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- La pensia pe care o am, m-aş
bucura, Popescule, dacă la noi
s-ar face un restaurant second-
hand.

special / 4 şi 5

actualitate / 3

  În c urând se va  re de sc hide
„Complexul de restaurante MINERVA”,
care vă aşteaptă să organizaţi cele mai im-
portante evenimente din viaţa dumneavoas-
tră într-o nouă atmosferă. Complexul de re-
staurante Minerva vă  pune la dispoziţie:

Sala Maură – 250 de locuri
Sala Crama Minerva – 650 de locuri

Grădina Minerva – 450 de locuri

Rezervări la numerele de telefon
0751/660.220 şi 0770/263.663

Când Beij ingul
nu-şi uită
prietenii

Ultimul semnal interesant al
Beijingului faţă de România da-
tează de duminic ă, 3 februarie
a.c., când la Hotelul Athenee Pa-
lace Hilton din Capitală, în pre-
zenţa Exc elenţei Sale doamna
Huo Yuzhen, ambasadorul Repu-
blicii Populare Chineze la Buc u-
reşti,  s-au acordat premii pentru
contribuţii la dezvoltarea relaţii-
lor româno-chineze, pe mai mul-
te planuri. Între cele şapte premii
speciale unul a fost acordat ge -
ne ralului Iulian Vlad, vic epre-
şedinte al Casei româno-chineze.

Atitudinea fermă a premierul
Victor Ponta...
Autonomia Ţinutului
Secuiesc încinge
din nou spiritele
la Bucureşti
şi Budapesta

După mai mulţi ani de aş-
teptare, se pare că proiectul
autostrăzii Craiova-Piteşti
revine din nou în actualitate.
Primarul Lia Olguţa Vasiles-
cu a anunţat că s-au făcut toa-
te  demersurile pentru con-
strucţia acesteia şi că lucră-
rile vor fi suportate de inves-
titori străini. Tot aceştia vor
fi cei care o vor administra pe
o perioadă de 30 de ani, ur-
mând să-şi recupereze banii
dintr-o taxă de tranzit pe care
o vor percepe în acest timp.

Autostrada Craiova –Piteşti
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pag. 7

va fi o investiţie privatăva fi o investiţie privatăva fi o investiţie privatăva fi o investiţie privatăva fi o investiţie privatăva fi o investiţie privatăva fi o investiţie privatăva fi o investiţie privatăva fi o investiţie privată



2 / cuvântul libertãþii vineri, 8  februarie 2013
actualitate

$1 EURO ...........................4,4106 ............. 43106
1 lirã sterlinã..........................5,1069.......................51069

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaievineri, 8 februarie - max: 2°C - min: -4°C

METEO

ninsoare1 dolar SUA.......................3,2493........32493
1 g AUR (preþ în lei).......175,2678......1752678

Cursul pieþei valutare din 8 februarie 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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Investigaþia autoritãþilor române privind plân-
gerea sauditului Abd al-Rahim Hussayn Muham-
mad al-Nashiri, care reclamã deþinerea într-o în-
chisoare CIA din România, se aflã în faza actelor
premergãtoare, a comunicat ieri, pentru Media-
fax, Parchetul instanþe supreme. „Cercetãrile
continuã în dosarul constituit ca urmare a plân-
gerii formulate de numitul Abd al-Rahim Hus-
sayn Muhammad al-Nashiri, cauzã aflatã în faza
actelor premergãtoare. Alte informaþii nu pot fi
furnizate la acest moment, întrucât (...) publici-
tatea acestora ar putea periclita bunul mers al
anchetei”, a comunicat Parchetul Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie, într-un rãspuns la solici-
tarea agenþiei Mediafax. În data de 29 mai 2012,
avocatul lui al-Nashiri a înaintat în numele sãu
o plângere penalã procurorului general al Ro-
mâniei în care reclama detenþia secretã, rele tra-
tamente aplicate clientului sãu, precum ºi pro-
cedura de extrãdare. În 20 iulie 2012, procuro-
rul general a informat cã plângerea a fost înre-
gistratã, precum ºi faptul cã cercetãrile sunt într-
un stadiu preliminar. În 2 august 2012, Open So-
ciety Justice Initiative (Fundaþia Soros pentru o
Societate Deschisã) a depus o reclamaþie în nu-
mele lui Abd al Rahim al-Nashiri (47 de ani) împo-
triva României ºi la Curtea Europeanã pentru Drep-
turile Omului (CEDO) de la Strasbourg. Curtea a
comunicat documentaþia Guvernul român la 18
septembrie 2012. Autoritãþile noastre trebuie sã
rãspundã unei serii de întrebãri, respectiv dacã,
în perioada cuprinsã între 6 iunie 2003 ºi 6 sep-

tembrie 2006, al-Nashiri a fost deþinut într-un cen-
tru de detenþie secret în România. În acest sens,
Guvernul, confidenþial, este rugat sã furnizeze
materiale care sã arate dacã a fost deþinut în Ro-
mânia ºi dacã aceasta s-a stabilit în cadrul anche-

tei începute în urma plângerii penale din data de
29 mai 2012 ºi pe ce dovezi. „Nu existã un docu-
ment (acord) privind înfiinþarea ºi funcþionarea
unui centru de detenþie secret pe teritoriul româ-
nesc, realizat de autoritãþile române? Dacã este
aºa, acest document a fost inclus în probele co-
lectate în timpul anchetei?”, sunt câteva dintre
întrebãri. În cazul în care documentul existã, Gu-
vernului i se cere sã furnizeze o copie. De aseme-
nea, Guvernul este pus sã rãspundã, presupu-
nând cã reclamantul a fost deþinut în România în

perioada relevantã ºi în funcþie de susþinerile ºi
probele lui, „(A) dacã a fost supus la torturã sau
la alte forme de tratament interzise de articolul 3
al Convenþiei Europene, în timp ce se afla în cus-
todia SUA pe teritoriul românesc? (B) dacã a fost

izolat într-un centru de detenþie secret, cu în-
cãlcarea articolului 3 ºi articolului 5 indice 1
din Convenþie? (C) dacã a fost abuzat ºi pri-
vat de accesul la/sau contactul cu familia sa,
cu încãlcarea articolului 8 din Convenþie?”. În
20 aprilie 2011, Departamentul de Apãrare al
SUA a anunþat cã al-Nashiri a fost acuzat, în
temeiul Legii comisiilor militare (Military Com-
missions Act) din 2009, printre altele, pentru
„omucidere cu încãlcarea dreptului rãzboiu-
lui” ºi de „terorism” pe baza faptului cã ar fi
fost unul dintre lideri în atacul împotriva na-
vei USS Cole din Yemen, din 12 octombrie
2000, atac în urma cãruia au murit 17 marinari
americani ºi alþi 40 au fost rãniþi, ºi în atacul
împotriva petrolierului francez MV Limburg

din Golful Aden, din 6 octombrie 2002, în urma
cãruia a murit un membru al echipajului. Al-Nas-
hiri a fost considerat unul dintre liderii grupãrii
Al-Qaeda. În 2011, al-Nashiri - deþinut din 2002 în
Guantanamo (Cuba) - a reclamat ºi Polonia la CEDO
pentru rele tratamente aplicate în timpul deþinerii
sale în închisori secrete ale CIA. El susþine cã în
perioada în care s-a aflat în custodia CIA a fost
reþinut „incommunicado”, în izolare, în locuri care
nu au fost fãcute publice, ºi cã a fost torturat,
inclusiv prin metoda simulãrii înecului.

Parchetul confirmã cã s-a primit o plângereParchetul confirmã cã s-a primit o plângereParchetul confirmã cã s-a primit o plângereParchetul confirmã cã s-a primit o plângereParchetul confirmã cã s-a primit o plângere
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Parlamentarii au aprobat

bugetul pe 2013
Parlamentul a adoptat, ieri, cu

amendamente, proiectul Legii
bugetului de stat pentru anul 2013, în
favoarea acestuia pronunþându-se 309
senatori ºi deputaþi ºi fiind înregistrate
108 voturi „împotrivã”. „Vã mulþu-
mesc în numele Guvernului pentru
întreaga activitate, pentru toate
dezbaterile. Nu este un buget prefect,
dar este cel mai bun buget pe care
putem sã-l avem astãzi”, a spus
premierul Victor Ponta imediat dupã
vot. Ulterior, Ponta a menþionat cã
acest buget trebuie sã fie cheltuit cu
„grijã” ºi sã se facã economii în
anumite zone care permit acest
lucru. „E bine cã avem buget. E bine
cã avem un buget votat ºi acum trebuie
sã avem grijã sã cheltuim banii cât mai
bine, sã mai facem economii, pentru cã
sunt zone de unde putem face econo-
mii, chiar ºi din actualul buget, ºi la
prima rectificare, care nu poate sã
aibã loc înainte de luna iulie, sã
reparãm acolo unde sunt lucruri de
reparat”, a spus prim-ministrul.

Titularizare pe baza notelor

obþinute anul trecut
Toþi candidaþii care au obþinut

minimum nota 7 la concursul de
ocupare a posturilor din învãþãmântul
preuniversitar desfãºurat în august
2012, ºi care au ocupat un post pe
perioadã determinatã în anul ºcolar
2012-2013, se vor putea titulariza, a
anunþat, ieri, Ministerul Educaþiei
Naþionale, într-un comunicat remis
Mediafax. Altfel spus, respectivii
candidaþi vor putea încheia un
contract pe perioadã nedeterminatã
cu unitatea de învãþãmânt în care sunt
repartizaþi la acest moment, dacã
postul respectiv este viabil, iar
candidaþii obþin avizul Consiliului de
Administraþie al ºcolii. „Ministerul
Educaþiei Naþionale asigurã, astfel,
crearea de condiþii egale în ceea ce
priveºte ocuparea de posturi pentru
candidaþii titularizabili din 2012 ºi cei
din anii precedenþi (2009-2011)”, a
precizat sursa citatã.

Ministrul Mediului, Rovana
Plumb, a precizat ieri cã se discutã
posibilitatea calculãrii în mod dife-
rit a timbrului de mediu pentru mo-
toarele pe benzinã ºi cele pe moto-
rinã, acestea din urmã fiind mai po-
luante. Potrivit Rovanei Plumb, pro-
iectul timbrului de mediu este „în
faza finalã de analizã” ºi se va þine
cont de pãrerile exprimate în dez-
baterea publicã de producãtorii ºi
importatorii de autoturisme, precum
ºi de poziþiile altor persoane juridi-
ce ºi fizice. „Faþã de ceea ce am pre-
zentat pe site-ul Ministerului Me-
diului ca propunere, în momentul
de faþã luãm în calcul o formulã de
calcul separatã pentru motoarele
care utilizeazã benzinã ºi pentru
cele care utilizeazã motorinã”, a
spus Plumb, precizând ulterior cã
formula de calcul va rãmâne ace-

Timbru de mediu diferit pentru maºinile
pe benzinã ºi cele pe motorinã

Parlamentul a decis, ieri, sã retri-
mitã pentru o sãptãmânã la Comisia
de statut raportul privind Statutul
deputaþilor ºi senatorilor care admi-
tea obiecþiile preºedintelui Traian
Bãsescu, dupã ce PNL a criticat tex-
tul privind incompatibilitãþile ºi a
anunþat cã va vota împotrivã. Arti-
colul vehement contestat de liberali
se referã la faptul cã va înceta calita-
tea de deputat ºi senator la data rã-
mânerii definitive, prin necontestare
în instanþã, a raportului ANI prin care
s-a constatat incompatibilitatea, în
termen de 15 zile. Senatorul PNL Tu-
dor Chiuariu a spus cã acest lucru
înseamnã cã, la expirarea termenului
în care poate fi contestat raportul
ANI, mandatul de senator sau depu-
tat a încetat de drept, ceea ce încalcã
Constituþia. „Un mandat al unui par-
lamentar nu poate sã înceteze în urma

Adoptarea Statutului parlamentarilor,
amânatã cu o sãptãmânã

unui act de comunicare, grupul PNL
va vota împotriva acestui act”, a spus
Chiuariu. Premierul Victor Ponta a
comentat ieri cã, în opinia sa, era bine
sã se închidã problema Statutului
deputaþilor ºi senatorilor dându-se
un vot în plen, pentru a se opri de-
magogia privind marile privilegii, el
arãtând cã regretã incidentul legat de
neînþelegerile dintre PSD ºi PNL pe
aceastã temã. „Asta e. Colegii de la
PNL au considerat altfel. Ceea ce s-a
discutat înainte la comisie nu a mai
fost valabil în plen. ªtiu cã în comi-
sie s-a votat, aºa cum cred cã era bine
sã se voteze, în plen nu s-a votat.
Regret incidentul. E amendamentul
domnului Chiuariu ºi e dreptul sãu
sã-l susþinã”, a spus Ponta. El a pre-
cizat cã, probabil, existã ºi parlamen-
tari PSD care sunt de acord cu amen-
dametul depus de liberal.

eaºi, dar ar putea fi cuantumuri di-
ferite pentru cele douã tipuri de mo-
toare, „dat fiind faptul cã motoare-
le diesel au un plus de particule
care polueazã”. Noua formulã de
calcul prevãzutã în proiect condu-
ce la o creºtere în medie de circa
10% a sumei de platã pentru maºi-
nile Euro 4 ºi Euro 3 ºi o scãdere cu
60% pentru Euro 2, cu 80% pentru
Euro 1 ºi cu 90% pentru non-euro.
Cuantumul taxei pentru maºinile
non-euro, Euro 1 ºi Euro 2, cu teh-
nologii mai învechite, va fi mai mic
decât cel actual, mergându-se pe
ideea cã aceste maºini au o duratã
scurtã de funcþionare ºi, deci, vor
polua pentru un interval mai mic.
Taxa va rãmâne la aproximativ ace-
laºi nivel pentru maºinile Euro 5, în
timp ce pentru Euro 6, maºini hibri-
de ºi electrice nu va fi plãtit nimic.

Ministrul Muncii, Mariana
Câmpeanu (foto), nu este vizat în mod
direct în nici un dosar de cercetare
penalã aflat în lucru la DNA, a decla-
rat ieri, pentru Mediafax, purtãtorul
de cuvânt al Direcþiei Naþionale An-
ticorupþie, Livia Sãplãcan, dupã ce
în presã au apãrut informaþii referi-
toare la o anchetã la Ministerul Mun-
cii. Purtãtorul de cuvânt al DNA a
mai precizat cã pe numele Marianei
Câmpeanu nu este începutã urmãri-
rea penalã în nici un dosar de la Di-
recþie. Surse judiciare au declarat ieri,
pentru Mediafax, cã anchetatorii au
în lucru un caz în care sunt vizate,
pentru presupuse fapte de corupþie,
persoane din ministerul condus de
Mariana Câmpeanu, fãrã a oferi alte

lãmuriri. Purtãrorul de cuvânt al PNL
(formaþiune din care face parte Câm-
peanu), Mihai Voicu, a declarat, tot
pentru Mediafax, cã „din informaþiile
pe care le avem, nu existã absolut
nimic oficial în acest sens. Noi sun-
tem convinºi cã este, mai degrabã, o
ºtire falsã ºi doamna Mariana Câm-
peanu, care exercitã demnitãþi publi-
ce de foarte multã vreme, fãrã a fi fost
vreodatã în aceastã situaþie, suntem
extrem de convinºi cã nu este impli-
catã în nici un fel de situaþie de acest
gen”. La rândul sãu, purtãtorul de
cuvânt al Ministerului Muncii, Iolan-
da Stãniloiu, a declarat, pentru Me-
diafax, cã Mariana Câmpeanu nu a
primit nici o înºtiinþare sau invitaþie
oficialã de la DNA pânã miercuri sea-

rã, când a plecat la Dublin, la reuniu-
nea informalã a Consiliului EPSCO.
Ministrul Muncii ar
trebui sã revinã în þarã
în aceastã searã. Pre-
mierul Victor Ponta a
comentat ieri, pentru
Agerpres, cã Mariana
Câmpeanu i-a comuni-
cat cã nu este implicatã
în fapte de corupþie.
Anterior, Ponta menþi-
onase cã se va interesa
cu privire la informaþii-
le apãrute în presã pe
acest subiect. „O sã mã
duc la birou ºi o sã mã
interesez, m-am învãþat
sã nu comentez lucruri

pe care nu le-am auzit. (...) Mã duc sã
verific”, a afirmat Victor Ponta.

DNA: Ministrul Muncii nu este vizat în nici un dosar aflat în lucru
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MIRCEA CANÞÃR

Sã nutreºti o simpatie mãrturisitã ºi
deloc cosmetizatã, sau circumstanþiatã,
în temeiul unei trainice prietenii, cu sim-
bolistica ei în lume, faþã de China, nu
scapã atenþiei Beijingului. Chiar într-un
moment în care gigantul asiatic respirã
economic ca nici o altã mare putere a
lumii. Ca un detaliu de datã recentã:
China capitalistã nu mai deplaseazã
munþii, îi rade pur ºi simplu, pentru a
construi oraºe. Lângã Lanzhou (capi-
tala provinciei Gansu), grupul privat Chi-
na Pacific Construction intenþioneazã sã
aplatizeze munþii pentru extinderea ora-
ºului Lanzhou, cel mai poluat oraº al
þãrii, potrivit Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii, cu suprafaþa de 130.000 de
hectare. „USA Today” a publicat luni,
4 februarie, o relatare despre munca ti-
tanicã a zeci de excavatoare ºi peste
500 de basculante, care lucreazã 7 zile
din 7, sãpând în munte, la cel mai mare
proiect din lume. Se spune despre gru-
pul China Pacific Construction cã ar
putea fi comparat cu cel al magnatului
Donald Trump, supranumit „Buldozerul”
în þara sa. Are ambiþia sã creeze un oraº
în cinci ani, o oazã în deºert, o mini-Ve-
neþie, un mini-Las Vegas. Sunt discuþii

despre influenþele asupra climatului din
zonã, neputându-se anticipa întrutotul
impactul. Mesajul lansat la începutul
anului 1992, acum mai bine de douã de-
cenii, de Deng Xiaoping, „dacã econo-
mia nu poate fi relansatã, acest lu-
cru va duce la colapsul ºi dezintegra-
rea Partidului Comunist” a dus la de-
clararea unei „economii de piaþã socia-
liste” de cãtre Congresul Naþional al
partidului. China este astãzi o mare pu-
tere a lumii, extrem de prudentã, mai ales
la începutul unui an în care, peste puþi-
nã vreme, va schimba conducerea þãrii,
în conformitate cu deciziile istorice ale
recentului Congres al PCC, al XVIII-
lea, care a durat o sãptãmânã. Sub con-
ducerea lui Wen Jiabao ºi a lui Hu Jin-
tao, China a ajuns la un grad de stabili-
tate politicã ce a permis sporirea prospe-
ritãþii ºi o mai bunã distribuire a bunã-
stãrii în rândul populaþiei. Acestora le
succed acum, ca premier, Li Keqiang,
ºi Xi Jinping, ca preºedinte. Ceea ce nu
se uitã încã la Beijing de cãtre liderii
comuniºti, în impecabila lor structurã
mentalã, altminteri în tradiþia marilor
ºcoli chinezeºti, sunt demersurile inteli-
gente din 1970 ale Bucureºtiului, dupã

vizita preºedintelui american Richard
Nixon, în stabilirea relaþiilor sino-ame-
ricane. Este adevãrat cã Henry Kissin-
ger deschisese un canal de comunicare
cu China prin Islamabad (Pakistan), dar
Richard Nixon a lãmurit cu claritate lu-
crurile. „România a deschis uºi care
ar fi rãmas totdeauna închise” . În
1971 Nixon vizita China. Ultimul sem-
nal interesant al Beijingului faþã de Ro-
mânia dateazã de duminicã, 3 februarie
a.c., când la Hotelul Athenee Palace Hil-
ton din Capitalã, în prezenþa Excelenþei
Sale doamna Huo Yuzhen, ambasadorul
Republicii Populare Chineze la Bucu-
reºti, s-au acordat premii pentru contri-
buþii la dezvoltarea relaþiilor româno-
chineze, pe mai multe planuri. Un pre-
miu a fost acordat premierului Victor
Ponta, din partea românã, ºi doamnei
Li Xiaolin, preºedintele Asociaþiei de
prietenie a poporului chinez cu strãinã-
tatea. Între cele ºapte premii speciale
pentru întreaga carierã dedicatã dezvol-
tãrii relaþiilor de prietenie dintre cele
douã þãri unul a fost acordat generalu-
lui Iulian Vlad, vicepreºedinte al Ca-
sei româno-chineze. Laureaþi ai acelu-
iaºi premiu au mai fost diplomaþi, din par-

tea ambelor þãri. Alocuþiuni calde, fireºti,
cu încãrcãturã emoþionalã, au prilejuit
chiar reafirmarea convingerii cã Bucu-
reºtiul nu s-a decuplat afectiv de Bei-
jing, ºi, cum a arãtat ambasadorul Huo
Yuzhen, excelentã cunoscãtoare a reali-
tãþilor româneºti, numeroase proiecte
aºteaptã sã fie demarate. Aºa cum am
mai spus ºi în alte împrejurãri, nici o altã
þarã europeanã, indiferent de sistemul ei
politic, nu a avut înainte de 1990, pentru
Beijing, statutul României. Un scurt pa-
ragraf din alocuþiunea generalului Iulian
Vlad ne-a reþinut în mod special atenþia:
„La începutul anilor ’90, pe când mã
aflam în detenþie la Jilava, în mod cu
totul neaºteptat am primit vizita la în-
chisoare a domnului Jia Chunwang,
ministrul Securitãþii Statului al Repu-
blicii populare Chineze ºi, mai apoi,
pentru mulþi ani, procuror general al
Chinei. Venise într-o vizitã de lucru în
România ºi a cerut sã mã vadã. Pe par-
cursul mai multor ani avusesem o con-
lucrare fructuoasã în beneficiul þãri-
lor noastre”. Dincolo de vorbe stau fap-
tele ºi încrederea reciprocã a unor deci-
denþi. Iar vorbele, în relaþiile cu China,
sunt umbra faptelor.
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Ministrul de Interne, Radu
Stroe a declarat cã: ”Activitatea
Comitetului Naþional pentru Si-
tuaþii de Urgenþã ºi a Inspectora-
tului General pentru Situaþii de
Urgenþã este vãzutã la rang de
cinste, deoarece salvarea vieþii
este fundamentalã. M.A.I este
principalul pilon, iar Inspectora-
tul General pentru Situaþii de Ur-
genþã este motorul principal”.

La rândul sãu vicepremierul, Li-
viu Dragnea, a precizat cã la nivelul
autoritãþilor locale comitetele pen-
tru situaþii de urgenþã se bucurã de
foarte mult respect ºi a þinut sã îi
felicite sincer pentru modul cum
acþioneazã ºi cum vor acþiona.

Ministrul Apelor ºi Pãdurilor,
Lucia Varga a prezentat  în ca-
drul videoconferinþei o serie de
mãsuri de prevenire a inundaþii-

lor ºi secetei. “Fenomenele me-
teo sunt din ce în ce mai frec-
vente de aceea  trebuie sã ac-
tualizãm Manualul primarului ºi
prefectului pentru perioada de
secetã ºi inundaþii. Completãrile
se vor face într-o formã cât mai
simplã pentru a rãspunde cât mai
prompt în astfel de situaþii. În
perioada 15 februarie - 15 mar-
tie va începe instruirea pe baza
acestui manual, cu instrucþiuni
clare în caz de secetã sau inun-
daþii pentru limitarea ºi preveni-
rea acestor fenomene. O altã mã-
surã ce va fi luatã, fiind aceea
de reamenajare a bazinelor hi-
drografice în contextul schim-
bãrilor climatice. Lucia Varga a
mai afirmat cã va lua legãtura cu
reprezentanþii Romsilva pentru
achiziþionarea de instalaþii ce asi-
gurã intervenþia în cazul incen-
diilor în pãdure.

Ministrul Raed Arafat a fãcut
bilanþul intervenþiilor echipajelor
SMURD la nivel naþional. Un
echipaj SMURD a intervenit  la
nivelul anului 2012 la fiecare 2
minute în comparaþie cu 2011
când intervenþia a fost la 3 min.

MARIN TURCITU

Ieri s-a desfãºurat ºedinþa comunã de
evaluare a activitãþii desfãºurate în anul
2012 de Comitetul Naþional pentru Situa-
þii de Urgenþã ºi Inspectoratul General
pentru Situaþii de Urgenþã. La sediul Pa-

latului Administrativ, în sala de videocon-
ferinþe, au participat prefectul Judeþului
Dolj ,  Marius Deca,  subprefectul  Ionel
Ciobotea ºi membrii Comitetului judeþean
pentru Situaþii de Urgenþã.

„Trebuie sã actualizãm Manualul
primarului ºi prefectului pentru
perioada de secetã ºi inundaþii”

Ministrul Apelor ºi Pãdurilor, Lucia Varga:

Nu mai puþin
de 55 de stu-
denþi de la
Academia de
Poliþie “Alexan-
dru Ioan Cuza”
efecteazã stagiul
de practicã în
munca de
poliþie, pânã la 1
martie 2013, în
cadrul Inspecto-
ratului de Poliþie
al Judeþului
Dolj. Dintre
aceºtia, 6 sunt
“boboci” de anul
întâi, 23 sunt în
anul doi, 20 în
anul trei ºi 6 în
ultimul an. Cei
35 de bãieþi ºi
cele 20 de fete
au fost reparti-
zaþi de comanda
Inspectoratului
sã îºi desfãºoare stagiul de
practicã la serviciile ºi subuni-
tãþile corespondente profilelor
pentru care au optat viitori
poliþiºti. „Astfel, 24 de studenþi
au fost trimiºi la formaþiunile
de investigaþii criminale ºi de
ordine publicã de la nivelul
Secþiilor de Poliþie din Craiova,
16 vor lua primul contact cu
specificul muncii de investiga-
re a fraudelor, 5 îi vor ajuta pe
poliþiºtii de la Biroul Poliþiei
Rutiere Craiova, un student va
lucra alãturi de specialiºtii

criminaliºti, iar ceilalþi au fost
repartizaþi la Poliþiile din
Bãileºti, Calafat ºi Filiaºi”, a
declarat purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj, comisar-ºef Adrian
Cãpraru. Printre cei 55 de
studenþi care au ales sã facã
practicã la IPJ Dolj se aflã ºi
studenþi care provin din alte
judeþe. Cu toþii au intrat deja
„în pâine” ºi lucreazã program
normal pe perioada stagiului,
cot la cot cu cei de la care
trebuie sã înveþe.

CARMEN ZUICAN
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Întreg scandalul a pornit săp-
tămâna trecută, la ceremonia de
înves tire a noului prefect de Co-
vasna, când s teagul Ţinutului Se-
cuiesc  a fost scos  din sala de pro-
tocol unde s -a desfăşurat eveni-
mentul. După mai multe declara-
ţii făcute la Bucureşti şi la Buda-
pesta, acum scandalul se mută şi
la Bruxelles , unde europarlamen-
tarii PSD vor solicita Comisiei Eu-
ropene şi Consiliului European să
prezinte un punct de vedere în le-
gătură cu scandalul diplomatic
dintre Ungaria şi România iscat pe
tema arborării steagurilor. Ţinu-
tului Secuiesc Steagul Ţinutului
Secuiesc a fos t arborat recent
într-unul din districtele din Buda-
pesta. Secretarul de stat Nemeth
Zsolt a declarat că steagul a fost
arborat în semn de solidaritate faţă
de c auza autonomiei pentru care
militează autorităţile locale din Har-
ghita şi Covasna. Referindu-se la
refuzul autorităţilor  române de a
permite arborarea steagului neo-
ficial al Ţinutului Secuiesc,  Ne-
meth Zsolt a declarat marţi că, în
opinia sa, este o agresiune sim-
bolică din partea autorităţilor  ro-
mâne. Mai mult,  oficialul ma-
ghiar a adăugat că în Secuime
a fost declanşat un ade vărat
“război al steagurilor”. Nemeth
Zsolt a declarat că se aşteaptă ca
Guvernul Ponta să intervină ş i să
oprească această dispută. “Guver-
nul maghiar se aşteaptă ca guver-
nul român să intervină şi să opres-
c ă ac estă agres iune s imbolic ă
împotriva minorităţii maghiare din
Ardeal”, a declarat Zsolt. Oficia-
lul maghiar a mai spus că primă-
riile din Ungaria ar trebui să arbo-
reze în semn de solidaritate s tea-

Atitudinea fermă a premierul Victor Ponta...

Preşedintele României Traian Băsescu,
despre afirmaţiile ambasadorului ungar:

„Când va avea o reacţie preşedintele
Ungariei, voi avea şi eu”

Preşedintele Traian Băsescu a declarat referitor la afirmaţiile ambasa-
dorului ungar privind modificarea Constituţiei României că va avea “o
reacţie potrivită” atunci când şi preşedintele Ungariei va avea una, preci-
zând că sunt alte instituţii care “gestionează viaţa de zi cu zi a ambasado-
rilor”. Întrebat cum comentează afirmaţiile ambasadorului ungar Oszkar
Fuzes privind modificarea Constituţiei României, Băsescu a răspuns: “La
nivelul acesta, punctele de vedere se exprimă de MAE la nivel de secre-
tari de stat. Când va avea o reacţie preşedintele Ungariei, voi avea
şi eu o reacţie potrivită. Nu puteţi face din preşedinte un politician
care răspunde unui ambasador. Sunt alte instituţii care gestionea-
ză viaţa de zi cu zi a ambasadorilor din România”. Preşedintele a
făcut această declaraţie pe Aeroportul “Henri Coandă” înainte de a pleca
la Bruxelles pentru Consiliul European.

Scandalul diplomatic dintre Ungaria şi România, is-
cat pe tema arborării steagurilor Ţinutului Secuiesc
tinde să se extindă, el cuprinzând mediul diplomatic,
mediul politic, dar şi mediul jurnalistic şi societatea
civilă. O problemă deloc de neglijat, dar care readuce
în discuţie dezbateri mai vechi şi care nu au dispărut
niciodată din agenda publică a Budapestei. Ultimele luari
de poziţii revizioniste maghiare, din ultimele zile au
fost percepute ca fiind foarte agresive şi ele relevă re-
sorturile şi fundamentele politicii de azi a premierului
ungar Viktor Orban şi a preşedintelui Parlamentului

de la Budapesta, Laszlo Kover. Reacţia pre-
mierului Victor Ponta a fost una extrem
de abilă, dar şi foarte bine calibrată, care
readuce  poporului român încrede rea în
sine, în ceea ce a fost şi poate să fie în vii-
tor, un popor cu istorie, cu demnitate, care
nu se apleacă în faţa nimănui. Mai multe
semnale de  alarmă au fost trase, iar pe
portalul Ziarişti online, precum şi pe blogg-
urile jurnaliş tilor Victor Roncea şi Dan
Tănase au fost postate aproape zilnic di-
verse agresiuni la simbolurile statului ro-
mân. Profesorul american Larry Watts, un
prieten al României îşi exprima nedume-
rirea, dar şi admiraţia faţă de poporul ro-
mân, greu încercat,  care a luptat pentru a
nu fi fărâmiţată ţara prin planuri secrete
creionate în laboratoarele Moscovei şi ale
Budapestei. Cotidianul regional „Cuvântul
Libertăţii” a fost singurul ziar din zona Ol-
teniei care a luat poziţie în urmă cu doi ani
de zile vizavi de schimbarea denumirii unei străzi din
Miercurea Ciuc, „din Mihai Eminescu în Attila”. În pro-
iectul de hotărâre depus în ianuarie 2011 la Consiliul
Local Miercurea Ciuc se suţinea că Mihai Eminescu a
fost „hungarofob” şi „xenofob”. Acest lucru a condus
la nemulţumiri în rândul comunităţii româneşti din
Miercurea Ciuc, dar şi la un proces de lungă durată

care a fost strămutat la Curtea de Apel Craiova. Edito-
rialele zilnice şi documentarea profesionistă făcută în
legătură cu acest subiect de către jurnaliştii ziarului
„Cuvântului Libertăţii”, coroborate cu o analiză corec-
tă, pe probe, făcută de judecătorii de o înaltă ţinută de
la Curtea de Apel Craiova, a făcut ca strada Mihai Emi-
nescu să existe şi astăzi.

gul Ţinutului Sec uiesc. Aces t este
cunoscut pentru poziţiile sale pro-
autonomie.

Problema steagurile
datează din 2008

Problema steagurile nu este de
ieri de azi, ea datează din 2008,
când Consiliul Judeţean Covasna
a adoptat o hotărâre privind inclu-
derea în s tatutul judeţului a unor
însemne spec ifice: s tema, drape-
lul şi fanionul judeţului Covasna,
care să fie utilizate, în condiţiile
legii, cu prilejul unor manifes tări
de interes local, în acţiuni proto-
colare sau festive, alături de dra-
pelul naţional. Anul trec ut, în luna
noiembri, Tribunalul Covasna a
respins acţiunea prefectului Co-
drin Munteanu c are atacase în
contencios administrativ hotărâ-
rea Consiliului Judeţean prin care
a fost aprobat steagul judeţului.
Prefec tul de Covasna, Codrin
Munteanu, declara, în iunie, într-
o conferinţă de presă, c ă a atacat
în c ontenc ios hotărârile Consiliu-
lui Judeţean Covasna şi Consiliu-
lui Local Covasna prin c are au
fost aprobate steagul judeţului,
respectiv cel al oraşului Covas-
na, pe motiv că singurul simbol
al unităţii adminis trativ-teritoriale
care poate fi aprobat este stema.
Pe 18 ianuarie preşedintele CJ
Covasna le-a cerut primarilor  din
zona municipiilor Sfântu Gheor-
ghe şi Târgu Secuiesc să arbore-
ze pe faţada primăriilor drapelul
secuiesc. “Am cerut acest lucru
pentru că angajamentul faţă de Ţi-
nutul Sec uiesc este în inima noas-
tră,  dar şi în semn de solidaritate
faţă de cei care au fost atacaţi de
prefectul Codrin Munteanu pen-

tru folosirea steagului secuiesc şi
s imbolurilor sec uieş ti,  printre
aceştia fiind şi primarul comunei
Ozun”, a afirmat Tamas. Culorile
drapelului şi ale fanionului sunt ba-
zate pe combinaţia coloristică a
stemei judeţului, aprobată prin ho-
tărâre de guvern, şi anume albas-
tru şi auriu.

Nemeth Zsolt : „Susţinem
toate aceste obiective”

Ieri, secretarul de stat, Zsolt
Nemeth Ungaria a continuat ş irul
declaraţiilor care au inflamat şi mai
mult mediul politic ş i diplomatic
românesc. Acesta a spus că va lua
măsuri diplomatic e în privinţa in-
terzicerii de către România a ar-
borării steagului secuiesc pe clă-
dirile oficiale. Declaraţia a fost fă-
cută pentru postul public de ra-
dio Kossuth. „Ungaria este des-
chisă la ne gocieri cu România
pe această temă”,  a mai spus
Zsolt Nemeth. El a repetat însă
poziţia Ministe rului ungar de
Exte rne, potrivit căreia Româ-
nia este cea care trebuie să re-
zolve  situaţia. Secretarul de stat
al MAE ungar, Nemeth Zsolt, ală-
turi de vic epremierul maghiar
Semjen Zsolt, este unul dintre sus-
ţinătorii înfocaţi ai autonomiei Ţi-
nutului Secuiesc. Tot în vara lui
2012, Nemeth Zsolt a declarat că
Ungaria susţine dezideratul comu-
nităţii maghiare pentru autonomia
Ţinutului Secuiesc. „Pentru mino-
rităţile maghiare din afara grani-
ţelor Ungariei es te un lucru bene-
fic ceea c e ele îşi definesc c a un
lucru benefic şi care es te în con-
cordanţă cu reglementările inter-
naţionale în vigoare. Noi nu do-
rim să spunem de la noi ceea ce
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Titus Corlăţean,
ministrul Afacerilor Externe :

„Trebuie să adoptăm o poziţie
clară, menţinând direcţia
constantă pe relaţia bilaterală
cu Ungaria”

“Am transmis încă de aseară instrucţiuni ambasadorului român
la Budapesta pentru a efectua un demers astăzi ( n.r ieri) la MAE
ungar, pentru clarificarea rapidă a situaţiei, inclusiv pentru a clari-
fica dacă Budapesta confirmă dorinţa de a continua să punem în
prim plan Parteneriatul strategic dintre statele noastre, un parte-
neriat care include interese şi politice, şi economice, referitoare la
bugetul european care se va discuta astăzi ( n.r ieri) la Bruxelles,
precum şi domeniul securităţii energetice, şi desigur investiţii în
infrastructura. Dacă va fi nevoie, sunt dispus la o discuţie directă
cu omologul ungar, Janos Martonyi. Este firesc, ca un guvern
responsabil, să adoptăm o poziţie clară, menţinând direcţia con-
stantă pe relaţia bilaterală cu Ungaria, de a privilegia promovarea
Parteneriatului strategic româno-ungar, iar acolo unde este cazul
să clarificăm şi să rezolvăm problemele exclusiv pe canalele clasi-
ce, diplomatice, bilaterale. Aşteptăm un raspuns de la partenerii
noştri ungari, inclusiv referitor la respectarea mandatului de către
ambasadorul ungar la Bucureşti, şi îmi exprim speranţa că înţe-
lepciunea va prevala”

este bun şi ce este bine pentru
aces te comunităţi, dar  susţinem
toate aceste obiective pe care sin-
gure şi le definesc”, a spus diplo-
matul ungar.

Nu sunt acceptate
„obrăzniciile”

Reac ţia ofic ialilor  români nu a
întârziat să apară. Premierul Vic-
tor Ponta a cerut ministrului de
Externe să adopte o atitudine fer-
mă ş i să transmită c ă România nu
acceptă de la nimeni din străină-
tate “obrăznicii” şi lec ţii privind
func ţionarea autorităţilor locale şi
nici sfaturi privind arborarea stea-
gurilor. “Vă rog, domnule minis-
tru de Externe, înainte să plecaţi
la Bruxelles, să daţi un răspuns -
nu dumneavoastră, ministerul - un
răspuns foarte ferm şi foarte clar
că nu acceptăm niciun fel de - eu
nu vreau să folosesc un termen
nediplomatic , aş fi spus în mod
normal <<obrăznicii>> - dar nu
acceptăm niciun fel de lecţii de la
nimeni de c um se aplică în Ro-
mânia legile, inclusiv c ele privind

funcţionarea autorităţilor  locale.
Cred că avem cele mai înalte stan-
darde din Europa de reprezentare
a minorităţilor,  de autonomie a
structurilor locale. Cred că, dacă
cineva vrea să-şi facă campanie
elec torală în România,  vreau să
aveţi o atitudine foarte fermă, fără
să ne lăsăm prinşi în capcane pe
această temă, dar nu cred că ci-
neva ne poate spune ce steaguri
afişăm pe aici şi c um să afişăm
steagurile. O să rog şi domnul mi-
nistru de Interne,  prefecţii, toate
autorităţile statului să-şi facă da-
toria conform legii.  Nu vreau să
cădem în capcana de a fi provo-
caţi, dar nici nu vreau să pară că
cineva ne dă lecţii de peste fron-
tieră”,  a spus  Victor Ponta, în
şedinţa de guvern de miercuri. O

reac ţie extrem de apreciată dar şi
foarte bine calculată

Autorităţile de la Budapeste
aşteptate să analizeze

„la rece” situaţia
Secretarul de stat în MAE Bog-

dan Auresc u, a reacţionat la de-
claraţiile omologului său, Zsolt
Nemeth despre care a spus că
sunt inac ceptabile ş i contravin
spir itului de bună-vecinătate şi
Parteneriatului Strategic dintre
România ş i Ungaria. Aurescu a
mai spus că ambasadorul ungar
va f i c onvoc at de urgenţă la
MAE. Tot din zona Ministerului
de Externe a venit miercuri sea-
ra, o reac ţie şi din partea minis-
trul român de Externe, Titus  Cor-
lăţean, care l-a criticat dur pe am-
basadorul ungar la Bucureşti,  Os-
zkar Fuzes, pentru sprijinul ex-
primat de acesta faţă de autono-
mia Ţinutului Secuiesc, afirmând
că dac ă nu se va întoarce în li-
mitele mandatului, partea româ-
nă va lua măsuri pentru înceta-
rea acestuia. Ieri, ministrul Afa-
ce rilor Externe , Titus Corlă-
ţe an, şi-a continuat idee a şi a
pre cizat pe ntru Agerpres  că
aşteaptă ca autorităţile  de la
Budape sta să analize ze “la
re ce” situaţia şi să transmită
instrucţiuni clare ambasadoru-
lui ungar la Bucureşti “să se
re întoarcă în limite le manda-
tului său”, încălcate prin de-
claraţiile făcute, şi să manifes-
te  re ţine re.  “Aşteptarea mea şi
a Ministerului Afacerilor Externe
faţă de autorităţile de la Budapesta

es te c a acestea, în baza unei pe-
rioade de reflecţie  să transmită
instrucţiuni clare ambasadorului
ungar la Buc ureşti să se reîntoar-
că în limitele mandatului său şi
să manifeste reţinere în conduită
ş i în dec laraţiile sale publice.
Există nişte reguli diplomatice in-
ternaţionale care trebuie respec-
tate. Reglementările internaţionale
în materie diplomatică nu includ
transformarea unui ambasador
ac reditat într-o altă ţară într-un
„s tar de televiziune”. Ambasado-
rul ungar la Bucureş ti ş i-a depă-

şit mandatul pe c are îl are orice
ambasador străin ac reditat într-
o capitală. Declaraţiile prin care
ambasadorul ungar ne trasează
sarc ini referitoare la modul în
c are România să îş i modific e
Constituţia, cum să transformăm
România în stat multinaţional şi
cum să sprijinim toate formele de
autonomie, pentru maghiari, în
România, sunt dec laraţii inac cep-
tabile şi înc alcă principiul bunei
vecinătăţi ş i pe cel al parteneria-
tului dintre statele noastre. ..”,  a
subliniat Titus Corlăţean.

Zsolt
Nemeth
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Ordonanþa de Guvern nr. 7, emisã în anul
2006, reprezenta pentru primari, la vremea
respectivã, o promisiune, o adevãratã
ºansã pentru localitãþile pe care le pãsto-
reau. ªi-au pus mari speranþe în banii pe
care ar fi trebuit sã-i primeascã. De-a lun-
gul timpului OG 7 a devenit, însã, un in-
strument politic ºi multe dintre investiþiile
începute din bugetul propriu al primãriilor
au început sã se degradeze, înainte de a fi
finalizate, din lipsa banilor. Lucrurile au
început, totuºi, sã se miºte la finele anului
2012, când autoritãþile locale au primit o
parte din sume. Cu ajutorul acestor fon-
duri, edilii ºi-au propus sã continue ce nu
au finalizat în anii trecuþi. Asta nu înseam-
nã cã primarii gospodari, nu au gãsit soluþii
pentru dezvoltarea comunitãþilor locale.

Proiectele continuã la
Gângiova

La Gângiova, spre exemplu, Primãria
a aplicat în urmã cu aproape patru ani
pe OG 7 din 2006 pentru Alimentarea cu
apã la grãdiniþã, ºcoalã ºi dispensar. NiciGighera: au fost

solicitate fonduri pentru
izvoarele balneare

În schimb, autoritãþile locale din Gi-
ghera se pot considera mai norocoase,
pentru cã localitatea a beneficiat de un
proiect de alimentare cu apã pe OG 7,
care a fost finalizat în 2010. O altã lu-
crare este prinsã la Ministerul Mediului
pentru apã ºi canal, în prezent Primãria
Gighera aºteptând un rãspuns legat de

Ghindeni: Proiect de 4
milioane de lei, realizat
doar în procent de 10%

La Ghindeni cel mai important obiectiv
de infrastructurã, în acest moment, este
legat de finalizarea unui proiect de canali-
zare în valoare de 40 de miliarde de lei
vechi. Lucrãrile au fost demarate încã din
anul 2010, însã, din cauza lipsei banilor,

Paginã realizatã de MARIN TURCITU ºi RADU ILICEANU

Goicea: baza sportivã, în
construcþie din 2010

La Goicea, lucrãrile pentru amenaja-
rea bazei sportive din localitate au înce-
put cu o întârziere de doi ani, pentru cã
Primãria nu a putut sã asigure banii de
cofinanþare. Autoritãþile locale au depus
proiect pe OG 7 în anul 2008 ºi a fost
aprobat, dar lucrãrile au demarat abia în
2010. Potrivit primarului Dumitru Mar-
cu, lucrãrile sunt realizate în procent de

Iºalniþa: „Sunt
proiecte ambiþioase ºi
cred cã le vom duce
la bun sfârºit”

La Iºalniþa, anul acesta, se va conti-

nua cu etapa a doua de canalizare. Un
alt proiect al primarului Ovidiu Flori vi-
zeazã modernizarea strãzilor din locali-
tate. Tot în acest an se va introduce ali-
mentarea cu gaze ºi va fi asiguratã re-
þeaua de electricitate la blocul de locuinþe

din comuna Iºalniþa. Auto-
ritãþile locale ºi-au propus
sã finalizeze ºi lucrãrile la
grãdiniþã ºi sã reuºeascã sã
finalizeze lucrãrile de ame-
najare a unei sãli de sport.
„Sunt proiecte ambiþioase
ºi cred cã le vom duce la
bun sfârºit. Vom aloca din
bugetul propriu 10 miliar-
de de lei vechi pentru aces-
te lucrãri, iar restul de bani
va trebui sã îi obþinem din
finanþãri europene sau de la
bugetul de stat. Avem da-
torii de 16 miliarde lei vechi
cãtre constructori. Criza se
simte ºi la Iºalniþa. Situaþia
este grea”, a spus Ovidiu

Flori, primarul comunei Iºalniþa.

58%, numai din fonduri proprii, pentru
cã de la Guvern nu au venit bani.

ªi pe Mãsura 1.2.5.
au fost depuse proiec-
te pentru amenajarea de
drumuri agricole ºi ex-
ploataþie, în total de
785 de metri de asfalt.
Pentru acest proiect
autoritãþile locale sperã
sã finalizeze lucrãrile
pânã în luna iunie a.c.
Pe Mãsura 3.2.2., în-
semnând amenajarea
reþelei de 8,5 kilometri
de apã, 8,5 km canali-
zare, centru social ºi 3
km asfalt, au fost fina-
lizate lucrãrile. Prima-
rul comunei Goicea a

anunþat cã, în curând va avea loc recep-
þia finalã, dar abia dupã ce vor primi re-
zultatele de la Direcþia de Sãnãtate Publi-
cã Dolj legate de calitatea apei. „În 2013,
ne dorim, de asemenea, sã reabilitãm
ºcoala pe exterior ºi sã implementãm un
sistem video la nivel de comunã din fon-
duri proprii”, a afirmat Dumitru Marcu,
primarul comunei Goicea.

acesta este realizat, în prezent, doar în pro-
porþie de 10%. De curând, reprezentanþi-
lor Primãriei le-a fost solicitatã reactuali-
zarea documentaþiei, aceºtia anunþând cã

sperã sã primeascã, cu
aceastã ocazie, sumele nece-
sare pentru finalizarea pro-
iectului. Tot în acest an, au-
toritãþile locale ºi-au propus
sã amenajeze un dispensar
în comunã, dupã ce clãdirea
în care funcþiona punctul
medical a fost revendicatã.

„Din fericire avem Con-
siliul Judeþean Dolj care ne
mai dã câte o mânã de aju-
tor, aºa cum a fãcut ºi cu
asfaltarea drumului judeþean
652. În acest an ne-am pro-
pus sã facem dispensar în
comunã. Vechea clãdire a
fost revendicatã ºi am rãmas
fãrã dispensar. Vara trecutã

am achiziþionat o clãdire a cooperaþiei ºi
din fonduri proprii vom încerca în acest
an sã o reabilitãm. Am avut un proiect pe
Mãsura 3.2.2 dar a fost declarat neeligi-
bil”, a explicat Marin Motoi, primarul co-
munei Ghindeni.

aprobarea sau nu a acesteia. În cã un
proiect, de data aceasta pe fonduri eu-
ropene, va fi depus în urmãtoarele douã
sãptãmâni, când se va deschide o nouã

sesiune, pentru izvoa-
rele balneare.

Marea problemã la
Gighera este cã, din ca-
uza populaþiei îmbãtrâ-
nite, destul de puþini
oamni mai muncesc pã-
mânturile. Cei mai mulþi
au preferat sã le dea în
arendã. Aºa se face cã,
la Gighera existã o so-
cietate a unui italian
care deþine 1.200 de
hectare, dar ºi o socie-
tate al cãrei proprietar
este un englez care de-
þine 500 de hectare.

Alte douã societãþi, de data aceasta
locale, deþin, una 1.000 de hectare, iar
cealaltã 300 de hectare. „Mai avem o
societate care are 700 de hectare de te-
ren în arendã dar oamenii sunt nemul-
þumiþi de ei cã nu îºi plãtesc dãrile”, a
mãrturisit Florea Neacºu, primarul co-
munei Gighera.

pânã astãzi însã lucrarea nu a fost fina-
lizatã, aceasta fiind realizatã într-un pro-

cent de 55%. „Poate cã lu-
crãrile ar fi fost mai avan-
sate, dar nu au venit bani
de la Guvern. Abia la sfâr-
ºitul anului trecut am mai
primit 33.600 lei. În 2011,
tot pe OG 7, au început lu-
crãrile la Baza sportivã.
Acest proiect este ºi el con-
struit undeva la 48%. Spe-
rãm sã mergem cu lucrãri-
le mai bine, pentru cã la fi-
nalul lui 2012 am primit de
la Guvern douã miliarde lei
vechi”, a declarat Cristache
Preda, primarul comunei
Gângiova.

Edilul-ºef a mãrturisit cã
autoritãþile locale au încer-

cat sã depunã un proiect ºi pe Mãsura
3.2.2., dar aceasta a fost declarat neeli-
gibil. Marele regret este însã cã au fost
cheltuite, în zadar, 1,4 miliarde lei vechi.
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Primarul Lia Olguþa Vasilescu a dez-
vãluit recent cã autostrada Craiova –Pi-
teºti va fi construitã în perioada urmã-
toare. Potrivit edilului din Bãnie, în acest
moment se poartã discuþii cu oameni de
afaceri din afara þãrii care sunt intere-
saþi sã concesioneze terenul ºi, apoi, sã
ridice cele patru benzi de circulaþie, câte
douã pe fiecare sens de mers, care vor
lega Craiova de Piteºti. ”Vestea bunã e
cã sunt persoane care sunt interesate de
concesiune. Chiar am vorbit cu câteva
persoane din afara þãrii, care au vorbit
ºi la Guvernul României pentru asta. Im-
portant e cã ei îºi asumã construcþia au-
tostrãzii Craiova – Piteºti pe care noi nu
putem sã o facem”.

Taxã de tranzit de 5 euro
Potrivit înþelegerii, dupã ce autostra-

da va fi terminatã, cei care o vor admi-
nistra vor impune o taxã de tranzit. Ol-
guþa Vasilescu a precizat cã se ºtie deja
care este cuantumul taxei pe care pri-
vaþii vor sã o perceapã încã de pe acum.
”O sã plãtim cu toþii o taxã de 5 euro ca
sã mergem pe ea, dar eu zic cã scoatem
banii din benzinã”, a spus primarul, refe-
rindu-se la economiile pe care ºoferii le
vor face dacã vor avea la dispoziþie o

Dupã mai mulþi ani de aºteptare, se pare cã proiectul auto-
strãzii Craiova-Piteºti revine din nou în actualitate. Primarul
Lia Olguþa Vasilescu a anunþat cã s-au fãcut toate demersuri-
le pentru construcþia acesteia ºi cã lucrãrile vor fi suportate
de investitori strãini. Tot aceºtia vor fi cei care o vor adminis-
tra pe o perioadã de 30 de ani, urmând sã-ºi recupereze banii
dintr-o taxã de tranzit pe care o vor percepe în acest timp.

Autostrada Craiova–Piteºti va fi privatãAutostrada Craiova–Piteºti va fi privatãAutostrada Craiova–Piteºti va fi privatãAutostrada Craiova–Piteºti va fi privatãAutostrada Craiova–Piteºti va fi privatã
Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Primarul Lia Olguþa Vasilescu a fãcut o
cerere cãtre Patriarhia Românã prin care a
solicitat sprijin pentru aducerea osemintelor
voievodului Mihai Viteazul în Bãnie. Ieri,
consilierul patriarhal, arhimandritul Paisie
Teodorescu, a rãspuns cã Preafericitul
Pãrintele Partiarh Daniel a primit adresa
Primãriei Craiova, însã a declinat decizia
cãtre Arhiepiscopia Târgoviºtei, în eparhia
cãreia se aflã Mânãstirea Dealu, unde este
pãstrat acum capul voievodului român.
”Pentru rezolvarea problemei în cauzã,
trebuie sã vã adresaþi Arhiepiscopiei Târgo-

viºtei, Mânãstirea Dealu fiind sub jurisdicþia
acestei eparhii”, se aratã în rãspuns. Pe de
altã parte, Arhiepiscopia Târgoviºtei a
transmis, la sfârºitul lunii trecute, cã nu va
permite mutarea capului domnitorului fiindcã
”Mihai Viteazul a domnit aici, la Târgoviºte,
iar de Mânãstirea Dealu sunt legate nume-
roase demersuri politice ºi dimplomatice ale
voievodului”.

Primãria Craiova ºi-a propus ca osemintele
domneºti sã fie aduse ºi pãstrate în municipiu,
pregãtind ºi un festival ”Mihai Viteazul”,
programat pentru perioada 9 ºi 12 mai.

Primãria Craiova trebuie sã cearã capul voievodului Mihai Viteazul de la Arhie-
piscopia Târgoviºtei, dar fãrã a beneficia de sprijinul Patriarhului Daniel.

Patriarhia trimite Primãria Craiova
la Arhiepiscopia Târgoviºtei

autostradã, faþã de un drum naþional
care, pe alocuri, nu este modernizat ºi
are restricþii. Autoritãþile susþin cã, în mod

normal, ar trebui sã se suporte o finan-
þare de 500 milioane de euro ”ºi e dificil
de gãsit aceastã sumã”. Din acest mo-
tiv, construcþia în sistem privat ar fi sin-
gura variantã.

Autostrada va fi exploatatã
timp de 30 de ani

Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi
Drumuri Naþionale din România
(CNADNR) a publicat anunþul de intenþie
privind  concesiunea ”proiectãrii, construc-
þiei, finanþãrii, operãrii ºi întreþinerii auto-

strãzii Craiova – Piteºti”. Valoarea esti-
matã a lucrãrilor este cuprinsã între 840
milioane de euro ºi 1,1 miliarde de euro,
fãrã TVA. Conform anunþului de intenþie,
CNADNR va adjudeca licitaþia pentru
acest proiect pe data de 28 iunie. Durata
contractului va fi de 360 de luni (30 de ani)
de la data adjudecãrii lui. Concesionarul
se obligã sã proiecteze, sã finanþeze, sã
construiascã, sã întreþinã ºi sã opereze
autostrada Craiova – Piteºti. Pentru recu-
perarea investiþiei, concesionarul va intro-
duce un tarif (o taxã) de drum.

Autostrada Sudului,
varianta fãrã platã

Pe lângã aceastã autostradã, care va
fi privatã, existã planuri ºi pentru o alta.
Autoritãþile centrale vorbeau, la mijlocul
anului trecut, despre construcþia unei au-
tostrãzi care sã lege Bucureºtiul de Ti-
miºoara, prin Craiova. Traseul acestei
Autostrãzi a Sudului era propus sã fie
Bucureºti-Alexandria-Slatina-Filiaºi-
Drobeta Turnu Severin-Caransebeº-Lu-
goj, porþiunea dintre Craiova ºi Lugoj fi-
ind parte a ramurii sudice a Coridorului
IV Paneuropean pentru care se pot ob-
þine fonduri europene nerambursabile în
proporþie de 85% din valoarea investi-
þiei. Aceastã autostradã, fãcutã cu fon-
duri europene, ar urma sã aibã ºi o ra-
murã care leagã Craiova de podul Cala-
fat-Vidin, ºi acest tronson fãcând parte
din acelaºi coridor paneuropean. Con-
form acestei variante, Craiova va fi to-
tuºi legatã de Piteºti printr-un drum ex-
pres de 121 de kilometri pentru care exis-
tã documentaþie.
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Reamintim cã, infirmiera Geor-
geta Gabroveanu de la Centrul de
Îngrijire al Adulþilor „Sfânta Maria”
din Craioviþa Nouã a acuzat-o, pe
22 ianuarie, pe asistenta Andreea
Dãmureanu, soþia lui Ringo Dãmu-
reanu, preºedintele Sindicatului
„Forþa Legii” Dolj cã i-a rupt mâna
unei bãtrâne de 70 de ani internatã
în centrul respectiv. Pentru lãmuri-
rea situaþiei, conducerea Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi Pro-

Un instructor pentru activitãþi educative
de la ªcoala Specialã “Sfântul Vasile” din
Craiova a fost lovit, miercuri, de doi elevi
de clasa a opta, fraþi gemeni, ambii cu defi-
cienþe. Bãrbatul a primit îngrijiri medicale, a
obþinut certificat medico-legal cu 5-6 zile de
îngrijiri medicale, dar a declarat, ieri, în scris,
la Poliþie, cã nu depune plângere penalã îm-
potriva celor doi pentru cã ar fi pierduþi pen-
tru societate. Cei doi minori, audiaþi ºi ei de
poliþiºti cu ajutorul unui interpret autorizat,
ºi-au cerut scuze, au declarat cã regretã ce-

Trei doljeni au fost rãniþi, unul dintre ei
fiind transportat la spital în stare gravã, dupã
ce s-au izbit cu BMW-ul cu care circulau,
de un copac. Accidentul s-a petrecut mier-
curi dimineaþã, pe raza comunei Teasc. Po-
trivit poliþiºtilor de la Rutierã, Cãtãlin
ªtefan, de 36 de ani, din comuna
Malu Mare, în timp ce conducea un
autoturism BMW pe DN 55, în jurul
orei 03.10, prin satul Secui, comuna
Teasc, nu a adaptat viteza la condiþii-
le de drum, a pierdut controlul asu-
pra direcþiei de mers spre stânga ºi
s-a izbit de doi copaci de pe margi-
nea drumului. În urma accidentului a
rezultat rãnirea gravã a conducãto-
rului auto ºi vãtãmarea uºoarã a lui
Tiberiu Barbu, de 23 de ani ºi a lui
Marian Piticu, de 24 ani, din Malu
Mare, ambii pasageri în autoturism.
Victimele au fost transportate la spi-

Poliþiºtii au finalizat verificãrile la „Sfânta Maria”:

Poliþiºtii Secþiei 5 Craiova au finalizat
cercetãrile în dosarul deschis ca urma-
re a reclamaþiilor de agresare a unei
bãtrâne de la Centrul de Îngrijire al Adul-
þilor „Sfânta Maria” din Craioviþa Nouã
ºi l-au înaintat Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova. Pe parcursul cer-
cetãrilor s-a stabilit cã este vorba de-

spre vãtãmare corporalã, însã femeia
suspectatã de comiterea infracþiunii,
Andreea Dãmureanu, era, la momentul
respectiv, în exercitarea atribuþiilor de
serviciu, motiv pentru care încadrarea
faprei se schimbã în purtare abuzivã.
În aceste condiþii, cercetarea devine de
competenþa exclusivã a Parchetului.

tecþie a Copilului (DGASPC) Dolj a
sesizat Poliþia, fiind deschis un do-
sar penal la Secþia 5 Poliþie Craio-
va. Bãtrâna a fost dusã la Institutul
de Medicinã Legalã Craiova, unde
s-a stabilit cã suferise într-adevãr o
fracturã, fiindu-i eliberat certificat
medico-legal din care rezultã ca are
nevoie de 50 de zile de îngrijiri me-
dicale pentru vindecare. Pentru cã,
în urma cercetãrilor ºi a audierii
personalului au rezultat indicii de

comitere a unei fapte penale, dar ºi
pentru cã suspecta principalã, An-
dreea Dãmureanu, era în timpul ºi
în exerciatrea atribuþiilor de servi-
ciu, încadrarea faptei s-a schimbat
din vãtãmare corporalã în purtare
abuzivã, astfel cã poliþiºtii au decli-
nat, miercuri, dosarul la Parchet,
pentru continuarea cercetãrilor.

„Secþia 5 Poliþie a definitivat ve-
rificãrile în cazul bãtrânei de 70 de
ani care a suferit fracturã de ante-

braþ, iar ieri dosarul a fost înaintat
Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova cu propunere de declinare.
Din verificãri a rezultat cã suspectã
de comiterea faptei este o angajatã
a centrului respectiv, care la mo-
mentul producerii vãtãmãrii corpo-
rale se afla în exercitarea atribuþii-

lor de serviciu. Având în vedere
calitatea de funcþionar public, sun-
tem în prezenþa infracþiunii de pur-
tare abuzivã, faptã care atrage com-
petenþa de cercetare exclusivã a
Parchetului”, ne-a declarat comisar
ºef Adrian Cãpraru, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Scandal la ªcoala Specialã „Sfântul Vasile” din Craiova

Cu BMW-ul în ...pom
tal pentru îngrijiri medicale, iar poliþiºtii ajunºi
la faþa locului au întocmit, în cauzã, dosar
penal pentru comiterea infracþiunii de vãtã-
mare corporalã din culpã, dupã cum au pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, în cursul
zilei de miercuri, în cadrul unui dosar pe-
nal în care se efectueazã cercetãri sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunii de evaziune fis-
calã ºi în baza unor informaþii furnizate de
Serviciul de Informaþii ºi Protecþie Internã
(SIPI) Dolj, a fost surprins în flagrant, de
poliþiºtii Serviciului de Investigare a Frau-
delor Dolj, în oraºul Dãbuleni, Daniel Dia-
conu, de 38 de ani, din Craiova, în timp ce
îi vindea unui bãrbat din Craiova suma de
500 euro. Întrucât astfel de practici sunt
ilegale, poliþiºtii au ridicat toþi banii pe care
bãrbatul îi avea la el ºi i-au fãcut ºi o per-
cheziþie la domiciliu.

„Asupra învinuitului au fost gãsite, cu
ocazia controlului corporal ºi într-o geantã
aflatã în maºina proprietate personalã, su-
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Un craiovean de 38 de ani este cercetat
de poliþiºti pentru evaziune fiscalã prin
nedeclararea surselor de venit, dupã ce,
în cursul zilei de miercuri, a fost prins în
flagrant, pe o stradã din Dãbuleni, în timp
ce vindea valutã. Oamenii legii i-au fãcut
ºi o percheziþie la domiciliu, ridicându-i,
pentru cercetãri, toþi banii gãsiþi, mai
exact 7.222 lei, 190 Euro ºi 7 USD.

mele de 25.718 lei, 1.350 Euro ºi 20 lire ster-
line folosite în activitatea de schimb valutar
ilegal. Tot în aceeaºi zi, în baza autorizaþiei
emisã de Tribunalul Dolj în acelaºi dosar
penal, a fost efectuatã o percheziþie domici-
liarã la locuinþa  învinuitului, ocazie cu care
a fost identificatã suma de 7.222 lei, 190
Euro ºi 7 USD, bani despre care existã sus-
piciuni cã sunt folosiþi în activitatea de
schimb valutar ilegal”, a declarat comisar
ºef Adrian Cãpraru, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj. Toate sumele de bani au fost ridi-
cate în vederea cercetãrilor, pe numele cra-
ioveanului s-a întocmit dosar penal pentru
evaziune fiscalã prin nedeclararea surselor
de venit, iar cercetãrile continuã pentru sta-
bilirea întregii activitãþi infracþionale, cu au-
torul în stare de libertate.

au fãcut ºi au spus cã vor sã rãmânã în con-
tinuare la ºcoala respectivã.

În urma cercetãrilor efectuate de poliþiºtii
craioveni, ºi a discuþiilor purtate cu pãrþile
implicate în incident s-a stabilit cã cei doi
elevi, care sunt gemeni, ambii hipoacuzici, în
clasa a VIII-a la ªcoala Specialã „Sfântul
Vasile” din Craiova, au intrat, miercuri, în sala
de clasã, cu un telefon mobil, în ciuda faptu-
lui cã folosirea acestui dispozitiv este interzi-
sã, potrivit regulamentului intern al unitãþii de
învãþãmânt. Cei doi se distrau ºi scoteau di-
ferite sunete, deranjându-ºi colegii ºi distrã-
gându-i de la lecþie, motiv pentru care profe-
soara cu care aveau ora de curs le-a cerut sã
se potoleascã. N-au vrut, aºa cã femeia l-a
chemat pe Felix Ungureanu, instructor pen-
tru activitãþi educative la ªcoala Specialã
„Sfântul Vasile”. Bãrbatul le-a cerut fraþilor
telefonul mobil, însã aceºtia au refuzat, ba
mai mult, i-au arãtat pumnul profesorului.
Acesta s-a apropiat, cu intenþia de a le lua
telefonul pe perioada orelor de curs, moment
în care cei doi s-au ridicat, au doborât banca
ºi unul dintre scaune, unul dintre elevi pu-
nând mâna pe scaun cu care a încercat sã-l

loveascã pe intructor. Bãrbatul s-a ferit, însã
cei doi minori au luat-o la fugã cãtre ieºirea
din sala de clasã, ºi l-au îmbrâncit intenþionat
pe Felix Ungureanu, care s-a dezechilibat ºi a
cãzut. Bãrbatul s-a lovit la cap ºi în zona to-
racicã, a obþinut ºi un certificat medico-legal
în care s-a cosemnat cã are nevoie de 5-6
zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, însã
ieri, la Poliþie, a declarat cã nu vrea sã depunã
plângere împotriva minorilor. Infracþiunea de
lovire ºi alte violenþe se cerceteazã doar la
plângerea pãrþii vãtãmate, iar instructorul a
spus cã minorii au ºi aºa destule probleme, ºi
dacã s-ar mai alege ºi cu dosare penale ar
risca sã fie pierduþi definitiv pentru societate.

“Azi dimineaþã (n.r. - ieri dimineaþã), po-

liþiºtii Secþiei 2 Craiova au invitat la sediul
subunitãþii pãrþile implicate în incident, oca-
zie cu care atât profesorul cât ºi pãrinþii ele-
vilor ºi-au exprimat, în scris, opþiunea de a
nu depune plângeri penale. Ambii minori au
fost audiaþi cu ajutorul unui interpret autori-
zat, au spus cã regretã fapta comisã ºi ar
dori sã rãmânã în continuare în unitatea ºco-
larã respectivã”, ne-a declarat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, comisar-ºef Adrian
Cãpraru. Instructorul le-a explicat oame-
nilor legii cã cei doi minori, care locuiesc în
comuna Brãdeºti, provin dintr-o familie cu
probleme, nu au crescut într-un mediu bine
organizat, iar aceastã ºcoalã este singura lor
ºansã în acest moment.
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Propunând un concept unic în
peisajul evenimentelor expoziţiona-
le de profil – acela al târgului itine-
rant de carte –, Caravana GAU-
DEAMUS formează, alături de Târ-
gul Internaţional „GAUDEAMUS –
Carte de învăţătură” şi de Târgul
Gaudeamus Manuale Şcolare, Pro-
gramul LECTURA, iniţiat şi reali-
zat de Radio România din 1994, cu
scopul de a susţine cultura scrisă
şi piaţa de carte din România. GAU-
DEAMUS Craiova 2013 va aduce
în prim-plan actualitatea vieţii cul-
turale printr-un program cuprinzând
lansarea noutăţilor editoriale, dez-
bateri, întâlniri cu scriitori şi oameni
de cultură. Târgul se adresează pu-
blicului larg, dar şi publicului pro-

Târgul de Carte GAUDEAMUS
se va deschide la Craiova peste trei săptămâni

Ediţia a XII-a a Târgului de Carte GAUDEAMUS
de la Craiova va fi organizată în perioada 27 februa-
rie – 3 martie, în foaierul Teatrului Naţional „Marin
Sorescu”. Târgul va inaugura Caravana GAUDEA-
MUS – serie de evenimente cultural-expoziţionale
desfăşurate în oraşe cu tradiţie culturală şi universi-
tară din ţară –, aducând în capitala Băniei actualita-
tea editorială, evenimente-surpriză, dar şi un prilej

special de sărbătoare: aniversarea a 85 de ani de
Radio România şi a 20 de ani de la prima ediţie a
Târgului Internaţional GAUDEAMUS! Eveni-
mentul va fi organizat, ca de obicei, de Radio Ro-
mânia, prin echipa GAUDEAMUS, în parteneriat
cu Studioului Teritorial de Radio „Oltenia” Cra-
iova, deschiderea oficială urmând a avea loc mier-
curi, 27 februarie, ora 12.00.

fesional, cadrelor didactice şi ele-
vilor din toate nivelurile de studiu.

Potrivit organizatorilor, progra-
mul ediţiei cuprinde „Lectura, o
provocare!” – competiţie de crea-
tivitate, lectură şi comunicare, adre-
sată liceenilor, în cadrul etapei zo-
nale a Concursului Naţional de Lec-
tură „Mircea Nedelciu” şi „Cărţile
se întorc acasă” –  campanie de
donaţie de carte pentru bibliotecile
rurale din Oltenia. De asemenea,
GAUDEAMUS Craiova va premia
performanţele elevilor olimpici din
Oltenia, care vor fi invitaţii de nota
10 ai Târgului.

Totodată, foaierul TNC va găz-
dui expoziţia de fotografie „Istoria
imaginară a cărţii şi a scrisului”,

semnată de Jean Marc Godes. De-
dicată promovării cărţii şi culturii
scrise, aceasta propune o perspec-
tivă originală asupra cărţilor ca spaţii
ale memoriei şi ca obiecte magice,
revelatoare. O expoziţie despre cărţi
imaginare şi despre imaginarul căr-
ţilor – aşa ar putea fi definite, pe
scurt, aceste montaje fotografice pe
care Jean Marc Godes le propune
publicului din România. Pentru al
treilea an consecutiv, acesta este
autorul imaginii Caravanei GAU-
DEAMUS – cărţile pe patine –,  in-
vitaţie jucăuşă la o expediţie inedită
printre cărţi călătoare.

Târgul va putea fi vizitat zilnic,
de miercuri până sâmbătă, între
orele 10.00 ş i 18.00,  iar dumini-

că, de la 10.00 la 14.00, intrarea
fiind liberă pentru toate categorii-
le de vizitatori.  Ceremonia de de-
cernare a premiilor ediţiei a XII-a
va avea loc duminică,  3 martie la

ora 12.00. După Craiova, Cara-
vana GAUDEAMUS 2013 va
ajunge la Cluj-Napoca (17 – 21
aprilie), Timişoara (15 – 19 mai)
şi Mamaia (în cursul lunii august).

«Acum, în luna februarie, am simţit do-
rinţa de a sărbători „a 137-a renaştere” a lui
Constantin Brâncuşi, aici, în oraşul despre
care el a spus cândva: „La Craiova m-am
născut a doua oară”. Memoria marelui ar-
tist a fost, este şi va fi mereu vie în acest
oraş care l-a ajutat foarte mult la începutu-
rile sale, l-a preţuit, l-a iubit, este azi şi va fi
întotdeauna un loc „Pro Brâncuşi”», spune
arh. Cristian Ciomu. Este motivul pentru care
sâmbătă, 16 februarie, ora 19.19, acesta va
organiza o nouă întâlnire în Agora Artelor

„Răscruci Pro Brâncuşi”
Arhitecturii din Craiova (Calea Unirii nr.
64C), de această dată lansând invitaţie la un
„Răscruci Pro Brâncuşi”. I se vor alătura
Mircea Liviu Goga, Oana Stancu, Silviu
Bârsanu, Mircea Suchici, Ilinca Zamfir, Iu-
lian Albu şi toţi prietenii „Răscruciului”.

«Constantin Brâncuşi a fost un mare ar-
tist, cu contribuţii covârşitoare la înnoirea
limbajului şi viziunii plastice în sculptura con-
temporană. Totuşi, printr-o conjunctură is-
torică nefericită, relaţia cu ţara natală a fost
mult viciată în decursul timpului, as tfel

că astăzi o mare parte din opera sa nu se află
în România, la fel ca şi trupul său, care este
îngropat departe, altfel decât şi-a dorit artis-
tul. Ansamblul „Calea Eroilor” de la Târgu
Jiu este, prin amploarea şi unicitatea sa, lu-
crarea dominantă a marelui artist, pe care,
din fericire, o avem astăzi în ţară. Despre acest
ansamblu monumental s-a scris şi s-a vorbit
foarte mult şi a constituit subiectul unui film
documentar, realizat în anul 2012 de poetul
Horia Muntenuş, film pe care îl vom prezen-
ta în întregime publicului craiovean în cadrul
Zilelor Brâncuşi, pe 16-17 martie a.c., când
se vor împlini 56 de ani de la dispariţia sa», a
adăugat arh. Cristian Ciomu.

Melomanii craioveni sunt aşteptaţi, astă-seară, la
concertul vocal-simfonic al Filarmonicii „Oltenia”,
susţinut, cu începere de la ora 19.00, sub bagheta di-
rijorală a maestrului Constantin Grigore. Prima par-
te cuprinde, în interpretarea Orchestrei Simfonice a
instituţiei, două creaţii de Wolfgang Amadeus Mozart
– Divertismentul în Si bemol major, K. 137, şi Con-
certul nr. 7 în Fa major pentru două piane, K. 242,
solişti fiind Manuela şi Dragoş Mihăilescu. Concer-
tul va continua cu „Gloria” pentru voci soliste, cor şi
orchestră, de Antonio Vivaldi, alături de Orchestra
craioveană evoluând Corala Academică (maestru de
cor: Manuela Enache), solistele Noemi Modra, Mi-
rela Duţă (soprane), Mihaela Popa (mezzo-soprană),
acompaniate la orgă de Corina Stănescu. Preţul bile-

tului este de 15 lei (8 lei
pentru e levi, s tudenţi,
pensionari).

Manuela Iana-Mihăilescu şi
Dragoş Mihăilescu – absolvenţi ai
Conservatorului „Ciprian Porum-
bescu” din Bucureşti – alcătuiesc
un duo pianistic care posedă un
bogat repertoriu dedicat ansamblu-
lui de pian la patru mâini sau pen-
tru două piane. Din toamna anului
2011, Duo Mihăilescu este forma-
ţie camerală oficială a Filarmonicii
„Banatul” din Timişoara. Abordea-
ză cu brio repertoriul pentru două
piane şi orchestră, susţinând con-
certe cu orchestre ale filarmonici-
lor din România, dar şi peste hota-
re. De asemenea, cei doi muzicieni
sunt cadre didactice la Facultatea
de Muzică din cadrul Universităţii
de Vest din Timişoara.

Concert vocal-simfonic,
sub bagheta dirijorală a
maestrului Constantin Grigore

 Născută în 1993, la
Târgu-Mureş, tânăra soprană
Noemi Modra studiază la De-
partamentul de Arte al Univer-
sităţii din Craiova. Astă-seară
debutează ca solistă în „Glo-
ria”, de A. Vivaldi.
Mirela Duţă (n. 1980)

a absolvit secţia Interpretare
muzicală (Canto) a Departa-
mentului de Muzică din cadrul
Facultăţii de Litere craiovene.

Din 2011 este profesor de muzică la Liceul de Arte „Marin Sorescu”.
 Mihaela Popa s-a născut în 1967, la Iaşi, şi a absolvit în

2009 sec ţia Interpretare muzicală (Canto) a Departamentului de
Muzică de la Facultatea de Litere din Craiova. Activează, din anul
1986, în cadrul Teatrului Liric „Elena Teodorini”.

În perioada studiilor urmate
în ţară, apoi în Polonia, la
Academia de Muzică „Karol
Lipinski”, dirijorul Constantin
Grigore a beneficiat de îndru-
marea unor maeştri recunoscuţi
ai dirijatului: Horia Andreescu,
Petru Andriesei, Ilar ion Ionescu-
Galaţi şi dir ijorul polonez Marek
Pijarowski. A participat la
diverse mas terclass -uri şi s-a
perfecţionat printr-un stagiu de
asis tenţă la Rundf unk Sinf onie-
orchester Berlin (2011), sub
îndrumarea maestrului Marek
Janowski ş i, ulterior, la Bayer-
ischer Rundf unk şi Münchner
Philharmoniker, în paralel
participând şi la c ursurile de
fenomenologia muzic ii susţinute
de Konrad von Abel.

A susţinut concerte la pupitrul
formaţiilor muzicale mari, atât
din ţară, cât şi de peste hotare.
În 2009, cu ocazia sărbătorilor
pascale, s-a aflat la pupitrul
Bucharest Symphonic Pops, în
concertul extraordinar susţinut
de Al Bano şi Montserrat Caballé
în Piaţa Constituţiei din Bucu-

reşti. De asemenea, este unul din
membrii fondatori ai Orchestrei
de Cameră „Camerata Regală”,
iar din 2010 a beneficiat şi de
îndrumarea maestrului Jin Wang.
A primit premii şi distincţii la
concursuri, precum şi diverse
diplome acordate de
Guvernul României
pentru colaborarea şi
coordonarea a
numeroase proiecte
culturale.

Constantin Grigore
a des luşit tainele
tehnicii dirijorale în
genuri variate, de la
conc ert instrumental
până la operă,
simfonic şi vocal
simfonic, repertoriul
său foarte divers
cuprinzând lucrări de
Bach, Vivaldi,
Mozart, Beethoven,
Schubert, Liszt, Chopin,
Brahms, Sibelius, Ceaikovski,
Strauss, Saint-Saëns, De Falla,
Sarasate, Turina, Bizet, Enescu,
Szymanowski,  Dediu etc.
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Un numãr de 8.537 candidaþi
s-au înscris în perioada 4 - 25
ianuarie pentru examenul naþi-
onal de definitivare în învãþã-
mânt, dintre care au fost vali-
daþi 8.335, potrivit reprezentan-
þilor Ministerului Educaþiei. Faþã
de anul trecut, de aceastã datã
numãrul candidaþilor înscriºi
este cu 27% mai mare. Astfel,
în 2012, numãrul can-
didaþilor înscriºi a fost
de 6.537, dintre care
au fost acceptaþi pen-
tru susþinerea exame-
nului 6.114.

Creºterea din acest
an este datoratã, în
mare parte, scãderii
vechimii minime nece-
sare la catedrã, de la
doi ani la un an, po-
trivit sursei citate. Cei
mai mulþi candidaþi
care doresc sã susþi-
nã examenul de defi-
nitivat în acest an pro-
vin segmentul de vâr-
s tã  20-25 de ani
(33,5%), fiind urmaþi

de cei cu vârste între 26 ºi 30
de ani (28%). În baza metodo-
logiei pentru organizarea ºi des-
fãºurarea examenului naþional
de definitivare în învãþãmânt,
aprobatã prin ordin al ministur-
lui Educaþiei, candidaþii vor avea
de trecut douã inspecþii la clasã
ºi o probã scrisã. Inspecþiile se
vor realiza pânã la data de 20

iunie ºi constituie criteriu elimi-
natoriu. Candidaþii trebuie sã
obþinã cel puþin media 8 la in-
specþii pentru a putea accede la
proba scrisã, care se va desfã-
ºura în data de 18 iulie. De ase-
menea, un alt criteriu pentru a
se califica în proba finalã îl re-
prezintã ºi stagiul de predare de
cel puþin un an la catedrã.

Peste 800 de profesori
înscriºi la definitivat

Elevii doljeni se pot înscrie la cea
de-a cincea ediþie a concursului de cre-
aþie în limba englezã “Shakespeare
School Essay Competition”, lansat sub
egida Anului European al Cetãþenilor,
de Asociaþia Shakespeare School pen-
tru Educaþie. În fiecare an, la acest
concurs participã elevi din toatã þara.

Câºtigãtorii vor avea ºansa sã lo-

Elevii  doljeni pot participa
la concursul  “Shakespeare
School Essay Competition”

cuiascã într-un campus englezesc ºi
sã îºi perfecþioneze limba englezã în
tabere de douã sãptãmâni la London
Experience sau Harrow House Sum-
mer Camp. Pe lângã tabere, sunt ofe-
rite cursuri de limba englezã la Shake-
speare School, taxe de înscriere la exa-
mene Cambridge, cãrþi în limba en-
glezã ºi dicþionare.

Asociaþia Alianþa Internaþionalã Antidrog, Secþiunea Regionalã Sud-Vest
Oltenia, organizeazã astãzi o lecþie de prevenire antidrog la Liceul tehnologic
“Dimitrie Filiºanu” din oraºul Filiaºi.
Evenimentul se desfãºoarã în inter-
valul orar 12.30-13.30, în sala de fes-
tivitãþi a unitãþii de învãþãmânt, ºi se
adreseazã elevilor din clasele a XI-a
– a XII-a, obiectivul fiind informa-
rea acestora cu privire la efectele
nocive pe care consumul de droguri
le are asupra organismului, precum
ºi implicaþiile juridice ale traficului ili-
cit de droguri ºi ale infracþiunilor aso-
ciate acestora. Aceastã activitate con-
stituie o bunã practicã la nivel local,
intern, regional ºi internaþional având
drept scop reducerea consumului de
droguri, fiind organizatã în cadrul
Caravanei Antidrog Est-Vest.

Lecþie de informare ºi prevenire
antidrog pentru liceeni din Filiaºi

Consiliul Cercetãrii ªtiinþifice al Universitãþii
din Craiova, organizeazã astãzi, începând cu ora
10.30, o întâlnire dedicatã atât comunitãþii
ºtiinþifice din zona Olteniei, cât ºi tinerilor elevi ºi
studenþi. În cadrul acesteia, invitaþii speciali ai
manifestãrii, prof. univ. dr. Silviu Gabriel Szen-
tesi, vicepreºedintele Autoritãþii Naþionale pentru
Cercetare ªtiinþificã (ANCS) ºi dr. Marius Piso,
preºedintele Agenþiei Spaþiale Române (ROSA),
vor prezenta informaþii legate de oportunitãþile
cercetãtorilor români de a participa la principalele
programe europene de cercetare: Programul
cadru de cercetare ºi inovare “Orizont 2020”,
respectiv programele Agenþiei spaþiale europene

ESA. Sunt aºteptaþi la manifestare cadre didactice
ºi studenþi, precum ºi cercetãtori din toate
unitãþile de cercetare din Oltenia.

Totodatã, va avea loc ºi o întâlnire cu elevi
pasionaþi de studiul ºtiinþelor exacte, lansându-
se un curs de Radioastronomie pentru amatori,
precum ºi concursul on-line PROFIZ. Departa-
mentul de Fizicã le va oferi posibilitatea partici-
panþilor sã viziteze câteva laboratoare de
cercetare, inclusiv radiotelescopul SRT 10
instalat la Craiova, unul din cele cinci instru-
mente incluse în reþeaua “Hands on Universe”
(celelalte sunt instalate în Franþa, Portugalia,
Spania ºi Polonia).

Facultatea de ªtiinþe Sociale din cadrul
Universitãþii din Craiova, împlineºte as-
tãzi 13 ani. Cele 43 de cadre didactice ºi
cei peste 1.000 de studenþi asumã înainte
de orice misiuni didactice ºi de instruire
în acord cu cerinþele pieþei.

Aflatã printre cele mai noi structuri aca-

demice craiovene, instituþia este alcãtui-
tã din douã departamente. Primul reuneºte
specializãrile Sociologie, Filosofie, ªtiin-
þe Politice, Jurnalism, Asistenþã socialã.
Celãlalt este construit pe una dintre cele
mai vechi specializãri din Craiova – Geo-
grafia. De-a lungul acestor ani aici s-au

format ºi se formeazã profesioniºti care
activeazã în institute pentru sondarea
opiniei publice, în departamente de resur-
se umane, consiliere politicã, administra-
þie publicã, organizaþii nonguvernamen-
tale, mass-media, servicii de informaþii,
direcþii de asistenþã socialã, instituþii de
stat cu departamente de politici sociale,
activitãþi de tip consiliere ºi protecþie a
victimelor.  Absolvenþii departamentului
Geografie pot deveni analiºti teritoriali,
geografi urbaniºti, manageri teritoriali,
analiºti GIS (Geographical Information
Systems), profesioniºti pentru reþeaua hi-
drometricã ºi hidrologicã, analiºti în tu-
rism. În ceea ce priveºte cercetarea aca-
demicã, specializãrile facultãþii au obþi-
nut calificative foarte bune la evaluarea
din anul 2011, respectiv A (ªtiinþe Politi-
ce) ºi B (Jurnalism). Cadrele didactice au
creat ºi au dezvoltat patru reviste inde-
xate în baze de date internaþionale ºi anual
organizeazã trei conferinþe internaþionale
din ce în ce mai bine receptate în mediul
academic global.

Proiecte comune cu universitãþi
de prestigiu din Europa

Cele 16 acorduri bilaterale atestã

prestigiul de care se bucurã instituþia cra-
ioveanã. Aceasta are proiecte de educaþie
ºi cercetare comune cu universitãþi de
prestigiu din Europa, precum: Universi-
tatea Francisco de Vitoria-Madrid, Uni-
versidad de Salamanca – Salamanca,
Universidad de Zaragoza – Zaragoza,
Université Paris VII – Dennis Diderot,
Université de Bourgogne – Dijon, Uni-
versité Charles de Gaulle – Lille III,
Universita degli Studi di Roma Tre.

Pe plan local, Facultatea de ªtiinþe So-
ciale a încheiat 20 de convenþii de cola-
borare cu mediul social ºi instituþii de
învãþãmânt din Craiova ºi din þarã. “Sunt
onorat sã fiu azi alãturi atât de colegii
care au creat, au protejat ºi au dezvoltat
aceastã facultate, cât ºi de colegii foar-
te tineri ºi foarte inteligenþi. Sunt bucu-
ros sã-i vãd devotaþi acestei instituþii în
care cei mai mulþi dintre ei s-au ºi for-
mat. Nu existã cunoaºtere care sã nu fie
putere, spunea Robert Browning. Le urez
colegilor mei ºi studenþilor sã-ºi sporeas-
cã ºi sã-ºi pãstreze aceastã putere, acest
acces la cunoaºtere pentru ei înºiºi, dar
ºi pentru ceilalþi” a spus decanul Facul-
tãþii de ªtiinþe Sociale, conf. univ. dr.
Mihai Radu Costescu.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Facultatea de ªtiinþe Sociale, la ceas aniversarFacultatea de ªtiinþe Sociale, la ceas aniversarFacultatea de ªtiinþe Sociale, la ceas aniversarFacultatea de ªtiinþe Sociale, la ceas aniversarFacultatea de ªtiinþe Sociale, la ceas aniversar
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Reprezentanþii celor 27 s-au
reunit ieri la Bruxelles. Obiecti-
vul? Un acord cu privire la re-
sursele acordate pentru UE
pânã în 2020. Summitul este
considerat crucial pentru viito-
rul Europei, liderilor acesteia
cerându-li-se sã renunþe la

egoismele naþionale, pentru ali-
mentarea bugetului european cu
suficiente resurse pentru a fi-
nanþa investiþiile creatoare de
locuri de muncã pânã în 2020.
Toatã lumea se aºteaptã la ne-
gocieri dificile, dincolo de mie-
zul nopþii de joi spre vineri sau

pânã sâmbãtã. Destule subiec-
te-capcanã se aflã pe ordinea de
zi a summitului ºefilor de stat ºi
de guvern. Francois Hollande
vrea sã vorbeascã cu colegii
europeni despre situaþia din Mali
dupã intervenþia forþelor france-
ze. La rândul lor, liderii europeni
vor discuta despre strategia pri-
vind ajutorul în urma „primãve-
rii arabe”, evocând ºi acordul de
liber schimb, care urmeazã sã
fie negociat inclusiv cu SUA. Se
aºteaptã ca cei 27 sã cadã ur-
gent de acord asupra bugetului
european. „Este urgent a gãsi
un acord” a avertizat preºedin-
tele Consiliului European, Her-
man Van Rompuy (foto), în in-
vitaþia la summit. El a pus pe
masã o nouã propunere la des-
chiderea summitului. Suma de
960 de miliarde euro pentru cre-
dite de angajament, care cores-
punde unui plafon autorizat, ºi
900 miliarde euro pentru credi-
te de platã sau cheltuieli efecti-
ve. Reducerea este severã: 13
miliarde mai puþin pe angaja-
mente ºi 43 de miliarde mai pu-
þin pentru plãþi în raport cu pro-
punerile din noiembrie. Aceas-

ta este ceea ce cerea primul-
ministru britanic, David Came-
ron, ºi ceea ce spera cancelarul
Angela Merkel. Francois Hol-
lande a prezentat marþi viziunea
sa cu privire la buget în faþa eu-
roparlamentarilor. Toate nego-
cierile de ieri au constat în gãsi-
rea unui echilibru între poziþiile
cele mai radicale ºi linia roºie a
Parlamentului European. Her-
man Van Rompuy vorbea ieri de
o înþelegere pe care o are deja
cu Berlinul ºi Parisul. Înaintea
plecãrii cãtre Bruxelles, preºe-
dintele Traian Bãsescu a avut o
declaraþie de presã pe Aeropor-
tul „Henry Coandã”, în care a
spus, între altele: negocierile se
reiau de la stadiul în care au rã-
mas, bugetul ultimului Consiliu
a fost redus cu 70 de miliarde,
iar miza acestui Consiliu este de
unde sã se mai reducã încã 30
de miliarde, pentru a se ajunge
la cifra convenitã, reducerea cu
100 de miliarde faþã de propu-
nerea Comisiei. Din punctul sãu
de vedere, România ar urma sã
susþinã ca cele 30 de miliarde
sã nu fie amputate de la politica
agricolã comunã sau coeziune.

Summit crucial pentru bugetul europeanSummit crucial pentru bugetul europeanSummit crucial pentru bugetul europeanSummit crucial pentru bugetul europeanSummit crucial pentru bugetul european

Intervenþia militarã francezã
în Mali, care a început la 11
ianuarie a.c., a costat deja
Franþa 70 de milioane euro.
Ministrul Apãrãrii, Jean Yves
Le Drian, a spus cã, sub
aspect financiar, operaþiunea
„Serval” a fost supusã unei
audieri parlamentare închisã
presei. Potrivit cotidianului
„Le Parisien-Aujourd’hui”,
cifra de 70 de milioane euro
este suma deja plãtitã de
Franþa pentru finanþarea
acestei operaþiuni. Cea mai
mare parte din aceastã sumã a
fost cheltuitã cu transportul
celor 4.000 de soldaþi ºi a
echipamentului lor în Africa.
La aceasta se mai adaugã
sumele pe care le primesc

70 milioane euro: preþul
rãzboiului din Mali

Comisia pentru Afaceri Exter-
ne a Parlamentului European le-a
îndemnat, ieri, pe cele cinci þãri
membre ale Uniunii Europene care
încã nu au recunoscut Kosovo -
Spania, Grecia, Cipru, România ºi
Slovacia - sã-l recunoascã, trans-
mite EFE. „Le îndemnãm pe cele
cinci state membre care încã nu
au fãcut-o sã procedeze la recu-
noaºterea Kosovo ºi le invitãm sã
facã tot posibilul pentru a facilita
relaþiile economice, sociale ºi poli-
tice între cetãþenii lor ºi cei din
Kosovo”, menþioneazã un raport
aprobat ieri cu privire la eventuala
viitoare aderare a Pristinei la UE.
Rezoluþia, care va fi supusã votu-

Comisia pentru Afaceri
Externe a PE îndeamnã

la recunoaºterea Kosovo
lui în plen în luna martie, la Stras-
bourg, a primit 42 de voturi pen-
tru, 9 împotrivã ºi 12 abþineri. Eu-
rodeputaþii au avertizat totodatã
Kosovo cã are nevoie de „refor-
me rapide în ceea ce priveºte dez-
voltarea statului de drept, protec-
þia minoritãþilor ºi administraþia pu-
blicã”. Pe de altã parte, Parlamen-
tul European le-a cerut autoritãþi-
lor mai multe eforturi în lupta îm-
potriva corupþiei ºi a crimei orga-
nizate, mai ales în nordul Kosovo,
unde trãieºte o minoritate sârbã,
europarlamentarii sperând ca
aceasta sã aibã un „rol construc-
tiv” în politica ºi societatea civilã
din zonã.

militarii. Pentru fiecare zi,
Franþa plãteºte 2,7 milioane
euro, o facturã mai mare
decât cea pentru Libia (1,6
milioane euro pe zi) sau
Afganistan (1,4 milioane
euro). Pentru ministerul
francez al Apãrãrii, „aceste
calcule sunt lipsite de relevan-
þã. Nu poþi sã compari conflic-
te de duratã ºi de naturã
diferitã”. Francois Hollande a
confirmat miercuri, în Consiliul
de miniºtri, cã efectivele de
militari francezi în Mali „vor fi
diminuate începând din luna
martie”, a raportat purtãtorul
de cuvânt al Guvernului, Najet
Ballaud-Belkacem. Ieri,
ministrul de Externe, Laurent
Fabius, a reluat aceastã idee.

Alegerile legislative germane, în urma
cãrora Angela Merkel (foto) ar putea
obþine un al treilea mandat de cancelar,
vor avea loc la 22 septembrie, a decis
miercuri Consiliul de miniºtri. Conserva-
torii ºi liberalii din coaliþia guvernamen-
talã ºi-au exprimat, la 31 ianuarie,
intenþia în acest sens. Preºedintele þãrii,
Joachim Gauck, urmeazã sã aprobe
aceastã datã, ceea ce ar trebui sã se
întâmple fãrã surprize. ªansele lui
Merkel de a obþine un al treilea mandat
continuã sã creascã, potrivit unui sondaj
realizat pentru revista Stern ºi dat
publicitãþii miercuri. Uniunea sa Creºtin-
Democratã (CDU) ºi versiunea bavare-
zã a acesteia, Uniunea Creºtin-Socialã
(CSU), au câºtigat un punct procentual
într-o sãptãmânã, ajungând la 41% din
intenþiile de vot. Partidul liberal, FDP,
partener de coaliþie al conservatorilor,
ar fi eliminat din Bundestag, neîntrunind
pragul de 5% din sufragiile necesare,

acesta fiind creditat cu doar 4% din
intenþiile de vot. Partidul Social-Demo-
crat (SPD), principala formaþiune a
opoziþiei, ar obþine 25% din intenþiile de
vot, iar Verzii 15%.
Conservatorii lui
Merkel ar devansa,
astfel, cu un punct, o
coaliþie a opoziþiei,
potrivit acestui
sondaj. În cazul în
care cancelarul ar fi
ales direct, ceea ce
nu se întâmplã în
Germania, el fiind
desemnat de deputa-
þii din Bundestag,
Merkel ar obþine
58% din voturi, faþã
de 21% candidatul
SPD, Peer
Steinbrück. Merkel
ar fi aleasã de 24%

dintre electorii SPD. Sondajul Forsa a
fost realizat în perioada 28 ianuarie - 1
februarie, pe un eºantion reprezentativ
format din 2.500 de persoane.

Alegeri legislative în Germania pe 22 septembrie

Rusia, dispusã sã reia
negocierile cu SUA
pe tema scutului

Rusia ar putea relua dialogul cu
Statele Unite în format 2+2 (ºefii
diplomaþiei ºi miniºtrii Apãrãrii
celor douã þãri) pentru rezolvarea
problemei scutului antirachetã în
Europa, a anunþat ministrul adjunct
al Afacerilor Externe, Serghei
Riabkov. „Dacã simþim cã pentru a
obþine un rezultat optim trebuie sã
relansãm întâlnirile în format 2+2,
aºa cum au avut ele loc înainte de
alegerea lui Barack Obama pentru
primul mandat prezidenþial,
propunem sã revenim la acest
format”, a declarat Riabkov, citat
de RIA Novosti, în pagina electro-
nicã. El ºi-a exprimat speranþa cã
autoritãþile americane vor accepta
reluarea dialogului dupã înþelegerea
necesitãþii acestuia. Ultimele douã
întâlniri în format 2+2 au avut loc
în primãvara lui 2008 la Moscova,
iar ulterior la Soci.
Un elicopter NATO
s-a prãbuºit în Afganistan

Un elicopter aparþinând Forþei
NATO în Afganistan (ISAF) s-a
prãbuºit ieri la Kapisa, o provincie
aflatã în trecut sub control francez,
fãrã sã se înregistreze victime. Un
purtãtor de cuvânt al talibanilor,
Zabiullah Mujahid, a anunþat,
printr-un SMS transmis AFP, cã
insurgenþii sunt cei care au provocat
prãbuºirea aeronavei, utilizând o
rachetã, în districtul Tagab, o zonã
instabilã din Kapisa, ºi cã toþi
pasagerii aflaþi la bord au decedat.
„Pot confirma cã un elicopter
ISAF s-a prãbuºit astãzi (joi) în
estul Afganistanului. O anchetã
este în curs, pentru a stabili
motivele prãbuºirii. Însã primele
elemente aratã cã nu a existat nici
o activitate inamicã în zonã, la
momentul faptelor”, a declarat un
purtãtor de cuvânt al ISAF pentru
AFP. „Toþi membrii echipajului au
fost gãsiþi. Nu existã nici un mort.
Locul incidentului este securizat”,
se aratã într-un comunicat ISAF,
fãrã alte precizãri.
Bãtaie pe legume ºi fructe
gratis la Atena

Sute de greci s-au luptat pentru
alimente gratuite în Atena, o
persoanã fiind rãnitã în îmbulzeala
creatã în capitala statului elen.
Imaginile cu grecii luptându-se
pentru pungile cu legume ºi fructe
aruncate dintr-un camion aflat în
apropierea Ministerului Agriculturii
au creat o dezbatere privind sãrãcia
care a cuprins populaþia, relateazã
dailymail.co.uk. „Aceste imagini
mã scot din sãrite. Sunt supãrat
pentru un popor mândru care nu
are mâncare ºi nu îºi poate permite
sã aibã cãldurã”, a declarat Kostas
Barkas, un parlamentar aparþinând
partidului de stânga Syriza. Nivelul
de trai a scãzut considerabil în
Grecia, 2013 fiind cel de-al ºaselea
an consecutiv în care þara este în
recesiune. ªomajul a atins un nou
nivel record în luna octombrie,
26,8%, faþã de 26,2% în septem-
brie. Nivelul ºomajului din Grecia
este de peste douã ori mai ridicat
decât media zonei euro, care s-a
situat la 11,7% în octombrie,
potrivit datelor biroului de statisticã
al UE, Eurostat.



TVR 1

VINERI - 8 februarie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

7,00 Telejurnal;
9,00 Legenda cavalerului rãtãcitor ºi
a frumoasei Razã-de-Lunã;
10,30 Ora de business (r);
11,20 Pe scurt despre orice;
11,30 O datã-n viaþã (r);
12,30 Oameni care au schimbat lumea;
12,40 Zeul rãzboiului (r);
14,00 Telejurnal;
14,45 Comorile din insule;
15,15 Teleshopping;
15,30 Tribuna partidelor parlamentare;
16,05 Parlamentul României;
17,00 e-Forum;
17,30 Oameni care au schimbat lumea;
17,40 Zeul rãzboiului;
19,00 Ora de business;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,00 Mãlãele de 5 stele (r);
22,10 Supranatural: O mare de
suflete;
23,55 Ora de business (r);
0,45 Nu ne predãm ! (r);
2,25 Comorile din insule (r);
2,50 Oameni care au schimbat lumea (r);
3,00 Pe scurt despre orice (r);
3,10 Sport(r);
3,25 Telejurnal (r);
4,15 Mãlãele de 5 stele (r);
5,10 Legenda cavalerului rãtãcitor ºi
a frumoasei Razã-de-Lunã.

6,00 Ora de ºtiri (r);
7,00 Teleshopping;
8,00 Auto-mania;
8,30 Cavalerii legendari;
9,00 Piersic Show (r);
10,00 Naturã ºi aventurã;
10,30 Atlas;
11,00 Poveste fãrã sfârºit;
12,00 Tandem de ºoc (r);
12,55 Minutul Lumiere;
13,00 Festivalul Radiro;
14,00 Teleshopping;
14,35 Împreunã în Europa;
15,30 Teleshopping;
16,00 Auto-mania;
16,30 Cavalerii legendari (r);
17,00 Piersic Show;
18,00 Telejurnal;
19,00 Tandem de ºoc;
19,55 Lumea modei;
20,10 Trãieºte-þi viaþa! (II);
21,55 Lumea modei;
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Zon@ IT;
23,35 Sibiu Jazz Festival;
0,35 Acadeaua;
1,30 Trãieºte-þi viaþa! (r);
3,10 Transcendenþe (r);
3,35 Festivalul Radiro (r);
4,30 Piersic Show (r);

6,00 Jack ºi Jill;
7,30 Pe platourile de filmare;
7,55 Aventurile lui Pee-Wee;
9,25 Monte Carlo;
11,15 Cei mici, cei mari, cei furioºi;
12,35 Dragã, am mãrit copilul!;
14,05 Maºini 2;
15,50 Ziua trãdãtorilor;
17,30 Rugul aprins – Making Of;
18,00 Jack ºi Jill;
19,30 Filme ºi vedete;
20,00 Apã pentru elefanþi;
22,00 Riposta;
22,50 Prietenie cu folos;
0,40 În derivã;
3,00 Iadul se dezlãnþuie.

07,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Mesaje misterioase (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
13,45 Visul american;
16,00 Tânãr ºi neliniºtit;
17,00 ªtirile Pro TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Anotimpul vrãjitoarei;
22,30 Crimã de înaltã trãdare;
0,45 G.;
2,30 Apropo TV (r);
3,30 Visul american (r);
5,30 Happy  Hour (r).

6,00 Doamne de poveste;
7,00 Stãpâna  (r);
8,00 Teleshopping (r);
8,30 Poveºtiri adevãrate (r);
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã (r);
11,00 Patimile inimii;
12,00 Teleshopping;
12,30 Rosa Diamante (r);
13,00 Teleshopping;
14,00 Inimã de þigan (r);
15,30 Stãpâna;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile inimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,30 Inimã de þigan;
22,00 Poveºtiri de noapte ;
22,30 Terasa;
23,30 Lara;
0,30 Poveºtiri adevãrate (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Poveºtiri de noapte (r);
3,15 Terasa (r).

8,00 Ca-n desene animate;
8,45 Bebe;
9,30 News Radio;
10,00 Teleshopping;
10,30 News Radio;
11,00 Tom ºi Jerry;
12,00 Teleshopping;
12,30 Happy Hour (r);
14,00 Teleshopping;
14,30 News Radio (r);
15,30 Regina din Sud;
17,15 Armata în paºi de dans;
19,00 La Bloc;
20,00 La vie en rose;
23,00 Comando de noapte;
0,45 Curierul morþii;
2,30 Dinastia Tudorilor;
4,15 Îngerii lui Charlie.

6,00 Observator;

8,00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani;

11,00 În gura presei;

11,50 Mireasã pentru fiul meu;

13,00 Observator;

14,00 Mireasã pentru fiul meu;

16,00 Obsevator;

17,00 Acces direct  ;

19,00 Observator;

20,00 Observator special;

20,30 Cavalerii Shaolin;

23,00 Comedie de groazã 2;

0,45 Fiica tãcerii;
2,30 Comedie de groazã 2 (r);

4,00 Acces direct (r).

7,00  ªtirile B1 TV;

10,00 Butonul de panicã;

12,00 ªtirile B1 TV;

14,00 Talk B1;

15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1 TV;

18,30 Aktualitatea  B1;

20,00  ªtirile B1TV;

21,00 Ultimul cuvânt;

23,00 Lumea lui Banciu;

0,00 ªtirile B1 TV;

1,00 Ultimul cuvânt (r);

2,40 ªtirile B1 (r).

6,00 Cireaºa de pe tort;

7,00 Frumoasa Ceci (r);

8,00 Iubiri secrete (r);

9,00 Teleshopping;

9,30 Enrom: Ascensiune ºi
declin;

11,30 Teleshopping;

11,45 Frumoasa Ceci;

13,00 Teleshopping;

13,30 NCIS;

14,30 Teleshopping;

15,00 Sport, dietã ºi o vedetã (r);

15,15 Focus monden (r);

16,00 Iubiri secrete;

17,00 Trãsniþii (r);

18,00 Focus 18;

19,00 Focus sport;

19,30 Cireaºa de pe tort  ;

20,30 Academia lui Horia;

21,45 Mondenii;

22,45 Trãsniþii;

23,30 Copiii iadului;
1,30 Focus (r);

3,00 Trãdaþi în dragoste (r);

3,30 Trãsniþii (r);

4,00 Enrom: Ascensiune ºi declin

(r).

6,00 Baronii (r);
6,45 Pitici de varã(r);
7,30 Condamnata (r);
8,45 Destine împlinite(r);
9,45 Suflete-pereche (r);
11,00 Culoarea fericirii;
12,15 Vânãtorii de sclavi;
13,45 Cuceritorul (r);
15,15 Grupul Vouã (r);
15,30 Dragoste dulce-amarã;
17,20 Condamnata;
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite
20,15 Suflete-pereche;
21,15 Cuceritorul;
22,30 Oraºul în flãcãri;
0,45 Dragoste dulce-amarã (r);
1,45 Oraºul în flãcãri (r);
3,45 Dragoste dulce-amarã (r).

6,00 Buffy, spaima vampirilor;
9,00 Farmece;
10,00 Hercule Poirot;
12,00 Soþii de militari;
13,00 Ofiþeri începãtori;
14,00 Farmece;
15,00 Rãpirea;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Ofiþeri începãtori;
21,00 Moºtenire terifiantã;
23,00 Plãcerea de a ucide;
1,00 Lege ºi ordine;
3,00 Soþii de militari.

TVR 1

SÂMBÃTÃ - 9 februarie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

7,00 Zestrea românilor;
8,10 Omul ºi timpul;
9,30 Pelerin;
9,50 Motanul Gaturro;
11,30 M.A.I. aproape de tine;
12,00 Pro Patria;
12,30 Europa mea;
13,00 Ora regelui;
14,00 Telejurnal;
14,25 Parteneri de weekend;
15,00 O datã-n viaþã (r);
17,00 Ne vedem la TVR (I);
18,45 Teleenciclopedia;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,10 Luptã în câmp deschis;
23,30 Tinerii americani;
1,20 Profesioniºtii...;
2,10 Ne vedem la TVR (I) (r);
3,35 Europa mea;
4,00 Sport;
4,15 Viaþa satului.

6,00 Ora de ºtiri (r);
7,00 Teleshopping;
8,00 Cap compas;
8,30 Transcendenþe;
9,00 Magazin UEFA Champions
League;
9,30 Supravieþuitor în jungla
urbanã;
10,00 Zon@ IT (r);
10,30 Face toþi banii;
11,00 Pescar hoinar;
11,30 Eurobox;
12,00 Replay;
13,00 Ferma;
14,00 Poveºti de istorie;
14,35 Atenþie, se cântã!;
16,00 Memorialul durerii;
16,55 Lumea modei;
17,10 Vacanþa din Marrakech;
18,50 Poate nu ºtiai;
19,00 Imperiul Roman: Ultima
frontierã;
20,10 Xanadu;
21,55 Lumea modei;
22,00 Ora de ºtiri;
23,10 Omul întunericului;
1,15 Imperiul Roman: Ultima
frontierã (r);
2,10  Face toþi banii (r);
2,35 Omul întunericului (r);
4,35 Memorialul durerii (r);
5,25 Mesager.

6,00 Submarinul trãsniþilor;
7,35 Doamna de Fier;
9,20 Punct ochit, punct... iubit!;
11,00 Zona crepuscularã:
Filmul;
12,40 Povestea delfinului;
14,30 Povestea Cenuºãresei 3:
A fost odatã un cântec;
16,00 Scott Pligrim împotriva
tuturor;
17,50 Doamna de Fier (r);
19,35 Jimmy ºi Hope;
20,00 Iluminata Amy;
20,30 Fetele;
21,00 Margaret;
23,25 Activitate paranormalã;
0,50 În derivã.

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00  Cu un pas înainte;
12,00 Inelul Nibelungilor;
13,00 ªtirile Pro TV;
13,05 Trãieºte clipa;
15,00  Tabãra cu bucluc;
17,15 Sister Act 2;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Hoþ de diamante;
22,30 Corupþie în cartierul
Chinezesc;
0,45 G. (r);
2,45 Clubul vrãjitoarelor (r);
4,30 Ce se întâmplã doctore?;
5,00 Trãieºte clipa (r).

6,00 Stãpâna (r);
7,00 Lara (r);
8,00 Teleshopping;
8,30  Poveºtiri adevãrate (r);
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã (r);
11,00 Patimile inimii (r);
12,00 Teleshopping;
12,30 Rosa Diamante (r);
13,30 Teleshopping;
15,30 Un colþ de Rai;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile inimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,30 Inimã de þigan;
22,00 Poveºtiri de noapte;
22,30 Teresa;
23,30 Lara;
0,30 Poveºtiri adevãrate (r);
1,30 Inima de þigan (r);
2,45 Poveºtiri adevãrate (r);
3,15 Teresa (r);
4,00 Lara (r);
5,00 Poveºtiri adevãrate.

6,00 Când eºti îndrãgostit;
7,45 Ca-n desene animate;
8,30 Bebe;
9,30 News Radio;
11,15 Tom ºi Jerry;
12,15 Teleshopping;
11,45 Descoperã România;
13,15 Twentieth Century –
Expresul speranþei;
15,00 Bebe;
16,00 S.O.S. – Dezastre aeriene;
17,00 Legãturi de familie;
19,00 La Bloc;
20,00 Þestoasele;
22,45 Rãzboiul roboþilor;
0,30 Încãtuºat;
2,30 Testul prieteniei;
4,15 Îngerii lui Charlie: Asia.

6,00 Observator;

9,00 Knight Rider;

11,00 Dragoste de cinci stele;

13,00 Observator;

14,00 Mireasã pentru fiul meu;

16,00 Observator;

17,00 Mireasã pentru fiul meu;

19,00 Observator;

19,45 FamiliaDA;

20,30 Dallas;

22,30 Amor cu fiica ºefului
meu;
0,30 Pact cu fantomele;
2,30 Amor cu fiica ºefului meu
(r).

9,00 ªtirile B1TV;

10,00 Weekend  B1;

12,00 ªtirile B1 TV;

13,00 3600;

15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Pasul Fortunei;

17,00 ªtirile B1;

18,00 Talk  B1;

20,00 ªtirile B1;

21,00 Ultimul cuvânt;

23,00 ªtirile B1TV;

1,00 Lumea în 10.000 de minute;

2,00 Ultimul cuvânt (r);

3,40 ªtirile B1TV (r);

4,30 3600  (r).

6,00 Cireaºa de pe tort (r);

7,00 Cu lumea-n cap(r);

7,30 Teleshopping;

8,00 Iubiri secrete (r);

9,00 Flavours, 3 bucãtari;

9,30 Secrete de stil;

10,00 Teleshopping;

10,30 Sport, dietã ºi vedetã;

11,00 Verde-n faþã;

12,00 Academia lui Horia (r);

13,30 Meteoritul (I);

15,30 ªi eu m-am nãscut în

România;

16,30 Schimb de mame (r);

18,00 Focus 18;

19,00 Focus sport;

19,30 Cireaºa de pe tort;

20,30 Capcanã pentru hoþ;

22,30 Salvaþi iubirea (r);

0,00 Medium;

1,00 Focus (r);

2,00 Trãdaþi în dragoste;

3,00 Academia lui Horia (r);

4,30 Meteoritul (I) (r).

6,00 Pitici de varã (r);
8,15 Baronii;
9,00 Destine împlinite (r);
10,00 Vânãtorii de sclavi;
11,30 Suflete pereche (r);
13,00 Clipuri;
13,15 Condamnata (r);
14,15 Cuceritorul (r);
15,30 Aventurile lui Sinbad;
16,30 Fraþii Jderi;
18,30 ªtiri Naþional Tv;
19,15 Suflete pereche;
20,15 Piedone africanul;
22,15 Biohazard;
0,15 Dragoste dulce-amarã;
3,00 Taxi Driver.

6,00 Unghi invers;
8,00 Soþii de militari;
13,00 Hercule Poirot;
17,00 Numai tatã sã nu fii!;
18,00 Soþia perfectã;
19,00 Cu sânge rece;
21,00 Anatomia lui Grey;
0,00 Hercule Poirot;
2,10 Plãcerea de a ucide;
4,00 Majoretele: Totul sau nimic.
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7,00 Zestrea românilor;
8,10 Universul credinþei;
10,00 În grãdina Danei;
10,35 Viaþa satului;
11,50 Minutul de agriculturã;
12,00 Viaþa satului;
13,00 Ultima ediþie;
14,00 Telejurnal;
14,30 Filmoteca veselã;
15,30 Olimpiada veseliei;
16,00Tezaur folcloric (r);
17,10 Toate vieþuitoarele mari
ºi mici;
18,50 Înainte ºi dupã;
19,00 Lozul cel mare;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,10 Mãscãriciul;
23,00 Garantat 100%;
0,10 Ce nostim!;
1,50 Luptã în câmp deschis
(r);
4,05 Olimpiada veseliei (r);
4,35 Universul credinþei (r).

TVR 1

DUMINICÃ - 10 februarie

7,00 Teleshopping;
8,00 H... ora prichindeilor;
9,00 Aventura urbanã;
10,10 Vacanþa din Marrakech
(r);
11,50 Capodopere din Galeria
de Artã Modernã Româneascã
(r);
12,00 Rezistenþa prin culturã;
13,00 Atracþia jocului;
13,30 Decor ºi stil;
14,10 Sã mori rãnit din
dragoste de viaþã;
15,40 Poate nu ºtiai;
15,55 Lumea modei;
16,00 ArtMakers;
17,00 D’ale lu’ Miticã;
18,00 Sonata pentru omul bun;
19,00 Flamenko;
20,10 Detectivul Charlie
Cobb;
21,55 Lumea modei;
22,00 Ora de ºtiri;
23,10 Închide-mi ochii;
1,05 Flamenko;
2,00 Atlas (r);
2,30 Poate nu ºtiai;
2,40 Închide-mi ochii (r);
4,10 Poate nu ºtiai.

TVR 2

6,00 Scooby Doo: Blestemul
monstrului din lac;
7,25 Supraponderal în America;
8,35 Lupta cu valurile;
10,20 Zarafa;
11,40 Pãºunea snobilor 2;
13,20 ªtrumfii;
15,00 Flicka 2;
16,35 Charlie St. Cloud;
18,15 Lupta cu valurile;
20,00 Flynn;
21,45 Ultima paradã;
22,45 Riposta;
23,35 Asiguratorul;
1,00 Ostatici;
2,30 Solaris;
4,10 Flynn (r).

HBO

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Inelul Nibelungilor (II)
(r);
11,00 Tabãra cu bucluc (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
13,30 ªapte ani în Tibet;
16,45 Poliþistul din Beverly
Hills 2;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Sunt plecat în oraº;
22,30 Suspiciunea;
0,30 ªapte ani în Tibet (r);
3,00 Lumi paralele.

PRO TV

ACASÃ
6,00 Un colþ de Rai;
7,00 Lara (r);
8,00 Teleshopping;
8,30 Poveºtiri adevãrate;
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã;
11,00 Patimile inimii(r);
12,00 Teleshopping;
12,30  Rosa Diamante (r);
13,30 Teleshopping;
14,00 Inimã de þigan (r);
15,30 Un colþ de Rai;
16,30 Doamne de poveste;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile inimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,30 Inimã de þigan;
22,00 Poveºtiri de noapte;
22,30 Teresa;
23,30 Lara;
0,30 Doamne de poveste (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Poveºtiri de noapte (r);
3,15 Teresa (r);
4,00 Lara (r);
5,00 Doamne de poveste (r).

6,00 La miezul nopþii;
8,00 Bebe (r);
8,45 News Radio;
10,30 Tom ºi Jerry;
11,30 Teleshopping;
12,00 Români de succes;
12,15 ProMotor;
13,30 Bebe;
15,00 Pistruiatul;
16,45 Modelul;
19,00 La Bloc;
20,00 Ivanhoe;
22,45 Miracolul din San
Francisco;
0,30 Stãpânul inelelor: Frãþia
fanilor;
2,00 Testul prieteniei;
3,30 Îngerii lui Charlie;
5,00 Lumea Pro Cinema;
5,30 Apropo TV (r).

PRO CINEMA

6,00 Observator;

9,00 Te pui cu blondele? (r);

10,30 Pistolul de aur;

13,00 Observator;

14,00 Marmaduke;

16,00 Observator;

16,30 Secretul lui Nemesis;

19,00 Observator;

19,45 FamiliaDA;

20,30 Maestrul din umbrã;

22,30 Plasa de stele (r);

0,15 Maestrul din umbrã (r);

2,30 O femeie excentricã;

4,00 Marmaduke.

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV
6,00 Cunoaºte, viseazã, iubeºte!

(r);

7,00 Farsele lui Jugaru;

7,30 Teleshopping;

8,00 Medium (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 Teleshopping;

12,00 Cunoaºte, viseazã,

iubeºte!;

13,00 Efectul WOW;

13,30 Kiss Cinema;

14,00 Meteoritul (II);

16,00 Iubiri secrete;

17,00 Copiii spun lucruri

trãsnite;

18,00 Focus 18;

19,00 Focus Sport;

19,30 Cireaºa de pe tort;

20,30 Schimb de mame;

22,00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!;

23,30 Medium;

0,30 Mafioso: Tatãl ºi fiul;

2,30 Focus(r);

3,00 Iubiri secrete (r);

4,30 Meteoritul.

6,00 Întâlnirea de zece ani;
7,50 Hercule Poirot;
10,00 Anatoma lui Grey;
13,00 Hercule Poirot;
15,10 Sã dansãm?;
17,10 Un secret întunecat;
19,00 Numai tatã sã nu fii;
21,00 Soþia perfectã;
22,00 Sora Jackie;
23,10 Cu sânge rece;
1,10 O viaþã, douã morþi;
3,00 Moºtenire terifiantã;
5,00 Soþii de militari.

DIVA UNIVERSAL
6,00 Albumul Naþional (r);
8,15 Grupul Vouã (r);
8,30 Suflete pereche (r);
9,30 Aventurile lui Sinbad;
10,30 Fraþii Jderi;
13,00 Sã v-amintiþi... duminica;
16,30 Piedone africanul (r);
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Suflete pereche;
20,15 Toatã lumea este a
mea!;
0,00 Sã v-amintiþi…duminica
(r);
2,45 Sare ºi piper;
4,30 Consilier de urgenþã (r).

NAÞIONAL TV

7,00 ªtirile B1 TV;

10,00 Weekend B1;

12,00 ªtirile B1 TV;

13,00 Business B1;

14,00 Condamnaþii;

15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1;

18,00 Talk B1;

20,00 ªtirile B1;

21,00 Ultimul cuvânt;

23,00 Lumea lui Banciu;

0,00 ªtirile B1 TV;

1,00 Cinemas.

7,00 Telejurnal;
9,00  Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de
Lunã;
10,30 Ora de business (r);
11,20 Pe scurt despre orice;
11,30 Garantat 100% (r);
12,30 Oameni care au schimbat
lumea;
12,40 Zeul rãzboiului (r);
14,00 Telejurnal;
14,45 Teleshopping;
15,30 Maghiara de pe unu;
17,00 Latitudini;
17,30 Oameni care au schimbat
lumea (r);
17,40 Zeul rãzboiului;
19,00 Ora de business;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,00 Prim – plan;
0,00 Ora de business (r);
0,50 Nocturne;
1,45 Ce nostim!;
3,15 Sport (r);
4,20 Prim-plan (r);
5,10 Legenda cavalerului rãtãcitor
ºi a frumoasei Razã-de Lunã (r).

TVR 1

LUNI - 11 februarie

8,00 Azi despre mâine;
8,30 Cavalerii legendari;
9,00 Piersic Show (r);
10,10 Sã mori rãnit din
dragoste de viaþã (r);
11,30 Eurobox (r);
12,00 Decor ºi stil (r);
12,30  Poveºti de istorie (r);
13,00 Festivalul Radiro;
14,35 Împreunã în Europa!;
15,50 Capodopere din Galeria de
Artã Modernã Româneascã (r);
15,55 Minutul Lumiere;
16,00  Azi despre mâine (r);
16,30 Cavalerii legendari (r);
17,00 Piersic Show;
18,00 Telejurnal;
19,00 Tandem de ºoc;
19,55 Lumea modei;
20,10 Teatru;
21,35 D’ale noastre;
21,45 Pastila de sãnãtate;
21,50 Poate nu ºtiai;
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Omul invizibil;
23,50 Invincibilul;
2,10 Închide-mi ochii (r);
4,00 Azi despre mâine (r);
4,30 Piersic Show (r);
5,30 Mesager.

TVR 2

6,00 ªtrumfii;
7,40 Flicka 2;
9,15 Charlie St. Cloud;
10,50 Profesorul trãsnit;
12,25 Happy Feet 2: Mumble
danseazã din nou;
14,05 Aºteptându-l pe Superman;
15,50 Monte Carlo;
14,45 Planeta maimuþelor:
Invazia;
19,30 Pe platourile de filmare;
20,00 Jakob mincinosul;
22,00 Ziua trãdãtorilor;
23,40 Poftã rea, poamã bunã;
1,15 Vremuri întunecate.

HBO

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Cu un pas înainte (r) ;
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Poliþistul din Beverly
Hills 2 (r);
16,00 Tânãr ºi neliniºtit;
17,00 ªtirile Pro TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Inamicul public;
22,30 ªtirile Pro Tv;
23,00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate;
0,00 Inamicul public (r);
2,00  ªtirile Pro Tv;
3,30 Lumi paralele (r);
5,30 Happy  Hour (r).

PRO TV

ACASÃ
6,00 Un colþ de Rai (r);
7,00 Lara (r);
8,00 Teleshopping;
8,30 Doamne de poveste (r);
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã (r);
11,00 Patimile inimii (r);
12,00 Teleshopping;
12,30 Rosa Diamante (r);
14,00 Inimã de þigan (r);
15,30 Stãpâna;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile inimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,30 Inimã de þigan;
22,00 Cancan TV;
0,30 Poveºtiri adevãrate (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Cancan TV (r);
5,00 Poveºtiri adevãrate (r).

6,00 7 prichindei cuceresc
Broadway-ul;
7,30 Bebe;
8,15 News Radio;
10,00 Teleshopping;
10,30 Tom ºi Jerry;
12,00 Teleshopping;
12,30 Happy Hour (r);
14,00 Teleshopping;
14,30 News Radio;
15,30 Eºti numai a mea;
17,30 Banditul din Zhobe;
19,00 La Bloc;
20,00 Cronicele misterelor;
22,00 Operaþiunea Omega;
23,45 Incredibilul Hulk;
1,30 Testul prieteniei;
3,15 Cu sânge rece;
4,00 Îngerii lui Charlie: Asia.

PRO CINEMA

6,00 Observator;

8,00 Neatza Rãzvan ºi Dani;

11,00 În gura presei;

11,50 Mireasã pentru fiul meu;

13,00 Observator;

14,00 Mireasã pentru fiul meu;

16,00 Observator;

17,00 Acces direct;

19,00 Observator;

20,00 Observator special;

20,30 În puii mei! (r);

22,30 Un show pãcãtos;

1,00 Observator (r);

2,00 Secretul lui Nemesis (r).

4,00 Acces direct (r).

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV
6,00 Cireaºa de pe tort (r);

7,00 Frumoasa Ceci (r);

8,00 Iubiri secrete (r);

9,00 Teleshopping;

9,30 Michou;

11,30 Teleshopping;

11,45 Frumoasa Ceci;

13,00 Teleshopping;

13,30 Medium (r);

14,30 Teleshopping;

15,00 Galileo;

15,15 Cu lumea-n cap (r);

16,00 Iubiri secrete;

17,00 Trãsniþii (r);

18,00 Focus 18;

19,00 Focus sport;

19,30 Cireaºa de pe tort;

20,30 Salvaþi iubirea;

21,45 Mondenii;

22,15 Trãsniþii;

23,00 Gazeta de perete;

23,30 Focus monden;

0,00 NCIS: Anchetã militarã;

1,00 Focus (r);

2,00 Verde-n faþã;

3,30 Trãsniþii (r);

4,00 Michou (r).

6,00 Buffy spaima vampirilor;
9,00 Farmece;
10,00 Hercule Poirot;
12,00 Soþii de militari;
13,00 Ofiþeri începãtori;
14,00 Farmece;
15,00 Fãrã control;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Ofiþeri începãtori;
21,00 Numai tatã sã nu fii!;
22,00 Sã dansãm?;
0,00 Lege ºi ordine;
3,00 Soþii de militari;
5,00 Farmece.

DIVA UNIVERSAL

6,00 Sare ºi piper (r);
7,30 Taxi Driver;
8,45 Baronii;
9,30 Suflete pereche (r);
11,00 Culoarea fericirii (r);
12,15 Baronii;
13,00 Cuscrele;
14,00 Toatã lumea este a mea!
(r);
17,20 Condamnata;
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Regele cerºetorilor;
22,30 Lupta virtualã;
0,15 Regele cerºetorilor (r);
2,15 Lupta virtualã (r);
4,00 Cuscrele.

NAÞIONAL TV

7,00 ªtirile B1 TV;

10,15 Talk B1;

12,00 ªtirile B1 TV;

14,00 Butonul de panicã;

15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1 TV;

18,30 Aktualitatea B1;

20,00 Sub semnul întrebãrii;

23,00 Lumea lui Banciu;

0,00 ªtirile B1 TV.
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7,00 Telejurnal;
9,00 Legenda cavalerului rãtãcitor
ºi a frumoasei Razã-de-Lunã;
10,30 Ora de business (r);
11,20 Pe scurt despre orice;
11,30 Filmoteca veselã;
12,30 Oameni care au schimbat
lumea;
12,40 Zeul rãzboiului (r);
14,00 Telejurnal;
14,45 Teleshopping;
15,30 Rom european;
16,00 Maghiara de pe unu;
17,00 Latitudini;
17,30 Oameni care au schimbat
lumea (r);
17,40 Zeul rãzboiului;
19,00 Ora de business;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,00 Studio UEFA Champions
League;
21,40 Fotbal: Celtic Glasgow –
Juventus Torino;
23,50 Rezumatele zilei UEFA
Champions League;
0,40 Ora de business  (r);
1,30 Singurãtate în doi (r);
3,15 Sport (r);
3,30 Telejurnal (r).

TVR 1

MARÞI - 12 februarie

6,00 Ora de ºtiri (r);
7,00 Teleshopping;
8,00 Fii în formã!;
8,30 Cavalerii legendari;
9,00  Piersic Show (r);
10,10 Teatru (r);
11,30 Atracþia jocului (r);
12,00 Tandem de ºoc (r);
12,55 Minutul Lumiere;
13,00  Festivalul Radiro;
13,50 O vedetã, un tablou;
14,00 Tribuna partidelor...;
14,35 Împreunã în Europa!;
15,30 Teleshopping;;
15,50 Capodopere din Galeria de
Artã Modernã Româneascã;
15,55 Minutul  Lumiere;
16,00 Fii în formã!  (r);
16,30 Cavalerii legendari (r);
17,00  Piersic show;
18,00 Telejurnal;
19,00 Tandem de ºoc;
20,10 La capãt de linie;
21,50 Pastila de sãnãtate;
22,00 Ora de ºtiri;
23,50 Paradis înºelãtor;
1,30 Invincibilul (r);
3,45 Festivalul Radiro (r);
4,30 Piersic Show (r);
5,20 Mesager.

TVR 2

6,00 Happy Feet 2: Mumble
danseazã din nou;
7,40 Aºteptându-l pe Superman;
9,30 Monte Carlo;
11,15 Planeta maimuþelor: Invazia;
13,00 Bean – o comedie dezastru;
14,30 Jack ºi Jill;
16,00 Moneyball: Arta de a
învinge;
18,10 Scott Pilgrim împotriva
tuturor;
20,00 Premiile BAFTA 2013;
22,05 Tranzacþia;
23,35 Imperiul din Atlantic City;
1,25 Iadul se dezlãnþuie.

HBO

07,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Cine râde la urmã...;
13,00 ªtirile Pro TV;
13,45 Cursa finalã;
16,00 Tânãr ºi neliniºtit;
17,00 ªtirile PRO TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,45 Un gigolo de doi bani:
Aventuri în Europa;
22,30 ªtirile Pro TV;
23,00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate;
0,00 Un gigolo de doi bani:
Aventuri în Europa (r);
2,00 ªtirile Pro TV;
3,30 Cine râde la urmã... (r);
5,00 ProMotor (r);
5,30 Happy Hour.

PRO TV

ACASÃ
6,00 Doamne de poveste (r);
7,00 Stãpâna (r);
8,00 Teleshopping;
8,30 Poveºti adevãrate (r);
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã (r);
11,00 Patimile inimii (r);
12,00 Teleshopping;
12,30 Rosa Diamante (r);
13,30 Teleshopping;
14,00 Inimã de þigan (r);
15,30 Stãpâna;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile inimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,30 Inimã de þigan;
22,00 Cancan TV;
0,30 Poveºtiri adevãrate (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Cancan TV (r);
5,00 Poveºtiri adevãrate (r)

6,30 Bebe;
7,15 News Radio;
10,00 Teleshopping;
10,30 Tom ºi Jerry;
12,00 Teleshopping;
12,30 Happy  Hour;
14,00 Teleshopping;
14,30 Zoom în 10;
14,45 Vacanþã la Paris;
16,45 Familia Howard;
19,00 La Bloc;
20,00 Cronicile misterelor;
21,00 News Radio;
22,00 Goana dupã fuste;
0,00 Rãzboiul roboþilor;
1,45 Testul prieteniei;
3,30 Cu sânge rece;
4,15 Îngerii lui Charlie: Asia.

PRO CINEMA

6,00 Observator;

8,00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani;

11,00 În gura presei;

11,50 Mireasã pentru fiul meu;

13,00 Observator;

14,00 Mireasã pentru fiul meu;

16,00 Observator;

17,00 Acces direct;

19,00 Observator;

20,00 Observator special;

20,15 ªacalul;

22,30 Un show  pãcãtos;

1,00 Observator (r);

2,00 ªacalul (r);

4,00 Acces direct (r).

ANTENA 1

7,00 ªtirile B1 TV;

10,15 Talk B1;

12,00 ªtirile B1 TV;

14,00 Butonul de panicã;

15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1 TV;

18,30  Aktualitatea B1;

20,00 Sub semnul întrebãrii;

21,00 Talk B1;

23,00  Lumea lui Banciu;

0,00  ªtirile B1 TV;

1,00 Talk B1 (r).

B1 TV

PRIMA TV
6,00 Cireaºa de pe tort;

7,00 Frumoasa Ceci (r);

8,00 Iubiri secrete (r);

9,00 Teleshopping;

9,30 Furtuna;

11,30 Teleshopping;

11,45 Frumoasa Ceci;

13,00 Teleshopping;

13,30 NCIS: Anchetã militarã (r);

14,30 Teleshopping;

15,00 Galileo;

15,15 Focus monden (r);

16,00 Iubiri secrete;

17,00 Trãsniþii (r);

18,00 Focus 18;

19,00 Focus Sport;

19,30 Cireaºa de pe tort;

20,30 Copiii spun lucruri

trãsnite;

21,30 Soþia perfectã;

22,15 Trãsniþii;

23,00 Gazeta de perete;

23,30 Focus monden;

0,00 NCIS: Anchetã militarã;

1,00 Soþia perfectã (r);

2,00 Focus (r);

3,30 Trãsniþii (r);

4,00 Furtuna (r).

6,00 Buffy spaima vampirilor;
9,00 Farmece;
10,00 Hercule Poirot;
12,00 Soþii de militari;
13,00 Ofiþeri începãtori;
14,00 Farmece;
15,00 Încredere oarbã;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Ofiþeri începãtori;
21,00 Noroc în dragoste;
23,00 Rãpirea;
1,00 Lege ºi ordine;
3,00 Soþii de militari.

DIVA UNIVERSAL

6,00 Sãrut mâna, mamã!;
7,30 Condamnata (r);
8,45 Destine împlinite (r);
9,45 Baronii (r);
11,00 Culoarea fericirii;
12,15 Vânãtorii de sclavi;
13,45 Sã v-amintiþi... duminica (r);
17,20 Condamnata;
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Suflete pereche;
21,15 Cuceritorul;
22,30 Profetul din grotã;
0,30 Vânãtorii de sclavi (r);
1,45 Profetul din grotã (r);
3,45 Taxi Driver (r);
4,15 Vouã (r).

NAÞIONAL TV

TVR 1

MIERCURI - 13 februarie

6,00 Ora de ºtiri (r);
7,00 Teleshopping;
8,00 Poveºtile lumii;
8,30 Cavalerii legendari;
8,55 O vedetã, un tablou;
9,00 Piersic Show (r);
10,10 Atenþie, se cântã! (r);
11,30 Cap compas;
12,00 Tandem ºoc;
12,55 Festivalul Radiro;
14,00 Teleshopping;
14,35 Împreunã în Europa;
16,00 Poveºtile lumii (r);
16,30 Cavalerii legendari (r);
17,00 Piersic Show;
18,00 Telejurnal;
19,00 Tandem de ºoc;
19,55 Lumea modei;
20,10 Dragoste de mamã;
21,50 Pastila de sãnãtate;
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Omul invizibil;
23,50 Viena 1900;
1,45 Paradis înºelãtor;
3,20  Poate nu ºtiai;
3,30 Festivalul Radiro.

TVR 2

7,00 ªtirile  PRO TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Cursa finalã (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Crimã în blocul nostru;
16,00 Tânãr ºi neliniºtit;
17,00 ªtirile PRO TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Cartierul crimei;
22,30 ªtirile Pro TV;
23,00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate;
0,00 Cartierul crimei (r);
2,00 ªtirile Pro TV  (r);
3,30 Crimã în blocul nostru (r);
5,00 Ce se întâmplã, doctore?
(r);
5,30 Happy Hour (r).

PRO TV

ACASÃ
6,00 Doamne de poveste (r);
7,00 Sãpâna (r);
8,00 Teleshopping;
8,30 Poveºtiri adevãrate (r);
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã (r);
11,00  Patimile inimii (r);
12,00 Teleshopping;
12,30 Rosa Diamante (r);
13,30 Teleshopping;
14,00 Inimã de þigan (r);
15,30 Stãpâna;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile nimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,00 Inimã de þigan;
22,00 Cancan TV;
0,30 Poveºtiri adevãrate (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Cancan TV (r);
5,00  Poveºtiri adevãrate.

6,00 Zeiþa;
7,30 Bebe;
8,15 News Radio;
10,00 Teleshopping;
10,30 Tom ºi Jerry;
12,00 Teleshopping;
12,30 Happy Hour;
14,30 Micul inventator;
17,00 Pentru prima datã;
19,00 La Bloc;
20,00 Cronicile misterelor;
21,00 News Radio;
22,00 Alien 3: Planeta con-
damnaþilor;
0,15 Povestea lui Lil’ Pimp;
1,45 Testul prieteniei;
3,30 Cu sânge rece.

PRO CINEMA

6,00 Observator;

8,00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani;

11,00 În gura presei;

11,50 Mireasã pentru fiul meu;

13,00 Observator;

14,00 Mireasã pentru fiul meu;

16,00 Observator;

17,00 Acces direct;

19,00 Observator;

20,00 Observator special;

20,30 Plasa de stele;

22,30 Un show  pãcãtos;

1,00 Observator (r);

2,00 Piranha: Peºtii ucigaºi 2;

4,00 Acces direct (r).

ANTENA 1

7,00  ªtirile B1 TV;

10,15 Talk B1;

12,00 ªtirile B 1 TV;

14,00 Butonul de panicã;

15,00 ªtirile B1TV;

16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1TV;

18,00  Aktualitatea B1;

20,00 ªtirile B1;

23,00 Lumea lui Banciu;

0,00  ªtirile B1 TV;

1,00 Sub semnul întrebãrii  (r).

B1 TV

PRIMA TV
6,00 Cireaºa de pe tort (r);

7,00 Frumoasa Ceci (r);

8,00 Iubiri secrete (r);

9,00 Teleshopping ;

9,30 Furtuna (II);

11,30 Teleshopping;

11,45 Frumoasa Ceci;

13,00 Teleshopping;

13,30 NCIS: Anchetã militarã

(r);

14,30 Teleshopping;

15,00 Galileo;

15,15 Focus monden (r);

16,00 Iubiri secrete;

17,00 Trãsniþii (r);

18,00 Focus 18;

19,00 Focus Sport;

19,30 Cireaºa de pe tort;

20,30 Ce-ºi doresc femeile;

22,15 Trãsniþii;

23,00 Gazeta de perete;

23,30 Focus monden;

0,00  NCIS: Anchetã militarã;

1,00 Focus (r);

2,00 Trãdaþi în dragoste;

3,30 Trãsniþii (r).

6,00 Buffy, spaima vampirilor;
9,00 Farmece;
10,00 Hercule Poirot;
12,00 Soþii de militari ;
13,00 Ofiþeri începãtori;
14,00 Farmece;
15,00 Verdict final;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Ofiþeri începãtori;
21,00 În mintea Ericãi;
22,00 Soþia perfectã;
23,00 Încredere oarbã ;
1,00 Lege ºi ordine;
3,00 Soþii de militari.

DIVA UNIVERSAL

6,00 Baronii (r);
6,30 Pitici de varã;
7,30 Condamnata (r);
8,45 Destine împlinite (r);
9,45 Suflete pereche (r);
11,00 Culoarea fericirii;
12,15 Vânãtorii de sclavi;
13,45 Cuceritorul (r);
15,15 Copii contra pãrinþi;
16,30 Dragoste dulce-amarã;
17,20 Condamnata;
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Suflete pereche;
21,15 Cuceritorul;
22,30 2012: Glaciaþiunea;
0,30 Vânãtorii de sclavi (r);
1,45 2012: Glaciaþiunea (r);
3,45 Dragoste dulce-amarã (r).

NAÞIONAL TV

6,00 Bean – o comedie
dezastru;
7,30 Jack ºi Jill;
9,00 Moneyball: Arta de a
învinge;
11,10 Scott Pilgrim împotriva
tuturor;
13,00 Larry crowne;
14,40 Submarinul trãsniþilor;
16,15 Castorul;
17,45 Maºini 2;
19,35 Jimmy ºi Hope;
20,00 Flynn;
21,40 Iluminata Amy;
22,50 Ostatici;
0,20 Careul de rockeri;
1,55 Flynn.

HBO

7,00 Telejurnal;
9,00 Legenda cavalerului rãtãcitor
ºi a frumoasei Razã-de-Lunã;
10,30 Ora de business (r);
11,20 Pe scurt despre orice;
11,30 Rezumatele UEFA Cham-
pions League (r);
12,30 Oameni care au schimbat
lumea;
12,40 Zeul rãzboiului (r);
14,00 Telejurnal;
14,45 Teleshopping;
15,30 Oameni ca noi;
16,00 Convieþuiri;
17,00 Latitudini.Documentar;
17,30 Oameni care au schimbat
lumea;
17,40 Zeul rãzboiului;
19,00 Ora de business;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,00 Prim – plan;
22,10 Regele elefant;
23,45 Ora de business (r);
0,35 Andy Warhol;
2,00 Nocturne (r);
2,50 Latitudini.Documentar (r);
3,15 Sport (r);
3,30 Telejurnal  (r);
4,20 Prim plan (r).
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Filmele din perioada 8.02 - 14.02.2013

JOI - 14 februarie
7,00 Telejurnal;
9,00  Legenda cavalerului rãtãcitor
ºi a frumoasei Razã-de-Lunã;
10,30 Ora de business (r);
11,20 Pe scurt despre orice;
11,30 O datã-n viaþã (r);
12,30 Oameni care au schimbat
lumea;
12,40 Zeul rãzboiului (r);
14,00 Telejurnal;
14,45 Interes general;
15,15 Teleshopping;
15,30 Akenze;
16,45 Lozul cel mare * Tragerile
Loto;
17,40 Zeul rãzboiului;
19,00 Ora de business;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,00 Prim – plan;
22,10 Secrete de familie;
0,00 Ora de business (r);
0,50 Regele elefant (r);
2,20 Interes general (r);
2,45 Rom european (r);
3,10 Sport;
3,25 Telejurnal (r);
4,15 Prim-plan;
5,05 Legenda cavalerului rãtãcitor
ºi a frumoasei Razã-de-Lunã.

TVR 1

8,00 Euromaxx Highlights;
8,30 Cavalerii legendari;
9,00 Piersic Show (r);
10,00 Ferma (r);
11,00 Cap compas (r);
11,30 Bazar;
12,00 Tandem ºoc;
12,55 Minutul Lumiere;
13,00 Festivalul Radiro;
14,00 Tribuna partidelor
parlamentare;
14,35 Împreunã în Europa;
15,30 Teleshopping;
16,00 Euromaxx Highlights (r);
16,30 Cavalerii legendari (r);
17,00 Piersic Show;
18,15 Telejurnal;
19,00 Tandem de ºoc;
19,55 Pastila de sãnãtate;
20,10 Cenuºãreasã la New York;
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Omul invizibil;
23,50 Festivalul ARTmania 2012;
0,45 Timpul chitarelor;
1,40 Viena 1900;
2,35 Bazar;
3,00 Cap compas (r);
3,25Festivalul Radiro;
4,30 Piersic Show (r);
5,20 Mesager.

TVR 2

6,00 Larry Crowne;
7,40 Submarinul trãsniþilor;
9,10 Castorul;
10,40 Maºini 2;
12,25 Tony Curtis – Drumul spre
celebritate;
14,05 Soþia;
15,45 Scooby Doo: Blestemul
monstrului din lac;
17,05 Dragã, am mãrit copilul!;
18,35 Alvin ºi veveriþele:
Naufragiaþi;
20,00 Casa din Cornouaille;
21,35 De azi înainte;
22,15 Tata a fãcut filme erotice;
23,15 Riposta;
0,05 Scufiþa Roºie;
1,45 Prietenie cu folos.

HBO

07,00 ªtirile Pro TV ;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Crimã în blocul nostru
(r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Rãzbunarea femeii de
vârstã mijlocie;
16,00 Tânãr ºi neliniºtit;
17,00 ªtirile Pro TV;
17,30 Happy Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Inamicul din umbrã;
22,00 Fotbal: Internatzionale
Milano – CFR Cluj;
0,00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate;
1,00 Inamicul din umbrã (r);
2,30 ªtirile Pro TV;
4,00 ProMotor;
4,30 Doi bãrbaþi ºi jumãtate (r);
5,30 Happy Hour (r).

PRO TV

ACASÃ
7,00 Stãpâna (r);
8,00 Teleshopping;
8,30 Poveºtiri adevãrate (r);
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã (r);
11,00 Patimile inimii (r);
12,00 Teleshopping;
12,30 Rosa Diamante (r);
13,30 Teleshopping;
14,00 Inimã de þigan (r);
15,30 Stãpâna;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile nimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,30 Inimã de þigan;
22,00 Cancan TV;
0,30 Poveºtiri adevãrate (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Cancan TV (r);
5,00  Poveºtiri adevãrate (r).

6,00 Escrocul ºi-a gãsit naºul!;
7,30 Bebe;
8,15 News Radio;
10,00 Teleshopping;
10,30 Tom ºi Jerry;
12,00 Teleshopping;
12,30 Happy Hour;
14,00 Teleshopping;
14,30 Români de succes: Nadia
Comãneci;
14,45 Jucãrii;
17,15 Marea loviturã;
19,00 La Bloc;
20,00 Cronicile misterelor;
21,00 News Radio;
22,00 Venin distrugãtor;
23,45 News Radio;
0,45 Testul prieteniei;
2,30 Cu sânge rece;
3,15 Venin distrugãtor (r);
4,30 Îngerii lui Charlie: Asia.

PRO CINEMA

6,00 Observator;

8,00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani;

11,00 În gura presei;

11,50 Mireasã pentru fiul meu;

13,00 Observator;

14,00 Mireasã pentru fiul meu;

16,00 Observator;

17,00 Acces direct;

19,00 Observator;

20,00 Observator special;

20,30 Prinþesa ºi broscoiul;

22,30 Un show  pãcãtos;

1,00 Observator (r);

2,00 Fiica tãcerii;

3,30 Observator special (r).

ANTENA 1

7,00 ªtirile   B1  TV;

10,15 Talk B1;

12,00 ªtirile B1 TV;

14,00 Butonul de panicã;

15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1 TV;

18,30 Aktualitatea B1;

20,00 Stirile B1TV;

21,00  Sub semnul întrebãrii;

23,00 Lumea lui Banciu;

0,00 ªtirile B1 TV;

1,00 Sub semnul întrebãrii (r);

2,40 ªtirile B1 TV.

B1 TV

PRIMA TV
7,00 Frumoasa Ceci (r);

8,00 Iubiri secrete (r);

9,00 Teleshopping;

9,30 Familia Reagan (I);

11,30 Teleshopping  ;

11,45 Frumoasa Ceci;

13,00 Teleshopping;

13,30 Iubiri secrete;

14,30 Teleshopping;

15,00 Trãsniþii (r);

15,30 Ce-ºi doresc femeile

(r);

18,00 Focus  18;

19,00 Focus sport;

19,30 Cireaºa de pe tort;

20,30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!;

21,45 Mondenii;

22,15 Trãsniþii;

23,00 Gazeta de perete;

23,30 Focus monden

0,00 NCIS: Anchetã militarã;

1,00 Focus  (r);

2,00 Trãdaþi în dragoste (r);

3,30 Trãsniþii (r);

4,00 Familia Reagan (I) (r).

6,00 Buffy, spaima vampirilor;
9,00 Farmece;
10,00 Hercule Poirot;
12,00 Soþii de militari ;
13,00 Ofiþeri începãtori;
14,00 Farmece;
15,00 Sedus ºi abandonat;
17,00 Sã dansãm?;
19,00 Noroc în dragoste;
21,00 Patru nunþi ºi o înmor-
mântare;
23,20 Cochetând cu dezastrul;
1,20 Rãpirea;
3,00 Soþii de militari;
5,00 Farmece.

DIVA UNIVERSAL

6,00 Baronii (r);
6,30 Taxi Driver;
7,30 Condamnata (r);
8,45 Destine împlinite (r);
9,45 Suflete pereche (r);
11,00 Culoarea fericirii;
12,15 Vânãtorii de sclavi;
13,45 Cuceritorul (r);
15,15 Vouã (r);
16,30 Dragoste dulce-amarã;
17,20 Condamnata;
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Suflete pereche;
21,15 Cuceritorul;
22,30 Inimi furate;
0,30 Vânãtorii de sclavi (r);
1,45 Inimi furate (r);
3,45 Dragoste dulce-amarã (r);
4,45 Vouã (r).

NAÞIONAL TV

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

ORAªUL CORUPT

PARTEA ÎNGERILOR

Ore de spectacol:
14; 19
Gen film:
Crimã, Dramã, Thriller
Cu: Mark Wahlberg, Russell
Crowe, Catherine Zeta-Jones
Regizor:
Allen Hughes

Hoaþa
de identitate
Ore de spectacol:
16:30, 21:30
Gen film:
Acþiune, Comedie
Cu: Jason Bateman,
Melissa McCarthy
Regizor:
Seth Gordon

Ore de spectacol: 14; 16; 18
Joi – ora: 14
Tarif întreg: 8 lei;
Tarif redus: 6 lei

Stã sã plouã cu chiftele
PROIECÞIE  DIGITALÃ 3D

BLU RAY
Ore de spectacol: 12
Joi - orele:12; 16

Tarif: 10 lei

Priest: Rãzbunãtorul
PROIECÞIE  DIGITALÃ 3D

BLU RAY
Ore de spectacol: 20
Joi - orele: 18; 20
Tarif: 10 lei

Petreceti Ziua
Indragostitilor la film

Ziua Indragostitilor e un pri-
lej in plus de a-ti arata dragostea
pentru persoana iubita si de a
petrece mai mult timp impreuna.

Cinematograful MODERN din CRAIOVA v-a pregatit o surpriza: vino la film in ziua
de 14 februarie 2013 si la fiecare bilet cu tarif intreg cumparat (10 lei), puteti achizitiona
si un bilet cu tarif redus (6 lei).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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CERERI SERVICIU
Caut de lucru ca menajerã.
Telefon: 0720/799.847;
0751/911.417.
Persoanã serioasã, nefu-
mãtoare, doresc sã îngri-
jesc copil (menaj) sau
bãtrâni. Telefon: 0771/
563.087.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Restaurant, angajez bu-
cãtari. Telefon: 0768/
357.485.
Ofer serviciu ca bonã. Tele-
fon: 0762/803.604.
ANGAJEZ vânzãtoare
stand Sucpi. Telefon: 0764/
444.900.
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã mo-
delieri cu experienþã. Tele-
fon: 0760/652.522.
Caut femeie îngrijire bã-
trânã intern. Telefon:
0729/951.222.

CURSURI
CURSURI DE BUCÃTAR,
BRUTAR. Telefon: 0723/
508.951.

MEDITAÞII
Meditez limba francezã. Te-
lefon: 0723/289.891 ºi
0751/654.470.
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon: 0754/
031.894.
Pregãtesc contabilitate – stu-
denþi, ºomeri, etc. Telefon:
0722/943.220; 0755/139.772.
Meditez matematicã orice ni-
vel. Telefon: 0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.

Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilitate
presteazã servicii de calita-
te la preþ avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular vând garsonierã
etaj 1, zona Ciupercã. Tele-
fon: 0723/223.658.
Vând camerã cãmin Bariera
Vâlcii (Spiact). Telefon: 0251/
328.244; 0760/884.433.
Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0771/579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re, Drãgãneºti-Olt. Telefon:
0763/265.251.
Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine. Te-
lefon: 0741/252.102, dupã
ora 17.00.
Vând apartament 2 came-
re în centru. Telefon: 0351/
809.691; 0770/682.554.
Vând apartamnet 2 came-
re decomandate, balcon
mare, cu puþine îmbunãtã-
þiri, zona Ciupercã etaj 4/10.
Preþ negociabil. Telefon:
0351/459.222.

Particular, vând apartament
decomandat, îmbunãtãþiri,
zona SIF, 43.000 euro. Te-
lefon: 0754/473.757.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie, vis-
a-vis de Spitalul Militar. Te-
lefon: 0745/456.302.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând sau schimb 3 came-
re semidecomandate +
WC de serviciu, 70 mp, et.
2, cu apartament 2 came-
re + diferenþa. Telefon:
0762/047.095.
Vând (schimb) apartament
3 camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + dife-
renþã imobil, ultra-îmbunã-
tãþit, este pretabil firmã. Te-
lefon: 0725/533.042; 0771/
510.726.
Vând sau schimb 3 camere
Calea Bucureºti cu 2, com-
fort I, etaj inferior, plus diferen-
þa. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 camere,
Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 came-
re decomandate, etaj 1, lân-
gã stadionul Tineretului,
65.000 euro. Telefon: 0733/
946.776; 0351/809.320.
Vând apartament 3 came-
re 70 mp Calea Bucureºti,
etaj 2/4. Telefon: 0762/
047.095.
Particular, vând apartament 3
camere, 4/4, Rotonda, gre-
sie, faianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/063.773.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.

Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Telefon: 0724/
804.875.

CASE
Ofertã promoþionalã – casã
2008 Bariera Vâlcii, strada
Ramuri 62 – 60.000 euro.
Telefon: 0786/982.529.
Vând casã stradal Pleniþa.
Telefon: 0742/608.092.
D+P, 6 camere, pivniþã, utili-
tãþi, teren 1300 mp anexe (3
camere cãrãmidã). Telefon:
0761/824.947.
Vând casã Zãval, Comuna
Gighera - Dolj. Telefon:
0757/624.843.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 came-
re, baie cu boiler electric,
curte mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã con-
struitã: 600 mp). Preþ:
35.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0760/295.905.
Vând casã în comuna Brã-
deºti, sat Brãdeºtii Bãtrâni.
Telefon: 0743/888.255.
Vând casã + 365 mp teren
pretabil amenajare comer-
cialã Piaþa Chiriac. Telefon:
0722/226.413.
Vând casã 800 mp teren, lo-
calitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau la-
borator analize zonã centra-
lã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã, vie, teren ara-
bil, pãdure salcâm, etc. Te-
lefon: 0784/736.350.
Vând casã + teren 650 mp
str. Fragilor Aleea II. Telefon:
0751/168.297.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.

Vând casã 4 camere  cu
beci, anexe gospodãreºti +
locul casei în oraº Novaci –
Gorj, str. „Dumbrava” nr. 1,
preþ 100.000 negociabil. Te-
lefon: 0253/466.520; 0751/
400.571 ºi 0721/502.557.
Vând casã bunã cu anexe,
teren intravilan ºi extravilan în
comuna Bulzeºti, sat Stoi-
ceºti. Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã. Te-
lefon: 0251/531.238; 0351/
457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, te-
ren 400 mp, 2 ieºiri, vad co-
mercial. Telefon: 0764/
735.304.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 came-
re, modernizatã, cu puþ ame-
rican ºi 4000 mp teren, vie,
grãdinã, pomi, în Livezi –
Podari. Telefon/fax: 0251/
522.579.
Vând casã 2 camere str. Rã-
ºinari, dependinþe, gaz, apã,
canal, curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negociabil. In-
formaþii la telefon: 0723/
537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, as-
falt, 12 euro/mp, posibilitate
parcelare în 2 loturi. Telefon:
0749/049.646.

Anunþul tãu!
Titular Municipiul Craiova prin primar
Lia Olguþa Vasilescu anunþã elaborarea
primei versiuni a planului: Elaborare
P.U.Z. – Craiova Nord, Zona Lacul Tan-
chiºtilor ºi declanºarea etapei de înca-
drare pentru obþinerea avizului de me-
diu. Consultarea primei versiuni a pla-
nului se poate realiza la sediul ARPM
Craiova, str. “Petru Rareº” nr. 1, Craio-
va, jud Dolj ºi sediul titularului: “A. I.
Cuza” nr. 7. Comentariile ºi sugestiile
se vor transmite în scris la sediul ARPM
Craiova în termen de 18 zile calenda-
ristice de la data prezentului anunþ.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs la se-
diul central din str. A. I. Cuza nr. 7, în data de  18.02.2013
orele 1000 – proba scrisã ºi în data de 20.02.2013 – proba de
interviu pentru ocuparea urmãtoarei funcþii publice tempo-
rar vacantã de execuþie, din cadrul Direcþiei Administraþie
Publicã ºi Asistenþã Socialã:

      - consilier, clasa I, grad superior- studii universitare de
licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de
lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalen-
ta, vechime in specialitate 9 ani – un post.

Dosarele se vor depune în maximum 8 zile de la data
publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A.I. Cuza nr. 7.

  Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
  Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/

416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Vând casã neterminatã Cra-
iova, Centura de Nord, te-
ren 1560 mp. Telefon: 0720/
863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0746/260.588.
Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºti plus locul casei, oraº
Novaci, jud. Gorj, preþ 120.000
lei (RON), negociabil. Telefon:
0253/466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.

TERENURI
Vând teren intravilan, 400
mp, situate în localitatea Se-
garcea, strada “Unirii” nr. 29F
(în spatele liceului), cadastru.
Telefon: 0251/428.415.
Vând teren 500 mp, “Lac
Avioane”. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând pãdure POPEªTI –
VÂLCEA. Telefon: 0766/
304.708.
Vând  teren zona Tribunal
Judeþean, str. “Iancu Jia-
nu”. Telefon: 0746/660.001.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
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Vând teren intravilan, 400
mp, situat în Segarcea, str.
“Unirii” nr. 29F (în spate-
le Liceului), cadastru. Te-
lefon: 0251/428.415.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvorul de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard de
beton + construcþie 500 mp.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimnicu
de Sus (600 mp de Lacul
Tanchiºtilor), negociabil. Te-
lefon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia 1,9
TDI, fabricaþie 2000, înma-
triculatã în Bulgaria. Preþ
3400 Euro negociabil. Tele-
fon: 0720/060.256.
Vând Opel Corsa C 1.2.,
2002, benzinã, comenzi vo-
lan, 5 uºi, anvelope noi varã,
înscris în RO, taxele la zi, preþ
negociabil 2500 euro. Tele-
fon: 0763/803.708; 0765/
476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând Opel Astra H, an
2007, înmatriculat RO, preþ
5300 euro. Telefon: 0761/
647.718.
Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatriculatã în
Bulgaria, stare de funcþiona-
re, 700 euro, negociabil.
Telefon: 0769/682.917.
Pontiac Transporter 2,3 cm,
benzinã, fabricaþie 93, în sta-
re de funcþionare, nerulatã în
þarã – 550 euro, negociabil.
Telefon. 0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Þevi irigat, cãruþã de epo-
cã, docar special (platfor-
mã stupi), zaibãr, þuicã.
Telefon: 0732/012.505;
0749/012.505.
Vând canistrã aluminiu 20
litri, ansamblu ax volan cu
pedaliere ºi contact cu che-
ie Dacia 1310 nou, arzãtor
încãlzire la gaze sau bute-
lie, arzãtoare gaze sobã,
redactor tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.
Vând covor persan 3,5/2,5
grena – 60 lei; pãlãrie fetru
nr. 55 nouã – 60 lei; telefon
fix cu numere – 25 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând 2 locuri de veci, Cimi-
tir Sineasca. Telefon: 0351/
447.472; 0764/060.657.
Vând vin alb, roºu ºi negru.
Telefon: 0744/673.063.
Vând tablou, îngeri, sfinþi, în-
rãmat, tablou picturã peisaj
pãdure. Preþ 25-40 lei. Te-
lefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã 1,90
lãþime ºi plug PP2 pentru
tractor U 45. Telefon: 0757/
624.843.
Vând pianinã Goltermann.
Telefon: 0746/241.210.
Vând bibliotecã, pat, servan-
tã, canapea, ºifonier, vitrinã,
bufet, aspirator. Telefon:
0351/410.939.
Vând gâºte albe (idem le-
bede ca aspect) la 50 km de
Craiova, preþ 55 lei bucata.
Telefon: 0747/813.298;
0751/299.582.
Vând 80 acþiuni la Reloc. Te-
lefon. 0351/459.222.
Vând cãmãºi naþionale. Te-
lefon: 0351/459.222.
Vând convenabil cãrþi bele-
tristice, timbre filatelice, serii
complete neºtampilate, Spa-
nia, Cuba, Iran, Romania.
Telefon: 0351/468.839.
Vând puieþi salcâm cu dimen-
siunile 0.5-1 cm, puieþi prun
ºi puieþi nuc. Telefon: 0351/
430.880; 0762/278.639.
Vând rãsad de trandafiri toa-
te culorile ºi leandru culori
alb ºi frez. Telefon: 0351/
430.880. 0762/278.639.
Vând oi convenabil. Telefon:
0251/451.716.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4 gãuri
pt. Opel Astra F Caravan,
montate cauciucuri de iarnã
mãrimea 175/65R 14. Preþ
100 lei/buc. Telefon: 0767/
517.023.
Ozonator: purificã aerul, apã
terapeuticã, mâncare ecolo-
gicã, bãi terapeutice, sterili-
zator rufe, tacâmuri, frigider.
Telefon: 0724/512.304.

Vând radio, oglindã interior,
telescop spate pt. Opel As-
tra F Caravan ºi 2 oglinzi ex-
terioare, 1 interior pt. Dacia
1300. Preþ negociabil. Tele-
fon: 0767/517.023.
Vând bocanci, pantofi ºi ghe-
te piele militari, piese dacia
noi, combinã muzicalã ste-
reo 205 nouã, piei bovinã ar-
gãsite, calculator pentru in-
struire copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoare.
Telefon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã. Preþ
negociabil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând centralã Vailand 26 kw,
membranã, apã caldã, de-
fectã. Telefon: 0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iarnã
175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4 gã-
uri, preþ 700 Ron, negocia-
bil. Telefon: 0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50 ve-
dre nouã – douã uºi cu toc
noi pentru casã, cilindru de
cupru cu þeavã ºi butoi gal-
vanizat pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3  canate  lemn, uºã
apartament din lemn. Tele-
fon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vi-
trinã, maºini de cusut, co-
voare, încãlzitor pe gaze,
instant apã pe gaze, haine
din piele. Telefon: 0745/
753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã, dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm. Telefon: 0351/
800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.

Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubiliarã
argint 25 gr, Carol I 1881,
300 euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.

Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excep-
þional. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi cu-
loare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã pe-
rinã electricã; ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13 cu
jantã, aragaz  voiaj douã
ochiuri cu butelie, alternator
12V nou, delcou  motor Da-
cia nou. Telefon: 0251/
427.583.

Vând centralã termicã pe lem-
ne, putinã nouã de 50 vedre
din salcâm, cãruþ curte cu douã
roþi, 2 uºi cu toc pentru casã
noi. Telefon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muº-
cate cu floare bãtutã, alb, frez
ºi roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
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S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

str. “Caracal” nr. 105
    - Experienþã de peste 40 de
ani VÃ OFERÃ ÎN CELE MAI AVAN-
TAJOASE CONDIÞII DE PLATÃ CEA

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

GOSPODÃRESC:  porþelan – sticlã-
rie, instalaþii sanitare, electrice,

electrotehnice, chimice, cosmetice,
uz casnic, comercializate prin
depozitul ºi magazinul situate

în str. “Caracal” nr. 105.
Relaþii la telefoanele: 0251/522.581;

0251/522.009; 0351/407.237

Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând aparat de sudurã se-
miautomat, flux argon, mar-
ca Telelwin, plus mascã pro-
fesionalã electronicã, preþ
1.500 lei ºi picamer marca
Bosh preforator ºi demola-
tor la preþul de 1.500 lei. Te-
lefon: 0769/880.705.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2 ca-
mere parter- etaj 2 cu bal-
con. Telefon: 0760/548.459.

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

CASE
Cumpãr urgent casã 4 - 5
camere + curte minimum
1000 mp, utilitãþi. Telefon:
0723/466.154.

DIVERSE
Caut cumpãrãtor sau investi-
tor pentru o microfermã de
flori: trandafiri, zambile, frezii ºi
pepinierã pomi fructiferi, cul-
turã de cãpºuni în sere sau
solarii. Telefon: 0351/430.880.
Caut  beneficiar pentru închi-
riere sau transport de mãr-
furi diverse din judeþ sau þarã.
Posed Dacia Papuc cu 2 lo-
curi. Telefon: 0351/430.880.
Cumpãr tablouri, monede,
timbre, ceasuri, icoane, cãrþi
poºtale, medalii, argintãrii,
sãbii, obiecte regaliste, acte,
antichitãþi. Telefon: 0723/
926.322.

Cumpãr oglindã mare, NU
dreptunghiularã. Telefon:
0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ARHIEPISCOPIA Craiovei,
cu sediul în Craiova, strada
“Mitropolit Firmilian” nr. 3, or-
ganizeazã luni 11.02.2013,
ora 10.00, licitaþie pentru în-
chirierea a 3 ha pãºune în
comuna Calopãr, jud.Dolj.
Telefon: 0754/035.913.
Închiriez garsonierã tot con-
fortul, strada “A. I. Cuza”, bloc
M18E. Telefon: 0770/
784.539.
Închiriez apartament pen-
tru familie zona prefectu-
rã. Telefon: 0742/244.476.
Închiriez spaþiu comercial
53 mp, str. “Amaradia” nr.
56, parter bloc (fosta Co-
fetãrie Amaradia) 5 Euro
mp. Telefon: 0744/550.349.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere modificat
în 4 camere, blocurile K,
strada Pãltiniº, parter, ac-
ces bilateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere apar-
tament 2 camere, deco-
mandate, ultracentral,
etaj 2, mobilat, liniºte ºi
igienã deplinã, microcen-
tralã, aer condiþionat. Te-
lefon: 0756/028.300, 0722/
956.600.
Închiriez garsonierã Calea
Bucureºti (zona Institut),
complet mobilatã ºi utila-
tã. Telefon: 0764/855.169.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.

Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Particular vând sau închi-
riez pe termen lung apar-
tament ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobilat, cen-
tralã termicã, tot confortul,
250 euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei came-
re G. Enescu. Telefon: 0763/
589.837; 0740/240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Tele-
fon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depo-
zit materiale) la casã, stra-
da Bucovãþ – Craiova. Tele-
fon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541; 0251/
453.865.

CERERI
Caut sã închiriez garsonie-
rã Calea Bucureºti. Ofer 400
lei. Telefon: 0768/613.555.
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.

MATRIMONIALE
Domn serios, 50 ani, fãrã
obligaþii, cu serviciu în Cra-
iova, caut doamnã pentru
prietenie sau cãsãtorie. Te-
lefon: 0740/895.691.
Domn singur doresc doam-
nã 65 ani, fãrã copii. Tele-
fon: 0747/072.472.

DIVERSE
MEDICINÃ TRADIÞIONA-
LÃ CHINEZÃ! Tratament:
de prevenþie, curativ ºi de
completare a deficitului
în organism cu produse
S.N.B.A. Aparaturã medi-
calã pentru familie. Tele-
fon: 0724/512.304.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Te-
lefon: 0251/428.437.

Familia Ioanim din Magla-
vit sã sune la 0721/995.405
pentru recuperare terenuri
agricole.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc, contra retribu-
þie, doamnã pentru compa-
nie ºi îngrijire. Telefon:
0351/446.735, între orele
12.00 – 17.00.

PIERDERI
Pierdut Certificat Constatator
Autorizaþie deschidere punct
de lucru al SC Mavis Vs Im-
pex SRL, CUI RO-3984636,
în Com.Corbeanca, Sat Pe-
treºti, Strada Unirii, Nr.63B,
Judeþul Ilfov. Îl declar nul.

CONDOLEANÞE
Colegii din cadrul Serviciu-
lui Cabinet - IPJ Dolj sunt
alãturi de doamna Maria
TUDOR la greaua încerca-
re pricinuitã de trecerea în
nefiinþã surorii sale, SIMION
EUGENIA. Dumnezeu sã o
odihneascã în pace! Since-
re condoleanþe!
Familia Tomescu trans-
mite sincere condolean-
þe familiei Tudor  la marea
durere pricinuitã de tre-
cerea în nefiinþã a celei ce
a fost SIMION EUGENIA.
Dumnezeu sã o odihneas-
cã în liniºte ºi pace!
Cadrele didactice ºi per-
sonalul administrativ al
Liceului Teoretic Bechet,
sunt alãturi de colegul lor
Ionel Glãvan, în cumplita
încercare, cauzatã de de-
cesul soþiei ºi transmit
sincere condoleanþe fa-
miliei îndoliate.
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Patru din cele cinci adversare ale
României în grupa D a preliminariilor
Cupei Mondiale din 2014 au avut
programate meciuri amicale miercuri,
dar nici una dintre ele nu a reuºit sã
câºtige.

„Portocala Mecanicã”, egalatã
în prelungiri de Italia

La ora când “tricolorii” înfruntau
Australia, în Spania, la Malaga, meci
încheiat cu un succes la limitã (3-2)
al bãieþilor lui Piþurcã, eveniment tra-
tat pe larg în ultima paginã a cotidia-
nului nostru, liderul Olanda, într-unul
din jocurile vedetã ale zilei, dãdea
piept la Amsterdam, cu Italia. A fost
finalmente 1-1, “Portocala Mecani-
cã” ratând victoria în prelungiri.

Cu o lunã ºi jumãtate înaintea
meciului cu România (26 martie) tru-

MECIURI AMICALE – ADVERSARI ROMÂNIA PRELIMINARII CM 2014
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pa lui Louis van Gaal s-a prezentat
bine în partida cu vicecampioana
europeanã, pe care a dominat-o timp
de 80 de minute.

Elevii lui Louis Van Gaal au con-
dus cu 1-0 la pauzã, prin golul lui
Lens, din minutul 33, dar avantajul
putea fi mai mare, dacã Buffon nu se
descurca de minune în faþa lui Ma-
her, în douã rânduri (17, 25). În pri-
mele 45 de minute, Italia a avut o sin-
gurã fazã cu adevãrat periculoasã, la
ºutul lui Mario Balotelli (31).

La reluare, tot gazdele au avut ini-
þiativa. Cu Arjen Robben intrat la
pauzã, portocaliii au continuat sã îl
întrebuinþeze serios pe Buffon. Goal-
keeper-ul italian a avut de furcã la
ºuturile lui Ola John (50), Strootman
(66) Lens (69), Robben (73, 79) ºi
Kuyt (87), în timp ce “Squadra Az-

zurra” a contat cu adevãrat în atac
dupã minutul 80. Intrat ºi el pe par-
cursul reprizei secunde, Osvaldo le-
a dat emoþii olandezilor (83, 86, 89) ºi
a contribuit decisiv ºi la golul egalã-
rii, reuºit în primul minut de prelun-
giri de fundaºul de bandã dreaptã
Marco Verratti.

Olanda a utilizat urmãtorii jucã-
tori: Krul – Janmaat (Van Rhijn 85),
De Vrij, Martins Indi, Blind – Cla-
sie (De Guzman 46), Strootman,
Maher – Ola John (Kuyt 60), Van
Persie (Robben 46), Lens.

Maghiarii, din nou probleme în
centrul defensivei

La ultima verificare înainte de me-
ciul cu România din 22 martie, Unga-
ria a remizat la fel ca Olanda, tot la 1,
însã adversarul a fost de o cu totul
altã categorie, Belarus.

Selecþionerul maghiar, Sandor
Egervari, a trimis pe gazonul arenei
din Belek (Turcia) cea mai bunã echi-
pã pe care a avut-o la dispoziþie, sin-
gura surprizã fiind titularizarea în atac
a lui Gergely Rudolf în locul vedetei
de la Mainz, Adam Szalai, care nu a
putut juca din cauza unei unghii in-
flamate.

Alegerea lui Evergeri a fost însã
una inspiratã, vârful lui Diosgyor
pasând decisiv pentru golul lui Sza-
bics, care l-a învins cu un ºut de la
17 metri pe portarul bielorus Verem-
ko (32).

Maghiarii au continuat sã prese-
ze, ratând o ºansã bunã de 2-0 prin
acelaºi Szabics (47). Însã cei care au
reuºit sã marcheze au fost bieloruºii,
prin Volodko, în minutul 58. Acesta a
expus iarãºi slãbiciunile din defensi-
va maghiarã, trecând mult prea uºor
de “centralii” Korcsmar ºi Kadar, care
au fost depãºiþi la fel de facil atât în
amicalul cu Norvegia (0-2), cât ºi în

victoria cu Turcia (3-1) – meciuri dis-
putate în noiembrie. În ciuda unor
alte ocazii, irosite cu senintãtate de
Dzsudzsak (63) ºi Hajnal (71), ungu-
rii nu au mai reuºit sã înscrie, termi-
nând la egalitate ultimul joc înaintea
celui cu România.

Ungaria: Bogdan – Vanczak, Kor-
csmar, Kadar, Meszaros (65 Bode) -
Pinter, Hajnal – Koman (46 Elek), Sza-
bics (83 Gyurcsik), Dzsudzsak – Ru-
dolf.

Turcii nu-ºi revin
Cu ºanse mai degrabã teoretice de

a mai prinde fie ºi locul secund (de
baraj), dupã ce a fost învinsã rând
pe rând de Olanda, România ºi Un-
garia, Turcia continuã sã dezamã-
geascã. Cehia le-a provocat ultima
migrenã reprezentanþilor “Semilunei”,
2-0 chiar la Manisa. Au marcat Krejci
(3) ºi Lafata (28). În fine, în încheie-
rea parcursului printre rivalele “tri-
colorilor”, nici Estonia nu a putut
evita eºecul în disputa din Scoþia, 0-
1 (Mulgrew 39).

Dupã patru etape scurse din pre-
liminariile CM 2014, clasamentul
grupei D aratã astfel: 1. Olanda 12p,
2. Ungaria 9p, 3. România 9p, 4. Tur-
cia 3p, 5. Estonia 3p, 6. Andorra 0p.

Germania s-a rãzbunat pe
Franþa, Anglia a învins Brazilia

În afarã de meciul Olanda – Italia,
miercuri au avut loc ºi alte veritabile
regaluri fotbalistice. Astfel, Germa-
nia a plãtit cu aceeaºi monedã Fran-
þei dupã eºecul de anul trecut, de pe
teren propriu, impunându-se la Paris
cu 2-1 (Muller 51, Khedira - foto 74 /
Valbuena 44). Tot o victorie cu 2-1 a
repurtat ºi Anglia contra Brazilei, pe
Wembley, reuºitele lui Rooney (26)
ºi Lampard (60) încadrând-o pe cea a
lui Fred (49). Totuºi, naþionala sud-

americanã putea trece prima în avan-
taj, dar Ronaldinho, la revenirea în
tricoul “selecao”, a ratat un penalty
în minutul 19.

Ca ºi precedentele douã, alt meci
între echipe ce au cucerit titlul mon-
dial s-a consumat în Qatar, unde Spa-
nia a trecut cu 3-1 de Uruguay (Fa-
bregas 16, Pedro 51, 74 / C. Rodrigu-
ez 32). Un succes, de asemenea, cu 3
goluri marcate, dar la 2, a obþinut ºi
Argentina! S-a întâmplat pe pãmânt
suedez, unde, surprizã, deºi titular,
Messi n-a reuºit sã puncteze. Dez-
nodãmânt valabil ºi pentru omolo-
gul sãu, Ibrahimovici. Realizatori: Ol-
sson 17, Elm 90, respectiv Lustig 3
aut., Aguero 19, Higuain 23.

Iatã ºi celelalte rezultate consem-
nate miercuri: Belgia – Slovacia 2-
1, Irlanda – Polonia 2-0, Þara Galilor
– Austria 2-1, Azerbaidjan – Liech-
tenstein 1-0, Correa S. – Croaþia 0-4,
Moldova – Kazahstan 1-3, Cipru –
Serbia 1-3, Slovenia – Bosnia 0-3,
Ucraina – Norvegia 2-0, Albania –
Georgia 1-2, Israel – Finlanda 2-1,
Malta – Irlanda N. 0-0, Macedonia –
Danemarca 3-0, Grecia – Elveþia 0-0,
Islanda – Rusia 0-2.

Naþionalele Nigeriei ºi Burkinei
Faso se vor întâlni, duminicã, la Jo-
hannesburg, în finala Cupei Africii pe
Naþiuni, fapt devenit posibil dupã ce,
în aceeaºi ordine, cele douã reprezen-
tative au eliminat, miercuri, pe Mali,
respectiv pe Ghana.

Dacã victoria Nigeriei a fost una
categoricã, scor 4-1 (Echiejile 25, Ide-
ye 30, Emenike 44, Musa 60 / Fanta-
mady 75), victorie în urma cãreia “Su-
per-vulturii” vor bifa a ºaptea finalã
(4 câºtigate), dramatism extrem în cea-
laltã disputã, dus pânã la lovituri de
departajare. Foºtii dinamoviºti Paul
Koulibaly ºi Djakaridja Kone au fost
integraliºti în formaþia burkinavezã,
care a provocat marea surprizã în me-
ciul de la Nelspruit, calificându-se în
premierã într-un ultim act al CAN. Deºi
Wakaso (13) a deschis scorul pentru
ghanezi, din loviturã de la 11 metri,
echipa antrenatã de belgianul Paul Put
nu a dezarmat ºi a egalat dupã o orã
de joc prin Bance (1-1), fotbalist legi-
timat la Augsburg, în Bundesliga.

Pânã la final, cele douã echipe au
jucat precaut, iar partida a curs previ-
zibil spre loviturile de departajare.

Totuºi, Burkina Faso
putea da lovitura pe fi-
nal. Boye a respins însã
de pe linia porþii ºutul
lui Bance în minutul
116, iar Pitroipa a avut un penalty re-
fuzat în minutul 117, când a ºi fost eli-
minat pentru cumul de cartonaºe, pe
motiv de simulare. Ghana a ratat ºi ea
o ocazie imensã, în minutul 118.

La loviturile de departajare, Baka-
ry Kone, Henri Traore ºi Bance au
transformat pentru “Patria oamenilor
integri”, iar Atsu ºi Afful pentru Gha-
na. Au ratat Koulibaly, respectiv Vor-
sah, Clottey ºi Badu.

Nigaria ºi Burkina Faso au fãcut
parte din aceeaºi grupã (C) la acest
turneu final, remizând, 1-1. Nigerienii
au deschis scorul prin Emenike (23),
burkinavezii revenind pe tabelã prin
Alain Traore (90+4).

Tot foste colege de grupã (B) sunt
ºi protagonistele duelului pentru
bronz (sâmbãtã), Ghana învingând cu
1-0 (Wakaso 38 pen.). Acest joc este
ºi o reeditare a finalei mici de la prece-
denta ediþie, când mai bunã s-a dove-
dit a fi atunci Mali (2-0).

Nigeria ºi „surpriza” Burkina Faso
îºi vor diputa titlul suprem

Digi Sport 1
17:00 – FOTBAL – Meci amical (Antalya – Turcia):

Petrolul – NK Maribor (Slovenia) / 19:30 – FOTBAL –
Meci amical (Antalya – Turcia): FC Braºov – Donji
Srem (Serbia) / 21:30 – FOTBAL – Camp. Franþei: Paris
SG – Bastia.

Digi Sport 2
18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BCM U

Piteºti – BC Timiºoara / 19:45 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: CSM Oradea – CSU Ploieºti / 21:45
– RUGBY – Camp. Angliei: Sale Sharks – Exeter
Chiefs.

Digi Sport 3
17:00 – POLO – Superliga Naþionalã: Steaua – CSM

Digi Oradea / 18:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþiona-
lã: Potaissa Turda – Univ. Suceava.

Dolce Sport
03:00 – BASCHET NBA: Miami Heat – LA Clippers.

LIGUE 1 – ETAPA A XXIV-A

Vineri: Paris SG – Bastia;
Sâmbãtã: St’Etienne – Montpellier, Ajaccio – Bor-

deaux, Nancy – Reims, Troyes – Sochaux, Nice – Lorient,
Valenciennes – Brest;

Duminicã: Evian TG – Marseille, Rennes – Toulouse,
Lyon – Lille.

Clasament: 1. Paris SG 48p, 2. Lyon 45p, 3. Marseille 42p,
4. Bordeaux 38p, 5. Nice 38p, 6. St’Etienne 37p, 7. Rennes
37p, 8. Montpellier 35p,  9. Lorient 35p, 10. Lille 31p, 11.
Toulouse 31p, 12. Valenciennes 30p, 13. Bastia 26p, 14.
Ajaccio 25p, 15. Brest 24p, 16. Evian 22p, 17. Sochaux 22p,
18. Reims 20p, 19. Nancy 18p, 20. Troyes 17p.

PRELIMINARII CM –
ZONA CONCACAF – PRIMA ETAPÃ

Honduras – SUA 2-1
(J. Garcia 40, Bengtson 79 / Dempsey 36)
Panama – Costa Rica 2-2
(Henriquez 15, R. Torres 26 / Saborio 39, B. Ruiz 84)
Mexic – Jamaica 0-0
Etapa viitoare (22/23 martie): Honduras – Mexic,

Jamaica – Panama, SUA – Costa Rica.
La turneul final se calificã primele trei clasate, locul

patru urmând sã susþinã o „dublã” de baraj cu reprezen-
tativa ce va încheia pe poziþia a cincea (din nouã) în gru-
pa preliminarã din America de Sud.

Eurosport
10:45 – SCHI ALPIN – CM Schladming (Austria):

feminin, combinatã / 13:15 – SCHI ALPIN – CM
Schladming (Austria): masculin, coborâre / 14:45 –
SCHI ALPIN – CM Schladming (Austria): feminin,
super combinatã slalom / 16:45 – SANIE – CM Lake
Placid (SUA): dublu, manºa întâi / 18:00 – SANIE –
CM Lake Placid (SUA): dublu, manºa a doua / 20:00 –
ATLETISM – Concurs de salã (Dusseldorf / Germania)
/ 22:00 – BOX.

Eurosport
09:00 – PATINAJ ARTISTIC – Campionatele celor

patru continente: perechi, programul scurt / 12:30 –
PATINAJ ARTISTIC – Campionatele celor patru
continente: masculin, programul scurt / 19:00 –
FOTBAL – Liga secundã germanã: Braunschweig –
Aalen / 21:15 – SANIE – CM Lake Placid (SUA):
feminin, manºa a doua.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

CUPA AFRICII PE NAÞIUNI
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Ştiri

Piţurcă a experimentat în exces în amica-
lul „divizionar” cu Polonia, care i-a şifonat
oleacă imaginea, însă peste câteva zile i-au
sosit la Malaga fotbaliştii pe care contează
cu adevărat. Exceptând rocada Pantilimon-
Tătăruşanu, Piţurcă a folosit contra Austra-
liei, la Malaga, aceeaşi formulă precum la
Istanbul, care tinde să devină de bază pentru
actualele preliminarii. „Tricolorii” au ocupat
terenul „cangurilor” din start,
încercând să creioneze trasee
spre buturile veteranului
Schwarzer. Le-a ieşit parţial
şi meritau să aibă avantaj la
pauză, după reuşita lui Tăna-
se, care a finalizat din centrul
careului o fază prelungită, cu
Torje la pupitru. Naţionala de
la Antipozi a mizat pe jucători
cu mare experienţă şi totoda-
tă pe contraatac, încercând
să speculeze urcările laterali-
lor Tamaş şi Raţ. Căpitanul
nostru a intrat imprudent la
Brosque şi jucătorul lui Dan
Petrescu de la Dinamo Mos-
cova, Wilkshire, i-a tras pe
mijloc lui Pantilimon, culcat
pe dreapta. Fazele fixe rămân
marea problemă a României
în mandatul lui Piţurcă, iar după pauză vreo
4 tricolori nu au izbutit să degajeze mingea
din careu la un corner, exploatată în cele din
urmă de un stoper advers.

Torje a „deranjat păianjenul”
Piţurc ă a des trămat perec hea de închi-

zători stelis tă şi c u Lazăr a sperat la mai
multă creativitate, combinată c u demară-
rile lui Maxim pe dreapta,  Torje sc himbând
partea. Stanc u a fos t apatic şi a ratat des-
tul, însă a venit ideal la assist-ul lui Ma-
xim, egalând meritat.  Cel mai bun tr icolor

Moldova – România
0-3 la under 21

Echipa naţională de tineret a României s-
a impus fără probleme la Tiraspol, 3-0 în
amicalul disputat contra selecţionatei simi-
lare a Republicii Moldova. Golurile au fost
marcate de Stanciu (22), Cârstocea (82) şi

Manole (87). Săndoi a folosit jucătorii: Buz-
buchi -  Nica (62 Peteleu), Creţu,  Toşca,
Avrămia (86 Bălaşa) - Leca, Florean (46
Velici), Benzar (68 Cârstocea) - Stanciu (86
Manole), Gavra (62 Herghelegiu), Serediuc
(68 Al. Giurgiu).

Liga I – etapa a 20-a,
programul complet
şi televizările

Vineri, 22 februarie:
Gaz Metan - Gloria Bistriţa,

Digi Sport 1 – ora 20
Sâmbătă, 23 februarie:
Concordia Chiajna - CS Severin,

Digi Sport 1 – ora 15
Ceahlăul Piatra Neamţ - Pandurii,

Digi Sport 1 – ora 17.30
CSMS Iaşi - Rapid,

 Digi Sport 1 – ora 20
Duminică, 24 februarie:
Oţelul - Petrolul,

Digi Sport 1 – ora 18
Dinamo - FC Braşov,

Dolcesport 1, ora 20.30
Luni, 25 februarie
Astra Giurgiu - Viitorul Constanţa,

Digi Sport 1 – ora 18
FC Vaslui - CFR Cluj,

Digi Sport 1 – ora 20.30
„U” Cluj – Steaua –

Dolcesport 1 – ora 21.30

FC Podari a pierdut
cu Cernica într-un
amical cu scandal

Cel de-al treilea meci jucat de FC Podari
în c antonamentul de la Herc ulane a adus
primul eşec  al echipei lui Marian Bâcu,  1-2
cu Progresul Cernica, locul opt în C3. În
minutul 54,  Ţenovici a redus din handicap,
după o pasă a lui Preda, iar  şase minute
mai târziu arbitrii au părăsit terenul, deoa-
rece au primit o serie de înjurături din partea
unui jucător ilfovean. După ce s-a încropit o
brigadă ad-hoc din staff-urile celor doupă
echipe, portarul Podariului, Barbu, a apărat
un penalti. Marian Bâcu i-a folosit pe: Barbu
– Stoian, Sodoleanu (46 Istudor), Preduţ,
Mateiţă – Stoica (46 Pârvan), Telea, Ţeno-
vici (70 Crângoiu), Dumitraşcu – Preda (65
Cruşoveanu), Tâmplaru. Astăzi, de la ora 16,
ocupanta locului secund în Liga a IV-a Dolj
va întâlni pe AS Pobeda Dudeştii Vechi, care
se află tot pe poziţia a doua, însă în eşalonul
judeţean Timiş.

România a învins,
după o prestaţie bună
la Malaga, naţionala
„Socceroos”, deşi a
fost condusă cu 2-1

România – Australia 3-2 (1-1)
Au marcat: Tănase 35, Stancu 80, Torje 84 / Wilkshire 45 (pen.), Cornthwaite 54.
România: Pantilimon - Tamaş, Chiricheş, Goian (Luchin 81), Raţ (Şt. Radu 46) - Bourceanu (C. Lazăr 57), Pintilii - Torje

(Chiţu 90), Grozav (Alexe 63), Tănase (Maxim 72) - Stancu. Selecţioner: Victor Piţurcă.
Australia: Schwarzer (Federici 46) - Wilkshire (McGowan 52), Cornthwaite, Neill (Williams 57),  Zullo - Bresciano (Milli-

gan 81), Holland - Kruse, McKay (Rukavytsya 66), Holman - Brosque. Selecţioner: Holger Osieck.
Cartonaşe galbene: Pintilii 6, Torje 60 / Williams 83.

în ultimii doi ani, Torje, ne-a adus succ e-
sul de palmares la Malaga, după ce a aşe-
zat mingea la vinclu dintr-o lovitură liberă
de la 18 metri.  Tot el fusese sancţionat
pentru simulare c ând s-a lăsat cuprins de
o alunecare a unui adversar în c areul aus-
tralian, spaniolul de la centru putând dic ta
un penalty la fel de (in)corect prec um c el
din prima parte.  Tricolorii nu arată rău cu

o lună şi jumătate înaintea dublei cu Unga-
ria şi Olanda,  aproape decis ivă pentru ac-
cesul în baraj. Pe lângă jocul etalat şi go-
lurile marcate,  tric olorii stau bine ş i cu
moralul,  ei revenind pentru a doua oară
consec utiv după ce au fost conduşi, pre-
cum la ultimul meci din 2012, 2-1 la Bu-
cureşti c u Belgia.

Fazele fixe, coşmarul lui Piţurcă
La finalul partidei amicale de la Mala-

ga, selec ţionerul Vic tor Piţurcă a decla-
rat că victoria a contat,  f iind vorba de

palmares şi de faptul c ă Aus tralia es te o
naţională solidă, însă s-a arătat deranjat
de lipsa de conc etrare a tricolorilor la fa-
zele f ixe, la fel ca în mec iurile preceden-
te al României. „Era foarte important să
batem,  mai ales că în acest meci, spre
deosebire de întâlnirea c u Polonia, era
vorba şi de palmares.   A fos t un antrena-
ment bun,  în primele 40 de minute pu-
team să marcăm măc ar două goluri ş i să
ne dis tanţăm, dar am ratat foarte mult.
Apoi,  au fos t c âteva greşeli ce ne-au
costat. Bine c ă ne-am revenit,  dar sunt
multe luc ruri de pus la punc t în defens i-
vă. Victoria a fos t obţinută greu, pe final,
însă în urmă va rămâne doar rezultatul-
contra unei echipe foarte bune. Este ade-
vărat,  ne-a cos tat mult ş i relaxarea. În
plus, avem aceleaşi probleme la fazele fixe,
probleme pe care nu reuşim să le stăpâ-
nim.  Mi-a plăc ut evoluţia unor jucători,
Tamaş mi-a demonstrat,  ca la Istanbul,
că poate f i o variantă viabilă pentru postul
de fundaş  dreapta.  A dezamăgit cu Olan-
da, dar azi mi-a demonstrat că poate fi o
soluţie pentru oric e post din apărare.  Bi-

neînţeles ,  dac ă joacă la
West Bromwich. Torje e
jucător mare.  Bate pe Real
Madrid,  marchează din lo-
vitură fixă,  e juc ător  de
bază în momentul ăsta” a
spus  Piţurc ă.

Raţ: „Ungaria joacă
precum Australia”

Fără gol marcat din no-
iembrie, Bogdan Stancu a
marcat pe final după c e ra-
tase câteva şanse. „Am şi
ratat mult,  dar e bine că a
intrat în poartă până la
urmă. Îmi doream mult să
însc riu un gol,  să am un
moral bun. Suntem pregă-
tiţi, îmi pare rău c ă avem

câţiva ac cidentaţi.  Îmi pare rău şi pentru
Maric a. Î i s imţim lipsa, însă trebuie să f im
sută la sută la mec iul c u Ungaria pentru
că avem mare nevoie” a spus atacantul
lui Orduspor. Căpitan pentru a 14-a oară
al echipei României, Răzvan Raţ a decla-
rat că nu a faultat la faza din minutul 45:
„Penalty-ul dic tat pentru Aus tralia nu a
fost c orect, puteam să pierdem, dar  din
fericire am revenit pe final ş i am marc at
două goluri. A fos t un meci ciudat,  c u un
adversar incomod, care practic ă acelaşi
fotbal cu c el al ungurilor. Cred că ne va
fi greu la Budapes ta”.
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