22,45 Film serial  *
ÎN MINTEA CRIMINALULUI  (r);
0,45  Film *  O IUBIRE A LUI
SWANN; 2,15 Lumea Pro Cinema
(r); 2,45  Apropo TV  (r).

6,00 OBSERVATOR
8,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul meu
11,10 Teleshopping
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 *  DRAGOSTE

OTRÃVITOARE
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  B1 TV; 10,00 ªtirile
B1 TV;  11,00 Talk B1; 12,00
ªtirile B 1 TV;  13,00 ªtirile
B 1 TV; 14,00  Talk B1;
15,00 ªtirile 16,00 Talk B1;
18,00  Special B 1; 19,00
Actualitatea B1; 20,00 Sub
semnul întrebãrii; 22,00
Ultimul cuvânt;  23,00  Lumea
lui Banciu;  0,00  ªtirile B1
TV; 1,00  Sub  semnul
întrebãrii  (r); 2,40  ªtirile B
1 TV  (r); 3,20  Special  B1
(r); 4,10   Actualitatea B1 (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  *  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 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  *  O SIMPLÃ

RÃZBUNARE
1,30 Focus  (r)
2,30 Cronica cârcotaºilor   (r)
4,00 Film  * O SMPLÃ  RÃZBU-

NARE    (r)
5,30 Film serial  *  TRÃSNIÞII  (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  VAMPIRI-
LOR;  15,00  Film * ÎNCREDE-
RE OARBÃ;  17,00 Film *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
19,00 Film serial  *    FETELE
GILMORE; 20,00 Film serial  *
ANATOMIA LUI GREY; 21,00
Film serial  *   SOÞII DE
MILITARI; 22,00 Film serial  *
SOÞIA  PERFECTÃ;  23,00 Film
* CRIMELE DIN MIDSOMER;
1,00 Film  * NU CAPITULEZ;
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).
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Filmele din perioada 23.03 - 29.03.2012

JOI - 29 martie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL NAÞIONAL TV

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

LE DE LA PALAT
11,25 Dincolo de celebritate
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 Jurnalul pus
20,50 Fabrica de staruri
21,10 Zona Zero
22,40 Exclusiv
0,00 Ca la carte
0,35 Premiile Radio România

Cultural
2,05 Exclusiv
3,25 Jurnalul  TVR  (r)
4,25 Jurnal plus  (r)
5,05 Film serial * SECRETELE

DE LA PALAT  (r)

6,00 ORA DE ªTIRI  (r);  7,00
Teleshopping; 8,10 Poate nu
ºtiai;  8,20 Film * DOI HOÞO-
MANI ªI JUMÃTATE  (III)
(r); 10,00 Fabrica de staruri;
11,10 Patinaj artistic  (r); 12,00
Ora de business; 13,00  La
mustaþã  (r); 14,00 Tribuna
partidelor parlamentare;  14,35
Împreunã în Europa!; 15,30
Patinaj artistic; 18,00 Info + ora
18;  18,20 Film *   DOI
HOÞOMANI ªI JUMÃTATE
(IV);  20,00 Fabrica de staruri;
20,30 Bazar; 21,00 Patinaj
artistic;   23,45 Fabrica de
staruri; 0,15 Film serial *
LEGE ªI ORDINE  (r); 1,10
Bazar  (r); 1,35 Zona Zero
(r);   2,50 Patinaj artistic  (r);
5,20 Mesager.

6,00 Film *  VIAÞA AªA CUM
E EA; 7,55 Film *  MATINAL
CU SCANDAL; 9,40 Film *
CRONICILE DIN NARNIA;
11,35 Film * MORMÂNTUL
ÎMPÃRATULUI DRAGON;
13,25 Film *  UN CADOU
PENTRU EA; 14,50 Film *
MEGAMIND; 16,25 Film *
PEªTELE CEL MARE;
18,30 Film  *MÃMICI PENTRU
MARTE; 21,20 Film * TOTUL
DESPRE SEX;  23,45 Film *
LOVER BOY; 1,20 Film  *
TICÃLOªI FÃRÃ GLORIE.

6,00 Happy  Hour  (r)
07,00 ªtirile Pro TV
10,00  Film  * MAMÃ DE

PROFESIE  (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  * FUEGO
2,00 ªtirile Pro TV  (r)
3,30 Dupã 20 de ani  (r)
4,00 Fotbal   (r)

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

9,15 Film serial *  SCOOBY DOO
(r); 9,40 Teleshopping; 10,00
Happy  Hour;  11,15 Teleshopping;
11,30 Film serial  * SCOOBY  DOO;
12,30  Acasã în bucãtãrie;  13,30
Teleshopping; 14,00  Film serial  *
STRÃINI ÎN AMERICA  (r); 14,30
Zoom în 10;  15,00 Film  *  OMUL –
ORCHESTRÃ  (r);  16,45 Film *
NEBUNII (III);  18,30 Best of Gopo;
19,00 Film serial * STRÃIN ÎN
AMERICA; 20,00 Film serial * ÎN
MINTEA CRIMINALULUI; 21,00
Film serial  *  ACEEAªI, CHRISTI-
NE, ALTE AVENTURI; 22,00 Film *
JULIAN PO;  23,45 Film serial * ÎN
MINTEA CRIMINALULUI  (r);
0,45 Film  *  JULIAN PO  (r); 2,15
Lumea Pro Cinema   (r); 2,45
Apropo TV.

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 * SILVER CITY
3,00 Film serial * AVENTURILE

LUI SINBAD
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;
14,00 Talk B1; 15,00 ªtirile
B1 TV;  16,00 Talk 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);  4,10
Actualitate B1  (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  *    Trãsniþii  (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   *  ªCOALA DE

ROCK
1,30 Focus  (r)
2,30 Teo  (r)
3,30 Film  * ªCOALA DE

ROCK  (r)
5,30 Film serial *    TRÃSNIÞII  (r)

 7,45 Film serial  *  DRAGOSTE
DULCE AMARÃ  (r); 9,00 Film serial
*  TRIUNGHIUL IUBIRII 2  (r);
10,00 Film serial *  SUFLETE
PERECHE  (r); 11,00 Film serial  *  ÎN
CÃUTAREA  FERICIRII; 12,00
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);  4,00 Albumul
Naþional  (r).

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  VAMPIRI-
LOR; 15,00 Film  * VERDICT
FINAL; 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 VAMPI-
RILOR; 4,00 Film serial *
FARMECE.

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

JOCURILE FOAMEI

HABEMUS PAPAM

Ore de spectacol:
14.30; 21.45
Gen film: Acþiune,
Dramã, SF, Thriller
Cu: Liam Hemsworth,
Jennifer Lawrence
Regizor:
Gary Ross
Dispãrutã
Ore de spectacol:
14.00, 19.00
Gen film:
Thriller
Cu: Amanda Seyfried,
Sebastian Stan, Jenni-
fer Carpenter
Regizor:
Heitor Dhalia

Ore de spectacol:
23.03 - 25.03
16.00; 18.00; 20.00
26.03 - 29.03
12.00;14.00
Tarif întreg: 8 lei;
Tarif redus: 6 lei

Mama ei
de tranziþie

Ore de spectacol:
16.00; 18.00; 20.00
Luni 26.03.2012  - Galã la
ora 18.30
Tarif întreg: 8 lei;
Tarif redus: 6 lei
Gnomeo ºi Julieta

Proiecþie  digitalã
3D BLUE RAY

Ore de spectacol: 12.00; 14.00
Tarif întreg: 10 lei.
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 R A P O R T  C U R E N T
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si nr. 6/ 2009
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori - Bucuresti
Data: 20.03.2012
Evenimente importante de raportat:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROPUTERE S.A., cu sediul social in Craiova, Calea
Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj
sub nr. J16/12/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO 6312800, in conformitate cu prevederile Legii
nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale
Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamen-
tului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
acþionarilor în cadrul adunãrilor generale ale societãþilor comerciale si ale Actului constitutiv al
Societatii, actualizat la data de 11.10.2011,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 23.04.2012, ora
12,00, care isi va desfasura lucrarile in sala de sedinte de la sediul Societatii, din Craiova, Calea
Bucuresti nr. 80, jud. Dolj si la care au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregis-
trati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 10.04.2012 (data de referinta), avand
urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de Gestiune al administratorilor pentru
exercitiul financiar 2011;

2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului auditorului financiar pentru exercitiul
financiar 2011;

3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare pentru anul financiar 2011;
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual elaborat conform Regulamentului

CNVM nr.1/2006;
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata

in exercitiul financiar din anul 2011, in baza rapoartelor prezentate la pct. 1 si pct. 2 de mai sus;
6. Reînnoirea mandatelor de administrator alte tuturor membrilor Consiliului de Admnis-

tratie, pentru o perioada de 4 ani, in aceleasi conditii ca si vechile mandate.
7. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar

aferent anului 2012;
8. Analiza activitatii auditorului financiar si a auditorului intern pentru anul 2011; discuta-

rea si aprobarea semnarii de noi mandate celor doi auditori, precum si stabilirea limitelor
remuneratiei acestora pentru anul 2012;

9. Aprobarea desfiintarii Diviziei VFU (VEHICULE FEROVIARE SI URBANE).
10. Aprobarea desfiintarii Diviziei RMU (REPARATII SI MODERNIZARI UTILAJE).
11. Stabilirea datei de 11.05.2012, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora ur-

meaza sa se rasfranga efectele hotararilor A.G.A.;
12. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregis-

trare a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor la Registrul Comertului in nume-
le tuturor actionarilor.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data de 23.04.2012, Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor se va intruni la data de 24.04.2012, ora 12,00, in sala de sedinte de la sediul
Societatii din Mun. Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, cu aceeasi ordine de zi.

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararilor Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor va fi stabilita de adunarea generala, data de 11.05.2012 fiind
propusa de Consiliul de Administratie in acest sens.

Proiectele de hotarari ale AGOA, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile, ince-
pand cu data publicarii convocarii (23.03.2012), atat in format electronic, pe website-ul Societatii la
adresa (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat, cat si pe suport de hartie, putand fi
consultate la sediul Societatii din Mun. Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, intre orele 9,00-
15,00, in  fiecare zi lucratoare, la Serviciul Secretariat AGA si CA (persoana responsabila Dl.
Ionascu Stefan). Persoanele interesate pot obtine, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Unul sau mai multi actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul
social are/au dreptul:

- De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa
fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea gene-
rala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (22.03.2012), respectiv pana la data
de 06.04.2012, ora 16:00;

- De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunarii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (22.03.2012),
respectiv pana la data de 06.04.2012, ora 16:00.

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru numirea noilor membrii ai
Consiliului de Administratie este 06.04.2012, ora 16:00. Lista cuprinzând informatii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse ca administra-
tori se afla la dispozitaia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia la sediul
societatii, sau pe website la adresa www.electroputere.ro

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele aferente exercitarii
acestor drepturi vor fi transmise astfel:

- prin servicii de posta si/sau curierat, cu confirmare de primire, in atentia Dlui. Ionascu
Stefan; sau

- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind
semnatura electronica, la adresa actionari@electroputere.ro,  mentionand la subiect „pentru AGOA
din 23/24.04.2012”.

Sub sanctiunea neluarii lor in considerare in caz contrar, documentele transmise conform celor
de mai sus trebuie sa fie insotite obligatoriu de documente care sa permita verificarea identitatii
actionarilor, astfel:

In cazul actionarilor persoane fizice:
- copie C.I., B.I. sau pasaport in termen de valabilitate; si
- un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un alt organism cu

competente de legalizare/certificare a semnaturii; data legalizarii / certificarii trebuie sa fie ulterioa-
ra datei de convocare a prezentei adunari generale a actionarilor; specimenul de semnatura trebuie
sa fie lizibil si sa permita compararea acestuia cu semnatura aplicata pe documentele transmise
pentru exercitarea drepturilor de actionar.

- daca este cazul, copie C.I., B.I., pasaport in termen de valabilitate si specimen de semnatura
care sa indeplineasca toate conditiile de mai sus pentru reprezentantul legal al actionarului –
persoana fizica, precum si copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal.

In cazul actionarilor persoane juridice:
- copie C.I., B.I. sau pasaport in termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al actionarului

– persoana juridica; si
- documentele transmise pentru exercitarea drepturilor de actionar vor fi semnate, sub sanctiu-

nea neluarii lor in considerare in caz contrar, numai de catre persoana fizica care are calitatea de
reprezentant legal; si

- un specimen de semnatura pentru reprezentantul legal al actionarului, legalizat/certificat de un
notar public sau de un alt organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii; data legalizarii
/ certificarii trebuie sa fie ulterioara datei de convocare a prezentei adunari generale a actionarilor;
specimenul de semnatura trebuie sa fie lizibil si sa permita compararea acestuia cu semnatura aplicata
de reprezentantul legal pe documentele transmise pentru exercitarea drepturilor de actionar; si

- copie a certificatului de inmatriculare sau a unui document echivalent; si
- original sau copie a documentului  oficial care atesta calitatea de reprezentant legal a persoa-

nei fizice care semneaza documentele transmise de actionarul-persoana juridica (emis dupa data
convocarii adunarii generale pentru care se furnizeaza respectivul document).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii
generale, la Serviciul Secretariat AGA si CA (in atentia Dlui. Ionascu Stefan) pana la data de
20.04.2012, ora 16:00. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul Societatii, pot fi transmise prin
servicii de posta/curierat, cu confirmare de primire sau prin e-mail la adresa actionari@electropu-
tere.ro,  mentionand la subiect „pentru AGOA din 23/24.04.2012”. Pentru identificarea persoanelor
care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii documentele mentionate la paragraful ante-
rior, necesare pentru verificarea identitatii actionarilor/reprezentantilor (legali) ai actionarilor, aceasta
fiind o conditie pentru luarea in considerare a intrebarilor respective. Se considera ca un raspuns
este dat, daca informatia pertinenta este disponibila pe website-ul Societatii (www.electroputere.-
ro), linkul Compania/Actionariat, sectiunea “intrebari frecvente”, in format Intrebare-Raspuns.

Persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot exercita dreptul de a participa si
de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 23/24.04.2012 in mod direct sau
pot fi reprezentate si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza unei
procuri speciale.  Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla
proba a identitatii acestora, facuta astfel:

- in cazul actionarilor persoane fizice care participa personal - cu actul de identitate (buletin/
carte de identitate/pasaport) si

- în cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice care participa prin
reprezentant - cu procura speciala acordata persoanei fizice care ii reprezinta, insotita de actul de
identitate al reprezentantului.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul Societatii, Serviciul Secretariat AGA
si CA sau se pot descarca de pe website-ul societatii (www.electroputere.ro), linkul Compania/
Actionariat, incepand cu data 22.03.2012. Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul formularului de
procura speciala, instructiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care ii reprezinta, pentru
fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

Un exemplar original al procurii speciale, completat si semnat de actionar, se va transmite la
sediul Societatii astfel incat sa fie la dispozitia Serviciului Secretariat AGA si CA pana cel mai tarziu
la data de 20.04.2012, ora 12:00, astfel:

- prin inregistrare la serviciul de Registratura al Societatii, in plic sigilat, avand aplicata mentiu-
nea clara “Procura pentru AGOA din 23/24.04.2012” (in atentia Dlui. Ionascu Stefan; sau

- prin servicii de posta si/sau curierat, cu confirmare de primire, in atentia Dlui. Ionascu Stefan; sau
- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind

semnatura electronica, la adresa actionari@electroputere.ro,  mentionand la subiect „pentru AGOA
din 23/24.04.2012”.

Sub sanctiunea neluarii lor in considerare in caz contrar, procurile trebuie sa fie insotite obliga-
toriu de documente care sa permita verificarea identitatii actionarilor, astfel cum au fost acestea
prezentate la paragrafele anterioare.

Procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie
de Societate sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile Societatii
si determina pierderea dreptului de vot in cadrul adunarii generale pentru care au fost acordate.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de
data stabilita pentru adunarile generale, utilizand formularul de vot prin corespondenta, pus la dispo-
zitie incepand cu data de 22.03.2012, atat la sediul Societatii (Serviciul Secretariat AGA si CA – Dl.
Ionascu Stefan), cat si pe website-ul societatii (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat.

Formularele de vot prin corespondenta (completate si semnate de catre actionari/reprezentantii
legali ai actionarilor si insotite de documente care sa ateste identitatea acestora, asa cum au fost
acestea specificate detaliat in prezentul convocator, sub sanctiunea neluarii lor in considerare in
caz contrar) trebuie sa parvina Societatii pana la data de 06.04.2012, ora 1500, sub sanctiunea
neluarii lor in considerare in cazul in care sunt primite ulterior datei si orei anuntate, astfel:

- prin depunere la Registratura Societatii (in plic sigilat, avand aplicate mentiuni clare cu privire
la continutul plicului si mentionand ca persoana destinatara pe Dl. Ionascu Stefan); sau

- prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, in atentia Dlui. Ionascu Stefan; sau
- in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001

privind semnatura electronica, transmise la adresa actionari@electroputere.ro mentionand la sub-
iect „pentru AGOA din 23/24/04/2012”.

Regulamentul integral privind procedura de vot prin corespondenta, adoptat de Societate,
poate fi consultat de actionari pe website-ul Societatii (www.electroputere.ro), linkul Compania/
Actionariat, incepand cu data publicarii convocarii. In cazul in care prin prezentul convocator s-au
adus modificari regulamentului privind procedura de vot prin corespondenta, acestea se conside-
ra incorporate in regulament si vor prevala fata de prevederile contrare ale acestuia.

In cazul actionarilor persoane fizice si/sau juridice care prezinta toate sau o parte dintre docu-
mentele solicitate pentru proba identitatii sau documentele privind exercitarea drepturilor de ac-
tionar intr-o limba straina, acestia trebuie sa furnizeze obligatoriu o traducere realizata de un
traducator autorizat din Romania al respectivelor documente, cu exceptia cazului in care documen-
tele semnate de actionarul respectiv sunt redactate si/sau insusite de acesta in varianta bilingva
si exista mentiunea ca, in caz de neconcordante intre versiunea in limba straina si versiunea in
limba romana, prevaleaza versiunea in limba romana.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0251/438450,0251/438100 - int. 4211 sau la adresa
de e-mail sionascu@electroputere.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Fathi  Taher

S.C. ELECTROPUTERE S.A.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Administratorul unic al SC TURNSEV SA, înregis-
tratã la Oficiul Registrului Comerþului Dolj sub nu-
mãrul J16/994/2004, având Codul unic de înregis-
trare 6023348 ºi capitalul social subscris ºi vãrsat
de 330310 lei, convoacã Adunarea Generalã Ordi-
narã a Acþionarilor pentru data de 26.04.2012, ora
12, la sediul societãþii din Craiova, bdul. “Decebal”
nr 85. La Adunarea Generalã Ordinarã  a Acþionari-
lor sunt îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze acþio-
narii înregistraþi în registrul acþionarilor, la sfârºi-
tul zilei de 13.04.2012, consideratã data de referin-
þã. ORDINEA DE ZI: 1) Aprobarea situaþiilor finan-
ciare, a contului de profit si pierdere si a notelor
explicative pentru exerciþiul financiar 2011, pe baza
discuþiilor în adunarea generalã ºi pe baza rapoar-
telor prezentate de administrator ºi de auditorul
financiar; 2) Aprobarea descãrcãrii de gestiune a
Administratorului pentru exerciþiul financiar 2011;
3) Aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli
pentru exerciþiul financiar 2012; 4) Desemnarea
auditorului financiar si fixarea duratei minime a
contractului de audit; 5) Aprobarea datei de
17.05.2012 ca datã de înregistrare în conformitate
cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004;
6) Desemnarea si mandatarea persoanei care va
efectua demersurile necesare inregistrarii Hotara-
rii AGOA si efectuarea mentiunilor la Oficiul Regis-
trului Comertului. Unul sau mai multi actionari re-
prezentand, individual sau impreuna, cel putin 5%
din capitalul social are/au dreptul: a) de a introdu-
ce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu
conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justifi-
care sau de un proiect de hotarare propus spre
adoptare de adunarea generala; b) de a prezenta
proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a aduna-
rii generale. Aceste drepturi pot fi exercitate nu-
mai in scris (transmise prin servicii de curierat sau
prin mijloace electronice), in termen de cel mult 15
zile de la data publicarii convocarii. Fiecare actio-
nar are dreptul sa adreseze intrebari privind punc-
tele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana
la data 13.04.2012. Materialele privind ordinea de
zi vor fi puse la dispoziþia acþionarilor interesaþi, la
sediul societãþii din Craiova, bdul Decebal, nr 85,
începând cu data convocãrii adunãrii generale, în-
tre orele 14:00 ºi 16:00 in zilele lucratoare. La  ce-
rere, acþionarilor li se vor elibera copii contracost
de pe aceste documente. Accesul actionarilor in-
dreptatiti sa participe la adunarea generala ordi-
nara a actionarilor este permis prin simpla proba
a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor
fizice cu actul de identitate sau un cazul persoa-
nelor juridice si a actionarilor persoane fizice re-
prezentate, cu imputernicirea data persoanei fizi-
ce care le reprezinta. Reprezentarea acþionarilor
în adunarea generalã se poate face ºi prin alte per-
soane decât acþionarii cu exceptia administratori-
lor societatii, pe bazã de procuri speciale care se
pot ridica de la sediul societãþii începând cu data
convocarii, se vor intocmi in trei exemplare origi-
nale (unul pentru actionar, unul pentru reprezen-
tant si unul pentru societate) ºi vor fi depuse in
original la sediul societãþii, cu 48 ore inainte de
data primei adunari sub sanctiunea pierderii exer-
citiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile
speciale care nu contin cel putin informatiile cu-
prinse in formularul pus la dispozitie de societate
sau care nu sunt transmise in termenul prevazut

mai sus nu sunt opozabile AGOA. Dacã reprezen-
tantul nu este acþionar, procura specialã va fi au-
tentificatã. Dacã nu sunt îndeplinite condiþiile de
validitate la prima convocare, se convoacã pentru
a doua oarã Adunarea Generalã Ordinarã a Acþio-
narilor, cu aceaeºi ordine de zi, la data de
27.04.2012, începând cu ora 12:00 în acelaºi loc.
CONVOCARE a Adunarii Generale Ordinare a Actio-
narilor SC CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA SA.
Consiliul de Administratie al SC Constructii Fero-
viare Craiova SA, cu sediul in Craiova, str. “Aleea I
Bariera Vâlcii” nr. 28 A, judetul Dolj, avand nr. de
inregistrare la O.R.C. Dolj J16/2209/1991, C.U.I. RO
2292068, convoaca Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor pentru data de 25.04.2012, ora 10.00, la
sediul societatii, sau pentru data de 26.04.2012, la
aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care la prima
convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si sta-
tutare de cvorum. La AGOA sunt indreptatiti sa par-
ticipe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul
zilei de 13.04.2012, stabilita ca data de referinta. Adu-
narea Generala Ordinara a Actionarilor va avea ur-
matoarea ordine de zi: 1. Discutarea si aprobarea
situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exer-
citiul financiar al anului 2011, pe baza rapoartelor
prezentate de consiliul de administratie si de audi-
torul financiar. 2. Aprobarea contului de profit si
pierdere pentru exercitiul financiar al anului 2011.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administra-
torilor societatii pentru activitatea desfasurata in
exercitiul financiar al anului 2011. 4. Stabilirea in-
demnizatiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie si a limitei maxime pentru asigurarea
de raspundere profesionala a membrilor Consiliu-
lui de administratie. 5. Numirea auditorului finan-
ciar pentru o perioada de un an. 6. Aprobarea intoc-
mirii situatiilor financiare ale anului 2011 conform
I.F.R.S., set independent de situatiile financiare anua-
le intocmite si publicate in conformitate cu legisla-
tia romana in vigoare. 7. Imputernicirea d-lui Curca
Stelian, avand functia de avocat al SC Constructii
Feroviare Craiova SA, cu posibilitatea de substitui-
re, pentru a efectua si indeplini toate formalitatile
cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opo-
zabilitate si executare a hotararilor adoptate. 8. Apro-
barea datei de 16.05.2012, ca data de inregistrare,
respectiv pentru identificarea actionarilor asupra
carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in con-
formitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/
2004 privind piata de capital. Conform art. 7 (1) lit.
a-b din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, unul sau mai
multi actionari reprezentand, individual sau impreu-
na, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul
de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la
data publicarii convocarii, puncte pe ordinea de zi
a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa
fie insotit de o justificare sau de un proiect de hota-
rare propus spre adoptare de adunarea generala si
de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de
zi a adunarii generale. Actionarii, inregistrati la data
de referinta, au dreptul sa adreseze intrebari pri-
vind punctele de pe ordinea de zi a adunarii gene-
rale. Propunerile sau intrebarile actionarilor vor
putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servi-
cii de curierat, la sediul societatii, cu mentiunea scri-
sa clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENE-
RALA  ORDINARA   A   ACTIONARILOR  DIN  DATA  DE
25/26.04.2012, sau prin mijloace electronice (la adre-

Anunþul tãu!
sa: constructii_feroviare @yahoo.com). Pentru iden-
tificarea persoanelor care adreseaza intrebari so-
cietatii sau fac propuneri pentru completarea ordi-
nii de zi, acestea vor anexa solicitarii si copii ale
documentelor care sa le ateste identitatea si calita-
tea de actionar la data solicitarii. Actionarii inscrisi
in registrul actionarilor la data de referinta pot par-
ticipa la adunarea generala direct sau pot fi repre-
zentati de catre alte persoane, cu exceptia adminis-
tratorilor, pe baza unei procuri speciale. Actionarii
persoane juridice pot participa prin reprezentantul
legal pe baza unui document oficial care îi atesta
aceasta calitate (certificat constatator emis de Re-
gistrul Comertului sau o alta autoritate competen-
ta). Daca actionarul este reprezentat de o alta per-
soana, reprezentantul va prezenta actul de identita-
te, procura speciala, semnata de actionarul persoa-
na fizica sau de reprezentantul legal al persoanei
juridice si documentul oficial care atesta calitatea
de reprezentant legal al persoanei juridice. Incepand
cu data de 13.04.2012 formularele de procuri spe-
ciale se pot obtine de la sediul societatii, in zilele
lucratoare, intre orele 8.00 si 15.00, sau de pe websi-
te-ul societatii http://constructii.feroviare.angelfire.com.
Dupa completarea si semnarea acestora, un exem-
plar (in original) al procurii speciale va fi depus/ex-
pediat societatii astfel incat aceasta sa ajunga la so-
cietate cu 48 de ore inainte de data AGOA. Materiale-
le informative aferente problemelor incluse pe ordi-
nea de zi sunt la dispozitia actionarilor la sediul so-
cietatii sau pe website-ul societatii http://
constructii.feroviare.angelfire.com.
S.C. MARIN MET STAR SRL anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a autori-
zaþiei de mediu privind activitatea “Colectare meta-
le feroase” ce se desfãºoarã în comuna Coºoveni,
str. Revoluþiei nr. 4, judeþul Dolj. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra mediului pot fi consulta-
te la sediul ARPM Craiova, str. “Petru Rareº” nr. 1,
zilnic între orele 9.00 – 14.00. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul ARPM Craiova pânã la
data de 6 aprilie 2012.
S.C. “BOGDAN METAL” SRL anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a autori-
zaþiei de mediu privind activitatea “Colectare meta-
le feroase” ce se desfãºoarã în comuna Argetoaia
str. “Câmpul Crucii” nr. 54, judeþul Dolj. Informaþile
privind potenþialul impact asupra mediului pot fi con-
sultate la sediul ARPM Craiova, str. “Petru Rareº”
nr. 1, zilnic între orele 9.00 – 14.00. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul ARPM Craiova
pânã la data de 6 aprilie 2012.
Consiliul de Adinistraþie al S.C.C. Poiana Mare, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 ºi Actu-
lui Constitutiv al societãþii, convoacã adunãrile ge-
nerale (ordinarã ºi extraordinarã) la data de
12.04.2012, ora 14.00 la Bar de zi din loc. Poiana Mare,
str. “1 Decembrie” nr. 8, jud. Dolj, cu urmãtoarea or-
dine de zi: 1. Prezentarea ºi aprobarea Raportului
C.A. pe anul 2011. 2. Prezentarea ºi aprobarea Rapor-
tului Cenzorului pe anul 2011. 3. Execuþia bugetarã
pe anul 2011. 4. Prezentarea ºi aprobarea bugetului
de venituri ºi cheltuieli pe anul 2012. 5. Alegerea cen-
zorului. 6. Modificarea Actului Constitutiv. 7. Aproba-
rea închirierii spaþiilor, gajãrii, ipotecãrii sau înstrãi-
nãrii de active pe anul 2012. 8. Diverse. În condiþiile în
care nu se întruneºte cvorumul de ºedinþã, adunãrile
generale se reconvoacã pentru data de 17.04.2012.
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CERERI SERVICIU
Posed Dacia Papuc, solicit
angajare, 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 filmãri de înaltã clasã HD sau
DV. Telefon: 0766/359.513.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Profesoarã liceu meditez
lmba românã, orice nivel. Te-
lefon: 0770/661.161.
Amenajãri construcþii. Telefon:
0753/046.965.
Executãm  lucrãri de tapiþere
ºi mobilier de recondiþionat.
Telefon: 0724/787.267.
Ieftin! execut reparaþii frigidere
ºi lãzi frigorifice la domicilil
clienþilor. Telefon: 0740/895.691.
Execut instalaþii sanitare, preþ
avantajos. Telefon: 0763/
360.851.
Remediez ºi execut tâmplãrie
PVC ºi aluminiu, preþ conve-
nabil. Telefon: 0761/136.407.
Caut persoanã pentru îngrijire
bãtrân imobilizat pentru ajutor în
Craiova. Telefon: 0723/317.622.
Instructor auto ºcolarizez pen-
tru categoria B. Telefon: 0744/
211.789; 0770/333.559.

Jurist înfiinþez societãþi comer-
ciale, deschid puncte de lu-
cru, modificare capital, cesiu-
ne pãrþi, modificare sediu so-
cial. Telefon: 0761/633.118.
Cadastru apartamente. Tele-
fon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei
sau tablouri peisaje, portrete,
etc. la comandã. Telefon:
0767/116.092.
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 decoman-
datã etaj 2/2 Nanterre, zona
Puºkin, 48 mp, boxã. Telefon:
0745/541.194.
Vând garsonierã ºi camerã
cãmin. Telefon: 0761/375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând douã apartamente (2 ºi 3
camere), împreunã sau sepa-
rat, semidecomandate, bilate-
ral, renovate ºi modernizate,
etaj 1/P+4, izolaþie termicã, par-
chet original restaurat, termo-
pan, centralã proprie în fiecare
apartament, Brazda lui Novac
(zona BRD – Complex Vechi),
preþ negociabil. Accept credit
Prima Casã. Tel.: 0746.241.231.

Vând apartament în Craioviþa
Nouã, superîmbunãtãþit, cen-
tralã termicã, etaj 1/4 preþ
42.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere
Mc’Donald. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând apartament 2 camere
Brazdã parter, preþ negocia-
bil. Telefon: 0249/516.582;
0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate, 4/ 4,
mobilat, utilat complet, 45.000
E. Telefon: 0743/697.127.
Vând apartament sau schimb
cu casã. Telefon: 0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

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

Particular, vând apartament 3
camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, centra-
lã, izolaþie termicã, Craioviþa
Nouã. Telefon: 0752/641.487.

CASE
Vând casã 6 camere, 4000
mp teren curte, 7 ha teren ara-
bil – Podari. Telefon: 0251/
522.579.
Particular, vând casã în Craio-
va, str. „Drumul Jiului”, 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, termo-
pan. Telefon: 0746/498.818.
Filiaºi, strada „1 Mai”, casã la
roºu D+E+M, autorizaþie, ca-
dastru, teren 1770 mp, des-
chidere 45 m, ulterior parce-
labil, panoramic. Telefon:
0767/263.391.
Vând casã Siliºtea Crucii, te-
ren 5000 mp central. Telefon:
0728/053.012; 0744/319.448;
0747/115.485.
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 cen-
tralã. Telefon: 0746/498.818.
Particular, vând casã în Cen-
tru. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã,  parter, etaj, man-
sardã, 80 m amprenta la sol,
teren 280 mp, construcþie an
2000, str. „Ana Ipãtescu”, preþ
135.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0764/776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj, 25
km de Craiova, 3 camere +
dependinþe, teren+ vie, totul
în curte 3000 mp. Negociabil.
Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã str. „Zo-
relelor” nr. 1, preþ negociabil.
Telefon: 0751/124.146.
Vând vilã nouã. Telefon: 0784/
200.037.
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
Bucureºti. Telefon: 0723/
692.884.
Schimb teren 1340 mp intra-
vilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Craio-
va. Telefon: 0767/263.391.
Schimb apartament Craiova
cu Bucureºti. 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 came-
re în Craioviþa cu apartament
4 camere în Craioviþa + dife-
renþa. Telefon: 0761/647.718.

Proprietar, schimb garsonie-
rã Rovine, parter, îmbunãtãþi-
tã, cu apartament Rovine,
Lãpuº-Argeº, Lãpuº, Calea
Bucureºti, Centru, parter sau
etajul I. Telefon: 0752/641.487.
Schimb casã cu 3 camere ºi
magazin + anexe în 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.
Cârcea, strada „Salcâmului”,
teren 670 mp, deschidere 19
m, utlitãþi, cadastru. Telefon:
0767/263.391.
Vând un hectar de salcâm
gros. Telefon: 0723/692.884.
Particular, vând 3000 mp intra-
vilan, cadastru REDEA, jude-
þul 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, fân-
tânã, cadastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschide-
re 30 m, casã, fântânã, apã,
gaze, cadastru, intabulare. Te-
lefon: 0251/450.498; 0723/
556.977.
Vând teren 1 ha, deschidere
drum uropean Pieleºti (Pâr-
ºani) spate Q. Fort (7 euro
mp). Telefon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000 mp
ºi teren intravilan 1200 mp. 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 –
Viaduct, 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
malul Oltului dincolo de Slati-
na. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp, 1000
mp Calea Bucureºti – Citro-
en, Mazda, deschidere 35 m,
ideal hale, depozite, showro-
om. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit, lân-
gã 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, cadas-
tru, intabulare, deschidere
10,62 m/19,30 m. Telefon:
0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþi-
le, preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la intrare
în Preajba, 700 mp sau vari-
ante. 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 Bal-
ta 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, fabri-
caþie 2007. Telefon: 0740/
117.007.
Vând Nubira II, CDX fabricaþie
2001. Telefon: 0752/236.480.
Vând Audi A6, 2006, full op-
tional, piele, bleu-marin me-
talizat, perfect, distribuþie
nouã, revizie Audi – service,
motor 2000 TDI. Telefon: 0762/
109.595.
Vând Seat Ibiza înmatriculat
2009, preþ negociabil. Tele-
fon: 0731/580.605.
Vând Mitsubishi Galant GLSA
– fab. 96, geamuri electrice,
închidere centralizatã, AC, ra-
dio – CD, 219.000 km, înma-
triculatã recent nr. Bulgaria,
preþ negociabil. Telefon: 0725/
923.311.
Vând Nubira 1 GPL omologat,
2200 E, negociabil. Telefon:
0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fabricaþie
2002, motor 1,4, benzinã, cli-
mã, geamurui securizate,
oglinzi electrice, închidere cen-
tralizatã, preþ 2000 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0767/311.574.
Vând Chevrolet Aveo, berli-
nã 2008, preþ 3900 E. Telefon:
0768/417.804.
Vând Mercedes C 180 cou-
pe, an 2002, full option, anve-
lope varã + iarnã. Telefon:
0761/137.238.

DIVERSE
Arzãtoare gaze, aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, canis-
tre metal 20 litri, alternator 12V,
polizor flex D 125x 850 W, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.

Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj, cu sediul în Craiova str. “Nicoale
Bãlcescu” nr. 51, organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea postului tem-
porar vacant de inspector, grad profesional principal din cadrul compartimentu-
lui Comunicare ºi relaþii cu publicul.

Concursul se va desfãºura la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncã Dolj în
data de  03.04.2012, ora 10.00 - proba scrisã ºi în data de 05.04.2012, ora 14.00 –
interviul.

Condiþii generale: candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevã-
zute de art. 54, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Pentru ocuparea funcþiei publice temporar vacante trebuie îndeplinite urmãtoarele
condiþii specifice:

· studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniile fundamentale:
ºtiinþe juridice, ºtiinþe economice, ºtiinþe socio-umane sau în urmãtoarele specializãri:
asistenþã socialã, sociologie, psihologie ºi administraþie publicã;

· vechime in specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice minimum 5 ani;
Dosarul de înscriere se va depune la secretariatul comisiei de concurs, în termen

de 8 zile de la data publicãrii anunþului ºi va cuprinde în mod obligatoriu urmãtoarele
documente:

   a) copia actului de identitate;
   b) copiile diplomelor de studii ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;
   c) copia carnetului de muncã ºi/sau, dupã caz, o adeverinþã care sã ateste vechimea

în muncã ºi, dupã caz, în specialitatea studiilor necesare ocupãrii funcþiei publice;
   d) cazierul judiciar;
  e) adeverinþa care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã cu cel

mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau
de cãtre unitãþile sanitare abilitate;

  f) declaraþia pe propria rãspundere sau adeverinþa care sã ateste cã nu a desfãºurat
activitãþi de poliþie politicã.

  g) formularul de înscriere ce se solicitã la secretariatul comisiei de concurs
  h) formularul de înscriere ce se va solicita la secretariatul comisiei de examen
 Bibilografia pentru concursul de ocuparea funcþiei publice temporar vacantã de

inspector, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Comunicare ºi relaþii
cu publicul, se gãseste afiºata pe site-ul instituþiei  www.itmdolj.ro, precum ºi la avizie-
rul instituþiei.

Relaþii suplimentare se pot obþine de la secretariatul comisiei de examen din cadrul
I.T.M. Dolj (Craiova, strada “Nicolae Bãlcescu” nr. 51), sau la telefon: 0251/406.710.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. CUVÂNTUL LIBERTÃÞII S.A.

Vineri, 23 martie 2012
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând 45 de capre. Telefon:
0749/103.935; 0749/198.745.
Vând 2 porci 80 – 190 kg. Te-
lefon: 0251/432.874, între ore-
le 17.00 – 21.00.
Vând cal semigreu, 9 ani. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei; fe-
reastrã cu toc, geam 30 lei,
linoleu pânzat 3 lei mp. Tele-
fon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz Dres-
den. Telefon: 0251/419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã inducþie,
biele, furtune, etc.) noi. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150 L
ºi 40 kg greutate. Telefon:
0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transforma-
tor sudurã industrial, motor
disel sau Peugeot. Telefon:
0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Valea
Roºie. Telefon: 0745/521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ladã ºi cruce marmurã
dimensiune 1 m fãrã posta-
ment. Telefon: 0251/428.437.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muºca-
te cu floare bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând ºurã de fân ºi coceni.
Surcel Mihai, Seaca de Pã-
dure, sat Veleni.
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni.  Telefon:
0351/459.222; 0770/299.997.
Vând material lemnos din nuc.
Telefon: 0726/143.222.
Urgent! Anvelope iarnã 205/
55/R16 noi (rulate 2000 km).
Telefon: 0728/928.909.
Vând groapã suprapusã, Si-
neasca. Telefon: 0728/073.081;
0761/624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5 ovãz,
preþ negociabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând putinã salcâm nouã – 50
vedre; 2 scãri duble din þea-
vã Ø 1/2; roabã, cãruþ curte
mare cu douã roþi cu rulmenþi.
Telefon: 0784/200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l din
geam cu naveta respectivã.
Telefon: 0251/562.625.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0. Te-
lefon: 0251/426.077 sau 0724/
910.004.
Vând butelii aragaz ºi spalieri
pentru viþa-de-vie. Telefon:
0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimiti-
rul Sineasca, la poartã, nego-
ciabil. Telefon: 0754/463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã tip
Horenca.Telefon: 0724/967.663.

Vând anvelope iarnã puþin
uzate R 13/175/70, 4 bucãþi ºi
R 14/185/60, 4 bucãþi, jenþi 4
gãuri. Telefon: 0762/672.086.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40 foi-
þa, 100 lei înrãmatã. Telefon:
0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcula-
tor. 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 bocanci militari 43-44,
ghete 43, pantofi 42-43, pie-
se Dacia noi, piese 445, þui-
cã 9 lei/litru, drujbã alpina de-
fectã, anvelope 165/13 noi 2
bucãþi, frigider Electrostar 320
litri. Telefon: 0721/179.420.
Vând masã pentru calculator.
Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru cen-
tralã de încãlzire, cântar. Te-
lefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron, to-
tul negociabil. 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, extinc-
toare. Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru var-
zã 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 co-
mercial 25 mp, sat Braniºte
comuna Podari. Vad comer-
cial excelent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând alternator 12 V nou, ara-
gaz trei ochiuri, canistre 20 l
metal, reductor oxigen sudu-
rã, 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, co-
muna Negomir, judeþul Gorj,
sat Palchinu. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând menghinã pentru lãcã-
tuºerie cu deschidere între
bacuri 180 mm. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uruitoare manualã, preþ
30 lei. Dinuþi Ilie, Comuna În-
torsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumãtate
vechi – jumãtate nou, 1 leu/
kg. Dinuþi Ilie, Comuna Întor-
sura – 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. Dinuþi Ilie, Comuna Întor-
sura – Dolj.
Vând maºinã cusut Nauman,
bicicletã medicalã, cãrþi mul-
te de tot felul, ceasuri de
masã, aparate de radio, insig-
ne, medalii, pardesie, paltoa-
ne. 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 func-
þionale, bonus 2 ferestre. Te-
lefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru handi-
cap, cadru metalic ºi ploscã
(toate sunt noi), preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.
Vând recamier – bine întreþi-
nut, preþ negociabil. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã diame-
tru 38 mm ºi lungã de 300
mm.Telefon: 0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr apartament
– garsonierã, la stradã, par-
ter, maximum etajul 2. Tele-
fon: 0748/195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr 3 bucãþi voucher
auto. Ofer 1.000 RON/buca-
tã. 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
mobilatã. Telefon: 0762/
299.913; 0764/855.169.
Primesc 2 fete în gazdã pe
perioadã lungã, camerã mo-
bilatã cu strictul necesar. Te-
lefon: 0726/497.404.

Primim în gazdã doamnã sin-
gurã fãrã copii, nepoþi ºi obli-
gaþii majore, camerã acces
la bucãtãrie, baie, vine 5 zile
pe lunã în cele 2 camere dis-
ponibile. Telefon: 0766/
304.708; 0251/359.300.
Închiriez apartament 2 came-
re, mobilat. Telefon: 0748/
105.609.
Închiriez apartament în zonã
centralã. Relaþii la telefon:
0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp) pen-
tru birouri, zonã centralã, sin-
gur în curte. Telefon: 0727/
356.383.
Închiriez sau vând locaþie
pentru creºterea albinelor,
pãsãrilor, caprinelor, pepini-
erã pomi, flori ºi creºterea
pãstrãvului în bazine. Tele-
fon: 0762/278.639; 0351/
430.880.
Caut colegã de camerã la
bloc, lângã Facultatea de
Medicinã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez halã industrialã cen-
tral, 1800 m.p. cu toate utili-
tãþile. 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, Pro-
iect M. Telefon: 0740/393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp pen-
tru diferite activitãþi comercia-
le. Telefon: 0755/747.258;
0722/773.522.

Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195; 0351/
429.196.
Proprietar, închiriez în regim
hotelier garsonierã de lux,
parter, Rovine, ieftin. Tele-
fon: 0752/641.487.
Închiriez apartament nemo-
bilat Craioviþa Nouã, 100 E.
Telefon: 0744/139.476; 0740/
509.191.
Închiriez apartament 2 ca-
mere central, zona Primãriei
Craiova, aer condiþionat, ter-
mopane, parchet, gresie,
uºã metalicã. Telefon: 0722/
753.922.
Spaþiu ultracentral lângã
Romarta, excepþional, par-
ter, bloc, 4 camere, intrare
separatã de locatari, bal-
con închis, microcentralã,
alarmã, gresie, faianþã, pre-
tabil inclusive pentru douã
cabinete, birouri, diverse
activitãþi. Telefon: 0722/
956.600.

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

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55 ani,
neinteresatã material pentru
ajutor reciproc. Telefon:
0351/430.880.
Drãguþã, 33/1.68/80, credin-
cioasã, mic handicap, fãrã
vicii, pentru cãsãtorie. Rog
seriozitate. Telefon: 0770/
293.244.
Domn 50 ani cu serviciu caut
doamnã 49 ani pentru prie-
tenie eventual cãsãtorie. Te-
lefon: 0740/895.691.

Pensionar, frizer, 63/1.70/80
doresc doamnã 52-58 ani, fãrã
obligaþii, eventual casã. Tele-
fon: 0771/385.193.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint 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, sã-
nãtose, (pepinierã cãpºuni,
trandafiri, pomi fructiferi ºi pã-
sãri, posibil ºi animale). Tele-
fon: 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. Tele-
fon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi apa-
ratul de ozonat, sunaþi la tele-
fon: 0724/512.304.

PIERDERI
Administratorul Judiciar anunþã
pierderea ºtampilei cu am-
prenta Societatea Comercia-
lã BISTRI SAT SRL - Craiova
– România, J16/651/2003, RO
15408866, având diametrul 30
mm. Se declarã nulã.

CONDOLEANÞE
Marin Dumitru regretã trece-
rea în nefiinþã a OMULUI DE-
OSEBIT ION ªTEFÃNESCU.
Sincere condoleanþe fami-
liei îndoliate!
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Aprinsã în week-end, când Real
a reuºit doar o remizã pe „Berna-
beu” cu Malaga (1-1), lupta pentru
titlu în „Primera” a luat foc de-a
binelea miercuri seara, dupã ce „ga-
lacticii” au plecat cu doar un punct
de pe terenul codaºei Villarreal, un
nou 1-1, rezultat ce a permis Bar-
celonei, învingãtoare în ajun cu
Granada (5-3), sã se apropie la 6
„lungimi”.

Vedeta madrilenilor, Cristiano
Ronaldo, a deschis scorul (62), oca-
zie cu care a ajuns la cota 100 în
tricoul “blanco”, dar Realul s-a vã-
zut egalatã, ca ºi etapa trecutã, dintr-o
loviturã liberã. Marcos Senna a sem-
nat reuºita gazdelor (83).

Echipa din capitala Spaniei a în-
cheiat meciul în 8 jucãtori de câmp,
Ramos, pentru un fault, ºi Ozil, pen-
tru proteste, fiind eliminaþi în minu-
tul 85. Lista eliminãrilor din rândul
madrilenilor nu s-a oprit însã aici.
Au mai vãzut “roºu” tehnicianul Jose
Mourinho ºi secundul sãu, Rui
Faria, plus Pepe, sancþionat cu al doi-
lea galben dupã fluierul final.

Barça exultã!

“Galacticii”,
supãraþi tare

pe arbitru
Cei de la Real ºi-au ieºit din minþi

dupã egalul de pe “El Madrigal”.
Singura þintã a fost arbitrul Para-
das Romero.

“Ne-a furat, ne-a furat. Doar ne-a
furat”, a rãbufnit indignat Cristiano
Ronaldo faþã de “central”. Insistând
o idee pe eliminarea lui Pepe, supã-
rat încã de pe teren cã luase un “gal-
ben”, fundaºul portughez a aplau-
dat ironic dupã ultimul fluier, în faþa
tuturor, pentru ca în tunelul spre
vestiare, cu mai puþini martori, sã
treacã la atac. “Ne-ai jefuit, fiu de
târfã!”, i-a strigat el arbitrului. Aces-
ta n-a ezitat ºi l-a eliminat. Apoi a
notat incidentul în raport, pe Pepe
aºteptându-l o durã sancþiune.

Protestele Realului nu au susþi-
nere, dupã cum a scris Marca.
Specialiºtii cotidianului madrilen au
indicat cã Sergio Ramos ºi Me-
sut Ozil au încasat corect

“roºu”, ba Villarreal trebuia sã
beneficieze de un penalty la o
fazã când Arbeloa l-a tras evident
de tricou pe Nilmar.

Programul celor douã echipe
pînã la finalul campionatului

Real Madrid le va întâlni pe:
Real Sociedad (a), Osasuna Pam-
plona (d), FC Valencia (a), Atleti-
co Madrid (d), Sporting Gijon
(a), FC Barcelona (d), FC Sevilla
(a), Athletic Bilbao (d), Granada
(d), Real Mallorca (a).

FC Barcelona se va confrunta
cu: Real Mallorca (d), Athletic
Bilbao (a), Real Zaragoza (d), Ge-
tafe (a), Levante (d), Real Madrid
(a), Rayo Vallecano (d), Malaga
(a), Espanyol Barcelona (a), Betis
Sevilla (d).

Þintarul este favorabil catalani-
lor. Aceºtia au adversari mai fa-
cili, iar cu cei tari se înfruntã nu-
mai pe teren propriu. Inclusiv, alt
mare avantaj, meciul direct cu
Real, prevãzut pe 21/22 aprilie. În
schimb, madrilenii au un program
complicat, cu destule deplasãri

grele, cum ar fi la Pamplona,
Bilbao ºi cu Atletico.

Nu le va fi simplu nici în ur-
mãtoarea partidã, cu Real Socie-
dad, mâine pe “Bernabeu”, când
nu vor putea miza pe Sergio Ra-
mos, Mesut Ozil, Pepe, Lassana
Diarra, plus antrenorul Jose Mou-
rinho ºi secundul acestuia, Rui
Faria (toþi suspendaþi)

Mai este o chestiune care joa-
cã un rol important: forma actua-
lã. Real a început sã piardã nu doar
teren, ci ºi din turaþie. Fiindcã,
dupã 12 victorii la rând, de douã
runde nu a putut realiza decât câte
un 1-1 în urma unor evoluþii în

care s-a vãzut cã e în regres. Ra-
piditatea cu care Mourinho va re-
zolva problema, dacã o va face,
va conta enorm.

Dimpotrivã, FC Barcelona, chiar
dacã mai ºchioapãtã în defensivã,
funcþioneazã perfect. Trezitã de
eºecul de la Pamplona, formaþia
condusã de Guardiola a legat 6 vic-
torii ºi a prins din nou încredere cã
poate rãsturna o situaþie socotitã im-
posibilã la un moment dat.

Alte rezultate consemnate
miercuri în “Primera”: Gijon –
Mallorca 2-3, Atletico – Bilbao 2-1,
Valencia – Zaragoza 1-2 ºi Socie-
dad – Levante 1-3.

Manchester City a refãcut ecartul de un
punct ce-o separa înaintea acestei runde de
liderul United! S-a întâmplat miercuri seara,
când formaþia pregãtitã de Roberto Mancini
ºi-a adjudecat derby-ul de pe teren propriu
cu Chelsea, scor 2-1.

Dupã o primã reprizã albã, londonezii au
fost cei care au miºcat primii tabela de mar-
caj. A fãcut-o Gary Cahill (60), cu un ºut
deviat din interiorul suprafeþei de pedeapsã,
ºi se pãrea cã Chelsea va fi capabilã sã bife-
ze a patra victorie consecutivã în mandatul
lui Roberto Di Matteo.

Falsã senzaþie! Nu numai cã n-a reuºit-o,
ci a pãrãsit „Etihad Stadium” chiar învinsã.
De vinã, într-un meci copie la indigo cu cel
din tur (atunci a condus City pentru a în-
toarce Chelsea), Kun Aguero (78 – penalty)
ºi Samir Nasri (86). La reuºita francezului,
o contribuþie aparte a avut ºi Carlos Tevez,
„Apaºul” furnizând o pasã ce a destabilizat
întreaga defensivã adversã. Aruncat în luptã
în minutul 66, în locul lui De Jong, argenti-
nianul a bifat astfel primul sãu meci în tri-
coul „cetãþenilor” din septembrie încoace,
atunci când a fost scos din lot de Mancini
pentru cã a refuzat, rezervã fiind, sã meargã
la încãlzire într-o partidã de Liga Campioni-
lor cu Bayern Munchen, 0-2 pe „Fussball

City a întors-o pe Chelsea
ºi se menþine în plasa rivalei United

Arena”. La amfitrioni, Costel
Pantilimon a fost rezervã.

Cu nouã etape rãmase din
„Premier League”, United pare
a avea un program mai uºor,
însã ºi un meci în fief-ul rivalei.
În tur, City s-a impus cu un is-
toric 6-1.

United mai are de jucat, în
ordine, cu: Fulham (a), Black-
burn (d), QPR (a), Wigan (d),
Aston Villa (a), Everton (a),
City (d), Swansea (a) ºi Sun-
derland (d), în timp ce City cu:
Stoke (d), Sunderland (a), Ar-
senal (d), WBA (a), Norwich

(d), Wolverhampton (d), United (a),
Newcastle (d) ºi QPR (a).

Arsenal a urcat pe trei,
Liverpool a pierdut de la 2-0

În alte confruntãri ale zilei de miercuri,
Arsenal a reuºit în premierã în acest sezon
sã urce pe treapta a treia a podiumului, dupã
ce s-a întors cu toate punctele de pe terenul
lui Everton, 1-0 (Vermaelen 8). A fost posi-
bil ºi datoritã semieºecului înregistrat de
Tottenham, chiar la Londra, cu Stoke City,
1-1 (Van der Vaart 90+2 / Jerome 75).

De departe însã cel mai dramatic meci al
rundei s-a consumat pe „Loftus Road”, unde
Liverpool a dat cu piciorul în ultimul sfert
de orã unui avantaj de douã goluri (Coates
54, Kuyt 72), pentru a ceda în faþa lui QPR
cu 2-3 (Derry 77, Cisse 86, Mackie 90+1).

Anterior se disputaserã întâlnirile Wigan
– West Brom 1-1, Fulham – Swansea 0-3,
Wolverhampton – United 0-5, Newcastle –
Norwich 1-0 ºi Blackburn – Sunderland
2-0. Partida Aston Villa – Bolton a fost
amânatã.

Clasament: 1. United 70p, 2. City 69p,
3. Arsenal 55p, 4. Tottenham 54p, 5. Chel-
sea 49p...16. Blackburn 28p, 17. QPR 25p,
18. Bolton 23p, 19. Wigan 22p, 20. Wolver-
hampton 22p.

Protagonistele unei lupte pasionante
pentru titlu în Bundesliga, Bayern Mun-
chen ºi Borussia Dortmund, despãrþite
de 5 puncte în favoarea celei din urmã,
se vor întâlni ºi în finala Cupei Germa-
niei! Fapt devenit posibil dupã ce trupa
pregãtitã de Juup Heynckes s-a impus
miercuri seara, în deplasare, 4-2 în urma
loviturilor de departajare (0-0 la finele a
120 de minute), contra Borussiei Mon-
chengladbach.

Bavarezii au transformat toate cele pa-
tru lovituri executate, prin Alaba, Ribery,
Lahm ºi Kroos, în timp ce de cealaltã
parte au înscris Daems ºi Hermann, ra-
tând Dante ºi Nordveit.

Bayern ºi Dortmund se vor duela
în ultimul act al Cupei Germaniei

Dortmund obþinuse calificarea marþi,
1-0 dupã prelungiri (Gundogan 120) pe
terenul liderului din “Zweite”, Greuther
Furth.

Finala se va disputa în 12 mai, pe Sta-
dionul Olimpic din Berlin.

Gazelec Ajaccio (III) – Montpelier 1-0
Valenciennes – Rennes 1-3
Paris SG – Lyon 1-3
Partida Quevilly (III) – Marseille 3-2 (prel.)  s-a disputat marþi.
În semifinale, ce se vor disputa de asemenea într-o singurã manºã, Gazelec va

întâlni acasã pe Lyon iar Quevilly pe Rennes.

Învinsã în prima manºã de Sie-
na (1-2), Napoli a reuºit sã remon-
teze, miercuri seara, pe “San Pao-
lo”, unde a câºtigat cu 2-0, califi-
cându-se în finala “Copei Italia”.
Scorul a fost stabilit încã din pri-
ma reprizã, dupã autogolul lui Ver-
gassola (11) ºi reuºita lui Cavani
– foto (32).

Juventus îºi asigurase biletul
pentru ultimul act marþi, când a ter-
minat la egalitate dupã prelungiri cu
Milan, 2-2 (2-1 în tur).

Trofeul Copa Italia va fi
disputat între Napoli ºi Juventus

CUPA FRANÞEI – SFERTURI DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ
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 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P

LIGA I - ETAPA A XXII-A

CFR Cluj 22 14 5 3 42-16 47
Dinamo 22 13 6 3 38-16 45
Rapid 21 12 5 4 33-19 41
Steaua 21 12 5 4 28-15 41
FC Vaslui 21 12 3 6 37-19 39
Oţelul Galaţi 22 10 6 6 20-16 36
„U” Cluj 22 8 9 5 30-23 33
Pandurii 22 8 8 6 32-24 32
Astra Ploieşti 22 7 7 8 22-24 28
Gaz Metan 22 7 5 10 30-35 26
Sportul Stud. 22 5 9 8 25-35 24
FC Braşov 21 6 5 10 21-22 23
Ceahlăul 21 5 8 8 18-28 23
Voinţa Sibiu 22 5 7 10 13-24 22
Concordia 22 5 5 12 18-37 20
Petrolul 22 4 7 11 21-39 19
FCM Tg. Mureş 21 3 9 9 17-26 18
CS Mioveni 22 2 5 15 13-46 11

LIGA I – ETAPA A XXII-A
Gaz Metan Mediaş – CS Mioveni 1-1
Au marcat: Markovici 29 / B. Stoica 10.
Pandurii – Voinţa Sibiu 0-0
Sportul – CFR Cluj 1-1
Au marcat: A Lungu 90 / Kapetanos 78
Petrolul – Concordia 3-4
Au marcat: Youness 23, 44, 64 / Rocha 35, Alex 85, 88, V. Dinu 90+2.
 „U” Cluj – Astra Ploieşti 3-1
Au marcat: Cojocnean 35, Grozav 72, Ad. Cristea 84 – pen. / Fatai 27.
Oţelul Galaţi – Dinamo 1-1
Au marcat: Iorga 24 / M. Niculae 28.
Partidele Rapid – Ceahlăul, FC Vaslui – FC Braşov, FCM Târgu

Mureş – Steaua s-au disputat aseară, după închiderea ediţiei.

LIGA I – ETAPA A XXIII-A
Astăzi

CS Mioveni – Pandurii – ora 20.30 (Digisport)
Sâmbătă

Concordia – U Cluj  – ora 21.30 (Digisport)
Duminică

Astra – FCM Târgu Mureş – ora 17 (GSPTV)
FC Braşov – Rapid – ora 19 (Digisport)
Dinamo – FC Vaslui – ora 21.30 (Digisport)

Luni
Ceahlăul – Petrolul – ora 19 (Digisport)
CFR Cluj – Oţelul – ora 19 (Dolcesport)
Steaua – Gaz Metan – ora 21.30 (Digisport)

Handbalistele de la SCM Craiova
vor profita de pauza competiţională
datorată dublei naţionalei României
cu Serbia şi vor disputa un meci ami-
cal contra campioanei Oltchim Rm.
Vâlcea, astăzi, de la ora 12. Campioa-
nele vor fi lipsite de majoritatea jucă-
toarelor de bază, dar şi de antrenorul
Radu Voina, alături de care se află la
lotul naţional.

Echipa feminină de baschet  SCM
Craiova a fost învinsă pe teren pro-
priu de liderul CS Municipal Târgo-
vişte, scor 61–87 ( 17–24, 13–25; 10–
21, 21–17). Antrenorul Liviu Manea
le-a folosit pe: Hoskins 28p, Greer, 16p,
Bartee 11p, Borş 4p, Simionca 2p. „ A
fost un meci greu,un joc împotriva
primei clasate, favorită la câştigarea
titlului naţional. Noi am jucat doar în 5
jucătoare. Din păcate avem multe pro-
bleme de lot, cu multe jucătoare acci-
dentate. Urmează ultimul meci din se-
zonul regulat, la Satu Mare, înainte de
startul play-off-ului. După meciul de
sîmbătă vom avea o pauză competiţi-
onală, până în data de 5 aprilie, după
care start în play-off unde vom întâlni
echipa din Arad”, a declarat Manea.

Primele două echipe din clasament, CFR şi Dinamo, s-au
poticnit încă o dată şi lupta pentru titlu se anunţă mai spec-
taculoasă ca oricând, cinci echipe râvnind la locul pentru
barajul Ligii Campionilor. „Câinii” au revenit de la 0-1 pe
terenul campioanei Oţelul prin  penaltiul transformat de
Niculae, însă tot golghterul dinamovist a fost eliminat de
arbitrul Kovacs, eronat, câteva minute mai târziu. Centralul
s-a revanşat în partea secundă, când a mai dictat o lovitură
de pedeapsă la o cădere forţată a lui Dănciulescu. Cătălin
Munteanu nu a nimerit poarta şi Dinamo a ratat ocazia de a
egala CFR-ul. Atât la pauză, cât şi după meci, oficialii din
Ştefan cel Mare au acuzat delegarea şi deciziile lui Istvan
Kovacs, acuzându-l că face jocul CFR-ului. Clujenii au con-
tinuat seria evoluţiilor modeste şi au luat doar un punct din
Regie, unde au evoluat în superioritate numerică mai mult
de o jumătate de oră. Kapetanos a marcat în cel de-al patru-
lea joc consecutiv, golul fiind precedat de o eroare de arbi-
traj, Curelea fiind oprit aiurea pe un contraatac. Lungu a
egalat în prelungiri şi Sportul are şanse reale de a evita

Nu toţi fanii craioveni aderă la
mitingul organizat mâine, între orele
16-18, în Piaţa Victoriei din Bucu-
reşti. Una dintre grupările organi-
zate de fani, Asociaţia Suporterilor
Olteni (ASO), prin vocea brăgăzii
ultras Sezione Ultra,  din peluza
nord a stadionului „Ion Oblemen-
co”, a emis un comunicat prin care
precizează că nu va participa la ma-
nifestaţia de mâine, deoarece aceas-
ta ar fi organizată din umbră chiar
de patronul Ştiinţei, Adrian Mitite-
lu, pe care îl cataloghează „gropa-
rul Universităţii Craiova”, dar şi de
anumiţi oameni politici din Bănie.
Fanii Ştiinţei se declară în conti-
nuare împotriva conducătorilor fot-
balului românesc , susţinând de-
mersurile Asociaţiei Suporterilor
Români. “Asociaţia Suporterilor
Olteni şi Sezione Ultra, grupul ul-
tras din Peluza Nord, anunţă că nu
vor partic ipa la mitingul politic
sponsorizat de oamenii politici din

Craiova şi de groparul Universităţii
Craiova, mititelu marin adrian. Ne
dorim, mai presus de orice intere-
se, un fotbal liber şi curat în Româ-
nia şi DREPTATE pentru Universi-
tatea Craiova. Am decis să susţinem
iniţiativele şi manifestările organizate
de suporterii curaţi, fără interese
ascunse, pentru renaşterea Univer-
sităţii Craiova şi implicit a fotbalului
craiovean. De asemenea, declarăm
că susţinem necondiţionat demer-
surile Asociaţiei Suporterilor Ro-
mâni, pentru eliberarea fotbalului
românesc de sub jugul celor 2 dic-
tatori puşcăriabili sandu mircea şi
dragomir dumitru.  Craiova doar
pentru Universitatea! Universitatea
doar în Craiova!” este comunicatul
emis de ASO. Aceeaşi grupare de
suporteri a organizat şi campania
„Nimeni la meci!” după îndepărta-
rea lui Victor Piţurcă de la Universi-
tatea Craiova, dar şi mitingul de anul
trecut împotriva lui Adrian Mititelu.

O parte din suporterii Ştiinţei refuză să participe la manifestaţia de la
Bucureşti, considerând-o regie a patronului pe care îl contestă

ASO pretinde că susţine cauza
Ştiinţei, nu a lui Mititelu

„Mitingul de la Bucureşti este organizat de Mititelu”„Mitingul de la Bucureşti este organizat de Mititelu”„Mitingul de la Bucureşti este organizat de Mititelu”„Mitingul de la Bucureşti este organizat de Mititelu”„Mitingul de la Bucureşti este organizat de Mititelu”„Mitingul de la Bucureşti este organizat de Mititelu”„Mitingul de la Bucureşti este organizat de Mititelu”„Mitingul de la Bucureşti este organizat de Mititelu”„Mitingul de la Bucureşti este organizat de Mititelu”

Liga I Dinamo şi CFR nu joacă fotbal,
dar se ceartă pe arbitraje

retrogradarea după ce a strâns 10 puncte în 4 meciuri, în
două rânduri jucând cu liderul la zi. Un meci memorabil s-a
disputat pe arena „Ilie Oană”, acolo unde Chiajna a întors
rezultatul de la 3-1 pentru Petrolul în ultimele cinci minute.
Tunisianul Younes Hamza a reuşit un hat-trick, însă finalul
a fost dramatic. După meci, antrenorul Petrolului, Valeriu
Răchită, şi-a dat demisia la cererea suporterilor ploieşteni,
favorit să-i preia locul fiind Ion Marin, tehnicianul care a
câştigat ultimul trofeu al Petrolului, Cupa României în 1995.
Şi pe „Cluj Arena” s-a înregistrat o întoarcere de scor, după
ce Astra a condus prin golul lui Fatai, în urma unei erori a
lui Bornescu. Grozav a reuşit un gol pe măsură numelui, din
foarfecă, fiind a treia reuşită de acest gen din fotbalul româ-
nesc în ultima săptămână, după cele ale gălăţeanului Antal
şi argeşeanului Bogdan Stoica. Astăzi debutează etapa a
23-a, cu un meci care se anunţă deschis, la Mioveni. Gazde-
le nu au decât varianta victoriei dacă mai speră la evitarea
retrogradării, în timp ce Pandurii lui Grigoraş vor primul
succes din retur.

Sporturi de sală

Handbalistele, amical
„de gală” cu Oltchim

SCM joacă mâine, la Satu
Mare cu CS Municipal. Băieţii
de la SCM vor juca pe teren
propriu  contra campioanei
Mobitelco Cluj-Napoca, meci
programat mâine, de la ora 18.
”Întâlnim echipa campioană,
lucru care nu poate decât să
ne motiveze. Venim după un
joc foarte slab, dar sunt con-
vins că băieţii vor demonstra că a fost
un accident ceea ce s-a întâmplat în
jocul de la Bucureşti. Sunt convins că
va fi o dispută foarte interesantă la
care, ca de obicei, vom avea o sală
plină şi tocmai de aceea dorim să le
oferim momente de bucurie suporteri-
lor noştri”, a declarat antrenorul An-
delko Mandici.

Voleibalistele de la SCM Craiova
au o misiune imposibilă în play-off,
urmând să întâlnescă echipa campioa-
nă Tomis Constanţa. Prima manşă din
sistemul „cel mai bun din trei meciuri”
se va disputa astăzi, de la ora 15, la
Constanţa, acolo unde de altfel se vor
disputa toate cele 3 jocuri, dacă va fi
cazul, SCM renunţând să organizeze
acasă una dintre partide. ”O serie de

partide pe care le vom disputa la Con-
stanţa, cu una dintre cele mai puterni-
ce formaţii din campionatul românesc.
Nu vom merge în vizită la Constanţa
şi ne vom vinde foarte scump pielea”,
a declarat antrenorul craiovencelor,
Marian Constantin. Echipa masculi-
nă de volei  va disputa mâine, de la
ora 16, partida a doua din play-off-ul
pentru locurile  5-8 cu LPS Piat ra
Neamţ, craiovenii pierzând primul joc.
”Un meci dificil, dar unul care va fi
foarte disputat. După ce am fost în-
vinşi la Piatra Neamţ, in extremis, ne
dorim foarte mult revanşa. Îi simt şi pe
băieţi că doresc să câştige acest meci
şi sunt convins că va fi o partidă foar-
te apreciată de spectatori”, a declarat
antrenorul SCM-ului, Dănuţ Pascu.


