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cule, nu-mi mai rămân pentru în-
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UN SINCER ,,LA MULŢI ANI”!

Ani l-a lovit cu panseluţa pe Solomon
Pe măsură ce se apropie momentul alegerilor locale, circul e în

floare în CLM Craiova. Culmea e că, în plenul de ieri, cel mai
aprig scandal a pornit chiar de la flori. Nevinovatele panseluţe de
pe domeniul public au fost folosite pe post de armă de consilierul
PDL Ani Gheorghe, în lupta sa cu primarul Antonie Solomon. Dar
cum acesta a lipsit de la şedinţă, viceprimarul Teodor Sas a fost cel
împroşcat cu... petale.

Universitatea din
Craiova a stabilit
criteriile de
admitere

Universitatea din Craiova a sta-
bilit în şedinţa Consiliului de Ad-
ministraţie de miercuri că nu va
organiza examen de admitere cu
probe scrise la toate fac ultăţile.
Singura modificare majoră pentru
sesiunile de admitere din acest an,
conform Ordinului nr. 3313/2012,
constă în faptul că nu se mai iau
în calcul mediile din timpul anilor
de liceu. Prin urmare, facultăţile
care nu au anunţat examen vor
organiza admitere pe baza rezul-
tatelor de la bacalaureat.

O acţiune
de destructu-

rare a unui
grup infracţi-
onal organi-
zat speciali-
zat în fabri-

carea de
echipamente

de skim-
ming, falsificarea de carduri bancare şi

extrageri frauduloase din conturile unor
cetăţeni străini, în special din SUA, s-a
desfăşurat, ieri, în Dolj, fiind efectuate

şapte percheziţii domiciliare, în urma
cărora patru persoane suspectate că fac
parte din această reţea au fost ridicate.
La una dintre descinderi, într-un imobil
din spatele centrului comercial “Billa”

din Craiova, oamenii legii au descoperit
“laboratorul” în care se produceau

gurile de bancomat. Poliţiştii şi procuro-
rii de crimă organizată craioveni esti-
mează prejudiciul creat de grupare la

mai bine de jumătate de milion de dolari.

Grupare de falsificatori

de carduri destructurată

Au furat peste 500.000 de dolari
din conturile străinilor
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Peste o sută de
piese din tezaurul
de orfevrărie al
Muzeului Naţional
Brukenthal din
Sibiu, expuse la
Craiova
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Cursul pieþei valutare din 30 martie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

Preºedintele Comisiei parlamentare de con-
trol al SRI, deputatul PDL Cezar Preda (foto),

a declarat, într-un interviu pentru Mediafax, cã
actuala lege electoralã este „criminalã pentru Ro-
mânia”, el arãtând cã lumea interlopã a intrat în
politicã, iar beizadelele primesc cadou de la pã-
rinþi locuri de parlamentar. Deputatul PDL a spus
cã la nivelul comisiei pe care o conduce a fost
fãcutã o analizã a penetrãrii lumii interlope în
spaþiul politic românesc, iar concluzia este o
adevãratã „nenorocire”. „Am vrut sã avem o
analizã foarte clarã a penetrãrii lumii interlope
în spaþiul politic românesc ºi evoluþia sa de la
aceea de a te folosi de oamenii politici ºi pânã
a-þi atinge scopul. Au depãºit aceastã situaþie în
2004, au început sã intre ca ºi consilieri locali,
judeþeni, iar în 2008 au depãºit ºi aceastã barie-
rã ºi au intrat direct în viaþa politicã spunând
«Ce nevoie mai am eu de politician când pot sã
intru, cu bani, sã fac eu politicã?» ºi am ajuns

la aceastã nenorocire”, a afirmat Preda.
În opinia sa, pericolul de la alegerile parlamen-

tare din toamna aceasta este cã, „pe sistemul
acesta labil de vot”, vor intra în Parlament oa-
meni cu bani. „Beizadelele României nu mai pri-
mesc de la pãrinþii lor cadouri precum Jaguar,
Porsche, Bentley. Vor primi cadouri locuri de
parlamentar. Asta se primeºte la 23 de ani, fie cã
eºti fatã, fie cã eºti bãiat - «Hai sã-þi dea tata un
loc în Parlament. Ce problemã e pentru mine sã
bag un milion de euro sã fac fetiþa mea, care a
terminat acum o facultate, s-o fac parlamentar,
sau bãiatul meu sã-l fac parlamentar?». Astea
vor fi multiplicate. S-au întâmplat ºi în 2008,
avem cazuri. Se vor întâmpla ºi în 2012 mai abitir,
dacã nu schimbãm legea, dacã nu facem socie-
tatea civilã sã aibã un cuvânt de spus”, a mai
declarat Cezar Preda.

Cezar Preda: Legea electoralã a permisCezar Preda: Legea electoralã a permisCezar Preda: Legea electoralã a permisCezar Preda: Legea electoralã a permisCezar Preda: Legea electoralã a permis
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Încã un procuror
în conducerea
ANRP

Cristiana Andreia Das-
cãlu, procuror la Parche-
tul de pe lângã Judecãto-
ria Ploieºti, a fost numitã
în postul de vicepreºedinte
al Autoritãþii Naþionale
pentru Restituirea Proprie-
tãþilor (ANRP), cu rang de
subsecretar de stat. Numi-
rea a fost fãcutã prin
decizie a premierului
Mihai Rãzvan Ungureanu.
Din toamna anului trecut,
ANRP este condusã de
cãtre Dorina Danielescu,
fostã ºefã a DIICOT
Ploieºti. Ea a preluat
conducerea ANRP dupã ce
Crinuþa Nicoleta Dumi-
trean a demisionat de la
conducerea Autoritãþii ºi
dupã ce vicepreºedintele
Remus Baciu a fost
arestat, sub acuzaþia de
trafic de influenþã.

Ginerele, numit
subprefect în locul
socrului

Romer Ambrus Sandor
Mihaly (UDMR), director
al Agenþiei de Ocupare a
Forþei de Muncã Braºov, a
fost numit în postul de
subprefect al judeþului,
prin decizie a Guvernului.
Romer Ambrus este ginere-
le fostului subprefect al
judeþului, Carol Ambrus
(susþinut tot de UDMR),
retras din funcþie de
Executiv în urmã cu trei
sãptãmâni, dupã împlini-
rea vârstei de pensionare.

Europarlamentarul PDL Cris-
tian Preda a declarat, pentru
Mediafax, cã „greii din PDL au
devenit cam uºori”, arãtând cã
îi cheamã pe aceºtia sã se uite
în calendar, pentru cã România
nu mai este în anii ’90. „Cred cã
greii au devenit cam uºori ºi se
îmbatã cu apã rece, aparþin unui
trecut de nerecuperat. Problema
în PDL este cã prea multã lume
trãieºte în trecut, care nu are le-
gãturã cu FSN-iºtii care au fost
validaþi prin vot la începutul ani-
lor ’90”, a afirmat Cristian Pre-
da. El a fãcut aceste precizãri
comentând afirmaþiile colegului
de partid, deputatul Cezar Pre-
da, potrivit cãrora cei care au
venit în PDL când partidul era la

„Greii din PDL au devenit
cam uºori”

Comisarul de poliþie Cristian
Gheorghe Lãþcãu (foto) a fost revo-
cat din funcþia de director general al
Direcþiei Generale de Informaþii ºi

ªeful DGIPI, pus de Igaº,
înlocuit din funcþie

putere trebuie sã lase acum greii
sã scoatã partidul din crizã. Eu-
roparlamentarul susþine cã Ro-
mânia are nevoie de o generaþie
nouã ºi cã îi cheamã pe colegii
sãi sã revinã cu picioarele pe
pãmânt. „Eu mã simt, personal,
atacat de fiecare datã când se
invocã victorii de acum 20 de
ani. ªi Cezar Preda ºi cei care
se complac în condiþia de grei
trebuie sã se uite în calendar, cã
nu mai suntem în România ani-
lor ’90”, a avertizat Cristian Pre-
da. În opinia acestuia, PDL „nu
are nevoie de o micã înþelegere
de culise, ci de un congres li-
ber”, care trebuie sã aibã loc
dupã alegeri, deoarece „ar fi stu-
pid” sã fie acum un congres.

Protecþie Internã (DGIPI) din cadrul
Ministerului Administraþiei ºi Inter-
nelor (MAI), au confirmat, ieri, pen-
tru Mediafax, surse oficiale. DGIPI
este structura specializatã a MAI care
desfãºoarã activitãþi de informaþii ºi
protecþie internã, în vederea asigu-
rãrii ordinii publice, prevenirii ºi com-
baterii ameninþãrilor la adresa sigu-
ranþei naþionale privind misiunile, per-
sonalul ºi informaþiile clasificate în
cadrul ministerului. Cristian Gheor-
ghe Lãþcãu fusese numit director
general al DGIPI în 22 decembrie
2010, de cãtre fostul ministru de
Interne, Traian Igaº.

Secretarul executiv al PDL,
primarul municipiului Arad,
Gheorghe Falcã (foto), a decla-
rat ieri cã a fost „contactat pen-
tru o dreaptã puternicã”, menþi-
onând cã liberalii cu care a vor-
bit i-au spus cã nu au încredere
în PSD. Întrebat, într-o interven-
þie telefonicã la Antena 3, pe sub-
iectul ridicãrii, de cãtre poliþiºtii
judiciari, a unor documente de la
Primãria Arad, despre informa-
þiile potrivit cãrora s-ar pregãti

Falcã: Am fost contactat de l iberal i
„pentru  o  dreaptã putern icã”

plecarea sa din PDL, Falcã a rãs-
puns: „Colegii liberali care au vor-
bit cu noi nu au încredere în
PSD”, menþionând cã nu doreºte
sã ofere numele celor cu care a
vorbit. În schimb, preºedintele
PNL Arad, Ioan Cristina, a susþi-
nut cã nimeni din organizaþia ju-
deþeanã a partidului nu l-a con-
tactat pe primarul Aradului în
vederea realizãrii unui proiect
politic de dreapta, precizând
chiar cã „este exclus ca Gheor-

ghe Falcã sã vinã vreodatã în
viaþa sa la PNL”: „Falcã nu a
vorbit cu nimeni din PNL
Arad, pentru cã nu stãm de
vorbã cu el. Este o petardã
aruncatã de Falcã, care în-
cearcã sã arunce în ridicol
fenomenul real al destructu-
rãrii PDL în vestul þãrii. Nu
este adevãrat cã nu avem în-
credere în PSD, este o into-
xicare. Este exclus ca
Gheorghe Falcã sã vinã vreo-
datã în viaþa sa la PNL (…)”.

Purtãtorul de cuvânt al PDL,
Sever Voinescu, a declarat, ieri, cã,
datã fiind apropierea alegerilor,
existã presiuni din partea unor pri-
mari pentru alocarea unor fonduri
destinate finalizãrii proiectelor, dar
sunt constrângeri bugetare ºi ar fi
stupid sã se cadã pradã tentaþiilor
electorale. „Existã discuþii ºi, pe
mãsurã ce se apropie alegerile lo-
cale, toþi primarii devin foarte ne-
rãbdãtori sã-ºi finalizeze proiecte-
le, ºi înþelegem acest lucru. Pe de
altã parte, existã unele constrân-

Voinescu confirmã presiunile fãcute
de primarii PDL pentru a primi fonduri

geri bugetare. Am plãtit un preþ
politic mare pentru a pãstra echili-
brul economic ºi bugetar ºi ar fi
stupid sã cãdem pradã unor tenta-
þii electorale. Existã toate aceste
discuþii ºi confirm existenþa unor
presiuni de genul acesta”, a afir-
mat Voinescu. El a adãugat cã PDL
încearcã sã gestioneze, pe de o
parte, aceste presiuni, iar, pe de altã
parte, sã pãstreze capacitatea eco-
nomicã a României. Potrivit aces-
tuia, prioritatea PDL este reîntre-
girea salariilor bugetarilor.

Biroul de presã al DNA a anunþat cã secretarul general al PDL, Ioan Oltean,
nu are calitatea de învinuit sau inculpat în nici un dosar aflat în instrumentare,
scrie Agerpres. „La solicitarea dumneavoastrã din data de 26 martie, Biroul de
Informare ºi Relaþii Publice este abilitat sã vã comunice urmãtoarele: persoana
menþionatã în solicitare nu are calitate de învinuit sau inculpat în nici un dosar
aflat în prezent în instrumentare la DNA”, precizeazã DNA în rãspunsul adre-
sat, ieri, Agerpres. În 26 martie, Ioan Oltean a dat asigurãri cã nu are nici o
legãturã cu dosarul în care sunt cercetaþi, pentru fapte de corupþie, preºedin-
tele Consiliului Judeþean Bistriþa-Nãsãud, Liviu Mihai Rusu, ºi fostul secretar
de stat în Ministerul Dezvoltãrii, Ioan Andreica, solicitând DNA sã precizeze
public dacã el are vreo implicare în acest caz, aºa cum s-a zvonit.

Oltean nu e nici învinuit, nici inculpat
în vreun dosar instrumentat de DNA
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Indignarea consilierului Ani
Gheorghe a fost stârnită, şi de
această dată, de scaunul pe care
ar fi trebuit să se afle primarul An-
tonie Solomon şi care a rămas tot
gol. La câteva minute de la înce-
perea dezbaterilor în plen, aceas-
ta s-a ridicat brusc şi, spre uimi-
rea întregii asistenţe, a scos din po-
şetă o fotografie înrămată, repre-
zentându-l pe edilul-şef într-o
postură care nu îi trezeşte amin-
tiri plăcute. Consilierul a mers la
prezidiu şi a insistat ca acest ta-
blou să rămână pe masă pe par-
cursul şedinţei, pentru a-i ţine loc
primarului.  “Nu întâmplător am
pus tabloul. Aveam informaţii pe
surse că domnul primar nu vine
şi trebuia să mă adresez cuiva.
Îmi place mutra dumnealui şi
vreau să îl văd”, a spus aceasta,
ridicând tonul în timp ce încerca
să plaseze fotografia chiar în
apropierea viceprimarului Teo-
dor Sas.

Îndemn
din partea
unui cetăţean:
“Plecaţi
cu circul!”

Tonul, dar mai ales gestul său
au luat prin surprindere consilie-
rii. Mai repede de mână, vicepri-
marul Teodor Sas a dosit rapid
tabloul sub masă şi i-a cerut ale-
sului local să-şi revizuiască mo-
dul cum se comportă în plen. “Vă
rog să aveţi un comportament de-
cent. Nu veniţi aici ca să faceţi
circ. Şi cred că îl iubiţi foarte mult
pe primar dacă umblaţi tot timpul
cu tabloul lui în geantă”. A inter-
venit şi consilierul UNPR Gheor-
ghe Albăstroiu, care şi-a prevenit
colegii că o au în faţă pe “tovară-
şa Elena Ceauşescu”: “Daţi-i cu-
vântul tovarăşei Elena Ceauşes-
cu!”. Enervată la culme, Gheor-
ghe Ani s-a ridicat în picioare şi
i-a strigat viceprimarului Teodor

Ani l-a lovit
cu panseluţa
pe Solomon
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Pe măsură ce se apropie momentul
alegerilor locale, circul e în floare în
CLM Craiova. Culmea e că, în ple-
nul de ieri, cel mai aprig scandal a
pornit chiar de la flori. Nevinovatele
panseluţe de pe domeniul public au

fost folosite pe post de armă de con-
silierul PD-L Ani Gheorghe, în lupta
sa cu primarul Antonie Solomon. Dar
cum acesta a lipsit de la şedinţă, vi-
ceprimarul Teodor Sas a fost cel îm-
proşcat cu... petale.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

Sas că este “trădător”. “Domnu-
le viceprimar Teodor Sas, eşti un
trădător! Nici dumneata nu crezi
ceea ce susţii acum”. Din sală
s-a auzit îndemnul unui cetăţean
care venise să asiste la şedinţă:

“Plecaţi cu circul!”. În cele din
urmă, spiritele s-au mai calmat,
după ce preşedintele de şedinţă,
Virgil Boboc, a făcut în mai mul-
te rânduri apel la calm.

Atac la gardul viu
După episodul cu tabloul, dis-

cuţiile s-au încins pe seama ino-
fensivelor panseluţe care vor în-
flori, în această primăvară, în oraş.
Consilierul Gheorghe Ani l-a acu-
zat pe primar că preferă să se chel-
tuiască câte un miliard de lei pe zi
pentru achiziţia de răsaduri, în loc
să se folosească de materialul să-
ditor din pepiniera RAADPFL
Craiova. «Se cheltuieşte un mili-
ard de lei vechi pe zi pe flori, ar-
bori, arbuşti şi gard viu, în condiţii-

le în care avem o pepinieră de 24
de hectare în Lunca Jiului şi sere-
le din Parcul „Romanescu”. Am
informaţii de la specialiştii de aco-
lo că există foarte mulţi arbori
care au ajuns la maturitate. Ocu-
pă locul degeaba în loc să fie plan-

taţi pe domeniul public. La fel şi
florile, în loc să fie luate de la sere,
se cumpără de la particulari», a
spus aceasta. Gheorghe Ani l-a în-
vinuit pe edil şi de faptul că a re-
nunţat să mai planteze gard viu, pe
care l-a înlocuit cu gard metalic
doar pentru a trage anumite foloa-
se băneşti. “Domnul primar nu mai
vrea să planteze gard viu, pentru
că nu iese nimic de acolo şi nu
poate să mai pună bani în cutiuţa
cu pantofi”.

Ale noastre
ar fi mai scumpe

La solicitarea viceprimarului
Sas, directorul RAADPFL Cra-
iova a venit cu precizări. Vădit
deranjat de afirmaţiile consilieru-

lui, Ion Petre a spus că informa-
ţiile ei nu sunt conforme cu reali-
tatea. “Nu ştiu cine a făcut aceas-
tă socoteală că se cheltuieşte un
miliard de lei pe zi. Acea persoa-
nă ori este rău intenţionată ori alte
motive stau în spatele acestei de-
claraţii. Avem o pepinieră în Par-
cul Tineretului, dar, din cele 27 de
hectare, doar 17 sunt plante cu
material săditor, care, contrar ce-
lor spuse aici, se regăseşte în zo-
nele verzi ale noastre şi nu
numai”. Ion Petre a declarat, în
schimb, că Primăria Craiova a

renunţat să se mai aprovizioneze
cu răsaduri de flori de la serele
din Parcul „Romanescu”, prefe-
rând să le cumpere, întrucât
această variantă este mai ieftină.
“Costurile la sere sunt ridicate.
Multe specii de flori trebuie să pe-
treacă o iarnă acolo şi avem ne-
voie de bani pentru a le întreţine.
De aceea, am considerat că e mai
ieftin să le luăm prin licitaţie de-
cât să le producem la noi”, a ex-
plicat directorul.

Şi calculele
dau cu virgulă

Consilierul Marian Vasile i-a ţi-
nut isonul colegei de partid, întor-
când armele împotriva directoru-
lui RAADPFL Craiova. “Sunt

de-a dreptul uimit să aud că e mai
ieftin să cumpărăm decât să pro-
ducem. Noi nu putem să produ-
cem băncuţe, deşi avem ateliere?
Nu putem să creştem panseluţe,
deşi avem sere? Cei care ni le
vând sunt mai deştepţi ca noi? De
ce nu vin să ne ceară bani pentru
retehnologizarea serelor, nu pen-
tru achiziţia de flori. Înseamnă că
e o problemă de management”,
l-a atacat direct pe Ion Petre.
Fără a mai aştepta ca acesta
să-i dea replica, alesul PD-L a
emis ipoteza că, în materie de
zone verzi şi, îndeosebi, de panse-
luţe, Primăria Craiova ar ieşi mai
bine cu florile furate. “Vreau să dau
o temă pentru data viitoare. Dacă
tot se  vorbeşte de economie la
panseluţe, să se facă un calcul cât
se cheltuieşte apoi cu întreţinerea
lor, chiar şi cu paza. După socoteli-
le mele, am ieşi mai bine dacă
le-am lăsa să fie furate”.

Consilierii i-au
numărat afişele
lui Solomon

Viceprimarul Teodor Sas a fost
cel care a activat însă butonul de-
clanşator al acuzelor politice. În-
cercând să justifice lipsa prima-
rului de la şedinţă, acesta nu a
făcut decât să otrăvească spiri-
tele, şi aşa destul de inflamate.
“Domnul primar nu este prezent
la această şedinţă pentru că nu îi
place să participe la demagogia
politică de care dau dovadă unii
dintre consilieri. Preferă să mun-
cească în interesul cetăţenilor şi,
de aceea, se află acum pe şanti-
ere”, a spus Sas. În contraparti-
dă, consilierul Marian Vasile i-a
amintit acestuia că a umplut stâl-
pii din cartierul Catargiu cu afi-
şele care îi popularizează audien-
ţele. “Noi ne străduim să facem
un oraş curat şi dânsul lipeşte afi-
şe. Nu am auzit ca Poliţia Locală
să fi dat vreo amendă pentru
această faptă”. Primarul Antonie
Solomon a fost înţepat şi de con-
silierii PSD. Alesul Florentin Tu-
dor l-a acuzat pe edil că îşi orga-
nizează audienţe de campanie în
cartierele Craiovei fără a-i fi in-
vitat şi pe aleşii locali, acest lucru
demonstrând, în opinia acestuia,
că e vorba de o campanie electo-
rală mascată.
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Ieri, dis-de-dimineaþã, poliþiºtii
ºi procurorii de combatere a cri-
minalitãþii organizate din Craiova
au declanºat o operaþiune de des-
tructurare a unui grup infracþional
transfrontalier, specializat în sãvâr-
ºirea infracþiunilor de acces fãrã
drept la un sistem informatic, pu-
nere la dispoziþie a unor date in-
formatice, deþinere de echipamente

în vederea falsificãrii ºi falsificare
de instrumente de platã electroni-
cã, punerea în circulaþie de instru-
mente de platã falsificate ºi spãla-
re de bani. Astfel, poliþiºtii Servi-
ciului de Combatere a Criminalitã-
þii Informatice din cadrul Brigãzii
de Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate (BCCO) Craiova, împre-

Ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj au primit douã
denunþuri în care persoanele res-
pective povesteau cã Liviu Banã,
instructor, dar ºi directorul SC
DRIVESTEST Liviu Banã SRL, o
ºcoalã de ºoferi din Craiova, le-a
cerut bani unor candidaþi pentru a
interveni pe lângã examinatorii din
cadrul Serviciul Public Comunitar
Regim Permise de Conducere ºi
Înmatriculare a Vehiculelor Dolj, ca
sã le faciliteze promovarea exame-

Un instructor auto din Craiova a fost reþinut
pentru 24 de ore, ieri dupã-amiazã, dupã ce a fost
prins în flagrant în timp ce primea 400 de lei de la
o persoanã pentru a-i “aranja” promovarea probei
practice la examenul pentru obþinerea permisului
de conducere. Flagrantul a fost organizat dupã ce
ofiþerii anticorupþie au primit plângeri cã instruc-
torul cu pricina obiºnuia sã le cearã bani candida-
þilor ca sã le faciliteze examenul practic.

nului pentru obþinerea permisului
de conducere. Primul denunþ viza
o faptã de anul trecut, când Liviu
Banã i-ar fi cerut 300 de euro unei
persoane, iar al doilea denunþ, de
marþi, 27 martie a.c., i-a determi-
nat pe anchetatori sã acþioneze.

Astfel, ieri, ofiþerii anticorupþie,
sub coordonarea procurorului de-
semnat din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, cu spriji-
nul SRI Dolj, l-au prins în flagrant
pe Liviu Banã în timp ce primea

400 de lei de la un cetãþean, de-
nunþãtor în cauzã, spre a-i facilita
promovarea probei practice la exa-
menul pentru obþinerea permisului
de conducere. Bãrbatul a fost dus

direct la sediul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, procurorii
reþinând în sarcina sa faptul cã, “în
calitate de instructor auto, în luna
mai 2011 a pretins de la denunþã-

torul ª.C. 300 de euro pentru a
interveni pe lângã poliþiºtii exami-
natori în vederea promovãrii pro-
belor practice ale examenelor pen-
tru obþinerea permisului de condu-
cere categoriile C, C+E ºi D. Tot-
odatã, la data de 27.03.2012, a
pretins de la denunþãtorul P.F.
suma de 100 de euro sau 400 de
lei pentru a interveni pe lângã poli-
þistul examinator în vederea pro-
movãrii probei practice a exame-
nului pentru obþinerea permisului
de conducere categoria B”.

În ciuda faptului cã a fost prins
cu banii marcaþi criminalistic, in-
structorul nu a recunoscut cã îi
ceruse pentru “aranjarea” exame-
nului, însã procurorul de caz a dis-
pus faþã de el mãsura reþinerii pen-
tru 24 de ore, pentru comiterea
infracþiunii de trafic de influenþã în
formã continuatã, bãrbatul fiind
introdus în arest.

Grupare de falsificatori de carduri destructuratã

O acþiune de destructurare a unui
grup infracþional organizat spe-

cializat în fabricarea de echipamen-
te de skimming, falsificarea de car-
duri bancare ºi extrageri frauduloase
din conturile unor cetãþeni strãini, în
special din SUA, s-a desfãºurat, ieri,
în Dolj, fiind efectuate ºapte perche-
ziþii domiciliare, în urma cãrora pa-
tru persoane suspectate cã fac parte

din aceastã reþea au fost ridicate. La
una dintre descinderi, într-un imobil
din spatele centrului comercial “Billa”
din Craiova, oamenii legii au desco-
perit “laboratorul” în care se produ-
ceau gurile de bancomat. Poliþiºtii ºi
procurorii de crimã organizatã craio-
veni estimeazã prejudiciul creat de
grupare la mai bine de jumãtate de
milion de dolari.

unã cu procurorii Direcþiei de In-
vestigare a Infracþiunilor de Cri-
minalitate Organizatã ºi Terorism
(DIICOT) – Serviciul Teritorial
Craiova, beneficiind de sprijinul
informativ al lucrãtorilor SIPI Dolj,
DOS ºi al luptãtorilor din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi al Ju-
deþului (IJJ) Dolj, au descins, si-
multan, la ºapte locuinþe, cinci din

Craiova ºi câte una din comunele
Iºalniþa ºi Ghidici, la domiciliul unor
persoane suspectate cã fac parte
din aceastã reþea.
Prins cu peste 120.000 USD
în maºinã

Toatã operaþiunea de ieri a fost
declanºatã dupã ce, în noaptea de

miercuri spre joi, unul dintre mem-
brii grupãrii a fost prins în flagrant,
în Craiova, având în autoturismul
cu care se deplasa peste 120.000
de dolari, bani pe care tocmai îi
primise din strãinãtate ºi despre
care anchetatorii afirmã cã prove-
neau din extrageri frauduloase de
la bancomate din strãinãtate. Con-
form oamenilor legii, grupul infrac-
þional avea o activitate extinsã pe
toate palierele. Mai exact, produ-
cea, dar ºi achiziþiona aparaturã de
skimming (guri de bancomat), pe
care apoi o utiliza atât pe teritoriul
României, cât ºi în Germania, Spa-
nia, Portugalia, Mexic sau SUA
pentru copierea datelor de identi-
ficare a mijloacelor de platã elec-
tronicã utilizate la diferite termina-
le ATM. Datele de identificare ast-
fel obþinute au fost folosite pentru
falsificarea unor carduri, pe care
aceºtia sunt suspectaþi cã le-au
utilizat la extragerea unor sume
substanþiale de bani din conturile
titularilor, mai ales din SUA. Banii
pe care îi fãceau ca urmare a ope-
raþiunilor financiare frauduloase au
fost expediaþi în România, unor
terþe persoane, prin intermediul
serviciilor de transfer internaþional
de bani sau prin curieri ºi au fost
investite în afaceri legale, în sco-

pul spãlãrii acestora, dupã cum au
mai precizat anchetatorii într-un
comunicat. Valoarea prejudiciului
cauzat prin efectuarea acestor ope-
raþiuni financiare depãºeºte suma
de 500.000 USD.

În urma celor ºapte percheziþii
efectuate ieri, oamenii legii
au descoperit ºi ridicat pen-
tru continuarea cercetãrilor
aparaturã de skimming, mai
precis trei guri de bancomat,
sute de CD-uri / DVD-uri,
zeci de carduri bancare sus-
pectate cã ar fi falsificate ºi
aproximativ 2.500 de dolari.
Cea mai mare capturã de
aparaturã a fost fãcutã într-
un apartament din blocul d5,
situat în spatele hipermarke-
tului “Billa”, unde ancheta-
torii cred cã ar fi fost “labo-
ratorul” de producere a echi-
pamentelor necesare activi-
tãþii infracþionale a grupului.
Atât tânãrul ridicat de la blo-
cul d5, cât ºi alte persoane
au fost duse la sediul DII-
COT – Serviciul Teritorial

Craiova pentru audieri, la finalul
acestora procurorii urmând sã dis-
punã mãsurile necesare.

Instrumentarea ºi documenta-
rea cazului a fost efectuatã cu spri-
jinul informaþional al specialiºtilor
FBI ºi Secret Service.
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Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, a convo-
cat, ieri, în calitate de preºedinte al
Asociaþiei de Dezvoltare Inter-
comunitarã (ADI), o întâlnire pen-
tru o analizã a stadiului de imple-
mentare a proiectului “Extinderea
ºi modernizarea infrastructurii de
apã ºi apã uzatã în judeþul Dolj”, în
valoare de 185.845.248 de euro.

“Consider cã a fost o întâlnire
utilã, care, de altfel, ne-a permis
sã luãm pulsul fiecãrei localitãþi be-
neficiare a acestui proiect în par-
te. Am discutat cu fiecare primar
sau, în cazul în care nu a putut
ajunge primarul, cu un reprezen-
tant al autoritãþii locale prinse în
proiectul de apã. De asemenea, o
astfel de întâlnire este binevenitã,
pentru cã reuºim sã ne cunoaºtem
mai bine între noi, autoritãþi jude-
þene, locale, companie de apã sau
consultant în proiect. Apa în jude-
þul Dolj constituie o adevãratã pro-
blemã. Aºa cum ne-o relevã toate
studiile de specialitate, în unele zone
din judeþul Dolj apa este infestatã
cu nitriþi ºi nitraþi în proporþie de
peste 80%. De aceea mã bucur cã
prin acest proiect de peste 185 de
milioane de euro reuºim sã þintim
obiective importante pe care ni le
propusesem sã le atingem, respec-
tiv îmbunãtãþirea calitãþii vieþii ºi
sãnãtatea publicã a doljenilor”, a
declarat Ion Prioteasa, preºedinte-
le Consiliului Judeþean ºi, totoda-
tã, preºedintele ADI pe proiectul ex-
tinderii ºi modernizãrii infrastruc-
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Nicolae Giugea, prefectul judeþului Dolj, a declarat, ieri, cã nu va
candida la alegerile locale din iunie. “Am decis ca la alegerile locale
din acest an sã nu candidez pentru nici o funcþie. Este o decizie
personalã. În perioada urmãtoare preocuparea mea este aceea de
organizare corectã a alegerilor, pentru care am început pregãtirile ºi
suntem în grafic”, a declarat Nicolae Giugea, în contextul în care
ministrul Administraþiei ºi Internelor, Gabriel Berca, le-a cerut pre-
fecþilor ca pânã joi, 29 martie, sã anunþe dacã vor candida sau nu la
alegerile locale din acest an.

Nicolae Giugea a spulberat, astfel, zvonurile conform cãrora ºi-ar fi
dorit sã intre în lupta pentru fotoliului Consiliului Judeþean Dolj, cu atât
mai mult cu cât, în urmã cu mai bine de o lunã, preºedintele PD-L Dolj,
Radu Berceanu, anunþase în cadrul Consiliului de Coordonare al PD-L
Dolj cã Nicolae Giugea va
fi candidatul PD-L pentru
funcþia de preºedinte al
Consiliului Judeþean Dolj.

În plus, de 8 martie, în
Dolj au fost distribuite câ-
teva zeci de mii de felici-
tãri destinate femeilor din
judeþ, cu urãrile de rigoare
din partea prefectul Nico-
lae Giugea, în calitate de
candidat al PD-L pentru
funcþia de preºedinte al
Consiliului Judeþean Dolj.
Însã Nicolae Giugea a sus-
þinut cã nu are cunoºtinþã
de respectivele felicitãri ºi
nu ºtie cine a fãcut acþiu-
nea, iar în momentul în
care va anunþa cã va can-
dida la funcþia de preºedin-
te al CJ Dolj nu va face
public acest lucru în cali-
tate de prefect.

 ANA-MARIA GEBÃILÃ

Prefectul Nicolae Giugea
nu candideazã la preºedinþia

Consiliului Judeþean Dolj

Ordinea de zi a ºedinþei Consi-
liului Judeþean Dolj a fost comple-
tatã, ieri, cu un proiect de hotãrâre
prin care instituþia a alocat o sumã
de bani olimpicilor craioveni. In-
spectoratul ªcolar Judeþean va tre-
bui sã împartã suma pe ºcoli, în
funcþie de câþi elevi participanþi a
avut fiecare. De asemenea, Consi-
liul Judeþean Dolj o va ajuta pe Io-
nela Dinu, de numai 9 ani, un copil
foarte talentat ºi cu multe perfor-
manþe, care va participa la Cam-
pionatul Mondial de Dans. Dacã nu
ar fi venit Consiliul Judeþean în aju-
torul acestei fetiþe, pãrinþii aceste-
ia nu ºi-ar fi permis sã suporte
cheltuielile necesare deplasãrii.

“Aº dori sã completãm ordinea
de zi cu un proiect de hotãrâre pen-
tru sprijinirea unor manifestãri or-
ganizate în judeþul Dolj privind
olimpiadele naþionale. De aseme-
nea, vã rog sã aprobaþi un proiect
de hotãrâre pentru sprijinirea unui
mare talent al judeþului nostru, Io-
nela Dinu, care are 9 ani ºi perfor-

manþe absolut de excepþie în do-
meniul dansului ºi va participa la
Campionatul Mondial de Dans, la
trei probe diferite. Vã propun sã o
sprijinim, pentru cã nu are fonduri

care sã-i asigure participarea la
acest campionat”, a spus consilie-
rul judeþean Daniela Traniþã, pre-
ºedintele Comisiei de Culturã. Pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj,

Ion Prioteasa, a apreciat propune-
rea ca fiind una bunã: “Este o pro-
punere bunã, dar ce ne facem dacã
vor fi mai mulþi? Oricum, nu e un
capãt de þarã ºi nici nu sãrãceºte
Consiliul Judeþean”.

“În ceea ce priveºte olimpiade-
le, þinând cont ºi de numãrul mare
de participanþi, e vorba ºi de elevi,
ºi de profesori, aº vrea sã propun
creºterea sumei. În acelaºi timp,
vreau sã propun ca cea mai bunã
performanþã a fiecãrei olimpiade
sã primeascã din partea Consiliu-
lui Judeþean Dolj un premiu spe-
cial de 500 de lei”, a mai spus
Daniela Traniþã.

„Sunt urmãriþi cei care
au încãlcat legea”

Singurul subiect care a supor-
tat o oarecare dezbatere a fost le-
gat de bilanþul contabil ºi contul de
profit ºi pierderi al SC LDP Dolj.
Consilierul judeþean  Constantin
Mândruleanu le-a atras atenþia ce-
lor de la SC LDP Dolj cã s-a fãcut
o eroare cu privire la pierderi, care
ar trebui corectatã: „S-a prevãzut
pierderea aceasta? Cred cã este o
eroare. Ar trebui sã avem mare
grijã la criteriile de performanþã
atunci când stabilim manageri”.
Director economic al SC LDP Dolj,
Rada Marcela a încercat sã expli-
ce cum stã situaþia, însã a interve-
nit Ion Prioteasa, care a spus cã
societatea a ieºit pe pierderi pentru
cã anul trecut a fost preluat SC
Proplant, o societate care a venit
cu o datorie de trei miliarde de lei
vechi. Fostul director al SC Pro-

plant, Liviu Glãvan, a decedat, însã
sunt în continuare urmãriþi cei care
au încãlcat legea. “În urma cerce-
tãrilor a reieºit cã fostul director
Liviu Glãvan ºi-a însuºit niºte bani,
numai cã acum nu mai este printre
noi. Însã asta nu înseamnã cã nu
se merge mai departe, aºa cum
spune legea. Este vorba de peste 3
miliarde de lei vechi ºi sunt urmã-
riþi cei care au încãlcat legea”, a
declarat Ion Prioteasa.

„La aceste cabinete medicale
au acces peste 15.000

de persoane”
Consiliul Judeþean Dolj va înce-

pe, în curând, o nouã investiþie: de
data aceasta vor fi efectuate lucrãri
de reabilitare la o clãdire de pe stra-
da „Olteþ” nr. 5, în care funcþionea-
zã cabinete medicale. 15500 de mii
de lei a acordat Consiliul Judeþean
pentru aceste lucrãri. «Clãdirea se
aflã pe strada „Olteþ”. Consiliul Ju-
deþean Dolj are o parte din ea, iar
Primãria Craiova o parte. Am pri-
mit-o prin hotãrâre de Guvern, îm-
preunã cu cabinetele medicilor de
familie. Existã probleme legate de
infiltraþii, acoperiºul este destul de
degradat ºi încercãm sã rezolvãm
problema acestor cabinete în care
îºi desfãºoarã activitatea medicii de
familie. La aceste  cabinete medi-
cale au acces peste 15.000 de per-
soane. Este o evaluare gata fãcutã
de Direcþia Tehnicã, dar în urma li-
citaþiei preþul poate sã fie mai mic”,
a declarat Cristinel Iovan, vicepre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj.

MARIN TURCITU

ªedinþa Consiliului Judeþean Dolj, de
ieri, a fost una fãrã încrâncenãri ºi s-a des-
fãºurat într-un ritm alert. S-a auzit de câ-
teva ori, este adevãrat cã în plus, vocea
consilierului judeþean Marcel Marcea, dar,
în acelaºi timp, Constantin Mândruleanu
a demonstrat cã sunt ºi consilieri PD-L

echilibraþi, care vorbesc puþin ºi cu folos.
S-au rectificat bugete ale instituþiilor sub-
ordonate Consiliului Judeþean Dolj, se pre-
gãtesc noi investiþii ºi vor fi premiaþi olim-
picii doljeni. Pentru o zi, pedeliºtii au uitat
cã suntem înaintea unei campanii electo-
rale ºi s-au comportat normal.

Consiliul Judeþean Dolj premiazã
olimpicii ºi pregãteºte noi investiþii

turii de apã ºi apã uzatã din Dolj.
Directorul general al Companiei

de Apã „Oltenia”, Doru Buruianã,
prezent la întâlnire, a prezentat sta-
diul implementãrii proiectului „Ex-
tinderea ºi modernizarea infrastruc-
turii de apã ºi apã uzatã în judeþul
Dolj” pentru fiecare dintre locali-
tãþile beneficiare, respectiv Craio-
va, Filiaºi, Calafat, Bãileºti, Dãbu-
leni, Bechet, Cãlãraºi, Segarcea ºi
Poiana Mare.

La întâlnirea ADI, care a avut
loc în sala de ªedinþe a Consiliu-
lui Judeþean Dolj, au participat ºi
directorul Direcþiei de Afaceri Eu-
ropene, Ileana Mãjinã, primarii lo-
calitãþilor Filiaºi, Bãileºti, Dãbuleni,
Poiana Mare ºi reprezentanþi ai
Primãriilor Calafat, Cãlãraºi, Se-

garcea ºi Bechet, directorul OI al
POS Mediu, Cristinel Cioroianu,
precum ºi reprezentanþi ai consul-
tantului pe proiect, asociaþia de fir-
me Blom ºi Eptisa.

Proiectul “Extinderea ºi moder-
nizarea infrastructurii de apã ºi apã
uzatã în judeþul Dolj” este inclus
în Programul Operaþional Sectorial
de Mediu 2007-2013 ºi cuprinde
investiþii pentru reabilitarea, extin-
derea ºi modernizarea infrastruc-
turii de apã ºi apã uzatã. Cu o va-
loare totalã de 185.845.248 de
euro, inclusiv TVA, proiectul, care
se situeazã pe locul al treilea în þarã
din punctul de vedere al valorii de
finanþare, se adreseazã unui numãr
de 389.697 de locuitori.

ALINA DRÃGHICI
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Direcþia Generalã a Fi-
nanþelor Publice (DGFP)
Dolj a încasat, la sfârºitul
lunii decembrie din 2011,
în contul de execuþie al
bugetului general consoli-
dat, suma de 1.618 miliar-
de de lei, respectiv un pro-
cent de realizare de
95,07% din program.
“Faþã de anul 2010, vor-
bim de o scãdere a înca-
sãrilor, ceea ce procentual înseamnã 6,26% mai puþini bani.
Motivele pentru care nu s-a realizat nivelul planificat au fost
determinate de potenþialul economic scãzut la nivelul judeþului
Dolj, care se reflectã în efectuarea cu întârziere a plãþilor de
cãtre contribuabili, mai ales de cei care au ca obiect de activi-
tate construcþiile, prestãrile de servicii, producþia ºi agricultu-
ra. Totodatã, vorbim de migrarea unui numãr de 27 de contri-
buabili, care aveau o pondere semnificativã în totalul încasãri-
lor de la nivelul Doljului”, a precizat Eugen Cãlinoiu.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Plata întârziatã a dãrilor
cãtre stat a afectat bugetul
DGFP Dolj

Inspectorii vamali din
cadrul Direcþiei Judeþene
pentru Accize ºi Operaþi-
uni Vamale Olt, unitate în
subordinea Direcþiei Re-
gionale pentru Accize ºi
Operaþiuni Vamale Craio-
va, împreunã cu lucrãtorii
din cadrul Serviciului de
Investigare a Fraudelor al
IPJ Olt, au desfãºurat o
acþiune comunã pe raza judeþului Olt, care a avut ca scop de-
pistarea persoanelor care deþin sau comercializeazã în mod ili-
cit produse accizabile. Ca urmare a acestei acþiuni au fost reþi-
nute 3.775 de pachete de þigarete ºi 305 litri de bãuturi alcooli-
ce, fãrã marcaje fiscale ºi fãrã documente de provenienþã, de-
pozitate la domiciliile mai multor persoane fizice, cu scopul de
a fi comercializate. „Autoritatea vamalã a reþinut în vederea
confiscãrii întreaga cantitate de þigarete ºi bãuturi alcoolice, iar
persoanele la domiciliile cãrora au fost descoperite urmeazã a
fi cercetate de organele de cercetare penalã”, se precizeazã într-
un comunicat de presã emis de DRAOV Craiova.

MARGA BULUGEAN

Peste 3.700 de pachete
de þigãri au fost confiscate

Inspectorii vamali din
cadrul Direcþiei Judeþene
pentru Accize ºi Operaþi-
uni Vamale Gorj, unitate
din subordinea Direcþiei
Regionale pentru Accize ºi
Operaþiuni Vamale Craio-
va, au efectuat miercuri,
28 martie, un control la o
societate comercialã din
localitatea Motru. Obiectul
l-a constituit verificarea
modului de achiziþie, deþi-
nere ºi comercializare a produselor energetice. În urma verifi-
cãrilor efectuate, s-a constatat cã societatea a comercializat
cantitatea de 18.395 de litri de motorinã, în valoare de 98.936
de lei, fãrã a deþine atestatul de înregistrare pentru comerciali-
zare angro de produse energetice. „Conform legislaþiei în vi-
goare, autoritatea vamalã a sancþionat societatea cu amendã în
cuantum de 20.000 de lei ºi, ca sancþiune complementarã, con-
fiscarea sumei de 98.936 de lei rezultatã din vânzarea, fãrã de-
þinerea atestatului de înregistrare pentru comercializare angro
de produse energetice, a cantitãþii de 18.395 de litri de motori-
nã”, se precizeazã într-un comunicat de presã.

MARGA BULUGEAN

Peste 18.000 de litri de motorinã
comercializaþi fãrã documente

Agenþia pentru Dezvoltare Re-
gionalã Sud-Vest Oltenia, în cali-
tate de Organism Intermediar
pentru Programul Operaþional
Regional 2007 – 2013, a semnat,
zilele trecute, un nou contract de
finanþare în valoare totalã de
75.534.153,19 lei, din care finan-
þarea nerambursabilã reprezintã
34.353.839,40 lei (7.895.619,26
euro). Contractul a fost semnat

Marilena Bogheanu, director ADR S-V Oltenia:
“Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear la SC
Cãlimãneºti-Cãciulata SA este al 15-lea contract finanþat
în cadrul domeniului 5.2 al POR. Autoritãþi publice –
Consiliile Judeþene Vâlcea ºi Gorj, municipiile Craiova ºi
Slatina, primãriile Orºova ºi Bãile Govora, dar ºi agenþii
economici au înþeles importanþa dezvoltãrii ºi modernizã-
rii infrastructurii turistice care va conduce la dezvoltarea
acestui domeniu strategic. Potenþialul turistic existent în
regiune justificã sprijinul financiar acordat pânã în
prezent – peste 35 de milioane de euro nerambursabili –
pentru reabilitarea infrastructurii zonelor turistice, în
vederea valorificãrii patrimoniului natural, istoric ºi
cultural,  pentru  includerea acestora în circuitul turistic
ºi promovarea lor în scopul atragerii  turiºtilor”.

de Marilena Bogheanu, director
ADR S-V Oltenia, ºi Constantin
Necsoiu, director SC Cãlimã-
neºti-Cãciulata SA. Acest con-
tract se finanþeazã în cadrul do-
meniului de intervenþie 5.2 „Cre-
area, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale
ºi creºterea calitãþii serviciilor
turistice” ºi are ca obiectiv dez-

voltarea turismului balnear în
staþiunea balneo-climaticã de in-
teres naþional Cãlimãneºti-Cã-
ciulata”.

Proiectul implementat de SC
Calimãneºti Cãciulata SA îºi pro-
pune, pe de o parte, reabilitarea
reþelelor de captare ºi transport
a 19 izvoare minerale cu poten-
þial terapeutic din staþiunea bal-
neoclimaticã Cãlimãneºti-Cã-
ciulata; refacerea, modernizarea
ºi dotarea Bazei de tratament
Cozia-Cãlimãneºti  pentru a
pune la dispoziþia pacienþilor 13
noi proceduri ºi 17 cabinete me-
dicale. Pe de altã parte, con-
struirea a cinci noi piscine ºi
reabilitarea celor cinci deja exis-
tente; dotarea bazei de tratament
Cozia-Cãlimãneºti, moderniza-
rea sãlilor de saunã, masaj, fit-
ness ºi piscine; amenajarea, mo-
dernizarea, refacerea a cinci pa-
vilioane de curã pentru a facili-
ta utilizarea izvoarelor minerale
ºi, nu în ultimul rând, crearea a
64 de locuri noi de muncã.

MARGA BULUGEAN

Peste 75 de milioane de lei investiþi
în dezvoltarea infrastructurii

pentru turismul balnear

Tinerii romi din Dolj, înscriºi
la cursurile de formare profesio-
nalã pentru calificarea “lucrãtor în
structuri pentru construcþii”, vor
susþine, mâine, în Calafat ºi Pis-
cu Vechi, examenul de absolvire.
Cursul “Lucrãtor în construcþii”
este, alãturi de alte cinci progra-
me de formare profesionalã, res-
pectiv Bucãtar, Ospãtar, Lucrãtor
în comerþ, Manichiurã-Pedichiu-
rã ºi Frizerie, parte a proiectului
„Acces pe piaþa muncii – o ºansã
pentru tine!”, desfãºurat de
Asociaþia Partida Romilor
,,Pro Europa”.

“Tinerii romi din Dolj au
înþeles nevoia unei diplome de
calificare pentru a reuºi pe pia-
þa muncii, implicându-se, ast-
fel, în proiect. Educaþia este
înþeleasã drept o necesitate,
atât pentru îmbunãtãþirea ima-
ginii comunitãþii, cât ºi pe cea
individualã”, afirmã Lumini-
þa Tudor, coordonatorul Cen-
trului Judeþean Dolj al Asocia-
þiei Partida Romilor “Pro Eu-

ropa”. “Rãzboiul împotriva ºoma-
jului poate nu este încã pe deplin
câºtigat, dar fiecare grupã de oa-
meni calificaþi pentru piaþa muncii
este o victorie”, declarã ºi Iulian
Paraschiv, managerul proiectului
ID56420 – „Acces pe piaþa mun-
cii – o ºansã pentru tine!”, care
adaugã cã cele douã grupe finali-
zate anunþã un nou val al incluziu-
nii sociale a comunitãþilor rome ºi
a ºomerilor din judeþ, mãrind în-
crederea în activitatea ºi rezultate-

le proiectului.

Urmeazã Amãrãºtii de Jos
ºi Catane

De asemenea, coordonatorul ju-
deþean al Asociaþiei “Pro Europa”
mai spune cã, în scurt timp, la ni-
velul judeþului Dolj se vor deschide
alte trei grupe de calificare, în loca-
litãþile Amarãºtii de Jos – pentru lu-
crãtor în structuri pentru construc-
þii, respectiv, florar-decorator, iar la
Catane – pentru meseria de lucrã-

tor în comerþ. “Totodatã, se
aflã în faza finalã selectarea
grupului-þintã pentru alte douã
grupe în comuna Vârtop”.

Proiectul este cofinanþat din
Fondul Social European POS-
DRU 2007-2013, Axa priorita-
rã 5 “Promovarea mãsurilor
active de ocupare”, D.M.I. 5.1.
“Dezvoltarea ºi implementarea
mãsurilor active de ocupare”,
în parteneriat cu International
Computer School ºi Institutul
pentru Politici Sociale.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Cursanþii romi susþin examene de calificare
profesionalã la Calafat ºi Piscu Vechi
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Revenim asupra unui subiect despre care
cotidianul „Cuvântul Libertăţii” a mai scris. Adi-
că ne încăpăţânăm să punem gunoiul pe masă.
Prezentăm alăturat, în facsimil, două titluri de
proprietate emise de Comisia judeţeană pentru

MIRCEA CANŢĂR

Întrebare simplă: fals material
în înscrisuri oficiale sau nu?

stabilirea dreptului de proprietate asupra tere-
nurilor la data de 22 ianuarie 2009 (nr. 12614 şi
nr. 12616), ambele în folosul numitului Băcăna-
ru Nicolae, din Târgu Jiu, strada „Victoriei”, bl.
5, ap. 15. Îndestulat cu suprafeţele de 50 ha,

respectiv 39,4 ha, la Gherceşti, pe terenurile ad-
ministrate de SCDA Şimnic, într-un moment în
care hotărârea menţionatei comisii judeţene (nr.
1300/15 septembrie 2008), în temeiul căreia se
emiteau TDP-urile menţionate, era anulată par-

ţial, prin Sentinţa Civilă nr. 18458/27
noiembrie 2008 a Judecătoriei Craiova,
menţinută ca definitivă şi irevocabilă de
Tribunalul Sibiu, unde cauza a fost stră-
mutată, prin Decizia nr. 205/18 martie
2010. Ambele instanţe au reţinut faptul
că trecerea terenului în suprafaţă de 390,49
ha din domeniul public al statului în do-
meniul privat al localităţii Gherceşti, ca şi
parcurgerea etapelor prevăzute de HG nr.
890/2005, s-au făcut prin încălcarea dis-
poziţiilor imperative ale Legii nr. 213/1998
şi ale Legii nr. 290/2002. Revenim. Pe am-
bele TDP-uri – înscrisuri oficiale – pen-
tru subprefect, cum se observă, semnea-
ză Eugen Marinescu, directorul Direc-
ţiei de verificare a legalităţii actelor din
Prefectura Dolj, membru de rând al Co-
misiei judeţene pentru stabilirea drep-
tului de proprietate asupra terenurilor.
În ziua de 22 ianuarie 2009, cu numai o
săptămână înaintea apariţiei hotărârii de
Guvern prin care Doljul avea numit un alt
prefect, s-au semnat nu mai puţin de 27
de TDP-uri. Se lucra operativ „în slujba
cetăţeanului”, numai că acesta nu era ori-
cine. Întrebarea simplă pe care o reiterăm
este următoarea: putea semna Eugen Ma-
rinescu în  locul subprefectului de Dolj
pe nişte înscrisuri oficiale? Da sau nu.

Suntem sau nu în faţa unui caz de fals material
autentic în înscrisuri oficiale şi uzurpare de ca-
lităţi? Şi acum să mergem la fondul chestiunii.
Care sunt relaţiile sale cu avocatul Constantin
Catrina, din Craiova, rechin imobiliar consa-
crat, care primise „procură specială” cu numai
trei zile înainte, respectiv pe 19 ianuarie 2009,
de la Băcănaru Nico lae, „pentru a-l reprezen-
ta la Primăria Gherceşti, Prefectura Dol j şi
la toate celelalte autorităţi competente, în
vederea obţinerii titlu lui de proprietate pen-
tru terenul  agrico l (...)  atribu it”. Cons tantin
Catrina şi Nicolae Băcănaru s e completează
de minune ş i devin  „săgeţi reciproce” când
găs esc de cuviinţă. Şi lucrează fără cagu le.
Cum ajunge Nico lae Băcănaru să obţină, la
rândul său , „procură specială” de la Bărăgan
Emil Mihail, în vârstă de 77 de an i, grav bol-
nav, domiciliat la acea dată în Bucureşti, în
ziua de 5 octombrie 2005, când  era net rans-
portabil, externat din  Spitalu l Universitar
Bucureşti, decedat  la 12 octombrie 2005, po-
trivit certificatului de deces al Primăriei Secto-
rulu i 6 – seria DP, nr. 246308 –, care deţ inea
drep t de reconstitu ire, dar numai pentru 50 ha
teren agrico l, toate acestea nu sunt necunos-
cute. Pentru  noi. După ce am făcut  invest iga-
ţii prelungite. Patentul deputatului de Galaţi
Mihail Boldea a fos t făcut public. Numai că la
Craiova rechinii imobiliari, la fel de veroşi, se
văd, deocamdată, nederanjaţ i şi int raţi înt r-un
con de umbră. Fără complicităţi de mari pro-
porţii, bine întreţinute, care ţin de şase, n imic
nu s -ar fi putut în tâmpla. Acum aş teaptă doar
să treacă „norul”.

Mieii de Paşte se vând
în Piaţa Brestei

Doljul şi-ale lui
probleme de sănătate…

Hipertensiunea
arterială, cardiopa-
tia ischemică
cronică, diabetul,
tumorile, boala
ulceroasă şi bolile
celebro-vasculare
sunt principalele
probleme de
sănătate, din
punctul de vedere
al indicelui de
evidenţă, ale
doljenilor, a afirmat,
ieri, purtătorul de
cuvânt al Direcţiei
de Sănătate Publică
(DSP) Dolj, Ştefan
Popescu (foto).
Potrivit acestuia, în
2011, decesele au fost cauzate, în primul rând, de bolile
aparatului circulator, tumori şi boli ale aparatului respirator.
“Pentru mediul urban, locul al treilea este ocupat de
decesele survenite prin bolile aparatului digestiv”, a
explicat dr. Ştefan Popescu.

De altfel, în 2011, speranţa de viaţă la naştere în judeţul
Dolj a fost de 74,43 ani, mai crescută în urban – 75,78 ani
(în rural 72,59 ani) şi la sexul feminin – 78,6 ani (sexul
masculin 70,47 ani). Localităţile cu cele mai mari probleme
ale populaţiei – cu populaţie îmbătrânită, natalitate scăzută,
mortalitate crescută, spor natural negativ – sunt şi cele cu
probleme demografice, respectiv Gogoşu, Seaca de Pădure,
Brabova şi Botoşeşti-Paia.

În prezent, Doljul se confruntă cu o epidemie de rubeolă
– aproximativ 1.300 de cazuri, cele mai afectate fiind
persoanele de sex masculin. “Aproape 90% din cazurile
depistate cu rubeolă au fost la băieţi. Explicaţia pentru
această statistică este faptul că până în urmă cu şase ani
doar fetele erau vaccinate, întrucât acestea pot dezvolta
malformaţii ale fătului în timpul sarcinii şi chiar avorturi”, a
explicat purtătorul de cuvânt al DSP Dolj.

ANA-MARIA GEBĂILĂ

Strategia pentru judeţul Dolj, depusă spre finanţare de Grupul Local Pescă-
resc (GLP) “Calafat”, a obţinut finanţare, alături de alte 13 proiecte din Româ-
nia. Reprezentanţii Grupului au participat, pe 27 martie a.c., la o întâlnire de
lucru a Autorităţii de Management a Programului Operaţional de Pescuit (AM-
POP) din MADR, cu Grupurile Pescăreşti din România, reuniune la care au
participat şi reprezentanţii organismelor europene “Farnet” şi “DG Mare”.

“Valoarea alocată proiectului nostru de AM-POP este de 2,1 milioane de
euro, sumă ce trebuie contractată cu beneficiarii din teritoriul nostru pescă-
resc până la finele lui 2013, cu menţiunea că acest buget poate fi suplimentat
de AM-POP”, a declarat Ionel Dumitrescu, preşedintele GLP “Calafat”.

În fondarea structurii juridice FLAG şi elaborarea Strategiei, GLP “Cala-
fat” a avut 14 parteneri, respectiv Consiliile Locale / Primăriile Calafat, Ceta-
te, Gighera, Maglavit, Măceşu de Jos, ADI Ciupercenii Noi – Desa – Poiana
Mare, respectiv Consiliile Locale / Primăriile Ciupercenii Noi, Desa şi Poiana
Mare, Organizaţia Producătorilor din Sectorul Pescuit şi Acvacultură “SF.
Nicolae” Calafat, Patronatul Local al IMM-urilor Calafat, ARroT Craiova,
Asociaţiile “Ecopescar”, “Calafat-Duiven”, “Vocea Naturii”, “Glasul Femei-
lor” – toate din Calafat, precum şi firma Iskandermag Trading SRL.

 ANA-MARIA GEBĂILĂ

Proiect de 2 milioane de euro câştigat
de Grupul Local Pescăresc “Calafat”

Piaţa Brestei va fi singurul punct de sacrificare şi vânzare a mieilor
vii din oraş. Directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguran-
ţa Alimentelor (DSVSA) Dolj, Andrei Butaru, a anunţat, ieri, că, de
marţi, se va deschide singurul centru de sacrificare a animalelor, pe o
perioadă provizorie. “De marţi dimineaţa, în Piaţa Brestei din Craiova,
crescătorii de miei vor avea posibilitatea să-şi vândă marfa, în prezen-
ţa unui medic veterinar şi a unui asistent, care se vor afla în permanen-
ţă în târg. Centrul va funcţiona până la data de 14 aprilie a.c., iar
cumpărătorii vor putea solicita sacrificarea mieilor chiar la punctul
sanitar veterinar instalat în zonă”, a declarat Andrei Butaru. Acesta a
insistat şi asupra faptului că primăriile din judeţ ar trebui să se gră-
bească în procesul de obţinere a autorizaţiilor sanitare veterinare pen-
tru târgurile de animale, în condiţiile în care, în prezent, în Dolj nu
există nici un astfel de spaţiu avizat de DSVSA. Cât despre comercia-
lizarea ouălor, şeful Direcţiei Sanitare a precizat că şi cele de ţară vor
putea fi vândute în pieţe, însă numai după ce vor fi supuse unui

control endoscopic de către medicul veterinar, care va elibera un cer-
tificat ce atestă că produsele sunt sigure pentru sănătatea populaţiei.

ANA-MARIA GEBĂILĂ
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Reprezentanþii Universitãþii din
Craiova au motivat decizia invo-
când lipsa timpului pentru introdu-
cerea examenului de admitere pen-
tru acest an, dar au menþionat cã,
de anul viitor, vor recurge la aceas-
tã metodã de selectare a studenþi-
lor, dacã nu mai apare un alt ordin
de ministru. „Pentru a organiza
examen de admitere trebuia sã pu-
blicãm metodologia ºi cifra de ºco-
larizare cu ºase luni înainte, ceea
ce este imposibil în momentul de
faþã. Schimbarea este foarte brus-
cã. În plus, ordinul de ministru
spune cã universitãþile pot organi-
za examen, ceea ce nu este obliga-
toriu. De anul viitor însã, cu sigu-
ranþã ºi Universitatea din Craiova
va impune examen la toate facul-
tãþile. Dar în acest an, unde nu era
anunþat examen, admiterea se va
face pe baza rezultatelor de la ba-
calaureat”, a precizat Stelian Bãrã-
gan, directorul Centrului de Con-
siliere ºi Orientare Profesionalã din
cadrul Universitãþii din Craiova.

Facultatea de Drept
va organiza examen

În sesiunea de admitere din
acest an, Facultatea de Drept ºi
ªtiinþe Administrative va organiza
examen pentru locurile subvenþi-
onate de la bugetul de stat. Eva-
luarea candidaþilor va consta
într-o probã scrisã, tip test grilã,
la Limba românã. Tematica pen-
tru concurs vizeazã probleme le-

gate de aplicarea normelor orto-
grafice, ortoepice ºi de punctua-
þie, precum ºi cele de foneticã,
lexic, semanticã ºi morfosintaxã.
Pentru pregãtirea practicã ºi teo-
reticã, candidaþii sunt îndrumaþi,
de organizatorii evaluãrii, sã utili-
zeze manualele de Limba românã
pentru gimnaziu ºi liceu.

La Educaþie fizicã ºi Sport
conteazã probele practice

Facultatea de Educaþie fizicã ºi
Sport va pune accent la admitere
pe probele practice. Media de ad-
mitere va fi compusã din 30% tes-
tul de atletism, 30%  testul de gim-
nasticã ºi 30% testul de ramurã
sportivã susþinut la alegere, la vo-
lei, baschet, handbal, fotbal, lupte,
tenis de masã, scrimã. Media de la

bacalaureat va avea în acest caz
doar o pondere de 10%.

Aptitudinile vor fi decisive ºi
pentru domeniile Teatru ºi Muzicã
din cadrul Facultãþii de Litere. Can-
didaþii la aceste specializãri vor
susþine probe cu rol eliminatoriu.
Media de la bacalaureat va fi folo-
sitã doar ca un criteriu de departa-
jare a concurenþilor aflaþi în situa-
þie de egalitate.

Bacalaureatul va fi folosit 50%
la departamentul ªtiinþe

ale Educaþiei
Absolvenþii de liceu care vor

sã urmeze o carierã didacticã de
profesor pentru învãþãmânt pri-
mar sau profesor pentru învãþã-
mânt preºcolar vor alege depar-
tamentul de ªtiinþe ale Educaþiei,

care, din acest an universitar, se
gãseºte în cadrul Facultãþii de
Teologie, Istorie, ªtiinþe ale Edu-
caþiei. Media de admitere va fi
compusã din 50% nota de la in-
terviu ºi 50% media de la baca-
laureat. La interviu, concurenþii
vor susþine o probã de comuni-
care,  care va urmãri dicþia ºi lec-
tura la prima vedere, ºi o probã
de creativitate, care le va solicita
povestirea unei experienþe de via-
þã sau imaginarea unei situaþii din
viaþa ºcolii. Conform regulamen-
tului, se vor puncta, printre alte-
le, originalitatea ºi valenþele ar-
tistice ale candidaþilor.

Cifra de ºcolarizare
nu s-a stabilit

Restul facultãþilor va organiza
admitere luând în calcul media de
la bacalaureat. Pe aceastã listã se
înscriu Facultatea de ªtiinþe Exac-
te, Facultatea de Litere, Facultatea
de Economie ºi Administrarea Afa-
cerilor, Facultatea de ªtiinþe Socia-
le, Facultatea de Agriculturã ºi

Horticulturã, Facultatea de Ingine-
rie Electricã, Facultatea de Meca-
nicã, Facultatea de Automaticã,
Calculatoare ºi Electronicã ºi de-
partamentele de Istorie, Relaþii in-
ternaþionale ºi Teologie din cadrul
Facultãþii de Teologie, Istorie ºi
ªtiinþe ale Educaþiei.

Cifra de ºcolarizare pentru fie-
care nivel de studii universitare nu
este cunoscutã. Conducerea Uni-
versitãþii din Craiova nu a putut
preciza încã data exactã la care
aceasta va fi fãcutã publicã. Anul
trecut, numãrul locurilor la buget
ºi taxã a fost anunþat în luna mai.

„La nivelul Ministerului Educa-
þiei s-a stabilit cifra de ºcolarizare,
însã nu a fost transmisã cãtre cen-
trele universitare pentru a fi defal-
catã pe facultãþi. Nu ºtim însã nici
când vom primi aceste date. Nu
au fost semnale pânã acum”, a pre-
cizat Stelian Bãrãgan, directorul
Centrului de Consiliere ºi Orienta-
re Profesionalã din cadrul Univer-
sitãþii din Craiova.

CARMEN RUSAN

Universitatea din Craiova a sta-
bilit în ºedinþa Consiliului de Ad-
ministraþie de miercuri cã nu va
organiza examen de admitere cu
probe scrise la toate facultãþile.
Singura modificare majorã pentru
sesiunile de admitere din acest an,

conform Ordinului nr. 3313/2012,
constã în faptul cã nu se mai iau
în calcul mediile din timpul anilor
de liceu. Prin urmare, facultãþile
care nu au anunþat examen vor or-
ganiza admitere pe baza rezulta-
telor de la bacalaureat.

Procesul între revendicatorii terenului de 184 mp din curtea ªcolii „Obedeanu”
ºi Primãria Craiova continuã. Juriºtii din cadrul Direcþiei Juridice, Asistenþã de
Specialitate ºi Contencios Administrativ au contestat executarea pe aceastã
suprafaþã din data de 14 martie. Prima înfãþiºare va avea loc pe 4 aprilie a.c.
Informarea a fost transmisã ºi cãtre conducerea unitãþii de învãþãmânt, cu preci-
zarea cã, în funcþie de hotãrârea instanþei, Serviciul de Administrare ºi Evidenþã

Domeniul Public ºi
Privat, Mãsurãtori Topo
va întreprinde toate
mãsurile necesare în
vederea identificãrii ºi
finanþãrii unui nou acces
cãtre Grãdiniþa nr. 59 ºi
centrala termicã din
curtea ªcolii „Obedeanu”.
Realizarea unei noi cãi de
acces în unitatea de
învãþãmânt este necesarã,
întrucât, în urma retroce-
dãrii, ºcoala va rãmâne
fãrã poarta pe care o
folosesc în prezent elevi
ºi preºcolarii.

CARMEN RUSAN

Primãria Craiova a contestat
executarea de la ªcoala „Obedeanu”

Fundaþia „Cuvântul care zideº-
te”, patronatã de Mitropolia Ol-
teniei, va organiza marþi, 3 apri-
lie, începând cu ora 13.00, faza
judeþeanã a Festivalului Orato-
ric „Sfântul Ioan Gurã de Aur”.
Evenimentul, aflat la a VIII-a edi-
þie, se va desfãºura în sala de
festivitãþi a Cãminului Preoþesc
„Renaºterea”, vizavi de Catedra-
la Mitropolitanã „Sfântul Dumi-
tru” din Craiova. „Pentru înscrie-
rea la concurs, eseurile pot fi tri-
mise pânã la data de 30 aprilie.
Participanþii trebuie sã fie elevi –
în clasele IX-a ºi a X-a pentru secþiunea
Juniori ºi în clasele a XI-a ºi a XII-a pentru
secþiunea Seniori”, a declarat Cristina Sta-
matoiu, director executiv al Fundaþiei
„Cuvântul care zideºte”, adãugând cã mai
multe informaþii se gãsesc pe site-ul

www.cuvantulcarezideste.ro. Înscrierile
pentru participare se pot face pe adresa de e-
mail fundatia.cuvantul@gmail.com sau direct
la sediul Fundaþiei „Cuvântul care zideºte”,
situatã pe strada „Mitropolit Firmilian” nr. 3.

MAGDA BRATU

Înscrieri la faza judeþeanã
a Festivalului Oratoric „Sfântul

Ioan Gurã de Aur”
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Orfevrăria,
„un capitol fascinant”

Pe lista bunei colaborări cu insti-
tuţii de cultură sibiene, după Com-
plexu l Naţional Muzeal ASTRA,
Muzeul Olten iei a adăugat Muzeul
Naţional Brukenthal – primul muzeu
deschis în Europa Centrală şi de Est,
în anul 1817 –, din  al cărui tezaur de
orfevrărie au fost selectate cele 110
pies e din argint aurit reunite în  ex-
poziţ ia „Capodopere din argint”.
«Orfevrăria, un  cap ito l fascinan t,
prezintă veritabile capodopere care

Peste o sută de piese din tezaurul
de orfevrărie al Muzeului Naţional

Brukenthal din Sibiu, expuse la Craiova

Orchestra Şcolii pentru copiii cu dotare
muzicală de excepţie (The School for Musi-
cally Gifted Children) din Cuprija (Serbia) re-
vine astă-seară pe scena Filarmonicii „Olte-
nia”, într-un concert simfonic prezentat, cu
începere de la ora 19.00. La pupitrul dirijoral –
Marius Hristescu, din 2009 director artistic al
Filarmonicii „Oltenia” şi profesor asociat la
Departamentul de Muzică din cadrul Facul-
tăţii de Litere a Universităţii din Craiova.

În program figurează creaţii de Johann
Sebastian Bach – Concertul brandenbur-
gic nr. 3 în Sol major, BWV 1048; Wolfgang
Amadeus Mozart – Divertismentul în Re
major, K. 136; Zoran Erić – Cartoon (The
Animated Musical Objects) pentru 13 corzi
şi clavecin (primă audiţie); Edvard Grieg –
Suita „Holberg”, op. 40; Constan tin Sil-
vestri – Trei piese pentru orchestră de coarde, op.
4, nr. 2. Biletele pentru concert se găsesc la Agen-
ţia instituţiei şi costă 15 lei (8 lei pentru elevi, stu-
denţi şi pensionari).

Orchestra The School for Musically Gifted Chil-
dren a mai fost invitată să concerteze pe scena

Concert simfonic al copiilor cu dotare
muzicală de excepţie din Serbia

Şcoala
pentru copiii
cu dotare
muzicală de
excepţie a fost
înfiinţată în
anul 1973, la
Cuprija
(Serbia), cu
scopul de a
oferi o educaţie adecvată copiilor supradotaţi în domeniul muzicii. Prin structura
sa organizatorică şi programele analitice de studiu, instituţia este unică în Serbia,
servindu-i ca repere profesionale şi modele valorice în desăvârşirea misiunii
culturale două instituţii reputate de tradiţie: Şcoala Centrală de Muzică din
Moscova şi Şcoala „Menuhin” din Anglia. Peste 70 de elevi, având vârstele
cuprinse între 6 şi 18 ani, provenind din diferite zone ale ţării, beneficiază de
programul intensiv de studiu al instrumentelor cu coarde. Mulţi dintre foştii
studenţi ai şcolii deţin actualmente locuri de frunte în viaţa muzicală a Serbiei şi în
străinătate, ceea ce confirmă înalta calitate a programelor de studiu oferite de
prestigioasa instituţie. Înregistrări CD, pentru radio şi televiziune, precum şi
bogatul palmares obţinut la competiţii internaţionale de profil (peste 500 de
distincţii şi premii, recompensând atât performanţa solistică individuală, cât şi
concertele ansamblului orchestral) atestă nivelul de excelenţă al şcolii.

Filarmonicii „Oltenia” în noiembrie 2011, în cadrul
Festivalului Internaţional „Craiova Muzicală”. Cu
acel prilej, tinerii muzicieni sârbi au prezentat un
program ambiţios, ce a cuprins pagini celebre de
Vivaldi, J.S. Bach, Handel, Boccherin i, Paganini,
Britten, Şostakovici, Bartok.

O expoziţie de excepţie, pe care o recoman-
dă chiar titlul – „Capodopere din argint” – a fost
deschisă, ieri, în Sala „Ştefan Ciuceanu” a Mu-
zeului Olteniei din Craiova (clădirea nouă, din
strada „Madona Dudu” nr. 14). Cele 110 piese
expuse, din argint aurit, au fost realizate între
secolele al XIV-lea şi al XIX-lea în vestite ate-
liere de orfevrărie, majoritatea purtând sigla de
meşter. Este vorba despre piese religioase (ci-
boriu, hrismatoriu, monstranţă, cristelniţă, sfeş-
nic şi cruce de altar ş.a.) şi laice (bomboniere,
fructiere, platouri decorative, zaharniţe, ceaini-
ce, cafetiere ş.a.), toate de o frumuseţe deose-
bită, astăzi făcând parte din colecţiile Muzeului
Naţional Brukenthal din Sibiu.

„Nu numai valoarea lor patrimonială este una
de excepţie, ci şi valoarea de asigurare”, a subli-
niat managerul muzeului craiovean, Mihai Fifor,
care a adăugat că ea se apropie de cea a celebre-
lor brăţări dacice aduse aici la începutul anului

2008. Este motivul pentru care expoziţia se află
nu numai în atenţia publicului, ci a reprezentanţi-
lor Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dolj, In-
spectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj şi so-
cietăţilor care se ocupă cu monitorizarea muzeu-
lui. Oaspeţi la vernisajul de ieri au fost Mihail
Gorgoi – şeful Corpului de Control al ministrului
Culturii, şi Virgil Ştefan Niţulescu – directorul
Muze ului Naţional al Ţăranului Român ş i,
totodată, preşedinte al ICOM România.

Expoziţia „Capodopere din argint” va ră-
mâne deschis ă până la jumătatea lunii iunie
a.c. Invitaţie lans ează repreze ntanţii Muze u-
lui Olteniei nu numai pentru vizitarea ei, ci
şi a Târgului de Paşti, care  se  va des chide
pe ste o s ăptămână, de Florii, pe esplanada
Te atrului Naţional din Craiova. Timp de  trei
zile, veţi găsi aici produse  spe cifice  sărbăto-
rilor pas cale, aduse de meşteri şi producă-
tori tradiţionali din întreaga ţară.

îmbină armonios , graţie talentu lui
meşterilor, ideea artistică, tehnica de
execuţie, metalele nobile şi piet rele
preţ ioase. Obiectele din această ex-
poziţie au  fost realizate în  ateliere
austriece, germane, central-europe-
ne, transilvănene, printre ele numă-
rându-se câteva ale b inecunos cuţi-
lor meşteri s ibieni Johann Hermann
şi Sebastian Hann. Din tre tehn icile
de execuţ ie a acestor piese amintesc
amalgamarea, ciocănire „au repous-
s e” ş i cizelarea. De subliniat  că
aceas tă expoziţie nu înseamnă doar
prezentarea unui patrimoniu deose-

bit, ci şi valorificarea patrimoniului
restaurat, deoarece toate aceste pie-
se au fost restaurate de colegii noştri
de la  Laboratorul Muzeului Bruken-
thal» , a precizat Simona Gheorghe,
restaurator în cadrul Muzeulu i Ol-
teniei.
Organizatorii, felicitaţi
pentru muzeotehnică

Evenimentul de la Craiova a fost
onorat cu prezenţa de doi oas peţi
din Capitală: Mihail Gorgoi – ş eful
Corpului de Control al min istru lui
Culturii, şi Virgil Ştefan Niţulescu

– directorul Muzeului Naţional al Ţă-
ranu lu i Român ş i p reş ed in te al
ICOM (Cons iliul Internaţ ional al
Muzeelor) România.

„Mă bucur că reuşiţ i să des chi-
deţi o expoziţie pe care sunt sigur
că publicul craiovean  o va percepe
la adevărata ei valoare. Este vorba
de o  colecţie renumită, cunos cută
atât în ţară, cât şi peste hotare, a
unuia dintre cele mai mari muzee din
aceas tă parte a Europei”, a menţio-
nat Mihail Gorgoi, care a transmis,
totodată, „salutul ministrului Cultu-
rii pentru activitatea şi pentru  co-
lect ivul de la Muzeul Olteniei”.

Pe de altă  parte, Virg il Ştefan
Niţulescu a remarcat că „orfevrierii
sib ieni şi transilvănen i, în general,
nu  erau cu  nimic mai prejos faţă de
ceea ce se în tâmpla în Europa Cen-
trală în acea v reme” ş i i-a felicitat
pe o rganizatori atât  pent ru  selec-
ţia pies elor expus e, cât  mai ales
pentru  muzeotehn ică. „Cred că
ceea ce aţ i realizat , modul în care
sunt  expus e aces te obiecte este
absolu t remarcab il”, a adăugat Vir-
gil Ştefan Niţulescu.

Parteneriate
şi cu muzee din Europa

Promis iunea că parteneriatul cu
muzeele sibiene, dar şi cu alte impor-
tante instituţii de cultură din ţară, va
continua a venit din partea manage-
ru lu i Muzeulu i Olteniei, p rof. d r.
Mihai Fifor, care a precizat că în câş-
tig este doar publicul. «Suntem me-
reu interesaţi să venim în sprijinul cra-
iovenilor cu astfel de expoziţii, pentru
că nu toţi au posibilitatea să meargă
în muzeele din alte oraşe mari pentru a
vedea patrimoniul pe care acestea îl
adăpostesc. Şi atunci încercăm noi să
prezentăm cam to t ce are mai bun
această ţară în domeniul patrimoniu-
lui cultural naţional», a spus acesta,
adăugând că în prezent se caută solu-
ţii pentru încheierea de parteneriate şi
cu muzee din Europa. „Din păcate, este
extrem de greu să aduci patrimoniu
din afara ţării. Există anumite rigori
cărora încercăm să le facem faţă, ast-
fel încât să putem deveni parteneri
credibili. De altfel, muzeul nostru este
membru cu drepturi depline al ICOM
şi cred că asta ne recomandă ca şi car-
te de vizită”, a adăugat Mihai Fifor.
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La o sutã de zile de la înves-
titura sa ca premier, Mariano
Rajoy (foto) s-a confruntat, ieri,
cu prima grevã generalã în Spa-
nia. „100 de zile grele”, se in-
digneazã tenorii Partidului Po-
pular (PP - dreapta), formaþiu-

nea ºefului Guvernului. „Grevã.
În sfârºit”, rãspund bascii sin-
dicaliºti, dornici de luptã. Dupã
trei luni, Guvernul ºi reprezen-
tanþii sindicatelor se privesc cu
adversitate. În ultimele sãptã-
mâni, CCOO ºi UGT, principa-

lele sindicate ale þãrii, au orga-
nizat douã manifestãri, înainte de
a provoca greva generalã. Li-
derii sindicali au recunoscut fãrã
ocoliºuri: a fost vorba de un
semnal. În viziunea sindicatelor,
reforma pieþei forþei de muncã,
adoptatã prin decret la 9 februa-
rie a.c. ºi calificatã ca „extrem
de agresivã” de ministrul Eco-
nomiei, este pentru sine. Javier
Doz, responsabil cu relaþiile in-
ternaþionale ale CCOO, rezumã
la douã mari obiecþii reforma: în
primul rând, aceastã lege flexi-
bilizeazã disponibilizãrile ºi cos-
turile sunt mult mai reduse. În
al doilea rând, se slãbeºte foar-
te mult negocierea colectivã. La
rândul sãu, Guvernul vorbeºte
de angajarea prin contracte de
muncã mai puþin restrictive.
Dupã adoptarea decretului,
ºomajul n-a încetat sã creascã.
Executivul pregãteºte însã tere-
nul. La 31 ianuarie a.c., Maria-
no Rajoy, participând pentru pri-
ma datã la Consiliul Europei, s-

a întreþinut cu omologul finlan-
dez, anticipând: „Reforma legis-
laþiei muncii ne va costa o gre-
vã generalã”. Apoi a afiºat zâm-
bete de satisfacþie. Abia la o
lunã de la preluarea puterii, Gu-
vernul s-a vãzut în impas cu sin-
dicatele. Pentru acestea, ziua de
ieri a fost un test. Într-o þarã
afectatã de o ratã a ºomajului
de 23%, teama de pierdere a
slujbei nu poate fi anesteziatã.
Aºa cum se obiºnuieºte, puterea
a purces la tentative de compro-
mitere a liderilor sindicali. Sindi-
catele încearcã sã depãºeascã
clivajul politic existent ºi nu uitã
mãsurile de austeritate ale lui
Jose Luis Rodriguez Zapatero,
fostul premier socialist. Pe de
altã parte, Rajoy ar dori sã stin-
gã din faºã toate formele de re-
voltã, printr-o pace socialã în for-
þã. Opoziþia parlamentarã ºi sin-
dicatele încearcã sã se ridice din
propria cenuºã, ceea ce înseam-
nã cã misiunea actualului guvern
spaniol nu va fi deloc uºoarã.

Spania: Mariano RajoySpania: Mariano RajoySpania: Mariano RajoySpania: Mariano RajoySpania: Mariano Rajoy, confruntat, confruntat, confruntat, confruntat, confruntat
cu prima grevã generalãcu prima grevã generalãcu prima grevã generalãcu prima grevã generalãcu prima grevã generalã

Poliþia fiscalã italianã a
anunþat, miercuri, punerea sub
sechestru a bunurilor mobile
ºi imobile ale familiei Gaddafi,
în valoare de peste 1,1 miliar-
de de euro, la cererea Curþii
Penale Internaþionale (CPI) de
la Haga, transmite AFP.
Poliþiºtii „au pus sechestru
astãzi (n.r. - miercuri) pe
bunurile mobile ºi imobile, pe
acþiunile societãþilor ºi contu-
rile curente ale familiei fostu-
lui lider libian, Muammar
Gaddafi, ºi membrilor antura-
jului sãu, pentru o valoare de
peste 1,1 miliarde de euro”,
aratã un comunicat al poliþiei.

Printre bunurile puse sub
sechestru figureazã acþiunile
la principalul grup bancar

italian, UniCredit, cele ale
grupului petrolier ENI,
grupului aeronautic ºi de
apãrare Finmeccanica, grupul
Fiat sau ale clubului de fotbal
Juventus Torino, precum ºi
un imobil la Roma, 150 de
hectare de pãdure pe insula
Pantelleria ºi douã motocicle-
te. Aceastã punere sub
sechestru a fost efectuatã în
urma deciziei unei comisii a
CPI din cadrul anchetei
pentru crime împotriva
umanitãþii ce îl viza pe fostul
dictator libian, Abdallah al-
Senoussi, fost ºef al servicii-
lor de informaþii ale lui
Muammar Gaddafi, ºi împo-
triva unuia dintre fiii acestuia
din urmã, Seif al-Islam.

Italienii au pus sechestru
pe bunuri ale lui Gaddafi

în valoare de 1,1 miliarde de euro
Coreea de Nord a început sã

punã carburant în rezervoarele
rachetei sale cu razã lungã de
acþiune, pe care plãnuieºte sã o
lanseze la jumãtatea lui aprilie,
scrie cotidianul japonez „Tokyo
Shimbun” în ediþia de ieri, ci-
tând o sursã apropiatã Guver-
nului nord-coreean. „Lansarea
se apropie. Este posibil ca data
lansãrii sã fie stabilitã pentru 12
sau 13 apr i l ie” ,  a  declarat
aceastã sursã pentru „Tokyo
Shimbun” de la Seul. Phenianul
a anunþat, la jumãtatea lui mar-
tie, cã va lansa o rachetã cu
razã lungã de acþiune, între 12
ºi 16 aprilie, cu scopul de a pla-
sa pe orbitã un satelit civil de
observaþie, dar Statele Unite ºi
aliaþii lor, în special sud-core-

Coreea de Nord a început
sã încarce rezervoarele rachetei

pe care vrea sã o lanseze
eni ºi japonezii, considerã cã
este vorba despre un test de-
ghizat de rachetã balisticã cu
razã lungã de acþiune ºi îndeam-
nã regimul sã renunþe la el.
Agenþia oficialã nord-coreeanã
KCNA a scris, miercuri seara,
cã satelitul urmeazã sã permitã
acestei þãri sã evalueze mai bine
starea culturilor agricole ºi sã
culeagã date meteorologice,
precum ºi sã furnizeze infor-
maþii despre pãduri ºi resursele
naturale ale acestei þãri. Core-
ea de Nord a invitat experþi în
domeniul spaþial ºi jurnaliºti
strãini sã asiste la tir, pentru a
„dovedi natura paºnicã a lansã-
rii acestui satelit ºtiinþific ºi teh-
nologic în mod transparent”, a
subliniat agenþia oficialã.

Un oficial de rang înalt al ONU l-a averti-
zat, miercuri, pe preºedintele sirian, Bashar al-
Assad, cã „existã suficiente dovezi” ale repre-
siunii violente, angajate de peste un an, împo-
triva opozanþilor regimului, pentru a-l inculpa
pentru crime contra umanitãþii. „În fapte, exis-
tã suficiente dovezi care aratã cã multe dintre
aceste acte sunt comise de forþele de securi-
tate (ºi) trebuie sã fi primit aprobarea sau sã fi
fãcut obiectul complicitãþii la cel mai înalt ni-
vel”, a afirmat Înaltul comisar al ONU pentru
Drepturile Omului, Navi Pillay, într-un inter-
viu difuzat miercuri de BBC. „Preºedintele
Assad ar putea, pur ºi simplu, sã ordone înce-
tarea violenþelor ºi ele s-ar opri. Este genul de
lucru pe care judecãtorii responsabili de ca-
zuri de crime contra umanitãþii îl vor conside-
ra ca o responsabilitate a celui care comandã”
armata, a adãugat ea. Pillay a acuzat forþele
regimului sirian de acte „înspãimântãtoare”,
cum ar fi sã tragã în genunchii copiilor ºi sã

„Existã suficiente dovezi” pentru a-l inculpa pe Assad de crime contra umanitãþii

Rick Santorum joacã
pe cartea ororii împotriva
lui Obama

Perdant în alegerile primare
republicane, dominate de Mitt
Romney, Rick Santorum se
relanseazã atacându-l pe...
Barack Obama. Aceasta este
tema ultimului film publicitar cu
secvenþe horror, difuzat de fostul
ales de Pensilvanya, sub titlul
terifiant „Obamaville”. Acest
film, prezentat ca parte a unui
serial, se doreºte o anticipare a
cum vor arãta SUA dacã Obama
este ales pentru un nou mandat,
la 6 noiembrie a.c.. Acþiunea se
întâmplã în 2014: micile între-
prinderi sunt în dificultate,
familiile sunt îngrijorate în
privinþa locurilor de muncã,
timpul de aºteptare pentru
consultaþia la un medic continuã
sã creascã, preþurile la carburanþi
trec prin acoperiº, iar libertãþile
religioase sunt atacate, anunþã
naratorul cu o voce cadavericã.
În ceea ce priveºte Iranul, spunea
vocea off, „inamicul a devenit o
mare putere nuclearã”, în timp ce
faþa preºedintelui iranian,
Mahmoud Ahmadinejad, apare pe
ecranul televizorului. La Chicago,
un membru al staff-ului de
campanie al lui Obama a
denunþat dorinþa de a speria
electoratul. Pe site-ul sãu,
Comitetul naþional democrat a
denunþat campania, care a atins
„un nou nivel de josnicie”. Acest
film nu este o premierã în istoria
publicitãþii politice în SUA. ªi în
1964, echipa de campanie a
democratului Lindon Johnson a
realizat un spot publicitar cu mici
petale ale unei margarete care se
terminã într-o explozie, urmatã de
o ciupercã atomicã. Acest spot al
margaretei, devenit clasic în
comunicarea politicã, a contribuit
la victoria lui Johnson în faþa
republicanului Barry Goldwater.

Sindromul stresului post-
traumatic, invocat în apãrarea
unui soldat american

Avocatul sergentului american
Robert Bales, suspectat cã a ucis
17 sãteni afgani, a declarat,
miercuri, cã va invoca în justiþie
sindromul stresului posttraumatic.
„Experþii (psihiatri) vor ajunge la
concluzia unor tulburãri de stres
posttraumatic (SSPT). Cunosc
bine SSPT ºi sunt convins cã aºa
va fi stabilit”, a afirmat John
Henry Browne, într-un interviu
pentru CNN. „Nu este vorba
despre o scenã de crimã clasicã.
Nu existã un loc al crimei.
Armata nici mãcar nu a revenit la
satele de unde provin aceste
acuzaþii”, a apreciat avocatul.
Prin urmare, „nu existã scena
crimei, urme ADN, amprente,
mãrturii. Iar afganii, din câte
înþeleg, îºi îngroapã morþii foarte
repede. Acesta va fi un caz foarte
complicat pentru acuzare”, a
adãugat el. Militarul de 38 de ani
ºi-a pãrãsit baza din districtul
Panjwayi (provincia Kandahar)
în cursul nopþii de 11 martie ºi a
atacat douã sate vecine, ucigând
17 persoane, dupã care le-a ars
cadavrele, potrivit acuzãrii.

nu le acorde îngrijiri medicale. Fosta judecã-
toare de la Curtea Penalã Internaþionalã (CPI)
a insistat asupra faptului cã, în acest moment,
Consiliul de Securitate al ONU are suficiente
dovezi serioase pentru a justifica trimiterea în
faþa acestei Curþi a lui Assad. „Oamenii ca el
pot continua mult timp, dar într-o zi trebuie
sã înfrunte justiþia”, a conchis ea.

Între timp, cel puþin 21 de persoane au fost
ucise, miercuri, în noi violenþe în Siria, ma-
joritatea în luptele dintre armatã ºi rebeli din
centrul þãrii, a indicat Observatorul Sirian al
Drepturilor Omului (OSDO), transmite AFP.
La Qalaat al-Madiq, oraº din provincia Hama
(centru) asediat de douã sãptãmâni, 13 per-
soane au fost ucise, din care patru civili, pa-
tru soldaþi ºi cinci rebeli, în luptele care se
desfãºoarã între insurgenþi ºi armatã, a ra-
portat OSDO. ONU apreciazã cã violenþele
din Siria s-au soldat cu peste 9.000 de victi-
me în decurs de un an.
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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
12,45  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  * EVADARE DIN

MORÞI
0,50 Distractis Show  (r)
1,45 Profesioniºtii...  (r)
2,40 e-Forum  (r)
3,05 Fabrica de staruri  (r)
3,20 Telejurnal  (r)
4,20 Jurnal plus   (r)
5,05 Film serial  *  SECRETELE

DE LA PALAT  (r)

7,00 Teleshopping; 8,00  Pastila de
sãnãtate;  8,10 Poate nu ºtiai; 8,20
Film  * DOI HOÞOMANI ªI
JUMÃTATE  (III)  (r); 10,00
Fabrica de staruri; 11,05 CM de
patinaj artistic; 12,00 Ora de
business  (r); 13,15 La mustaþã
(r); 14,00  Teleshopping;  14,35
Împreunã în Europa!;  15,30
Patinaj artistic; 16,00 Film serial  *
CATERINA ªI FIICELE EI   (r);
17,00 Confesiuni;  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; 0,00
Unora le place...;  1,00 Bazar  (r);
1,35  Film  *  DOI  HOÞOMANI ªI
JUMÃTATE  (IV)  (r); 3,05 Fraþi de
viþã  (r);  3,35  Cooperativa
Agricolã de Fotbal   (r); 4,30
Unora le place....

6,00 Film * MÃMICI PENTRU
MARTE; 7,25 Premiile BAFTA
2012; 9,30 Film  * MÃSURI
EXTRAORDINARE; 11,15 Film *
NUMAI TATÃ SÃ NU FII!;  13,15
Film *   PIRAÞII DIN CARAIBE 4;
15,30  Film  * NU-I DE NASUL
MEU; 17,15 Film * NEÎNFRÂNT;
19,30 Filme ºi vedete; 20,00 Film *
VIESPIA VERDE; 22,00 Film *
OMUL-LUP; 23,55 Film * SALT;
1,35 Film  * ACTIVITATE PARA-
NORMALÃ 2.

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 *  BOBBY, LEGEN-

DA DIN EDINBURGH
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  * CINE ESTE

CLETIS TOUT?
1,15 Film * BOBBY, LEGENDA

DIN EDINBURGH   (r)
3,00 Film * CINE ESTE

CLETIS TOUT?   (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  *
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 Film serial  * LOLA;
23,30 Film serial * 7 PÃCATE; 0,30
Poveºtiri adevãrate  (r);  1,30 Film
serial  * ÎMBRÃÞIªÃRI PÃTIMAªE
(r); 2,30 Film serial  * ESMERALDA
(r); 3,30 Doamne de poveste  (r);
4,15 Film serial  *  7 PÃCATE  (r).

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 Lumea Pro Cinema  (r); 12,30
Acasã în bucãtãrie (r); 13,30
Teleshopping; 14,00 Descoperã
România  (r); 14,30 Zoom în 10;
14,45  Film  * NEBUNII  (r); 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 *  SURORILE; 21,45
Zoom în 10;  22,00 Film *  MÂINILE
ALBE; 0,00  Film serial  * DISPÃ-
RUÞI FÃRÃ URMÃ;  1,00 Film  *
MÂINILE ALBE  (r); 2,30 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 Burlacul  (r)
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 OBSERVATOR
20,20 Film * SILIT SÃ UCIDÃ
22,20 În puii mei!
23,45 Film * PLUNKETT ªI

MACLEANE: BLESTEMUL
RUBINULUI

1,45 OBSERVATOR  (r)
2,30 Film   * SILIT SÃ UCIDÃ  (r)

6,00 Lumea lui Banciu  (r);
7,00  ªtirile B1 TV; 8,00 ªtirile
B1 TV (r); 9,00 ªtirile B1TV;
10,00 ªtirile B1 TV; 11,00
Talk B1; 12,00 ªtirile B1 TV;
14,00 ªtirile B1 TV; 16,00
Special  B1; 18,00 ªtirile B1
TV; 18,45 Aktualitatea  B1;
20,00 Sub semnul întrebãrii;
22,00 La taifas; 23,00 Lumea
lui Banciu;  0,00 ªtirile B1 TV;
1,00 Sub semnul întrebãrii  (r);
2,40 ªtirile B1TV  (r); 3,20
Special  B1  (r);  5,00  La
taifas   (r).

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 *  ªCOALA DE

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

SECRETE  (r)
23,15 Film  * CENTRUL

PÃMÂNTULUI
2,00 Trãdaþi în dragoste
2,00 Focus  (r)
3,00 Teo   (r)
4,30 Film  *  CENTRUL

PÃMÂNTULUI  (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 * CORONA-
DO; 22,15 Film *  KINTA; 0,15  Film
* CORONADO  (r); 2,00 Film *
KINTA  (r); 3,45 Gadgeturi,
gadgeturi, gadgeturi  (r).

8,00 Film serial  *  FARMECE;
9,00 Film serial  *    BUFFY,
SPAIMA VAMPIRILOR; 10,00 Film
serial  *  HERCULE  POIROT;
12,00 Film serial  *  FETELE
GILMORE; 13,00 Film serial  *
ANATOMIA  LUI  GREY; 14,00 Film
serial  * BUFFY, SPAIMA VAMPIRI-
LOR; 15,00 Film *  CRIMELE DIN
MIDSOMER; 17,00 Film serial  *
HERCULE  POIROT; 19,00 Film
serial  * FETELE  GILMORE; 20,00
Film serial  *      ANATOMIA  LUI
GREY;   21,00  Film * CRIMELE
DIN MIDSOMER; 23,00 Film  *
DINCOLO DE UªI; 1,00 Film  *
ÎNCREDERE OARBÃ; 3,00 Film
serial  *  BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR; 4,00 Film serial  *
FARMECE.
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7,00  Clubul desene animate
7,55 Zom
8,10 Omul ºi timpul
9,30 Pelerin
10,10 Televiziunea copilor
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 *  ARIZONA RIDER
2,05  Film *  EVADARE DIN

MORÞI   (r)
3,40 Pelerin  (r)
4,10 Viaþa satului  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 7,00
Teleshopping;  8,00 Cap
compass  (r); 8,30 Sfinþi ºi
meserii;  9,00 Magazin UEFA;
9,30 Motomagia; 10,00  Fabrica
de staruri;  11,00 Aventura
urbanã;  12,00 Face toþi banii;
13,00 Revoluþia lui Jamie; 13,30
România delicioasã;  14,10
Atenþie, se cântã!; 15,30  Patinaj
artistic;18,30  Rãzushow; 19,30
Topping;  20,00  Fabrica de
staruri; 20,30 Bazar;  21,00
Patinaj artistic;  0,00  Timpul
chitarelor; 1,00  Bazar  (r);
1,35 Fabrica de staruri; 3,15
Atenþie, se cântã!  (r);   4,30
Timpul  chitarelor  (r); 5,20
Mesager.

7,35 Sindromul  Edwards; 8,50
Film * TINERI ÎNSURÃÞEI;
10,25 Film * PERCY JACKSON
ªI OLIMPIENII: HOÞUL
FULGERULUI;  12,25 Film
serial  *    JIMMY ªI  HOPE;
12,50 Film  * ROMY ªI MICHE-
LE; 14,20 Film * SURORILE;
16,05  Film * CUM SÃ-ÞI
DRESEZI DRAGONUL;  17,45
Film * CRONICILE DIN
NARNIA: CÃLÃTORIE PE
MARE...; 19,35 Film serial  *
JIMMY ªI HOPE; 20,00 Film
serial *   CALIFORNICATION;
20,30 Film serial * CUM SÃ
REUªEªTI ÎN AMERICA;
21,00 Film  * HEREAFTER:
DINCOLO DE VIAÞÃ;  23,10
Film   * PRINCIPII DE VIAÞÃ;
0,40 Film * DE NEOPRIT;
2,20  Film  * POLIÞIST ÎN
MISIUNE.

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 * OLIVER TWIST
16,00 Românii au talent  (r)
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film * STRÃINUL
22,30 Film  * ÎNCHISOAREA

ÎNGERILOR
1,30 Film * STRÃINUL   (r)
3,00 Film * ÎNCHISOAREA

ÎNGERILOR   (r)
5,30 Ce se întâmplã, doctore?

(r)

7,15 Teleshpopping; 7,45 Film
serial  * SECRETE DIN
TRECUT (r); 8,45 Teleshop-
ping; 9,15 Film serial  * SECRE-
TE 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  *  ÎMBRÃÞI-
ªÃRI  PÃTIMAªE; 16,30
Poveºtiri adevãrate; 17,30 Film
serial  * SUB CERUL ÎN
FLÃCÃRI; 19,30 Film serial *
SUFLET  VÂNDUT; 20,30 Film
serial *   FORÞA  DESTINULUI;
22,00 Film serial *   LOLA;
23,30 Film serial * 7 PÃCATE;
0,30 Poveºtiri adevãrate  (r);
1,30 Film serial *   ÎMBRÃÞI-
ªÃRI  PÃTIMAªE (r); 2,15 Film
serial *  ESMERALDA  (r); 3,30
Doame de poveste   (r); 4,15
Film serial *  7 PÃCATE   (r);
5,00 Poveºtiri adevãrate  (r).

8,45 Film *  SCOOBY  DOO
(r);  9,15 Acasã în bucãtãrie  (r);
10,15  Film serial *    STRÃINI
ÎN AMERICA (r);  11,15
Descoperã România; 11,45
Gala Premiilor Gopo 2012  (r);
17,30 Film serial *   GOSSIP
GIRL; 18,30 Film serial *
CASA DE STICLÃ; 20,00  Film
* FIGURANÞII; 22,30 Film *
NOAPTEA DE LA VARENNES;
1,15 Film * CORBII  (II); 2,45
Film  *  NOAPTEA DE LA
VARENNES   (r).

07,00 Observator
10,00 Film * CUCERITORUL
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  * FAMILIA  JONES
1,30 Film * CUCERITORUL  (r)
3,15 Film serial *    HERCULE

(r)
4,00 Film * FAMILIA  JONES

(r)
5,45 Film serial * LALE

6,00 Aktualitatea B1   (r); 7,00
ªtirile  B1 TV; 8,00 Lumea lui
Banciu  (r);  9,00 ªtirile
B1TV;   10,00  Weekend B1;
12,00 ªtirile B1 TV;  13,00 La
taifas  (r); 14,00 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 La taifas;  0,00
ªtirile Pro TV; 1,00 X-Press
(r);   3,00 Monden  B1  (r);
5,00 Pasul Fortunei  (r).

7,00 Cu lumea-n cap  (r)
7,30 Teleshopping
9,00 Flavours, 3 bucãtari
9,30 Film serial *    PITICI ªI

TÃTICI
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 * PRIZONIERII

TIMPULUI
16,15  Schimb de mame (r)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * JAF ÎN STIL

ITALIAN
23,00 Mondenii  (r)
0,00 Bãtrâni ºi neliniºtiþi  (r)
0,30 Film * UCIGAªII DE

VAMPIRI
2,30 Focus  (r)
3,00 F Pod  (r)

6,00 Pitici de varã  (r); 7,00
Pastila Vouã  (r); 7,30 Taxi
Driver  (r); 8,30 Baronii  (r);
9,15 Film serial *     SUFLETE
PERECHE  (r);  10,15  Film
serial  *  DRAGOSTE DULCE –
AMARÃ  (r); 11,15 Film serial  *
AVENTURILE  LUI TARZAN;
12,15 Film serial *    OCOLUL
PÃMÂNTULUI ÎN 80 DE ZILE;
14,15 Film * SANDOKAN
REBELUL;  16,45  Poamã
acrã (r); 18,30 ªtiri Naþional
TV; 19,15 Film serial  *  SU-
FLETE  PERECHE; 20,15
Iubire interzisã; 22,00 Film *
PROMISIUNEA;  0,30 Film
serial *    OCOLUL PÃMÂNTU-
LUI ÎN 80 DE ZILE    (r);
2,30 Schimb de vieþi  (r);
4,00 Taxi Driver  (r).

6,00 Film  * CAMPIOANELE;
8,00  Film serial *   FETELE
GILMORE;  11,00 Film *
PLANUL PERFECT;  13,00
Film serial  *     HERCULE
POIROT;  15,00 Film  *
VERDICT  FINAL; 17,00 Film
serial  *   SOÞIA  PERFECTÃ;
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  *  DINCOLO DE
UªI; 4,00 Film  * FÃRÃ
CONTROL.
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TVR 1

DUMINICÃ - 1 aprilie

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 Universul Celibidache
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 * DOAR PRIE-

TENI
23,10  Garantat 100%
0,10 Film * VIAÞÃ DUBLÃ
1,55 Film * ARIZONA RIDER

(r)
3,35   Jurnalul TVR   (r)
4,35 Universul credinþei  (r)
6,15 Teleshopping

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 Fii în formã!; 15,30
Patinaj artistc; 18,00 Pescar
hoinar; 18,35 Cooperativa
Agricolã de Fotbal; 19,30 Pe
picior mare;  20,00 Fabrica
de staruri; 20,30 Film *
KIMBERLY;  22,20 Poate nu
ºtiai;  22,30 Ora de ºtiri;
23,30 Fabrica de staruri; 0,00
Acadeaua; 1,00 Poate nu ºtiai
(r); 1,15 Film  *  KIMBERLY
(r);  3,00 Info Mediu  (r); 3,30
Cap compas  (r); 4,00 Sfinþi ºi
meserii  (r); 4,30 Acadeaua
(r); 5,20 Mesager.

6,00 Film * TONA ªI PAQUI-
TA;  7,30  Producãtorul; 8,55
Film  * PRIETENI CU BANI;
10,25 Film  * MORGEN;
12,05 Film *  ANTRENORUL;
13,35  Film  * TÃRÂMUL
MONªTRILOR; 15,15 Film *
PÃCÃTOASA; 16,50 Film *
MAMMUTH;  18,20 Film * O
POVESTE ÎNCÂLCITÃ;
20,00 Film * CASTORUL;
21,30 Film serial *   NORO-
CUL; 22,35  Film * BUNÃ!
CE FACI?; 0,20 Film *
ROMANTICII.

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

(r)
13,00 ªtirile
13,05 Apropo TV
14,00 MasterChef   (r)
16,00 Film * SECRETE DE

FAMILIE
18,00 România, te iubesc!
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * FOCUL MAGIC
22,30 Film * RECHINII

UCIGAªI
0,45 Apropo TV  (r)
1,30 Film * FRACUL MAGIC
3,30 Film * RECHINII

UCIGAªI   (r)
5,30 ProMotor    (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  * ÎMBRÃÞI-
ªÃRI PÃTIMAªE;  16,30
Doamne de poveste; 17,30
Film serial  * SUB CERUL ÎN
FLÃCÃRI; 19,30 Film serial  *
SUFLET  VÂNDUT;  20,30
Film serial *   FORÞA DESTI-
NULUI; 22,00  Film serial  *
LOLA; 23,30 Film serial * 7
PÃCATE; 0,30 Doamne de
poveste  (r);  1,30 Film serial
*   ÎMBRÃÞIªÃRI  PÃTIMA-
ªE  (r).

8,45 Happy  Hour  (r); 10,00
Film serial  *  CASA DE
STICLÃ  (r); 11,15   Film serial
*  BEN 10: ECHIPA EXTRATE-
RESTRÃ (r);  10,45  Film serial
*     GOSSIP  GIRL  (r); 12,45
Acasã în bucãtãrie  (r); 13,45
ProMotor; 14,15 Lumea Pro
Cinema;  14,45 Zoom în 10;
15,00 Film   * FIGURANÞII
(r);  17,30 Film serial  *
GOSSIP  GIRL: INTRIGI LA
NEW  YORK; 18,30 Film serial
* CASA DE STICLÃ; 20,00
Film * MARELE  SINGURATIC;
22,00 Blestemul dragonului;
0,00 Film serial *CASA DE
STICLÃ; 1,30 Blestemul
dragonului  (r);  3,00 Lumea
Pro Cinema  (r);  3,30 Apropo
TV  (r).

5,45 Film serial  *    LALE
7,00 OBSERVATOR
10,00  Film * MINCINOSUL

MINCINOªILOR
12,00 Meºter-eºti
12,30 Întâmplãri hazlii
13,00 OBSERVATOR
13,30 Gabi Firea Show
16,00 OBSERVATOR
16,15 Te cunosc de undeva!

(r)
19,00 OBSERVATOR
20,20 În puii mei!
21,40 Plasa de stele
23,15 Film * OPERAÞIUNEA

DELTA FORCE
1,15 În puii mei!  (r)
2,30 Film * MINCINOSUL

MINCINOªILOR  (r)
4,00 Film  * OPERAÞIUNEA

DELTA FORCE   (r)

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 Pasul
urmãtor; 21,00 Sub semnul
întrebãrii; 23,00 Lumea lui
Banciu; 0,00 ªtirile B1 TV;
1,00  Cinemas;  2,00 Doctor
B1 (r); 3,40  Doctor B1  (r);
5,00 Condamnaþii  (r).

7,00 Camera de râs
7,30 Teleshopping
8,00 Verde în faþã  (r)
9,00 Flavours, 3 bucãtari
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  (II)
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  (II)  (r)
3,30 F Pod

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  *  AVENTURI-
LE LUI TARZAN  (r); 11,00 Film
* SANDOKAN REBELUL  (r);
13,30 Sã v-amintiþi duminica;
16,45   Iubire  interzisã  (r);
18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15
Film serial * SUFLETE  PERE-
CHE; 20,15 Poamã acrã;  22,00
Fosta  mea iubire; 23,45 Film  *
PROMISIUNEA  (r); 2,15
Schimb de vieþi  (r);  3,30
Consilier de urgenþã  (r); 5,00
Pitici de varã  (r).

6,00 Film  * ÞINUTUL
VINULUI; 8,00 Film serial *
ANATOMIA LUI GREY; 13,00
Film serial * HERCULE
POIROT; 15,00 Film   * FÃRÃ
CONTROL; 17,00  Film *
ÎNCREDERE OARBÃ:  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  * VERDICT FINAL;
3,00  Film  * DINCOLO DE
UªI.

TVR 1

LUNI - 2 aprilie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

7,00 Telejurnal matinal
9,10 Film serial *   SECRETELE

LA PALAT
10,25 Jocuri ºi interese  (r)
11,25 Dincolo de celebritate
11,30 Presã ºi putere  (r)
12,30 Fabrica de staruri
12,45 Film serial *   LEGENDELE

PALATULUI
14,00 Telejurnal
14,45 Teleshopping
15,30 Maghiara de pe unu
16,50 Film  * BRUNO ªI BENNY

(IV)
17,40 Film serial * LEGENDA

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

LEA   (III)
22,15 Cu ochii’n 4
23,15 Replay
0,35 Nocturne
1,35 Film * BRUNO ªI BENNY

(IV)  (r)
2,20 Cu ochii’n 4  (r)
3,10 Fabrica de staruri  (r)
3,20 Jurnalul TVR  (r)
4,20 Prim-plan (r)
5,10 Film serial  *  SECRETELE

DE LA PALAT  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 7,00 Teleshop-
ping; 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 Pastila de sãnãtate; 18,30 Pe
picior mare  (r); 19,00 Arena leilor;
20,00 Fabrica de staruri; 20,30 Ora
de business; 21,30 La mustaþã;  22,00
Ora de ºtiri;  23,30 Fabrica de
staruri; 0,00 Film serial *  LEGE ªI
ORDINE; 0,55 Azi despre mâine;
1,30 Film serial * CATERINA ªI
FICELE EI  (r); 2,20 Fabrica de
staruri   (r); 2,45 Ora de business  (r);
3,40 La mustaþã  (r); 4,30 Confesiuni
(r); 5,20 Mesager.

6,00 Film * PÃCÃTOASA; 7,30 Filme
* POVESTE ÎNCÂLCITÃ; 9,10 Film
*  DRAGÃ, AM MICªORAT
COPIII!;   10,45 Film  * BILETUL
DE LOTERIE; 12,25 Film  *
CASTORUL; 13,55 Film * EVITA;
16,10 Film * PRINÞESA; 17,45 Film
* AMOR ÎN STIL ITALIAN;   19,30
Pe platourile de filmare; 20,00 Film  *
AVALON;  22,05 Film serial  *
URZEALA  TRONURILOR;  23,05
Film serial *  CALIFORNICATION;
23,35 Film serial * CUM SÃ
REUªEªTI ÎN AMERICA; 0,05
Film *  DESTINUL UNUI RÃZBOI-
NIC; 1,45 Film  *  POATE.

6,00 România, te iubesc!  (r)
7,00 ªtirile PRO TV
10,00 Film *  CUM SÃ DAI

AFARÃ DIN CASÃ UN BURLAC
DE 30 DE ANI     (r)

12,00 Film serial *   TÂNÃR ªI
NELINIªTIT

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

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

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

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

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

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

NISIP ÎNSÂNGERAT  (r)
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).

9,30 Film serial *   BEN 10: ECHIPA
EXTRATERESTRÃ  (r); 9,30
Teleshopping; 9,45 Happy  Hour;
11,00 Teleshopping;  11,15 Film serial
* SCOOBY  DOO; 11,45 Film serial *
CASA DIN STICLÃ; 13,30 Lumea
Pro Cinema  (r);  14,00 Lumea Pro
Cinema  (r);  14,30 Acasã în
bucãtãrie; 15,30 Film serial * GOSSIP
GIRL: INTRIGI LA NEW YORK
(r); 16,30 Film *  MARELE  SINGU-
RATIC  (r);  18,30 Film serial *
CASA DE STICLÃ; 20,00 Film serial
*   ÎN MINTEA CRIMINALULUI;
21,00 Film serial *    ACEEAªI
CHRISTINE, ALTE AVENTURI;
22,00 Film  * RÃUL NU MOARE
NICIODATÃ;  0,00 Film serial *
POLIÞIªTI CU PROBLEME; 1,00
Film  * RÃUL NU MOARE NICIO-
DATÃ  (r); 2,30 Film serial *   ÎN
MINTEA CRIMINALULUI  (r); 3,15
Film serial *   POLIÞIªTI CU
PROBLEME  (r); 4,00 Lumea Pro
Cinema  (r); 4,30 Apropo TV.

6,00 OBSERVATOR
8,00 Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul meu
11,30  Întâmplãri hazlii  (r)
12,00 Film serial *   LEGE ªI

ORDINE: BRIGADA SPECIALÃ
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Film * DETONATORUL
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film * DETONATORUL  (r)
3,00 Film serial *  AVENTURILE

LUI  SINDBAD   (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  Aktualitatea
B1; 20,00 Sub  semnul
întrebãrii; 22,00 Ultimul cuvânt;
23,00  Lumea lui Banciu; 0,00
ªtirile B1 TV; 1,00 Sub semnul
întrebãrii  (r); 2,40   ªtirile B1
TV  (r);  3,20 Special B1  (r);
4,10 Aktualitatea 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 Focus monden  (r)
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 serial *   CSI:

INVESTIGAÞII
0,30 Focus   (r)
1,30 Soacra la putere
2,30 Îmblânzirea scorpiei
3,30 Film serial *   NIMENI NU-I

PERFECT    (r)
5,00 Film serial *    TRÃSNIÞII  (r)

6,00 Film serial *  HERCULE
POIROT; 8,00 Film serial *       FAR-
MECE;   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
* UN DAR MINUNAT; 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 *
FARMECE;  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); 8,45 Baronii  (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 Desire; 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   REGE-
LUI; 22,45 Jocker  (r); 0,30 Desire (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 - 3 aprilie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

7,00 Telejurnal matinal
9,10 Film serial  * SECRETELE

DE LA PALAT
10,25 Cu ochii’n 4  (r)
11,25 Dincolo de celebritate
11,30 M.A.I. aproape de tine  (r)
12,00 Finanþe ºi afaceri
12,30 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  (V)
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

(V)  (r)
1,30 Finanþe ºi afaceri  (r)
2,00 Revizie tehnicã

6,00 Ora de ºtiri  (r); 7,00
Teleshopping; 8,00  Rãzushow
(r); 9,00 Cooperativa Agricolã de
Fotbal!  (r); 10,00 Fabrica de
staruri; 11,00 Confesiuni  (r);
12,00 Ora de business   (r);
13,00 La mustaþã  (r);  14,00
Tribuna partidelor parlamentare;
14,35 Împreunã în Europa;
15,30 Teleshopping; 16,00 Film
serial  * CATERINA ªI FIICELE
EI  (r); 17,00 Confesiuni; 18,00
Info + ora 18;  18,15 Meserie;
18,25 Film * POVESTEA UNEI
VÃDUVE  (I); 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); 4,30 Confesiuni  (r);  5,20
Mesager.

6,00 Film * AMOR ÎN STIL
ITALIAN;  7,45 Film * ÎL VEI
ÎNTÂLNI PE STRÃINUL
VISURILOR TALE; 9,25 Film *
PRIETENA PERFECTÃ;  10,50
Film * ÎN BÃTAIA  VÂNTULUI;
12,30  Film * BATMAN: SUB
MASCA ROªIE; 13,45 Film  *
NEÎNFRÂNT;  16,00 Film  *
KARATE KID;  18,20 Film  *
FERICIÞI PE VECI;   20,00
Film  * LUPUL; 21,35 Film *
POLIÞIST ÎN MISIUNE;
23,20   Film serial  *  CAMELOT;
1,00 Film  * JACKASS  3; 2,35
Film *  DIVORÞURI.

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 DESTI-
NULUI  (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  *   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
Film serial  *  ESMERALDA  (r); 3,30
Doamne de poveste  (r); 4,15 Film
serial  *  7 PÃCATE  (r); 5,15 Poveºtiri
adevãrate  (r).

9,00 Film serial * SCOOBY  DOO  (r);
9,30 Teleshopping;   9,45  Happy
Hour; 11,15 Teleshopping; 11,15 Film
serial *   SCOOBY  DOO;  11,45
ProMotor  (r); 12,15  Acasã în
bucãtãrie  (r); 13,15 Teleshopping;
13,45 Film serial *   AVOCAÞI DE
SERVICIU;  14,45 Film serial *
CASA DE STICLÃ  (r); 16,15 Acasã
în bucãtãrie; 17,15 Film serial *
ACEEAªI CHRISTINE, ALTE
AVENTURI  (r); 18,15  Film serial  *
CASA DE STICLÃ;  20,00 Film serial
*  ÎN MINTEA ERICÃI; 21,00 Film
serial  * ACEEAªI CHRISTINE, ALTE
AVENTURI;  22,00  Film   * TRUPA
DE ªOC; 0,00  Film serial  *
POLIÞIªTI CU PROBLEME; 1,00
Film * TRUPA DE ªOC  (r); 2,30 Film
serial *   ÎN MINTEA CRIMINALULUI
(r);  3,15 Film serial *   POLIÞIªTI CU
PROBLEME  (r); 4,00 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 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 * NU PE GURÃ!
3,00 Film serial * AVENTURILE

LUI SINDBAD
3,45 Acces direct  (r)

6,00 Lumea lui Banciu  (r); 7,00
ªtirile B1 TV;  8,00 ªtirile B1 TV;
9,00 ªtirile B1 TV; 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
B1 TV;   16,00 Talk B1;  17,00
ªtirile B1 TV; 18,00 Special B1;
19,00  Aktualitatea B1; 20,00 Sub
semnul întrebãrii; 22,00 Ultimul
cuvânt; 23,00 Lumea lui Banciu;
0,00  ªtirile B1 TV;  1,00  Sub
semnul întrebãrii  (r); 2,40 ªtirile
B1TV  (r); 3,20 Special B1  (r);
4,10  Aktualitatea B1  (r).

6,00 Cireaºa de pe tort  (r)
7,00 Totul despre mama
8,00 Viceversa  (r)
09,00 Teleshopping
09,30  Film serial *   ÎNTÂLNI-

REA INIMILOR  (r)
10,30 Film serial  *  CSI:

INVESTIGAÞII  (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 * OPERAÞIUNEA

DELTA FARCE
22,15 Film serial  *  TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
23,45 Film serial *   CSI:

INVESTIGAÞII
0,30 Focus  (r)
1,30 Film * OPERAÞIUNEA

DELTA FARCE   (r)
3,30 Film serial *   NIMENI NU-I

PERFECT   (r)
5,00 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
Grupul Vouã  (r); 12,15 Desire;
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 Desire (r); 1,00
Film serial  * ÎN CÃUTAREA
FERICIRII  (r); 2,00 Film serial  *
AMAZON  (r); 3,00 Schimb de vieþi
(r); 4,30 Sare ºi piper  (r).

6,00 Film serial *   HERCULE
POIROT; 8,00  Film serial  *
FARMECE; 9,00 Film serial *
BUFFY, SPAIMA  VAMPIRI-
LOR; 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  * O NOUÃ
ªANSÃ; 17,00 Film * CRIMELE
DIN  MIDSOMER;   19,00 Film
serial  *   FETELE GILMORE;
20,00 Film serial  *   ANATOMIA
LUI  GREY;  21,00 Film *
URMÃRIRE FATALÃ;  23,00
Film  * SORA  BETTY; 1,00 Film
* UN DAR MINUNAT; 3,00 Film
serial  *   BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR; 4,00 Film serial *
FARMECE.

TVR 1

MIERCURI - 4 aprilie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL NAÞIONAL TV

7,00 Telejurnal matinal
9,10 Film serial  *  SECRETELE

DE LA PALAT
11,25 Omul ºi timpul  (r)
11,50 Zoom
12,00 Pelerin  (r)
12,30 Fabrica de staruri
12,45 Film serial  *  LEGENDE-

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

BENNY  (VI)
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

(VI)  (r)
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)
5,00 Film serial *    SECRETE-

LE DE LA PALAT  (r)
6,15 Teleshopping

7,00 Teleshopping;  8,00 Pastila de
sãnãtate  (r); 8,10 Meserie: scriitor;
8,25 Film  * POVESTEA UNEI
VÃDUVE   (I)  (r); 10,00 Fabrica de
staruri; 11,00 Confesiuni  (r);   12,00
Ora de business; 13,00 La mustaþã
(r); 14,00 Teleshopping; 14,35
Împreunã în Europa!;   15,30
Teleshopping;  16,00 Film serial *
CATERINA ªI FIICELE EI;  17,00
Confesiuni;  18,00 Info + ora 18;
18,15 Meserie: scriitor; 18,25 Film   *
POVESTEA UNEI VÃDUVE  (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; 0,55 Fii în formã!; 1,25 Film
serial * CATERINA ªI FIICELE EI
(r);  2,15 Fabrica de staruri  (r); 2,45
Ora de business  (r);  3,40 La mustaþã
(r); 4,30 Confesiuni  (r);  5,20
Mesager.

6,00 Film *  KARATE KID; 8,20 Pe
platourile de filmare;  8,50 Film *
FERICIÞI PE VECI; 10,30 Film *
PLAN DE REZERVÃ; 12,15 Tony
Curtis; 13,55 Film *  MAMMA  MIA-
FILMUL!;  15,50 Film * TURISTUL;
17,30 Film * CUM ªTII DACÃ AI
NOROC?; 19,35 Film serial  *
JIMMY ªI HOPE; 20,00 Film *
CASTORUL; 21,30 Film *  CIRCUL
ORORILOR: ASISTENTUL
VAMPIRULUI; 23,20   Film serial *
URZEALA  TRONURILOR; 0,25
Film  * AGENÞII DE REZERVÃ;
2,10 Film * AM CEVA SÃ-ÞI  SPUN.

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 * CORINA, CORINA
16,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI

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

Comedie
22,00 ªtirile Pro TV
23,30 Film *  ACADEMIA DE

POLIÞIE 5
0,30 ProMotor (r)
1,00 Apropo TV (r)
2,00 ªtirile Pro TV  (r)
3,30 Film  *  ACADEMIA DE

POLIÞIE 5  (r)
5,00  România, te iubesc!  (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  * 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  PÃTIMA-
ªE  (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 de noapte  (r).

8,00 Film serial *  AVOCAÞI DE
SERVICIU  (r); 9,00 Film serial *
SCOOBY  DOO   (r); 9,30 Teleshop-
ping; 9,45  Happy  Hour;   11,00
Teleshopping; 11,15 Film serial  *
SCOOBY  DOO;  11,45 Descoperã
România  (r); 12,15 Acasã în bucãtãrie
(r); 13,15 Teleshopping; 13,45 Film
serial *  AVOCAÞI DE SERVICIU;
14,45  Film serial *  CASA DE STICLÃ
(r);  16,30 Acasã în bucãtãrie; 17,30
Film serial  * ACEEAªI  CHRISTINE,
ALTE AVENTURI   (r);  18,30 Film
serial *  CASA DE STICLÃ; 20,00
Film serial  *  ÎN MINTEA CRIMINA-
LULUI;   21,00 Film serial  *
ACEEAªI CHRISTINE, ALTE
AVENTURI; 22,00  Film   * NAªUL
STRESAT; 0,00  Film serial *
POLIÞIªTI CU PROBLEME;  1,00
Film  * NAªUL STRESAT  (r);   2,30
Film serial *  ÎN MINTEA CRIMINA-
LULUI; 3,15 Film serial * POLIÞIªTI
CU PROBLEME  (r);  4,00 Lumea
Pro Cinema  (r); 4,30  Apropo TV  (r).

6,00 Observator
8,00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul meu
11,10 Teleshopping
11,30 Plasa de stele  (r)
13,00 Teleshopping
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 Observator
17,00 Acces direct
19,00  Observator
20,20 Te pui cu blondele?
21,50 Film serial  * MR. BEAN
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,30 Film serial  * LA BIROU

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
Aktualitatea B1; 20,00 Sub
semnul întrebãrii; 22,00
Ultimul cuvânt;  23,00  Lumea
lui Banciu;  0,00  ªtirile B1
TV; 1,00  Sub  semnul
întrebãrii  (r); 2,40  ªtirile B
1 TV  (r); 3,20  Special  B1
(r); 4,10   Aktualitatea 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  *  ÎNTÂLNI-

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

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

REA  INIMILOR
15,00 Totul despre mame  (r)
16,00 Cireaºa de pe tort  (r)
17,00 Film serial *   TRÃSNIÞII (r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30  Iubiri secrete
20,30 Cronica cârcotaºilor
22,15  Film  serial  *  TRÃSNIÞII
23,15 Focus  monden
23,45 Film serial *  CSI:

INVESTIGAÞII
0,30 Focus  (r)
1,30 Cronica cârcotaºilor   (r)
3,30 Film serial *   NIMENI NU-

I PERFECT   (r)
5,00 Film serial  *  TRÃSNIÞII  (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  VAMPI-
RILOR;  15,00  Film * FÃRÃ
CONTROL;  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  * O NOUÃ ªANSÃ; 3,00 Film
serial  *  BUFFY, SPAIMA
VAMPIRLOR; 4,00 Film serial *
FARMECE.

6,00 Albumul Naþional  (r); 7,45 Film
serial  *  DRAGOSTE DULCE –
AMARÃ  (r); 9,00 Film serial *
TRIUNGHIUL IUBIRII 2 (r); 10,00
Film serial  * SUFLETE PERECHE;
11,00 Film serial  *  ÎN CÃUTAREA
FERICIRII  (r); 12,15 Gadgeturi,
gadgeturi, gadgeturi;  12,45 Grupul
Vouã  (r); 13,00 Nu suntem blonde  (r);
15,30 Film serial  *  DESTINUL
REGELUI  (r); 16,30 Film serial  *
AMAZON;  17,30 Film serial *
DRAGOSTE DULCE AMARÃ; 18,30
ªtiri Naþional TV; 19,15 Film serial  *
TRIUNGHIUL IUBIRII  2;  20,15 Film
serial  * SUFLETE PERECHE;  21,15
Film serial  * DESTINUL REGELUI;
22,45  Fosta mea iubire  (r); 0,30
Gadgeturi, gadgeturi, gadgeturi (r);
1,00  Film serial  *  ÎN CÃUTAREA
FERICIRII   (r);  2,00 Film serial  *
AMAZON  (r); 3,00 Pitici de varã; 5,00
Taxi Driver (r).
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Filmele din perioada 30.03 - 5.04.2012

JOI - 5 aprilie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

8,00 Jurnal matinal
9,10 Film serial *   SECRETELE

DE LA PALAT
10,20 Zoom
10,25 Ne vedem la TVR!  (r)
11,55 Dincolo de celebritate
12,00 Bebe magia
12,30 Fabrica de staruri
12,45 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 Wild Carpathia
23,50 Ca la carte
0,20 Bebe magia  (r)
0,50 Tezaur folcloric  (r)
1,50 Wild Carpathia
2,55 Interes general  (r)
3,20 Fabrica de staruri  (r)
3,30 Jurnalul  TVR  (r)
4,30 Jurnal plus  (r)
5,10 Film serial * SECRETELE

DE LA PALAT  (r)
6,10 Zoom
6,15 Teleshopping

6,00 ORA DE ªTIRI  (r);  7,00
Teleshopping; 8,00 Pastila de
sãnãtate  (r); 8,10 Meserie: scriitor;
8,25 Film * POVESTEA UNEI
VÃDUVE  (III)   (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; 17,00
Confesiuni; 18,00 Info + ora 18;
18,20 Film *   FARUL SINGURA-
TIC;  20,00 Fabrica de staruri;
20,30 Ora de business; 21,30 La
mustaþã;   23,30 Fabrica de staruri;
0,00 Film serial *  LEGE ªI
ORDINE  (r); 0,55 Meserie: scriitor;
1,05 Pericol de explozie  (r); 2,20
Fabrica de staruri  (r); 2,45 Ora de
business  (r); 3,40 La mustaþã   (r);
5,20 Mesager.

6,00 Film * TURISTUL; 7,45 Film
* TRON: MOªTENIREA; 9,45
Film * CASTORUL;  11,15 Film *
LIPIT DE TINE;  13,10 Film * DE
NEOPRIT; 14,50 Film * RAMONA
ªI BEEZUS; 16,35 Film * UN
GINERE DE ÎMPRUMUT;  18,10
Film  *  MATINAL CU SCANDAL;
20,00 Viaþã de gunoier; 21,40
Film * MARELE JAF;  23,05 Film
* RECOLTA ÎNSÂNGERATÃ;
0,40 Film  * OMUL – LUP; 2,40
Film  *  AMOR LA DISTANÞÃ.

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

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

NELINIªTIT
13,00 ªtirile PRO TV
14,00 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 Film  *  CONDAMNAÞII
23,30 ªtirile Pro TV
0,00 Film  * ROMAN DE

DRAGOSTE
1,30 ªtirile Pro TV  (r)
3,00 Film *  CONDAMNAÞII   (r)
4,30 Film *  ROMAN DE

DRAGOSTE  (r)

6,15 Film serial *    IUBIRE
BLESTEMATÃ  (r); 7,15 Teleshop-
ping; 7,45 Film serial  * SUB CERUL
ÎN FLÃCÃRI;  8,45  Teleshopping;
9,15 Film serial *   SECRETE DIN
TRECUT  (r);  10,15 Teleshopping;
10,45 Film serial  *   SUFLET
VÂNDUT  (r); 11,45 Teleshopping;
12,15 Film serial  *  EVA LUNA  (r);
14,00 Teleshopping; 14,30  Film serial
*  ESMERALDA;  15,30  Film serial *
ÎMBRÃÞIªÃRI PÃTIMAªE; 16,30
Poveºtiri adevãrate; 17,30 Film
serial  *    SECRETE DIN TRECUT;
19,30 Film serial * SUFLET
VÂNDUT;  20,30 Film serial  * 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  *  ÎMBRÃÞI-
ªÃRI  PÃTIMAªE  (r); 2,15 Poveºtiri
de noapte (r); 2,45 Film serial  *
ESMERALDA   (r); 3,30 Doamne de
poveste  (r); 4,15 Film serial *   7
PÃCATE  (r); 5,15 Poveºtiri
adevãrate  (r).

8,00 Film serial *  AVOCAÞI DE
SERVICIU; 9,00 Film serial *
SCOOBY DOO (r); 9,30 Teleshop-
ping; 9,45 Happy  Hour;  11,00
Teleshopping;  11,15 Film serial  *
SCOOBY  DOO; 11,45  Lumea Pro
Cinema  (r); 12,30  Acasã în bucãtãrie;
13,15 Zoom în 10; 13,30 Teleshop-
ping; 14,00  Film serial  * AVOCAÞI DE
SERVICIU; 15,00 Acasã în bucãtãrie;
16,00 F Film serial *  CASA DE
STICLÃ   (r);  17,30 Film serial *
ACEEAªI CHRISTINE, ALTE
AVENTURI;  18,30 Film serial * CASA
DE STICLÃ;    20,00 Film serial * ÎN
MINTEA CRIMINALULUI; 21,00
Film serial  * M.A.S.H.; 22,00 Film *
CÂNTECUL  LIBERTÃÞII;  0,15 Film
serial * POLIÞIªTI CU PROBLEME;
1,15 Film  *  CÂNTECUL LIBERTÃ-
ÞII   (r); 3,00 Film serial *   ÎN MINTEA
CRIMINALULUI  (r);  3,45 Film serial
*  POLIÞIªTI CU PROBLEME  (r);
4,30 Lumea Pro Cinema   (r); 5,00
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 * AFACERI  NETER-

MINATE
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
Actualitatea B1;  20,00  Sub
semnul întrebãrii;  22,00 Ultimul
cuvânt; 23,00 Lumea lui Banciu;
0,00   ªtirile B1 TV; 1,00 Sub
semnul întrebãrii  (r); 2,40 Ultimul
cuvânt   (r); 3,20 Special B1 TV
(r);  4,10 Aktualitate B1  (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 * CSI:

INVESTIGAÞII  (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 serial *  CSI:

INVESTIGAÞII
0,30 Focus  (r)
1,30 Viceversa  (r)
2,30 Flavours, 3 bucãtari
3,00 Levintza prezintã  (r)
3,30 Film serial *   NIMENI NU-I

PERFECT   (r)
5,00 Film serial *    TRÃSNIÞII  (r)

6,00 Pitici de varã  (r);  7,45 Film serial  *
DRAGOSTE DULCE AMARÃ  (r);
9,00 Film serial  *  TRIUNGHIUL
IUBIRII 2  (r); 10,00 Film serial *
SUFLETE PERECHE  (r); 11,00 Film
serial  *  ÎN CÃUTAREA  FERICIRII;
12,00 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 MIDSO-
MER; 12,00 Film serial  * OFIÞERI
ÎNCEPÃTORI; 13,00 Film serial  *
ANATOMIA LUI GREY;  14,00
Film serial  *    BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR; 15,00 Film  *
URMÃRIRE FATALÃ; 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 MIDSO-
MER; 3,00 Film serial *    BUFFY,
SPAIMA VAMPIRILOR; 4,00 Film
serial *  FARMECE; 5,00
Nevestele din Orange County.

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

LORAX: PROTECTORUL PÃDURII 3D

UN SPION CARE ªTIA PREA MULTE

Ore de spectacol:
11:00, 14:00, 16:30
Gen film:
Animaþie, Familie
Cu:
Zac Efron, Danny
DeVito, Ed Helms
Regizor:
Chris Renaud, Kyle Balda
Furia titanilor 3D
Ore de spectacol:
19:00, 21:15
Gen film:
Acþiune, Fantastic
Cu: Liam Neeson,
Ralph Fiennes, Sam
Worthington
Regizor:
Jonathan Liebesman

Ore de spectacol:
30.03 - 1.04
18:00; 20:15
2.04 - 5.04
16:00; 18:00; 20:15
Joi - ora 14:00; Tarif întreg: 8 lei;
...Mama ei de tranziþie!?!

Ore de spectacol: 14.00;16.00
Tarif întreg: 8 lei;
Tarif redus: 6 lei

Gnomeo ºi Julieta
Proiecþie  digitalã 3D BLUE RAY
Ora:12.00; Tarif întreg: 10 lei.

Green Lantern 3D:
Protectorul Universului

Proiecþie  digitalã 3D BLUE RAY
Ore de spectacol:
14:00; Joi: 14:00; 16:00; 18:00
Tarif întreg: 10 lei.
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Anunþul tãu!
S.C. ARRAY SMTD SRL, localitatea Bucovãþ, nr.
594, organizeazã selecþie de oferte pentru întoc-
mirea documentaþiei în vederea accesãrii de fon-
duri nerambursabile prin FEADR, Mãsura 3.1.3..
Termenul-limitã pentru primirea ofertelor
31.03.2012, ora 12.00. Deschiderea ofertelor va
avea loc în data de 02.04.2012, ora 13.00. Per-
soanã de contact Vãtãman Sever, telefon: 0720/
154.441, e-mail: server.vataman@gmail.com.
II Popescu Mihail anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de obþinere a au-
torizaþiei de mediu privind activitatea cultiva-
rea cerealelor, plantelor leguminoase ºi plan-
telor producãtoare de seminþe oleaginoase ce
se desfãºoarã în comuna Giurgiþa, judeþul
Dolj. Informaþii privind potenþialul impact asu-
pra mediului pot fi consultate la sediul ARPM
Craiova, strada “Petru Rareº” nr. 1, zilnic în-
tre orele 9.00 – 14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul ARPM Craiova, pânã
la data de 14.04.2012.
Pierdut anexã la certificatul de înregistrare
pentru: - punct de lucru secundar – localita-
tea Tg. Jiu, str. “Liviu Rebreanu” nr. 2, jud.
Gorj, cod 1400; - punct de lucru secundar –
localitatea Rm. Vâlcea, str. “Depozitelor” nr.
10, jud. Vâlcea, cod 1000. Se declarã nule.

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

OFERTE SERVICIU
Prepar torturi pentru mese
festive, folosind ingredien-
te naturale. Relaþii la tele-
fon: 0740/645.126.
Filmez, fotografiez la pre-
þuri avantajoase albume
digitale cu calitate de înal-
tã rezoluþie ºi filmãri de
înaltã clasã HD sau DV.
Telefon: 0766/359.513.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Profesoarã liceu meditez
lmba românã, orice nivel.
Telefon: 0770/661.161.
Amenajãri construcþii. Te-
lefon: 0753/046.965.
Executãm  lucrãri de tapi-
þere ºi mobilier de recon-
diþionat. Telefon: 0724/
787.267.

Ieftin! execut reparaþii frigi-
dere ºi lãzi frigorifice la do-
micilil clienþilor. Telefon:
0740/895.691.
Execut instalaþii sanitare,
preþ avantajos. Telefon:
0763/360.851.
Remediez ºi execut tâm-
plãrie PVC ºi aluminiu, preþ
convenabil. Telefon:
0761/136.407.
Caut persoanã pentru în-
grijire bãtrân imobilizat
pentru ajutor în Craiova.
Telefon: 0723/317.622.
Jurist înfiinþez societãþi co-
merciale, deschid puncte
de lucru, modificare capi-
tal, cesiune pãrþi, modifica-
re sediu social. Telefon:
0761/633.118.
Cadastru apartamente.
Telefon: 0744/345.112.
Pictez icoane foiþã ºi în ulei
sau tablouri peisaje,
portrete, etc. la comandã.
Telefon: 0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez pen-
tru categoria B. Telefon: 0744/
211.789; 0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0771/215.774;
0722/943.220.

Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0753/046.965

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonie-
rã parter, Rovine, termopa-
ne, uºã metalicã, parchet.
Telefon: 0752/641.487.
Particular, camerã cãmin,
vis –a -vis Moara Gorjului
– 22 mp, stare bunã, po-
sibilitãþi pentru grup sani-
tar, preþ 52.000 lei, nego-
ciabil. Telefon: 0251/
593.503; 0766/271.705.
Vând garsonierã deco-
mandatã etaj 2/2 Nanterre,
zona Puºkin, 48 mp, boxã.
Telefon: 0745/541.194.
Vând garsonierã ºi came-
rã cãmin. Telefon: 0761/
375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând douã apartamen-
te (2 ºi 3 camere), îm-
preunã sau separat, se-
midecomandate, bilate-
ral, renovate ºi moder-
nizate, etaj 1/P+4, izola-
þie termicã, parchet ori-
ginal 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 Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 ca-
mere Mc’Donald. Telefon:
0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 ca-
mere Brazdã parter, preþ
negociabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomanda-
te, 4/ 4, mobilat, utilat com-
plet, 45.000 E. Telefon:
0743/697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.

Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere mobilat, 70.000
Euro Lãpuº Argeº. Te-
lefon: 0770/ 317.820.
Vând apartament 3 ca-
mere, parter, lângã Pri-
mãrie. Telefon: 0770/
174.355.
Vând apartament 3 ca-
mere. Telefon: 0726/
129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764.658.600.
Vând (închiriez) aparta-
ment 4 camere, parter,
vedere trilateralã, 100 mp,
centralã, AC, gresie, faian-
þã, parchet stejar masiv, 2
bãi, 2 balcoane închise,
jaluzele exterioare, izola-
þie exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil.
Telefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând casã 6 camere,
4000 mp teren curte, 7 ha
teren arabil – Podari. Te-
lefon: 0251/522.579.

Vând casã la 20 km de
Craiova - Negoeºti. Tele-
fon: 0723/692.884; 0722/
151.452.
Particular, vând casã în
Craiova, str. „Drumul Jiu-
lui”, 5 camere, baie, bucã-
tãrie, termopan. Telefon:
0746/498.818.
Filiaºi, strada „1 Mai”, casã
la roºu D+E+M, autorizaþie,
cadastru, teren 1770 mp,
deschidere 45 m, ulterior
parcelabil, panoramic. Te-
lefon: 0767/263.391.
Vând casã Siliºtea Crucii,
teren 5000 mp central. Te-
lefon: 0728/053.012;
0744/319.448; 0747/
115.485.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe, cur-
te – 38 ari în Valea Stan-
ciului, Þugureºti – Dolj. Te-
lefon: 0721/502.003.
Particular, vând casã Cra-
iova, str. „Drumul Jiului”, 5
camere, baie, bucãtãrie,
încãlzire centralã. Telefon:
0746/498.818.
Particular, vând casã în
Centru. Telefon: 0760/
654.164.
Vând casã,  parter, etaj,
mansardã, 80 m ampren-
ta la sol, teren 280 mp,
construcþie an 2000, str.
„Ana Ipãtescu”, preþ
135.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/776.256.
Vând casã Ciutura, Dolj,
25 km de Craiova, 3 ca-
mere + dependinþe, te-
ren+ 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. „Fluturi” nr. 28.
Vând casã Gherceºti + te-
ren (4300 mp). Telefon:
0768/710.866.
SCHIMBURI

Schimb apartament etaj
1, 2 camere, Kaufland –
Penny, cu similar Brazdã
sau Calea Bucureºti. Te-
lefon: 0723/692.884.
Schimb locuinþã Craiova stra-
da Paºcani nr. 3, sc. 1, ap.
31, bloc cãmin cu Bucureºti.
Telefon: 0728/014.925.
Schimb teren 1340 mp intra-
vilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Craio-
va. Telefon: 0767/263.391.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Cra-
ioviþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.
Proprietar, schimb garso-
nierã Rovine, parter, îmbu-
nãtãþitã, cu apartament
Rovine, Lãpuº-Argeº,
Lãpuº, Calea Bucureºti,
Centru, parter sau etajul I.
Telefon: 0752/641.487.
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De vânzare Vila
Vânãtorul din Sta-
þiunea Victoria, co-
muna Bratovoieºti
(Lacul Geormani).
Telefon: 0729/
163.267

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00
Schimb casã cu 3 came-
re ºi magazin + anexe în
oraºul Corabia, are facili-
tãþi cu apartament 2 ca-
mere în Craiova. Telefon:
0770/918.018; 0351/
172.213.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul
comunei Dobreþu, ju-
deþul Olt. Telefon: 0232/
223.409; 0770/536.664.
Vând teren agricol extravi-
lan, zona Segarcea- Giur-
giþa, irigabil, 57.400 mp.
Telefon: 0740/081.847.
Vând pãdure, vârsta 50 –
60 ani, amestec stejar,
cer, gorun, la 5 km de Cra-
iova în parcul de vacanþã
din comuna Podari, utlitãþ,
drum de acces, acte în
regulã, cadastru, preþ de
crizã 10.000 lei/ha. Tele-
fon: 0771/751.031.
Cârcea, strada „Salcâmu-
lui”, teren 670 mp, deschi-
dere 19 m, utlitãþi, cadas-
tru. Telefon: 0767/263.391.
Vând un hectar de sal-
câm gros. Telefon: 0723/
692.884.
Particular, vând 3000 mp
intravilan, cadastru RE-
DEA, judeþul Olt. Telefon:
0768/612.733.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.

Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fân-
tânã, apã, gaze, cadas-
tru, intabulare. Telefon:
0251/450.498; 0723/
556.977.
Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum uropean Pie-
leºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Telefon:
0749/362.367.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren intravi-
lan 1200 mp. Telefon:
0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând proprietate Cârcea
– Viaduct, locaþie deose-
bitã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând urgent teren Comu-
na Maglavit, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de
Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti
– Citroen, Mazda, deschi-
dere 35 m, ideal hale, de-
pozite, showroom. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.

Proprietar vând 3 terenuri:
5000 m cu 20 m deschi-
dere drum European  Cra-
iova –  Balº-Bucureºti, cu
utilitãþi, pentru investiþii; 5000
m Pieleºti – „Q Fort”; 1000
m Cârcea – Centura Ford.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitã-
þile, cadastru, intabula-
re, deschidere 10,62 m/
19,30 m. Telefon: 0722/
709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toate
facilitãþile, preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând teren 3,15 ha, plan-
taþie pomi pe marginea la-
cului Fântânele. Telefon:
0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãº-
tii de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
Vând 8 ha plantaþie meri
Balta Ciutura. Telefon:
0744/319.448.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break
20.000 km parcurºi, sta-
re excepþionalã. Telefon:
0747/080.046.

STRÃINE
Vând Renault Clio, diesel,
2005, full option, garaj,
unic proprietar. Telefon:
0760/272.814.
Vând Nubira II, CDX fabri-
caþie 2001. Telefon: 0752/
236.480.
Vând Audi A6, 2006, full
optional, piele, bleu-marin
metalizat, perfect, distribu-
þie nouã, revizie Audi –
service, motor 2000 TDI.
Telefon: 0762/109.595.
Vând Seat Ibiza înmatricu-
lat 2009, preþ negociabil.
Telefon: 0731/580.605.
Vând Mercedes C 180
coupe, an 2002, full option,
anvelope varã + iarnã. Te-
lefon: 0761/137.238.

Vând Mitsubishi Galant
GLSA – fab. 96, geamuri
electrice, închidere cen-
tralizatã, AC, radio – CD,
219.000 km, înmatricula-
tã recent nr. Bulgaria, preþ
negociabil. Telefon: 0725/
923.311.
Vând Nubira 1 GPL omo-
logat, 2200 E, negociabil.
Telefon: 0763/647.330.
Vând Peugeot 206, fabri-
caþie 2002, motor 1,4, ben-
zinã, climã, geamurui se-
curizate, oglinzi electrice,
închidere centralizatã, preþ
2000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0767/311.574.
Vând Chevrolet Aveo,
berlinã 2008, preþ 3900 E.
Telefon: 0768/417.804.

DIVERSE
Arzãtoare gaze, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor flex D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând perucã castaniu lun-
gime pãr cca 12 cm, ondu-
lat, coafatã, preþ negociabil,
70 RON. Telefon: 0771/
385.193; 0351/462.193.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând 45 de capre. Tele-
fon: 0749/103.935; 0749/
198.745.
Vând 2 porci 80 – 190 kg.
Telefon: 0251/432.874,
între orele 17.00 – 21.00.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei;
fereastrã cu toc, geam 30 lei,
linoleu pânzat 3 lei mp. Tele-
fon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, biele, furtune, etc.) noi.
Telefon: 0251/416.455.

Vând cazan de aramã
150 L ºi 40 kg greutate.
Telefon: 0735/527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, trans-
formator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Va-
lea Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând cãþei lupi. Telefon:
0251/428.437.
Vând ladã ºi cruce mar-
murã dimensiune 1 m
fãrã postament. Telefon:
0251/428.437.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.
Urgent! Anvelope iarnã
205/55/R16 noi (rulate
2000 km). Telefon: 0728/
928.909.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu ºi 1,5
ovãz, preþ negociabil. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând putinã salcâm nouã
– 50 vedre; 2 scãri duble
din þeavã Ø 1/2; roabã,
cãruþ curte mare cu douã
roþi cu rulmenþi. Telefon:
0784/200.037.
Vând sticle 1 litru ºi 0,5 l
din geam cu naveta res-
pectivã. Telefon: 0251/
562.625.

Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca, zona
0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând ladã prãjituri vertica-
lã 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. Te-
lefon: 0762/672.086.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând icoanã Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena, 30/40
foiþa, 100 lei înrãmatã. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de lânã
ºi 1 masã – birou pentru
calculator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând 2 cojoace damã
lungi noi mãrime 46 – 48,
1 cojoc gri cu glugã, 1
cojoc maro cu guler bla-
nã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând bocanci militari 43-
44, ghete 43, pantofi 42-43,
piese Dacia noi, piese
445, þuicã 9 lei/litru, drujbã
alpina defectã, anvelope
165/13 noi 2 bucãþi, frigider
Electrostar 320 litri. Telefon:
0721/179.420.
Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cân-
tar. Telefon: 0729/092.211.
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De vânzare:
Crama ºi Grãdina
de Varã Minerva.
Relaþii la telefon:

0729/163.267

Societate comercialã
închiriazã sau vinde spaþii

de producþie situate în
Bariera Vâlcii (fosta Avicola).

Telefon: 0770/887.454

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

DE ÎNCHIRIAT
COFETÃRIA MINERVA

TELEFON: 0729/163.267

Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Te-
lefon: 0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu geam,
extinctoare. Telefon:
0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.
Vând alternator 12 V nou,
aragaz trei ochiuri, canis-
tre 20 l metal, reductor
oxigen sudurã, polizor
(flex) D 125 X 850 w, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând fabricã de mono-
pol, comuna Negomir,
judeþul Gorj, sat Palchinu.
Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând menghinã pentru
lãcãtuºerie cu deschide-
re între bacuri 180 mm.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumã-
tate vechi – jumãtate nou,
1 leu/kg. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.

Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie,
comuna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cis-
mãrie nr. 9 Singer, pe ro-
tund, 1000 lei. Dinuþi Ilie,
Comuna Întorsura – Dolj.
Vând la preþ convenabil
32 de giurgiuvele fãrã toc
ºi 6 uºi de interior. Telefon:
0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 fe-
restre. Telefon: 0721/
644.992.
Vând cãrucior pentru
handicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând recamier – bine în-
treþinut, preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/459.314.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm.Telefon:
0351/800.654.
CUMPÃRÃRI

GARSONIERE
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr 3 bucãþi voucher
auto. Ofer 1.000 RON/bu-
catã. Plata pe loc. Telefon:
0723/918.382.
Cumpãr telefon foarte
vechi cu manvelã. Telefon:
0766/304.708.
Cumpãr jenþi Logan. Tele-
fon: 0721/995.405.
Cumpãr 3 vouchere pe
anul 2012. Telefon: 0747/
493.975.
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 „Mihai Emines-
cu”), complet mobilatã.
Telefon: 0762/299.913;
0764/855.169.
Închiriez casã cu utili-
tãþi pentru birouri, far-
macii, cabinete medica-
le, laboratoare, - central.
Telefon: 0748/195.954.
Închiriez (vând) garsonie-
rã Brazda lui Novac, etaj
2, rog seriozitate. Telefon:
0770/223.865.
Primim în gazdã doamnã
singurã fãrã copii, nepoþi
ºi obligaþii majore, came-
rã acces la bucãtãrie,
baie, vine 5 zile pe lunã în
cele 2 camere disponibi-
le. Telefon: 0766/304.708;
0251/359.300.
Închiriez garsonierã mobi-
latã Craioviþa Nouã, pe ter-
men lung. Telefon: 0765/
291.628.
Primesc 2 fete în gazdã
pe perioadã lungã, came-
rã mobilatã cu strictul ne-
cesar. Telefon: 0726/
497.404.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat. Telefon:
0748/105.609.

Închiriez apartament în
zonã centralã. Relaþii la
telefon: 0769/477.662.
Închiriez casã (95 mp)
pentru birouri, zonã cen-
tralã, singur în curte. Tele-
fon: 0727/356.383.
Închiriez sau vând locaþie
pentru creºterea albinelor,
pãsãrilor, caprinelor, pepi-
nierã pomi, flori ºi creºte-
rea pãstrãvului în bazine.
Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Caut colegã de camerã la
bloc, lângã Facultatea de
Medicinã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez halã industrialã cen-
tral, 1800 m.p. cu toate utilitã-
þile. Telefon: 0721/995.405.
Închiriez (vând) aparta-
ment 2 camere circular.
Telefon: 0251/530.400;
0762/648.781.
Închiriez spaþiu comercial
termopan 18 mp. Telefon:
0722/943.220; 0740/
649.518.
Închiriez apartament – de
preferat firmã. Telefon:
0769/477.662.
Ultracentral, toate condiþii-
le, 3 camere, decoman-
dat, Proiect M. Telefon:
0740/393.181.
Închiriez spaþiu 50 mp
pentru diferite activitãþi co-
merciale. Telefon: 0755/
747.258; 0722/773.522.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195;
0351/429.196.
Proprietar, închiriez în re-
gim hotelier garsonierã de
lux, parter, Rovine, ieftin.
Telefon: 0752/641.487.
Închiriez apartament ne-
mobilat Craioviþa Nouã,
100 E. Telefon: 0744/
139.476; 0740/509.191.
Închiriez apartament 2 ca-
mere central, zona Primã-
riei Craiova, aer condiþio-
nat, termopane, parchet,
gresie, uºã metalicã. Te-
lefon: 0722/753.922.

Spaþiu ultracentral lân-
gã Romarta, excepþio-
nal, parter, bloc, 4 ca-
mere, intrare separatã
de locatari, balcon în-
chis, microcentralã,
alarmã, gresie, faianþã,
pretabil inclusive pen-
tru douã cabinete, bi-
rouri, diverse activitãþi.
Telefon: 0722/956.600.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vã-
duvã în jurul vârstei 50 –
55 ani, neinteresatã ma-
terial pentru  ajutor reci-
proc. Telefon: 0351/
430.880.
Drãguþã, 33/1.68/80, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã 49 ani pen-
tru prietenie eventual cã-
sãtorie. Telefon: 0740/
895.691.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Primãria Sadova scoate la
licitaþie 22 mp spaþiu comer-
cial în data 13.04.2012.
Cine a pierdut un cãþel tâ-
nãr, tandru ºi jucãuº sã
sune la numãrul de tele-
fon: 0754.463.089.
Caut asociat sau cumpã-
rãtor a unei afaceri, fru-
moase, sãnãtose, (pepi-
nierã cãpºuni, trandafiri,
pomi fructiferi ºi pãsãri,
posibil ºi animale). Tele-
fon: 0351/430.880; 0762/
278.639.

Caut asociat cu poftã de
muncã. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.

PIERDERI
Pierdut legitimaþii de ve-
teran ºi vãduve de vete-
ran de rãzboi pe nume-
le: Cârstovoiu Joiþa din
Coþofenii din Dos; - Ciu-
cã D. Maria din Þuglui; -
Vânãtoru Elena din Bãi-
leºti; - Dinu Ion din Ne-
goi; - Nica Nae Dumitra
din Bîrca; - Stãnculeasa
Constanþa din Craiova; -
Vasilescu Maria din Mis-
chi. Se declarã nule.

DECESE
În noaptea de 27/28 mar-
tie 2012 s-a stins din via-
þã cea mai iubitoare ºi
devotatã mamã, bunicã
ºi strãbunicã, OLARU
POLIXENIA, în vârstã
de 92 de ani, fost lucrã-
tor tipograf la întreprin-
derea tipograficã Olte-
nia. Te vom iubi me-
reu, mamã a noastrã, ºi
ne vei fi pildã de iubi-
re, înþelegere ºi devo-
tament pentru cei
dragi. Înhumarea va
avea loc în localitatea
Ghimbav, judeþul Bra-
ºov, vineri 30 martie
2012. Familia Cîmpea-
nu: Cristiana, Andreia,
Daniela ºi Valeriu.
COMEMORÃRI

Radu fiu, Alina fiicã,
Doina soþie, Costel
frate reamintesc îm-
plinirea a 16 ani de
la dispariþia lui ION
BAZÃVERDE, tatã iu-
bitor ºi de o aleasã
nobleþe sufleteascã.
Un gând pios pentru
sufletul lui bun.
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ar fi fost pãcat sã se termine
acum. Sã se decidã o asemenea
ciocnire dupã numai un meci. Nu.
E prea mult fotbal, prea intens,
prea bine gândit ºi prea bine jucat
pentru a nu mai avea douã reprize
de tensiune maximã. Aceasta este

A arbitrat Jonas Eriksson.

AC Milan 0-0 FC Barcelona
Stadion: „San Siro”, spectatori: 76.169

Abbiati – Bonera, Nesta (Mes-
bah 74), Mexes, Antonini – Noce-
rino, Ambrosini, Seedorf – K.P.
Boateng (Emanuelson 67) – Robin-
ho (El Shaarawy 52), Ibrahimovici.

Antrenor: Massimiliano Allegri.

Valdes – D. Alves, Pique,
Mascherano, Puyol – Xavi,
Busquets, Keita – Iniesta (Tello
65)  –  Snachez (Pedro 76) ,
Messi.

Antrenor: Josep Guardiola.

Deºi confruntarea dintre cei doi coloºi n-a oferit vreun gol, fotbalul jucat a fost de-a dreptul fabulos!

bucuria Ligii Campionilor.
“Vom ataca!”, avertiza înainte

de fluierul de start antrenorul ita-
lian. Iar Milan a plonjat spre poar-
ta catalanã. Barça îºi cãuta încã
poziþia idealã, când mingea a zbu-
rat ameninþãtor în careul ei. Boa-
teng, la 16 metri, a ºutat în Pi-
que, faza a continuat, Ibrahimo-
vici a pasat spre Robinho, dar bra-
zilianul, extrem de liber, nu s-a
concentrat suficient, trimiþând
balonul în peluzã (3).

Tumultul tribunei i-a determinat
pe “rosoneri” sã joace mai simplu,
mai direct, încercând sã ajungã mai
repede în zona adversã. Pasã, pasã,
diagonalã, apoi minge decisivã pe

Ibra sau Robinho. Nu i-a interesat
posesia, voiau eficienþã maximã.

Ibericii “blaugrana” n-au schim-
bat nimic. Jocul lor e ºtiinþã, fie-
care acþiune se elaboreazã, geome-
tria traseelor creeazã mereu supe-
rioritate. ªi, dupã un sfert de orã,
o mostrã din ºcoala Barçei. Im-
previzibil, genial. Loviturã liberã:
Dani Alves s-a lansat spre minge,
dar, în ultima clipã, Xavi a pasat la
marginea careului, Busquets din
prima pentru Alexis, care l-a dri-
blat pe Abbiati... Portarul i s-a arun-
cat la picioare ºi l-a agãþat. Însã
arbitrul Eriksson n-a dat penalty.
Poate pãcãlit ºi de exagerarea lui
Alexis (15).

Dupã alte 5 minute, milanezii au
recuperat în terenul rivalilor, iar
Seedorf a ºtiut exact unde trebuie
sã fie Ibrahimovici. “Filtrul” olan-
dezului a fost perfect, Zlatan rã-
mând doar cu Valdes în faþã, ºi
totuºi n-a înscris, parcã împiedi-
cându-se în minge.

Aproape imediat, Xavi a lansat
ºi finalizat dupã un un-doi cu
Messi. Nici acum n-a fost însã gol,
catalanii lãsând impresia, ca de
obicei, cã vor sã intre cu balonul
în poartã.

Repriza a doua a fost furibun-
dã. Nimeni n-a mai lãsat nimic,
pentru fiecare metru ieºind scân-
tei în duelurile aprinse deja de fu-
ria tribunei. Orice duel a reprezen-

tat un rãzboi pe viaþã ºi pe moarte.
În careuri, la mijloc, aceeaºi inten-
sitate, aceeaºi ferocitate.

Mingea a traversat în vitezã te-
renul dintr-o parte în alta, dar pla-
sa s-a încãpãþânat sã tremure.
Apãrãrile au rezistat. Au fost mai
puternice decât liniile de atac.
Messi la certat pe tânãrul Tello cã
nu a centrat în faþa porþii, prefe-
rând ºutul. Tot Messi a avut golul
victoriei pe ºiret... Ambrosini însã
l-a blocat. ªi încã un tackling dis-
perat (Bonera) l-a oprit pe Tello la
doi paºi de gol.

Nimic nu s-a decis. Peste patru
zile, verdictul în ºocul giganþilor.

Barça, privatã
de douã penalty-uri

Dezavantajatã adesea de arbitri,
în campionat, FC Barcelona a pãþit
exact acelaºi lucru ºi pe “San Siro”,
în Champions League, fiindu-i re-
fuzate douã lovituri de la 11
metri.

Primul episod, cum deja am no-
tat, în minutul 15. Nemainsistând
pe faza în ansamblul ei, imaginile
au arãtat mâna portarului ”rossone-
ro” pe piciorul lui Sanchez. “Penal-
ty-ul la Alexis a fost cât se poate de
limpede”, avea sã spunã Xavi.

A doua fazã incriminatã a avut
loc în minutul 78. Urcat în careul
advers, Carles Puyol a fost tras
evident de tricou de tânãrul Mes-
bah când se pregãtea sã tragã. Deºi
incidentul s-a petrecut sub ochii
arbitrului de poartã, acesta nu a
indicat absolut nimic. Cãpitanul
Barcelonei a povestit: “Am fost þi-
nut, nimeni nu are cum sã contes-
te asta. M-am dus la arbitru sã-i
spun, dar el mi-a zis cã n-a fost
penalty, cu toate cã faultul a fost
atât de clar. Ce era sã mai fac? Am
plecat, doar nu era sã mã cert cu
el. Apoi am vãzut faza pe tabelã ºi
m-am lãmurit. Arbitrul nu a vrut
sã dea penalty.”

 “Ne-am apãrat foarte organi-
zat ºi trebuie sã fim bucuroºi cu
rezultatul final. Barcelona a mar-
cat în aproape toate meciurile, aºa
cã nu pot decât sã-mi felicit ju-
cãtorii. Va fi greu în Spania, dar
rezultatul de la Milano ne dã pu-
terea de a merge mai departe.”

Massimiliano Allegri –
tehnician Milan

“Am jucat cu o echipã foarte
bunã, printre cele mai puternice
din lume, iar returul va fi unul de
foc. Sper ca publicul sã ne aju-
te, avem nevoie de el. Nu mã
puneþi sã vorbesc despre penal-
ty-urile neacordate. Voi nu aþi vã-
zut? Milanul s-a apãrat cu 7 oa-
meni în faþa careului. Trebuie sã
forþãm lucrurile în retur pentru
cã acum am meritat sã înscriem,
dar nu am reuºit.”

Pep Guardiola –
antrenor Barcelona

A arbitrat Carlos Velasco Carballo (Spania).

Olympique Marseille 0-2 Bayern Munchen
Stadion: „Stade Velodrome”, spectatori: 31.683

Au marcat: Gomez 44, Robben 68
Andrade – Azpilicueta, Fanni,

N’Koulou, Morel – A. Diarra (B.
Cheyrou 71), M’Bia – Amalfitano
(Brandao 68), Valbuena, A. Ayew
– Remy.

Antrenor: Didier Deschamps.

Neuer – Lahm, J. Boateng, Bad-
stuber, Alaba – Luiz Gustavo, Kro-
os (Timoºciuk 63) – Robben,
Muller (Schweinsteiger 70), Ribe-
ry (Pranjici 78 ) – Gomez.

Antrenor: Jupp Heynckes.

Bayern are drum liber spre se-
mifinale. ªi l-a croit încã de mier-
curi, de la Marseille (2-0), ajutatã
în mare mãsurã ºi de gazde. Mai
bine spus de portarul Elinton An-
drade. Dorit între buturi de colegi,
care l-au convins pe antrenorul
Deschamps sã-i acorde o ºansã,
ex-giuleºteanul a greºit decisiv.

Fãrã meciuri în picioare de mai
bine de un an, brazilianul a dat
emoþii de la bun început, prin câ-
teva intervenþii stângace. Iar în

Nemþii au jucat economicos, dar misiunea le-a fost facilitatã de fostul goalkeeper rapidist, Andrade

Calificare ca ºi rezolvatã
minutul 44 (n.r. ºi cu
concursul brigãzii de
arbitri, care nu a sanc-
þionat un henþ evident
la Lahm, în debutul fa-
zei) a ruinat toatã strã-
dania echipei sale din
prima reprizã, scã-
pând pe sub el, în pla-
sã, un ºut anemic al lui
Gomez (foto). ªi ast-
fel, Bayern a intrat la
cabine cu un nesperat
avantaj pe tabelã, 1-0,
obþinut în urma singu-
rului sãu ºut pe poar-
tã! O loviturã pentru
francezi, care nu numai cã-ºi þi-
nuserã temutul adversar în frâu,
dar îºi creaserã ºi ocaziile cele mai
clare.

Acelaºi Gomez a încercat sã-l
pãcãleascã pe Andrade ºi la relua-
re. Însã acesta îºi învãþase lecþia
ºi a parat cu piciorul la reluarea
neamþului de la 12-13 metri. N-a
mai avut însã replicã la combina-

þia Muller-Robben, încheiatã cu
ºutul plasat al olandezului: 0-2. ªi
returul, de marþi, de pe “Fussball
Arena” se anunþã o formalitate pen-
tru Bayern.
Ribery, primire deloc cordialã

Partida de pe “Stade Velodrome”
a avut o semnificaþie aparte pen-
tru Frank Ribery, care a fost ne-

“Cred cã în prima reprizã,
pânã la gol, nu am fãcut lucruri
rele, chiar dacã Bayern ºi-a arã-
tat întregul potenþial. Însã, am
luat un gol chiar înainte de pau-
zã, iar acel gol ne-a fãcut mult
rãu. În repriza a doua ne-a fost
foarte greu, pentru cã am avut
o mare echipã în faþa noastrã.
Ne-au lipsit mai mult suflet, mai
multã generozitate. Ne rãmâne
o ºansã, dar este infimã. Sã
pierzi în tur cu 2-0 nu te pla-
seazã în cea mai bunã poziþie.
Nu trebuie sã cãdem însã în pe-
simism, existã tot timpul me-
ciuri de câºtigat. Mai avem un
retur, o finalã de Cupa Ligii ºi
nouã meciuri în campionat.”

Didier Deschamps –
antrenor Marseille

“Ne-am atins obiectivul de a câºtiga fãrã gol primit. Marseille joacã
un fotbal emoþional, era foarte important sã obþinem un asmenea rezul-
tat înaintea meciului retur. Mai sunt încã 90 de minute de joc ºi o
calificare de obþinut ºi nu vreau sã vorbesc de adversarul din semifina-
le (n.r. mai mult ca sigur Real Madrid dupã 3-0 la Nicosia). Am vãzut
multe meciuri ºi ºtiu cã o astfel de întâlnire se joacã tur-retur.”

Jupp Heynckes – tehnician Bayern

voit sã joace împotriva fostei sale
echipe. Deºi a fost de departe cel
mai bun jucãtor al lui OM în pe-
rioada 2005-2007, când a evoluat
pentru francezi, fanii nu l-au iertat
pentru trãdare ºi i-au aplicat un tra-
tament aparte, huiduindu-l ºi înju-

rându-l în permanenþã.
Chiar ºi aºa, cel poreclit “Scar-

face” a fost unul dintre cei mai
buni de pe teren, iar tehnicianul
Jupp Heynckes a þinut sã îl remar-
ce, deºi de obicei nu se lanseazã în
laude individuale.

Cea mai importantã confrunta-
re de pânã acum a lui Lucian Bute,
cea cu britanicul Carl Froch, din
26 mai, de la Nottingham, va pu-
tea fi vãzutã în România la The Mo-
ney Channel.

Postul va difuza
ºi o serie de ediþii
speciale premergã-
toare Galei de la
Nottingham, unde
telespectatorii vor
putea urmãri în ex-
clusivitate imagini
de la antrenamente
ºi vor auzi declara-
þii de la Lucian Bute

Bute vs Froch, la The Money Channel
ºi de la toþi cei implicaþi în desfã-
ºurarea acestui meci.

În cursã pentru transmiterea
meciului au fost patru televiziuni
româneºti.

Ce încântare!Ce încântare!Ce încântare!Ce încântare!Ce încântare!Ce încântare!Ce încântare!Ce încântare!Ce încântare!
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 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P

LIGA I - ETAPA A XXIII-A

CFR Cluj 23 15 5 3 44-16 50
Dinamo 23 13 6 4 38-17 45
FC Vaslui 23 13 3 7 38-20 42
Steaua 23 12 6 5 28-16 42
Rapid 23 12 5 6 34-22 41
Oţelul Galaţi 23 10 6 7 20-18 36
Pandurii 23 9 8 6 34-24 35
„U” Cluj 23 8 10 5 30-23 34
FC Braşov 23 8 5 10 23-22 29
Ceahlăul 23 7 8 8 22-30 29
Astra Ploieşti 23 7 7 9 22-26 28
Gaz Metan 23 7 6 10 30-35 27
Voinţa Sibiu 23 6 7 10 14-24 25
FCM Tg. Mureş 23 5 9 9 20-26 24
Sportul Stud. 23 5 9 9 25-36 24
Concordia 23 5 6 12 18-39 21
Petrolul 23 4 7 12 22-33 19
CS Mioveni 23 2 5 16 14-49 11

LIGA I – ETAPA A XXIV-A
Vineri, 30 martie

Oţelul – Voinţa Sibiu – ora 20.30 (Digisport)

Sâmbătă, 31 martie
Sportul – CS Mioveni – ora 16.30 (Digisport)
Petrolul – FC Braşov – ora 19 (Digisport)
Pandurii – Steaua – ora 21.30 (Digisport)

Duminică, 1 aprilie
Gaz Metan – Astra Ploieşti – ora 16 (Gsptv)
Rapid – Dinamo – ora 21 (Digisport)

Luni, 2 aprilie
Concordia – Ceahlăul – ora 19 (Digisport)
„U” Cluj – FCM Târgu Mureş – ora 19 (Dolcesport)
FC Vaslui – CFR Cluj – ora 21.30 (Digisport)

Seria I: Gloria Buzău - CS Municipal Studenţesc
Iaşi (astăzi, ora 16, Dolcesport 2), Farul Constanţa -
CS Otopeni (astăzi, ora 18); Sâmbătă, ora 11: CF Brăila
- Victoria Brăneşti 3-0, Brăneştiul retrăgându-se din
campionat, Săgeata Năvodari - FC Botoşani, Delta
Tulcea - FCM Bacău, FC Snagov - Callatis Mangalia,
Dinamo II Bucureşti - Viitorul Constanţa (ora 13,
Gsptv), Dunărea Galaţi - Astra II Giurgiu (duminică,
ora 11, Dolcesport 2). Clasament: 1. Viitorul Con-
stanţa 32p, 2. Săgeata Năvodari 29p, 3. Delta Tulcea
29p, 4. CF Brăila 29p.

Atmosferă de sărbătoare, chiar
dacă atinsă de un iz electoral, ieri,
în oraşul Balş. Oaspete a fost Cra-
iova Maxima, aşa că atât parcul lo-
calităţii, cât şi arena s-au colorat în
alb şi albastru, iar la staţie s-a into-
nat imnul Ştiinţei pentru o întâmpi-
nare de gală a gloriilor de odinioară.
Peste o mie de spectatori au venit
să-i vadă, ori să-i revadă, în funcţie
de vârstă, pe Donose driblând, pe
Săndoi şutând de la distanţă sau pe
Ciurea sprintând, evident cu câteva
viteze în minus faţă de altădată.
„Maximii” au întâlnit o selecţionată
old-boys locală, reunită sub numele
IOB Balş. Pentru cine nu s-a famili-
arizat pe vremuri cu iniţialele for-
maţiei din Olt, este vorba de împru-
mutarea denumirii Intreprinderii de
Osii şi Boghiuri. Primarul a deschis
manifestarea, iar antrenorul Craio-
vei, Sorin Cîrţu, a rostit un discurs

de „Bine v-am găsit!” S-a trecut la
fapte. Ştiinţa old-boys s-a prezen-
tat în formula: Fl. Dumitru  - portar,
şi în teren Donose, Tilihoi, Săndoi,
Ciurea, Cristescu, Sava, Cojocaru,
Mohora,  Bica (înlocuit „forţat”
chiar înainte de start de Vancea),
plus un invitat – Iliescu.  Lângă
„coach”-ul Cîrţu, au luat loc pe ban-
că şi fostul magazioner Împuşcăto-
iu, Petre Petculescu, Nicolae Ne-
grilă, iar rezervă de lux a fost Gri-

Juniorii „Under 16”, eşec şi victorie
în dubla cu Muntenegru

Într-un joc amical disputat ieri
la Timişoara, echipa naţională de
juniori „Under 16” a României a
câştigat în faţa echipei similare din
Muntenegru cu scorul de 2-0, prin
golurile marcate de George Puş-
caş (52'- penalty) şi Andrei Ludu-
şan (72'). Antrenorul coordonator
Ştefan Iovan şi antrenorul princi-
pal Lucian Marinof au folosit ur-
mătorii jucători: Octavian Vâlcea-
nu - Cătălin Doroştei (75', Silviu
Balaure), Robert Mogran, Ionuţ

Nedelcearu, Andrei Radu - Alexan-
dru Tudorie (72', Valentin Perica-
ru) - Răzvan  Marin (54', Alexan-
dru Riţa), Ionuţ Baniţă (72', Ale-
xandru Iovu), Carol Erdei (72',
Andi Asandului), Andrei Luduşan
(72', Paul Paţurcă) - George  Puş-
c aş  (68' ,  Alexandru Cioablă) .
S-au jucat două reprize a câte 40
de minute. Meciul de ieri a fost re-
vanşa după partida disputată marţi,
tot la Timişoara, câştigată de oas-
peţi cu 1-0.

Prometeu primeşte
Vişina Nouă

Liga a II-a, etapa a 18-a

Liga a III-a, etapa a 18-a
După ce a pierdut primele două

meciuri din retur, Prometeu Craio-
va joacă astăzi, de la ora 15, pe te-
ren propriu, în Valea Roşie, contra
formaţiei CS Vişina Nouă. Oaspe-
ţii au atins în acest sezon „şaispre-
zecimile” Cupei României, fiind eli-
minaţi de Pandurii Târgu Jiu. Ob-
servatorul partidei va fi Gheorghe

Chivescu din Piteşti. Prometeu se
află pe locul 14, cu 17 puncte, în
timp ce Vişina Nouă se află pe lo-
cul 8, cu 25 de puncte. Tot astăzi,
formaţia de la Calafat, Ghecon Lă-
puşata, joacă în deplasare cu echi-
pa satelit a divizionarei A Pandurii
Târgu Jiu. Celelalte meciuri ale eta-
pei: Girom Albota – FCM Târgo-

vişte, Jiul Rovinari – Damila Mă-
ciuca, Gaz Metan II Mediaş – Gi-
rom Albota, Metaloglobus Bucu-
reşti – FC Cisnădie, Minerul Mo-
tru – Minerul Jilţ Mătăsari, Atletic
Bradu - Oltchim Rm. Vâlcea.

Seria a II-a: FC Argeş Piteşti - Chindia Târgovişte
(astăzi, ora 18, Digisport 1). Sâmbătă, ora 11: Gloria
Bistriţa - Mureşul Deva, Juventus Bucureşti - Lucea-
fărul Oradea, CSM Râmnicu Vâlcea - FC UTA Arad,
FC Bihor Oradea - Gaz Metan Severin (ora 12.30,
Digisport 1), ALRO Slatina - Unirea Alba Iulia (TVR
3), FC Olt - FC Timişoara (Dolcesport 2), Arieşul
Turda - FC Maramureş Universitar Baia Mare 0-3,
Arieşul retrăgându-se din campionat. Clasament: 1.
FC Timişoara 40p, 2. Gloria Bistriţa 40p, 3. Gaz Me-
tan Severin 29p.

Foşti jucători ai Universităţii
Craiova au jucat un meci

demonstrativ, ieri, cu  IOB Balş
gore Ciupitu, racolat special din ca-
pitală pentru ac est meci demon-
strativ. Sava a deschis scorul rapid
şi a trezit deja nostalgii în tribună:
„De când nu am mai văzut un gol al
Universităţii Craiova...” În s tilu-i
caracteristic, „Sorinaccio” şi-a luat
„elevii” în colimator, preferaţii săi
în comentariile picante de pe mar-
gine fiind Tilihoi – „tot n-ai învăţat
cu stângul, e piciorul tău şi ăla”, dar
şi portarul Florin Dumitru – „Ţi-ai
revenit după ce ne-ai mâncat la
Bistriţa” sau „Uite, bă, că avem şi
portar”. „Milu” Săndoi a majorat
avantajul cu o torpilă de la 30 de
metri care s-a oprit sub bară, selec-
ţionerul naţionaie de tineret explicân-
du-i imediat apetitul său ofensiv an-
trenorului Cîrţu: „Nu întâmplător am
fost golgheterul echipei în ’91, când
am luat titlul”. A urmat scăriţa lui
Cristescu pentru 3-0 şi apoi bine-

meritata pauză după o jumătate de
oră „furibundă” a alb-albaştrilor. În
partea secundă „Maxima” a schim-
bat tactica, de voie de nevoie, lă-
sându-i pe cei care mai puteau aler-
ga în avanposturi pentru a testa con-
traatacul. N-a funcţionat din start,
fiindcă gazdele au redus diferenţa,
însă Ciurea l-a lobat de la distanţă
pe portarul advers restabilind dife-
renţa de 3 goluri. Cristescu a reuşit
dubla pentru 5-1, iar Cristescu, l-a

egalat pe „Pitic” la goluri când a
modificat din nou tabela la 2-6, fi-
indcă între timp şi gazdele au mai
luat „un game” în setul câştigat ieri
după-amiază de oaspeţii de onoare
ai Balşului. Faza meciului i-a aparţi-
nut tot lui Emil Săndoi, care a tri-
mis spre vinclu chiar de la centrul
terenului, minge scoasă cu eforturi
extreme de portarul advers.

Cîrţu: „Sper să ne vedem
în viitorul apropiat
la meciurile Ştiinţei”

În discursul dinaintea jocului,
Sorin Cîrţu şi-a manifestat speran-
ţa şi încrederea că locuitorii Balşu-
lui vor avea din nou ocazia să vină
la Craiova pentru a urmări pe Ştiin-
ţa la lucru în Liga I sau să întâmpi-
ne autocarul favoriţilor în drumul
spre casă după vreo deplasare vic-
torioasă. „Sper ca în viitorul apro-
piat să aveţi ocazia să veniţi din nou
la meciurile Ştiinţei. Sper să ne ve-
dem pe noul stadion care se va con-
strui şi care se va numi probabil tot
„Ion Oblemenco” la meciurile echi-
pei pe care o îndrăgim cu toţii”. De
altfel, un banner pe care scria
„Ştiinţa nu moare” a tronat la tribu-
na principală a stadionului „Parc”,
el aparţinând unui grup de fani care
a dat tonul scandărilor pe parcursul
jocului. „Ştiinţa nu mai există din
cauza unuia care şi-a pus ochelari
fumurii, de negustor, dar sperăm că
va reînvia în curând”, a declarat şi
Nicolae Tilihoi. Costică Donose a
dezvăluit că îşi va face pe 20 mai
un meci de retragere la Râmnicu
Vâlcea, la invitaţia autorităţilor lo-
cale. „Am câştigat o Cupă acolo,
sunt bucuros să îmi pot face retra-
gerea oficială. Preşedintele echipei
va fi atunci Dumitru Dragomir şi
va participa şi Ion Crăciunescu. Aş
fi vrut ca evenimentul să fie la Cra-
iova, dar acasă trebuia să mă retrag
singur”. Silvian Cristescu a decla-

rat că inclusiv selecţionerul Victor
Piţurcă este alături de proiec tul
preluării echipei din Bănie de că-
tre municipalitate. „Piţi s-a inte-
resat de Craiova, spune că va aju-
ta c um va putea. Chiar şi acum
m-a întrebat ce a fost c u mitingul

de la Bucureşti. După părarea mea
a fost un miting regizat şi oricum
nu trebuia să se desfăşoare în
Bucureşti, ci la Craiova şi nu tre-
buia să fie un prilej de răfuială cu
jandarmii, ci un miting pentru
Ştiinţa”, a spus Cristescu.


