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- Ieri, la restaurant, nu m-a ars
nici ciorba, nu m-a ars nici friptu-
ra, nu m-a ars nici cafeaua... m-a
ars, Popescule, chelnerul la nota
de plată.
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     S-a deschis
„Complexul de restaurante MINER-

VA”, care vă aşteaptă să organizaţi cele mai
importante evenimente din viaţa dumnea-
voastră într-o nouă atmosferă. Complexul de
restaurante 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

Ieri, la sediul  Brigăzii 2 Infanterie „Rovi-
ne” din Craiova a avut loc, într-un cadru fes-
tiv, ceremonia militară prilejuită de reveni-
rea în ţară a Echipei de Consiliere Militară,
tip batalion sprijin logistic. Cei aproximativ
30 de militari din detaşament au desfăşurat,
timp de şase luni, activităţi de instruire şi con-
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siliere pentru militarii unui batalion sprijin
logistic din Armata Naţională Afgană. La ce-
remonie au luat parte cadre militare în acti-
vitate şi rezervă, precum şi din eşaloanele su-
perioare ale Ministerului Apărării Naţionale,
reprezentanţi ai administraţiei publice locale
şi judeţene.

Culorile drapelului românesc, onorate cu cinste
în Afganistan de Echipa de Consiliere Militară
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Consiliul Local
Craiova a fost de
acord cu împrumutul
pentru cartierul
de locuinţe

Ieri, într-o şedinţă extraordina-
ră, Consiliul Local Craiova a vo-
tat proiectul de hotărâre prin care
şi-a dat girul ca Primăria Craiova
să contracteze un  împrumut, în
valoare de 32.283.000 lei, bani care
vor fi folosiţi pentru construirea unui
cartier de locuinţe pentru craioveni.
Apartamentele vor fi finalizate la
sfârşitul anului viitor, iar preţurile se
vor situa între 22-25 de mii de euro,
în funcţie de suprafaţă.

Zilele „Marin
Sorescu”,
ediţie cu
amprenta lui
Tudor Gheorghe
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Autoritãþile au la dispoziþie douã sãptãmâni pentru
a gãsi suma necesarã, de 45 milioane euro, pentru Ol-
tchim, care funcþioneazã acum la o capacitate de nu-
mai 15%, a declarat, ieri, ministrul Economiei, Varujan
Vosganian (foto). Potrivit acestuia, s-a evaluat cã pen-

tru funcþionarea la 50-60% din capacitate Oltchim are
nevoie de 40-45 milioane de euro, sumã suficientã pen-
tru pãstrarea tutror angajaþilor, dar insuficientã pentru
obþinerea de profit pentru plata datoriilor. „Am avut ºi
o evaluare proprie. A existat o evaluare fãcutã de con-
sultanþi aleºi de bãncile creditoare. Alvarez & Marshal
au estimat cã pentru o capacitate de 50 - 60%, mai ales
pe segmentul chimie, ar fi nevoie de o sumã de 40 - 45
milioane euro, pentru salariaþi ºi pentru funcþionarea
curentã. Toate acestea nu exclud privatizarea”, a afir-
mat Vosganian. Întrebat de unde va gãsi finanþarea
necesarã funcþionãrii combinatului, Vosganian a pre-
cizat cã autoritãþile au la dispoziþie douã sãptãmâni
pentru a afla rãspunsul la aceastã întrebare. O variantã
ar fi acordarea unui ajutor de stat cu aceastã valoare, a
menþionat însã ministrul Economiei, care miercuri a ºi
avut o întâlnire pe aceastã temã cu comisarul Joaquin
Almunia, vicepreºedintele Comisiei Europene (CE) ºi
responsabilul cu portofoliul Concurenþei. „Am avut
ieri o întâlnire cu Almunia, care mi-a promis cã va eva-
lua dacã Oltchim a primit anul trecut ajutor de stat. Noi
credem cã Oltchim nu a primit anul trecut ajutor de
stat. Sperãm ca toatã chestiunea cu ajutor de stat, de
45 milioane de euro, sã se rezolve. (...) Comisia Euro-
peanã nu este un ghiºeu unde sã se aprobe orice cere-

re. Discuþia cu Almunia a fost bunã, a acceptat soluþia
mea privind viitorul Oltchim, dar mi-a spus cã rãspun-
sul lor va depinde de cum vor evalua ce le-am transmis
noi”, a declarat ieri Vosganian. „Arãtãm faþã de Comi-
sia Europeanã asumarea noastrã clarã de privatizare
integratã a Oltchim, alãturi de Arpechim”, a subliniat
ministrul. În paralel cu declaraþiile lui Vosganian, circa
200 salariaþi ai Oltchim ºi Arpechim pichetau sediul
Ministerului Economiei. „Ministerul Economiei a avut
zilele acestea întâlniri cu toþi factorii decizionali de pe
platforma Oltchim. Un sindicat, care nu este cel repre-
zentativ, a spus cã nu poate amâna pichetarea de as-
tãzi (n.r. - ieri) a sediului Ministerului Economiei. Astãzi
vom avea la minister aceastã situaþie, normalã din per-
spectiva democraþiei. De când sunt ministru, salariile
au fost plãtite la timp, astãzi ºi mâine (n.r. - ieri ºi astãzi)
se vor plãti restanþele de anul trecut. Totuºi, sã avem
acum revendicãri salariale nu cred ca este oportun.
Sindicaliºtii au întârziat cu unul-doi ani miºcãrile de
protest, care sunt binevenite, dar care ar fi trebui fãcu-
te când Oltchim a început sã aibã pierderi”, a afirmat
Vosganian. Acesta a adãugat cã la jumãtatea lunii mar-
tie va fi desemnat administratorul special al Oltchim ºi
conducerea executivã, iar pânã în luna iunie va fi defi-
nitivatã strategia de privatizare a combinatului chimic.
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Uniunea Naþionalã a Judecã-
torilor (UNJR) din România
acuzã Consiliul Superior al
Magistraturii (CSM) de încãlca-
rea gravã a legii prin amânarea
luãrii unei decizii privind
revocarea din CSM a judecãtori-
lor Alina Ghica ºi Cristi Danileþ,
precizând cã termenul de 15 zile
prevãzut de lege în aceste
situaþii este „imperativ”. „Uniu-
nea Naþionalã a Judecãtorilor
din România protesteazã public
faþã de împrejurarea cã în cursul
ºedinþei din 13 februarie 2013,
Plenul CSM a încãlcat în mod
grav dispoziþiile legii, hotãrând
amânarea luãrii unei decizii
privind revocarea a doi dintre
membrii Consiliului, judecãtor
Cristi Vasilicã Danileþ ºi judecã-
tor Alina Nicoleta Ghica.
Reamintim cã este atributul
exclusiv al Plenului Consiliului
ca, în termenul imperativ de 15
zile prevãzut de lege, sã dispu-
nã, la solicitarea adunãrilor

Uniunea Judecãtorilor acuzã
CSM de încãlcarea gravã a legii

Produsul Intern Brut (PIB) a ur-
cat în ultimele trei luni ale anului tre-
cut cu 0,2% faþã de trimestrul pre-
cedent, acelaºi ritm modest de creº-
tere fiind raportat ºi pe ansamblul
anului, potrivit estimãrilor Institu-
tului Naþional de Statisticã (INS)
anunþate ieri. „Conform primelor es-
timãri, Produsul Intern Brut în trimes-
trul IV 2012 a fost, în termeni reali,
mai mare cu 0,2% comparativ cu tri-
mestrul III 2012 (date ajustate sezo-
nier). Faþã de acelaºi trimestru din
anul 2011, Produsul Intern Brut a în-
registrat o creºtere cu 0,3% pe seria

Ponta anunþã cã a cedat
ºi vrea alegeri pe colegiul
lui Voiculescu

Preºedintele PSD, Victor Ponta a
anunþat cã a cedat ºi nu mai susþine
ideea ca în colegiul din Sectorul 4, rã-
mas vacant dupã demisia lui Dan Voi-
culescu, sã nu fie organizate alegeri,
astfel cã vor fi alegeri. „Am vãzut cã
unii au strigat acum cã e dreptul nu ºtiu
cui...domnul Antonescu (n.r. – Crin An-
tonescu) a spus «dom’ne, sã nu creadã
cei de la PDL cã nu vrem sã facem ale-
geri». Noi tocmai am avut alegeri par-
þiale ºi am câºtigat 6 din 6, cu totul, iar
PDL, care þipã foarte tare cã vrea ale-
geri în colegiul din Sectorul 4, a luat
vreo 5%. Facem alegeri ºi în colegiul
din Sectorul 4, ºi în eventuale alte cole-
gii...dacã aºa se considerã cã este bine,
OK. Am cedat eu ºi facem alegeri, dar
sã nu le parã rãu celor care au strigat
foarte tare cã vor alegeri. (...) Facem,
poate când o sã ia 2-3% s-ar putea sã
zicã de ce nu m-au sprijinit pe mine în
idee. (...) Cred cã vom câºtiga acest
mandat fãrã mari probleme, dar era ide-
ea mea sã încercãm sã nu mai rãmânem
590 ºi câþi suntem, pe mãsurã ce se eli-
bereazã. E în regulã, facem alegeri”,
a spus Ponta.
PDL ºi PP-DD au atacat la
CCR Statutul parlamentarilor

Partidul Democrat Liberal (PDL) ºi
PP-DD au depus ieri, la Curtea Consti-
tuþionalã a României, sesizarea de ne-
constituþionalitate asupra modificãrilor
adoptate miercuri de plenul comun al
celor douã Camere ale Parlamentului
la Statutul deputaþilor ºi senatorilor,
aceasta fiind semnatã de 24 de parla-
mentari democrat-liberali ºi de liderul
grupului PP-DD de la Senat, a declarat
liderul senatorilor PDL, Cristian Rãdu-
lescu. „În principal, este vorba despre
un termen care este în afara normelor
constituþionale, un termen de 45 de zile
pe care modificarea la Statut îl introdu-
ce, termen în care un parlamentar poate
sã conteste un raport venit de la ANI ºi
care ar determina în mod obiºnuit demi-
sia parlamentarului respectiv”, a preci-
zat Rãdulescu.

Economia a crescut cu 0,2%
atât în trimestrul patru cât ºi

pe întreg anul 2012 generale ale instanþelor, revoca-
rea celor doi membri aleºi,
revocare decisã prin voinþa
magistraþilor, cu un cvorum
covârºitor, peste limita minimã
prevãzutã de lege”, se aratã într-
un comunicat al UNJR. Decizia
de miercuri a Plenului Consiliu-
lui, de a transmite cãtre Comisia
numãrul 2 (n.r. - condusã de
judecãtorul Marius Tudose)
materialele privind revocarea nu
are nici un temei legal, fiind, în
fapt, un refuz de a aplica
dispoziþiile legale imperative ºi
de a lua act de revocarea celor
doi membri aleºi ai Consiliului.
„În acest mod, se tergiverseazã
abuziv îndeplinirea de cãtre Plen
a unei obligaþii legale, fiind
menþinuþi în Consiliu doi membri
care, astfel, continuã sã benefi-
cieze de statutul de demnitar cu
toate drepturile, inclusiv cele
bãneºti, ºi sã ia parte la adopta-
rea deciziilor în activitatea
Consiliului”, subliniazã UNJR.

brutã ºi cu 0,1% pe seria ajustatã
sezonier”, se aratã într-un comuni-
cat al INS. Astfel, anul trecut econo-
mia a crescut cu 0,2% faþã de 2011,
fiind afectatã de producþia agricolã
slabã, scãderea investiþiilor, gradul
redus de absorbþie a fondurilor UE,
instabilitatea politicã internã ºi criza
internaþionalã. Totuºi, economia a
evitat reintrarea în recesiune, antici-
patã de unii analiºti dupã scãderea
înregistratã în trimestrul al treilea. Va-
rianta provizorie a PIB în trimestrul
patru ºi pe întreg anul 2012 va fi
anunþatã de INS pe 6 martie.

Viitoarele regiuni administrati-
ve ale României nu vor avea câte
o singurã capitalã, ci mai multe
centre în care vor funcþiona insti-
tuþiile cu atribuþii regionale, a afir-
mat ieri, la Piteºti, vicepremierul
Liviu Dragnea, transmite Ager-
pres. „Nu va fi o singurã capitalã
într-o regiune. Ne intereseazã ca
fiecare judeþ ºi fiecare cetãþean din
fiecare judeþ sã se bucure de avan-
tajele regionalizãrii. Dacã va fi un
sediu administrativ într-un oraº, în
alt oraº din alt judeþ va fi, de exem-
plu, direcþia regionalã de finanþe,
în altã capitalã de judeþ va fi direc-
þia regionalã de mediu ºi aºa mai
departe. Deci nu dorim sã concen-
trãm într-un singur oraº tot pache-
tul puterii administrative, pentru
cã în paralel cu procesul de regio-
nalizare se realizeazã ºi cel de des-
centralizare”, a explicat Dragnea.
El a caracterizat informaþiile referi-
toare la desenarea regiunilor ºi
stabilirea capitalelor, apãrute re-
cent în spaþiul public, ca fiind sim-
ple speculaþii sau „demersuri ne-
serioase”. „Nu existã la aceastã orã
un proiect oficial de regionalizare
a României. (...) Numãrul regiuni-

Liviu Dragnea: Regiunile nu vor avea
o singurã capitalã

lor, desenul regiunilor, competen-
þele care vor fi acordate regiunilor
(...) vor fi rezultatul final al unui
proces amplu de analizã, de câte-
va luni de zile”, a precizat vicepre-
mierul. Pe de altã parte, el a subli-
niat faptul cã întregul proces de
reorganizare administrativ-terito-
rialã trebuie sã se încheie în 2013,
pentru ca regiunile sã fie funcþio-
nale ºi sã poatã accesa proiecte
odatã cu începerea noului exerci-
þiu bugetar european, 2014-2020.
„Pânã la aprobarea modificãrii
Constituþiei prin referendum, în
septembrie sau octombrie, noi vom
finaliza toate aceste analize, toate
campaniile de informare publicã,
toate dezbaterile care vor avea loc
(...), în aºa fel încât, imediat dupã
ce va fi adoptatã modificarea Con-
stituþiei, sã punem pe masã tot pa-
chetul de acte normative care re-
glementeazã cadrul instituþional ºi
stabilirea competenþelor ºi atribu-
þiilor (...), pentru ca, dupã ce le
aprobãm, sã reuºim sã avem ale-
geri pentru regiunile pe care le vom
înfiinþa pânã la sfârºitul anului”, a
povestit Liviu Dragnea cum ar tre-
bui sã decurgã lucrurile.

Preºedintele Traian Bãsescu a declarat, ieri, la Primãria Cluj-Napoca, unde
a avut o scurtã întâlnire cu primarul Emil Boc, cã este nevoie de un PDL
„revitalizat”. „Este nevoie de un PDL revitalizat, care sã fie alternativa, pentru
cã, aºa cum merge acum, mã tem cã se îndreaptã spre zona marginalã a politi-
cului. Partidul are nevoie de un lider care sã îl tracteze”. Potrivit ºeful statului,
elita PDL „nu depãºeºte media ºi mediocritatea politicului: „Îþi trebuie forþa
unui partid, dar ºi un
politician, doi-trei care
sã fie peste mediocrita-
tea politicului”. Între-
bat care dintre candi-
daþii anunþaþi pânã
acum pentru ºefia PDL
ar fi cel mai potrivit pre-
ºedinte al partidului,
Vasile Blaga sau Elena
Udrea, Bãsescu a rãs-
puns, râzând, „Emil
Boc”, precizând cã Ele-
na Udrea a fost un bun
ministru, dar a fi un bun
preºedinte de partid
„este o altã socotealã”.

Bãsescu: E nevoie de un PDL revitalizat
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În limita stocului disponibil, oa-
menii vor beneficia de urmãtoarele
cantitãþi: mãlai – 3 kg, paste fãinoa-
se – 0,8 kg, biscuiþi – 0,2 kg,
orez – 4 kg, fasole – 1 kg, ma-
zãre – 0,78 kg, bulion – 0,8 kg,
roºii în bulion – 1,6 kg, zahãr –
2 kg. Acestea se vor distribui
urmãtoarelor patru categorii de-
favorizate: pensionarii cu pensii,
dupã caz cumulate, sub 400 lei/
lunã; ºomeri înregistraþi potrivit,
prevederilor Legii nr. 76/2002;
persoane cu handicap grav ºi
accentuat, adulþi ºi copii neinsti-
tuþionalizaþi; persoane beneficiare
de venit minim garantat.

Distribuirea va fi fãcutã în
funcþie de listele transmise de Con-
siliul Judeþean Dolj pânã la data de
31 decembrie 2012 în spaþiul care
aparþine Camerei de Comerþ – Cen-
trul Expoziional Transfrontalier si-
tuat în incinta R.A.T. Craiova, Ca-
lea Severinului nr. 23A, de luni pânã
vineri, între orele 8.00 ºi 16.00,
dupã cum urmeazã: în perioada 18-
22 februarie – literele A-I; în pe-

rioada 25 februarie – 1 martie – de
la litera J la O; în perioada 4-8 mar-
tie – literele P-Z.

Actele necesare pentru
ridicarea alimentelor

La ridicare, titularul drepturilor
prevãzute de legislaþia în vigoare tre-
buie sã se prezinte cu urmãtoarele
documente: BI/CI în original; cu-
pon de pensie din ultima lunã de platã
– pentru pensionari; carnet de evi-
denþã vizat la zi – pentru ºomeri,

sau adeverinþã eliberatã de AJOFM
Dolj; certificat de încadrare în grad
de handicap – în original – pentru

persoanele cu handicap.
În situaþia în care titula-

rul este în imposibilitatea de
a se prezenta pentru a-ºi
ridica drepturile, alimente-
le se vor elibera pe bazã de:
împuternicire sau, dupã
caz, declaraþie – formula-
re tipizate ce vor fi asigu-
rate de instituþie; BI/CI ti-
tular ºi persoana împuter-
nicitã/reprezentant legal/
curator/asistent personal –
originale ºi copie; cupon de
pensie din ultima lunã de

platã (pentru pensionari) – original
ºi copie; BI/CI sau dupã caz certi-
ficat naºtere copil cu handicap –
original ºi copie; certificat încadra-
re în grad de handicap – original ºi
copie. Consultarea tabelelor cu per-
soanele care beneficiazã de acest
ajutor se poate face la sediul Pri-
mãriei Craiova, dar ºi la depozitul
de distribuire.

Începând cu data de 18 februarie a.c.,
Craiova anunþã cã va începe distribuirea
produselor alimentare repartizate de Con-
siliul Judeþean Dolj în cadrul programului

PEAD 2012 cãtre categoriile de persoane
defavorizate, supliment de produse ali-
mentare care se va acorda celor care nu
au beneficiat de fãinã.

Primãria Craiova reia distribuirea

de alimente UE

Primarul municipiului
Craiova, Lia Olguþa Vasilescu,
e emis un comunicat de presã
prin care face cunoscut faptul
cã ºi-a achiziþionat o locuinþã,
cu bani împrumutaþi de la
Garanti Bank, pe o perioadã de
30 de ani. Suma investitã a
fost de 160.000 de
euro, iar de la
bancã a luat doar
111.900 mii euro.
Drept consecinþã,
Lia Olguþa Vasiles-
cu ºi-a actualizat
declaraþia de avere.
„În conformitate
cu prevederile
Legii nr. 176/2010,
mi-am reactualizat
declaraþia de avere,
având în vedere cã
am achiziþionat un
teren de 654 mp,
pe care se aflã
douã construcþii de
127 mp ºi 67 mp,
plus anexele de 11
mp, 37 mp ºi 7
mp. Suma totalã
investitã a fost de
160.000 de euro,

Pentru cã ºi-a cumpãrat casã,
primarul Craiovei ºi-a actualizat

declaraþia de avere
în acest sens contractând un
credit 111.900 euro de la
Garanti Bank. Având în vedere
principiul transparenþei, am
decis sã transmit ºi acest
comunicat presei, dupã reac-
tualizarea declaraþiei de avere”,
a anunat Lia Olguþa Vasilescu.

Întrebatã dacã suma împrumutatã nu este
prea mare pentru Primãria Craiova, prima-
rul Lia Olguþa Vasilescu a spus cã nu ºi cã
aceasta vor fi adãugate ºi fonduri europene:
„Este o sumã foarte micã, pentru un proiect
foarte important. La aceasta adãugãm fon-

duri europene din Smart City, pentru partea
inteligentã a cartierului. Aºteptãm sã ne fi
aprobatã finanþarea de la Bruxelles”.

Lia Olguþa Vasilescu a mai explicat ºi cã
investiþia va fi recuperatã, iar construirea
noului cartier va fi împãrþitã în patru loturi.

„De 20 de ani nu s-au mai construit locuinþe
în Craiova cu fonduri din bugetul propriu
sau dintr-un împrumut al Primãriei. ANL-
urile, dupã cum se ºtie, au fost construite
cu fonduri guvernamentale. Banii care vor
fi investiþi în acest cartier de locuinþe, 20 de
milioane de euro, vor fi recuperaþi. Am îm-
pãrþit construirea noului cartier pe patru lo-
turi.  Ne-am fi dorit sã îl construim pe tot
odatã, dar nu am putut contracta un împru-
mut mai mare decât suma pe care am tre-
cut-o astãzi prin Consiliul Local Craiova. De
aceea, dupã ce vom construi primul lot de
apartamente le vom scoate la vânzare. Cred
cã vor fi vândute repede, pentru cã vor fi
foarte ieftine, între 22-25 de mii de euro,
depinde de suprafaþa apartamentului. Dupã

ce am vândut primul lot, vom putea sã ne
apucãm de construcþia celui de al doilea, fãrã
sã mai fie nevoie sã facem vreun împrumut
sau sã luãm bani din buget”, a declarat Lia
Olguþa Vasilescu.

Aceastã metodã de lucru va întârzia fina-
lizarea proiectului cu un an de zile faþã de
cum se aºteptau autoritãþile locale.  „Este
dificil la ora actualã sã faci un împrumut,
chiar dacã municipiul Craiova nu are gradul
de îndatorare foarte mare faþã de alte locali-
tãþi. Asta pentru cã la nivel naþional se dis-
cutã despre o anumitã ratã care poate mer-
ge la împrumuturi, ºi anume  3%. (...) De
aceea am ales aceastã soluþie ºi am împãrþit
cartierul pe loturi”, a explicat întârzierea pri-
marul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu.

Ieri, într-o ºedinþã extraordinarã, Consiliul Local Craiova a votat
proiectul de hotãrâre prin care ºi-a dat girul ca Primãria Craiova sã
contracteze un  împrumut, în valoare de 32.283.000 lei, bani care vor
fi folosiþi pentru construirea unui cartier de locuinþe pentru craio-
veni. Apartamentele vor fi finalizate la sfârºitul anului viitor, iar pre-
þurile vor fi între 22-25 de mii de euro, în funcþie de suprafaþã. Pri-
marul Olguþa Vasilescu a anunþat cã noul cartier va fi construit pe
loturi. Sumele încasate din vânzarea primului lot vor ajuta la con-
struirea urmãtorului, astfel încât sã nu mai fie nevoie de vreun îm-
prumut sau sã se foloseascã bani din bugetul propriu.

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Consiliul Local Craiova a fost de acordConsiliul Local Craiova a fost de acordConsiliul Local Craiova a fost de acordConsiliul Local Craiova a fost de acordConsiliul Local Craiova a fost de acord
cu împrumutul pentru cartierul de locuinþecu împrumutul pentru cartierul de locuinþecu împrumutul pentru cartierul de locuinþecu împrumutul pentru cartierul de locuinþecu împrumutul pentru cartierul de locuinþe
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În baza mandatelor emise de
instanþa de judecatã, sub coordo-
narea Poliþiei Bechet, oamenii le-
gii au organizat, miercuri, o acþi-
une vizând depistarea unor per-
soane suspectate de furturi din
gospodãrii ºi furturi de animale.
Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, au fost mobilizaþi 48 de po-
liþiºti, cu precãdere de la formaþi-
unile de ordine publicã de la poli-
þiile din sudul judeþului, precum ºi
„mascaþi” din cadrul Serviciului de
Acþiuni Speciale, care au descins
la ºase locuinþe ºi trei stâne, toate

Poliþiºtii doljeni au fãcut, miercuri,
ºase percheziþii la locuinþe din comu-
na doljeanã Valea Stanciului, dar ºi la
trei stâne de pe raza aceleiaºi locali-
tãþi, aparþinând unor persoane suspec-
tate de furturi sau de tãinuirea bunuri-
lor provenite din comiterea de furturi.

În urma descinderilor au fost gãsite ºi
ridicate animale ºi bunuri reclamate ca
fiind furate pe parcursul anului trecut,
dar ºi în 2013, fiind soluþionat patru
dosare penale înregistrate iniþial cu
autori necunoscuþi, principalii suspecþi
fiind un cioban ºi cei doi fii ai sãi.

situate pe raza comunei Valea
Stanciului. Oamenii legii au gãsit
ºi ridicat în vederea continuãrii
cercetãrilor mai multe vaci, capre
ºi oi, toate furate, dar ºi flex-uri,
o motosapã ºi alte bunuri.

“În urma acþiunii au fost solu-
þionate patru dosare penale care
erau înregistrate în evidenþa Poli-
þiei cu autori necunoscuþi ºi au
fost recuperate mai multe bunuri
ºi animale sustrase de suspecþi, în
speþã 6 vaci, 7 capre, 19 oi, o
motosapã, 4 flex-uri, un cazan
þuicã, iar alte bunuri ce nu au pu-

tut fi justificate au fost ridicate în
vederea cercetãrilor (o cãldare de
aramã cu capacitatea de 80 l, un
flex, o bormaºinã, doi baloþi sâr-
mã)”, ne-a declarat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, comisar-ºef
Adrian Cãpraru.

O bunã parte din bunuri au fost
descoperite la locuinþa unui cioban
din Valea Stanciului, Marin Tuncã,
de 50 de ani, dar ºi la stâna de care
acesta se ocupã împreunã cu cei
doi fii ai sãi, Marius ºi Daniel, de
unde oamenii legii au ridicat o mo-
tosapã, un cazan þuicã de 100 l

capacitate, o cãldare din aramã de
80 l capacitate, un flex, o borma-
ºinã ºi 2 baloþi de sârmã, precum
ºi 3 capre ºi 3 oi, stabilindu-se cã
au fost sustrase de la pãrþile vãtã-
mate Nicolae Barbu, din comuna
Mãceºu de Jos, în noaptea de 14
spre 15 ianuarie 2012, Ilie Roman,
din comuna Mãceºu de Jos, în
noaptea de 1 spre 2 martie 2012,
ºi Gheorghe Boþa, din comuna
Cârna, în noaptea de 20 spre 21
iunie 2012. Animalele au fost ridi-
cate ºi predate pãrþilor vãtãmate.

Culmea este cã, poliþiºtii s-au
ales ºi cu un dosar “proaspãt”,
pentru cã, în timpul desfãºurãrii
acþiunii, la sediul Postului de Poli-
þie Valea Stanciului s-a prezentat

Nicolae Diaconu, de 62 de ani, din
localitate, care a reclamat faptul
cã în noaptea de 12 spre 13 fe-
bruarie a.c., din curtea gospodã-
riei i-au fost sustrase mai multe
bunuri, printre care un cazan de
þuicã ºi o motosapã. I-au fost pre-
zentate bunurile ridicate în urma
percheziþiei de la locuinþa lui Ma-
rin Tuncã, bãrbatul recunoscân-
du-ºi cazanul de þuicã ºi motosa-
pa, cu care a plecat înapoi acasã.

Ciobanul ºi fii sãi sunt cerce-
taþi, în stare de libertate, pentru furt
calificat, iar poliþiºtii desfãºoarã, în
continuare, activitãþi pentru docu-
mentarea întregii activitãþi infrac-
þionale a acestora, dupã cum au mai
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Poliþiºtii Serviciului de Investigaþii Crimi-
nale din cadrul IPJ Dolj, în urma unor activi-
tãþi de supraveghere operativã desfãºurate în
ultimele zile, l-au prins, miercuri, în flagrant,
pe Florin Popa, de 41 de ani, din Craiova, în
timp ce încasa de la Oficiu Poºtal nr. 1 din
Craiova suma de 500 lei, reprezentând con-
travaloarea a douã colete ramburs expediate
unor persoane din judeþele Suceava ºi Mara-
mureº, colete ce ar fi trebuit sã conþinã cea-
suri de mânã, dar care, în realitate, erau um-
plute cu ziare ºi bucãþi de carton. Bunurile
respective au fost comandate de pãrþile vãtã-
mate prin intermediul unui site de licitaþii spe-
cializat în vânzarea de ceasuri de mânã, ca
urmare a unor anunþuri de vânzare postate
de bãrbat. Oamenii legii au demarat cercetã-
rile în cauzã, în urma plângerilor primite de la
mai bine de 40 de persoane din toatã þara.

“Cu ocazia cercetãrilor s-a stabilit cã sus-
pectul, prin intermediul a douã site-uri de vân-
zãri online, postase anunþuri de vânzare ficti-
ve de ceasuri de mânã, obiecte de încãlþã-

Încãtuºat pentru „þepe” pe internetÎncãtuºat pentru „þepe” pe internetÎncãtuºat pentru „þepe” pe internetÎncãtuºat pentru „þepe” pe internetÎncãtuºat pentru „þepe” pe internet
Un craiovean de 41 de ani, acuzat de înºelã-

ciuni pe Internet, a fost surprins, miercuri, de
poliþiºti, în timp ce îºi ridica banii trimiºi de
victime în baza unor oferte de vânzãri fictive.
Flagrantul a fost realizat dupã câteva zile de
supravegheri, oamenii legii stabilind cã bãrbatul
a înºelat peste 40 de persoane din diverse judeþe
ale þãrii, postând anunþuri pe diferite site-uri prin
care oferea spre vânzare ceasuri, îmbrãcãminte
sau încãlþãminte „de firmã”. Cei interesaþi îi
trimiteau banii, dar în locul bunurilor comandate,
în colete gãseau ziare sau bucãþi de cartoane. În
patru luni, bãrbatul a fãcut 30.000 lei. Ieri dupã-
amiazã a fost arestat preventiv pentru 29 de zile.

minte ºi îmbrãcãminte aparþinând unor firme
recunoscute, bunuri pe care însã nu le deþi-
nea. Prin aceastã metodã, în ultimele patru
luni, au fost înºelate peste 40 de persoane,
din diferite judeþe ale þãrii, prejudiciul cauzat
fiind estimat în prezent la aproximativ 30.000
lei”, a declarat comisar-ºef Adrian Cãpraru,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Florin Popa a fost reþinut, miercuri, pen-
tru 24 de ore, fiind acuzat de sãvârºirea in-
fracþiunii de înºelãciune, iar dupã ce a petre-
cut noaptea în arestul IPJ Dolj, ieri a fost
prezentat Parchetului de pe lângã Judecãto-
ria Craiova. Procurorii au decis, dupã ce l-au
audiat, sã solicite instanþei arestarea preven-
tivã a craioveanului. Ieri dupã-amiazã, ma-
gistraþii Judecãtoriei Craiova au admis pro-
punerea procurorilor ºi au dispus arestarea
preventivã pentru 29 de zile a lui Florin Popa,
care s-a întors în arestul IPJ Dolj. Poliþiºtii
continuã cercetãrile în dosar pentru identifi-
carea tuturor pãrþilor vãtãmate ºi stabilirea
prejudiciului creat de craiovean.

Conform reprezentanþilor Serviciului Te-
ritorial al Poliþiei de Frontierã (STPF) Dolj,
miercuri searã, în jurul orei 21.00, la Punc-
tul de Trecere a Frontierei (PTF) Calafat s-
a prezentat, pentru a intra în þarã, cetãþeanul
bulgar Borisov I., în vârstã de 53 de ani,
care conducea un autocamion marca Mer-
cedes. ªoferul transporta, conform docu-
mentelor de însoþire a mãrfii, obiecte de
mobilier de la o societate comercialã din
Bulgaria, având ca þarã de destinaþie Ger-
mania. Poliþiºtii de frontierã au fãcut un con-
trol în autovehicul ºi au gãsit ascunºi,
claie peste grãmadã, într-un locaº spe-
cial amenajat, nouã bãrbaþi de origine
afro-asiaticã, ce intenþionau sã tranzi-
teze ilegal România ºi pentru a ajunge
în Germania.

„În baza unei analize de risc, poliþiº-
tii de frontierã au efectuat un control
amãnunþit asupra mijlocului de transport
în urma cãruia au descoperit, în com-
partimentul marfã, ascunºi într-un locaº
special amenajat, printre obiectele de
mobilier, nouã cetãþeni afro-asiatici.
Aceºtia sunt cetãþeni din Mali, Libia,
Palestina, Iran ºi Algeria, au vârste cu-

Nouã migranþi ascunºi într-un camion
cu mobilã, descoperiþi la PTF Calafat

Nouã migranþi afro-asiatici au fost descoperiþi, miercuri seara,
de poliþiºtii de frontierã de la Calafat, ascunºi într-un camion care

transporta, conform documentelor, obiecte de mobilier din
Bulgaria cãtre Germania. ªoferul camionului, cetãþean bulgar,

este cercetat penal pentru trafic de migranþi, iar cei nouã, care au
petrecut noaptea la sediul Inspectoratului Poliþiei de Frontierã

Dolj, au fost returnaþi, ieri, pe teritoriul Bulgariei.

prinse între 19 ºi 38 ani ºi, conform decla-
raþiilor, ei intenþionau sã ajungã ilegal în Ger-
mania. Lucrãtorii noºtri au întocmit ºoferu-
lui acte premergãtoare de cercetare penalã
pentru sãvârºirea infracþiunii de trafic de
migranþi, iar celor nouã cetãþeni afro-asia-
tici dosare penale pentru tentativã de intrare
în þarã prin trecere ilegalã a frontierei de
stat”, a declarat inspector Ionuþ Gheonea,
purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj. Cei nouã
migranþi au fost predaþi, ieri, în jurul prân-
zului, autoritãþilor din Bulgaria.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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MIRCEA CANÞÃR

Scandalul cãrnii de cal, extins miercuri într-o
nouã altã þarã a UE, de Germania e vorba, a
forþat Bruxellesul sã rupã tãcerea la ºase zile de
la izbucnirea crizei. Comisarul european pentru
Sãnãtate ºi Protecþia Consumatorilor, Tonio
Borg, a prezentat un plan de urgenþã în trei
puncte, în prezenþa miniºtrilor Agriculturii din
Franþa, Marea Britanie, Polonia, Luxemburg ºi
România, pentru a preveni „pe viitor” reprodu-
cerea unor astfel de evenimente. Planul con-
cret recomandã tuturor þãrilor membre UE efec-
tuarea testelor ADN la produsele pe bazã de
carne. ªi asta în regim de celeritate, primele re-
zultate urmând a fi cunoscute la mijlocul lunii
aprilie. Un accent deosebit în opinia maltezului
Tonio Borg ar trebui pus pe detectarea even-
tualei prezenþe a fenilbutazonei, un antiinfla-
mator pentru cai care face carnea improprie
consumului. Franþa ºi Marea Britanie au pus
pe masã alte douã puncte, deloc conexe celor
enunþate de comisarul european. S-a cerut Co-
misiei Europene accelerarea introducerii pe eti-
chetele produselor pe bazã de carne a originii
acesteia. „Criza nu este consecinþa unei pro-
bleme de etichetare, ci a unei fraude”, a con-
chis Bruxellesul. Pe termen lung, Comisia Eu-

ropeanã ar putea lua în considerare o eventua-
lã îmbunãtãþire a etichetãrii produselor pe bazã
de carne de vitã, pentru a atesta originea aces-
teia. Deºi, dupã scandalul „vacii nebune”, ori-
ginea cãrnii de bovine trebuie menþionatã. Dar
acest detaliu nu este valabil pentru carnea pro-
cesatã, menþionându-se doar þara de origine a
cãrnii utilizate. Marea Britanie ºi Irlanda ple-
deazã pe lângã Executivul european pentru o
etichetare completã, stipulându-se în principal
þara de origine a cãrnii procesate. Scandalul
cãrnii de cal este departe de a se stinge. Dim-
potrivã, el se extinde la nivel european, cum
spuneam, ºi dupã ce douã întreprinderi din
Marea Britanie au fost percheziþionate, în noap-
tea de marþi spre miercuri, s-a deschis pista unei
posibile filiere britanice, dupã ce anterior se
vorbise de o filierã franco-românã. Carne de
cal în lasagna procesatã de Comigel s-a gãsit ºi
în Elveþia ºi Suedia ºi chiar în Germania. Trei
carcase de cal provenind din abatoarele brita-
nice, conþinând urme de fenilbutazonã, un an-
tiinflamator cu potenþial nociv pentru sãnãta-
tea umanã, au fost trimise în Franþa, a anunþat
ieri ministrul britanic pentru Agriculturã, Da-
vid Heatch. Societatea Spanghero, care afirmã

cã are activitãþi pe bazã de produse de origine
ecvinã, a cumpãrat 42 de tone „de carne de cal
îngheþat” – în nomenclatura internaþionalã, la
începutul lunii ianuarie, de la o societate ci-
priotã, a dezvãluit ieri cotidianul „Le Parisien”,
care publicã ºi facsimilul unei facturi. Ziarul
explicã faptul cã a putut consulta „trei facturi”
dupã ce autoritãþile române ºi-au exprimat sus-
piciunea asupra societãþii franceze Spanghe-
ro, dar ºi asupra traderului cipriot Draap, ale
cãror nume au fost deja citate în scandalul sub-
stituirii cãrnii de vitã cu cea de cal în tot felul de
semipreparate. Potrivit facturilor menþionate,
societatea francezã ar fi primit 42 de tone de
carne de cal, produsã prin dezosare, dupã cum
urmeazã: 18,5 tone la 4 ianuarie, 18 tone la 9
ianuarie ºi 4 tone la 12 ianuarie. Ziarul publicã
facsimilul unei facturi din 4 ianuarie, cu antetul
societãþii cipriote Draap Trading Ltd., cu se-
diul la Limasol, dar „The Guardian” menþionea-
zã cã directorul acesteia ar fi olandez, cu nume-
le de Jan Fasen, care a confirmat cã ar fi cumpã-
rat un lot de carne de cal de la douã abatoare
româneºti ºi ar fi vândut-o la procesatori fran-
cezi, insistând cã a etichetat corect carnea ca
fiind de cal. Fasen a fost condamnat, potrivit

presei, în ianuarie 2012, pentru comercializare
de carne sud-americanã de cal ca vitã olande-
zã. Oricum, Draap Trading Ltd. este o societate
înregistratã în Cipru, cu sediul central în Bel-
gia, la Antwerpen, deþinutã de un offshore din
British Virgin Islands, potrivit „The Guardian”.
ªi ca sã te doarã capul de-a binelea, Draap Tra-
ding Ltd., care a livrat carne companiei france-
ze Spanghero, iar aceasta a aprovizionat la rân-
dul ei compania francezã Comigel, se aflã sub
umbrela Hermen Guardian Ltd., prezentã într-o
afacere ruseascã, dar ºi în trei companii din
Panama ºi peste 20 de firme cipriote. Directorul
de servicii veterinare cipriote, Georges Kiriaki-
des, a declarat la o agenþie de presã semioficia-
lã, CNA, cã „birourile din Limasol aparþin unui
cabinet de experþi contabili”, care ar putea acþi-
ona ca un agent comercial. Tot scandalul cãrnii
de cal, cu niºte ramificaþii incredibile, nu este
atât un circ sordid, cât un avertisment pentru
ceea ce s-ar putea întâmpla într-un viitor nu
prea îndepãrtat, pe seama unei legislaþii ambi-
gue, dacã nu ºi permisive. Europolul, dar ºi
serviciile veterinare ºi sanitare ale Comisiei
Europene, au lansat anchete viguroase, aºtep-
tându-se de acum rezultatele.

Un scandal greu de desluºit,Un scandal greu de desluºit,Un scandal greu de desluºit,Un scandal greu de desluºit,Un scandal greu de desluºit,
dar ºi de curmatdar ºi de curmatdar ºi de curmatdar ºi de curmatdar ºi de curmat

„Municipiul Craiova se
numãrã printre susþinãtorii
principali ai sportului româ-
nesc, devenind deja o tradiþie
ca autoritãþile care conduc
sportul sã doreascã asocierea
cu oraºul nostru în vederea
organizãrii unor evenimente
sportive de talie naþionalã ºi
internaþionalã. Copiii Craiovei
trebuie îndemnaþi cãtre sport,
pentru cã sportul înseamnã
sãnãtate ºi disciplinã, iar un
imbold în acest sens îl poate

constitui simpla prezenþã a lor
în public, unde sã fie martori ai
unui spectacol fãcut de
tribune, dar ºi de cei din
teren”, se motiveazã organiza-
rea acestui spectacol în
Raportul Serviciului de imagine
al Primãriei Craiova.

„All Star Game” se va
desfãºura la Sala Polivalentã
din Craiova, unde autoritãþile
locale sunt de pãrere cã cei
prezenþi, ºi nu numai, vor avea
parte de un adevãrat regal

sportiv ºi artistic. Conform
parteneriatului, municipiul
Craiova va avea ca responsa-
bilitate finanþarea evenimentu-
lui artistic din cadrul acþiunii
sportive, cu suma de aproxi-
mativ 15.000 de lei, reprezen-
tând cheltuielile pentru
onorariile artiºtilor ºi cele
ocazionate de susþinerea
balului caritabil ºi, de aseme-
nea, plata taxelor legale
aferente cãtre UCMR-ADA.

MARIN TURCITU

Consilierii municipali ai Craiovei au fost de
acord cu parteneriatului dintre Consiliul Local,
Sport Club Municipal Craiova, Regia Autonomã
de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului

Locativ ºi Direcþia Judeþeanã de Sport ºi Tineret
Dolj. Aceastã asocierea are drept scop organiza-
rea unui  eveniment, „All Star Game” – Baschet
Masculin, în data de 18 martie a.c.

„All Star Game”, la Sala Polivalentã din Craiova

Ministerul Economiei are în vedere imple-
mentarea, din aprilie pânã în decembrie, a unui
program-pilot prin care impozitul forfetar se va
aplica pentru hoteluri, pensiuni, restaurante,
cafenele ºi baruri. „Se doreºte aplicarea unui
program-pilot pentru un an, pentru anumite
categorii de servicii. Acestea sunt hoteluri,
pensiuni, restaurante, baruri, cafenele. Cel mai
probabil acest program-pilot se va introduce
de la sfârºitul lunii martie, pânã în decembrie”,
a declarat într-o conferinþã de presã Florin Pâr-

Autoritãþile vor, din aprilie,
un program-pilot pentru impozit
forfetar în turism ºi restaurante

Noul Cod de procedurã civilã, prin care se
urmãreºte asigurarea celeritãþii soluþionãrii ca-
uzelor, concomitent cu îmbunãtãþirea calitãþii
actului de justiþie, intrã în vigoare astãzi, dupã
mai multe modificãri ale termenului, în contex-
tul pregãtirilor pentru implementare. Scopul
esenþial al noului Cod este „crearea în materia
procesului civil a unui cadru legislativ mo-
dern, care sã rãspundã pe deplin imperative-
lor funcþionãrii unei justiþii moderne, adapta-
te aºteptãrilor sociale, precum ºi necesitãþii
creºterii calitãþii acestui serviciu public”, dupã
cum se aratã în expunerea de motive a proiec-

Noul Cod de procedurã civilã intrã
în vigoare astãzi

tului de act normativ.
În scopul degrevãrii instan-

þelor de judecatã, ceea ce ar
avea consecinþe nemijlocite
asupra duratei de desfãºurarea
a procedurilor judiciare, Codul
prevede în sarcina judecãtoru-
lui obligaþia de a îndruma pãr-
þile din proces spre folosirea
procedurii medierii, ca mijloc al-
ternativ de soluþionare a litigii-
lor, pe durata desfãºurãrii aces-
tei proceduri judecata fiind
suspendatã. Potrivit iniþiatori-
lor, dispoziþiile noului Cod de
procedurã civilã urmãresc sã
rãspundã unor deziderate ac-

tuale, precum accesul justiþiabililor la mijloa-
ce ºi forme procedurale mai simple ºi accesi-
bile ºi accelerarea procedurii, inclusiv în faza
executãrii silite.

În 30 ianuarie, Executivul a stabilit, printr-o
ordonanþã de urgenþã, ca articolul din Codul
de procedurã civilã care oferea posibilitatea
Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Consu-
matorilor (ANPC) sau asociaþiilor de protecþie
a consumatorilor sã denunþe în instanþã clau-
zele abuzive ºi sã le elimine din toate contractele
de prestãri servicii, inclusiv credite bancare, în
caz de câºtig, sã fie amânat pânã la 1 iulie 2013.

vu, vicepreºedinte al Consiliului Naþional al
Întreprinderilor Private Mici ºi Mijlocii din Ro-
mânia (CNIPMMR).

Potrivit acestuia, mãsurã vine la presiunea
mediului de afaceri, care cere autoritãþilor acþi-
uni prin care sã disparã concurenþa neloialã.
„Este nevoie sã se introducã un impozit de adu-
cere la acelaºi numitor comun a companiilor
care desfãºoarã aceeaºi activitate. Este foarte
clar cã nu toþi plãtesc taxele. Deºi marile lanþuri
de hoteluri se aflã în topul celor mai mari com-

panii din România dupã cifra de afaceri,
dar nici unul în cel al celor mai mari contri-
buabili la buget”, a spus Florea.

Reprezentantul CNIPMMR a precizat cã
analizele companiilor din turism, dar ºi ale
autoritãþilor, au arãtat cã un hotel de 3-4
stele ar trebui sã plãteascã în urma intro-
ducerii acestui impozit 130 de euro/an/ca-
merã sau 60-65 euro/an/pat. Pentru o pen-
siune la mare, impozitul ar ajunge la 60-70
de euro/an/camerã sau 30-35 euro/an/pat.
„Dacã s-ar introduce acest proiect-pilot, în
loc sã se încaseze 39 de milioane de euro la
buget din impozitarea acestor activitãþi se
vor colecta 58 de milioane de euro. Este o
creºtere foarte mare”, a subliniat Florea.
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În ciuda ploii sâcâitoare,  la ce-
remonia de întoarcere în ţară a
trupelor dislocate în Afganistan
au partic ipat familiile, rudele şi
prietenii militar ilor  care timp de
şase luni s -au aflat în mis iune
departe de ţară. Ac eştia au aştep-
tat cu emoţie ca soldaţii să se
întoarcă ş i, ieri, au as istat la fes-
tivitatea care a avut loc la sediul
 Brigăzii 2 Infanterie „Rovine”
din Craiova.

Locotenent-colonel George Bo-
gheanu, comandantul echipei de
asistenţă militară din Batalionul de
Sprijin Logistic, cel care i-a sus-
ţinut moral pe militari în Afganis-

Pagină realizată de RADU ILICEANU şi MARGA BULUGEAN

Ieri, la sediul  Brigăzii 2 Infanterie „Rovine”
din Craiova a avut loc, într-un cadru festiv, ce-
remonia militară prilejuită de revenirea în ţară
a Echipei de Consiliere Militară, tip batalion
sprijin logistic. Cei aproximativ 30 de militari
din detaşament au desfăşurat, timp de şase luni,
activităţi de instruire şi consiliere pentru mili-
tarii unui batalion sprijin logistic din Armata
Naţională Afgană (ANA). La ceremonie au luat
parte cadre militare în activitate şi rezervă, pre-
cum şi din eşaloanele superioare ale Ministe-
rului Apărării Naţionale, reprezentanţi ai ad-
ministraţiei publice locale şi judeţene.

Locotenent-colonel George Bogheanu,
comandantul echipei de asistenţă militară
din Batalionul de Sprijin Logistic:

„Pentru şase luni am executat o misiune de
consiliere a Batalionului Sprijin Logistic 5, din
Brigada 2 ANA, în provincia Zabul. Pentru
mine şi pentru cei mai mulţi militari a fost pri-
ma misiune externă. În toate activităţile pe care
le-am executat am luat măsuri să fiu sigur că
toţi militarii echipei sunt în siguranţă. În rela-
ţia cu militarii din ANA ne-am bazat pe încre-
dere şi respect cu comanda Brigăzii ANA, cu
comanda şi subunităţile Batalionului Sprijin
Logistic. Această relaţie a crescut şi la sfârşi-
tul misiunii pot spune că am devenit chiar prie-
teni. Misiunea a fost dificilă de la început până la sfârşit. Fiecare activitate a avut gradul ei de dificultate, în
relaţia directă cu militarii afgani şi specificul efectiv al activităţii pe care o desfăşuram în ziua respectivă de
patrulare, de instruire, poligon”.

Plutonierul Gigi Pană,
şeful echipei Protecţia Forţei:

 „A fost prima misiune pe care am executat-o în Afganis-
tan. A fost o experienţă bună, necesară pentru toţi militarii,
în cariera pe care dorim să o construim. De altfel, mulţi
dintre noi am plecat în Afganistan pentru carieră, dar şi pen-
tru partea materială. Familia m-a susţinut şi, chiar dacă de la
distanţă, a fost alături de mine în toată această perioadă.
Sigur că dacă datoria o va cere voi merge şi cu altă ocazie în
teatrele de operaţiuni externe”.

Caporal Marius Tolea:
„Am făcut parte din grupul de Protecţie a Forţei pe

funcţia de pistolar. Principala noastră misiune de Pro-
tecţie a Forţei a fost să însoţim consilierii noştri în pro-
cesul de instruire a armatei afgane. Misiunea a avut şi
momentele ei dificile, dar şi mai puţin dificile. Mai greu
era atunci când ieşeam din bază, pentru că nu ştiam
niciodată ce se află dincolo de perimetrul unităţii. Am
legat prietenii foarte frumoase cu militarii afgani. I-am
respectat şi ei, la rândul lor, ne-au respectat”.

tan,  a prec izat că, deşi a fost pri-
ma misiune atât pentru el, cât şi
pentru militarii din subordinea sa,
ei nu s-au lăsat c opleşiţi de necu-
nosc ut şi au tratat cu seriozitate
fiec are mis iune în parte.  Din
punctul său de vedere, c el mai
important luc ru este faptul c ă s-
au întors cu toţii sănătoşi ac asă.

„Prin misiunea din Afganis tan,
militarii români ş i-au câştigat res-
pectul aliaţilor, dar mai ales al po-
pulaţiei civile, care a beneficiat de
prezenţa forţelor  noastre în zonă.
În spiritul camaraderiei de arme
şi solidarităţii de care au dat do-
vadă soldaţii români,  noi am avut

grijă unii de alţii, ne-am sprijinit
unii pe alţii”, a  spus comandan-
tul echipei de asistenţă militară din
Batalionul de Sprijin Logis tic.

„Suntem mândri
de misiunea
îndeplinită
cu succes”

Lt.  col. Bogheanu a mai pre-
cizat cu aceeaşi ocazie că milita-
rii români au onorat cu c inste cu-
lorile drapelului românesc , ceea
ce înseamnă foarte mult pentru
ei, ca militari, şi sunt mândri că
au dus  la bun sfârşit ac eas tă mi-
siune destul de dific ilă. „În zona
în care am ac ţionat a trebuit să
facem în aşa fel încât să se înre-
gistreze progrese atât la îndepli-
nirea mis iunilor, c ât ş i la securi-
zarea zonei de responsabilitate,
dar şi pentru pregătirea forţelor
de sec uritate afgane,  pentru ca
ac estea să poată partic ipa activ
alături de parteneri şi aliaţi la as i-
gurarea stabilităţii ac estei ţăr i. Am
înc heiat mandatul acestei misiuni
cu cinste pe meleaguri îndepăr-
tate, onorând culorile drapelului
românesc. Suntem mândri de mi-
siunea îndeplinită cu succ es şi
sunt încrezător că am fost la înăl-
ţimea faptelor de arme ale bravi-
lor noştr i înaintaş i, s lujind patr ia
cu devotament şi curaj”, a spus
locotenent-c olonel George Bo-
gheanu, comandantul echipei de
asistenţă militară din Batalionul de
Sprijin Logistic.

Armata afgană,
instruită de
militari români

  Oaspetele de seamă al mili-
tarilor de la Brigada 2 Rovine a
fost generalul de brigadă Emil
Tudosie, locţiitorul comandan-
tului Diviziei I Infanterie Dac i-
ca. În discursul său acesta a ţi-
nut să precizeze că militarii ol-

teni ş i-au făcut ş i de data ac eas-
ta datoria, aşa c um de altfel ne-
au obişnuit deja,  ş i,  în plus , au
creat ş i puncte de legătură între
România ş i Afganis tan.  „În pre-
gătirea acestei misiuni, noi am
avut două obiective. Primul din-
tre ele a fos t acela de a forma
deprinderi,  astfel încât militar ii
să-ş i îndeplineasc ă misiunea şi
să se întoarcă acasă vii şi nevătă-
maţi. Al doilea a fost de a instrui şi
educa viitori formatori care apoi să
instruiască armata afgană. Dumnea-
voastră v-aţi făcut pe deplin dato-
ria!”,  a subliniat general de brigadă
Emil Tudosie, locţiitorul comandan-
tului Diviziei I Infanterie Dacica.

Armata română,
cea mai credibilă
instituţie

  Din partea administraţiei pu-
blic e loc ale au fost prezenţi la
eveniment Cris tinel Iovan,  vic e-
preşedinte al Consiliului Judeţean
Dolj, Ionel Ciobotea,  din partea
Prefec turii Dolj, ş i primarul Cra-
iovei, Lia Olguţa Vas ilesc u, care
de altfel le-a ş i transmis milita-
rilor întorşi din mis iune un me-
saj prin care edilul şi-a exprimat
respec tul ş i înc rederea în ceea
ce înseamnă astăzi armata româ-
nă. „Sunteţi cei mai iubiţi dintre
români şi asta nu o spunem noi
ca să vă flatăm,  c i o spun son-
dajele de opinie. Gradul c el mai
mare de înc redere pe c are îl au
românii este în armata română,
şi din ac este motive ne buc urăm
de f iec are dată c ând suntem ală-
turi de dumneavoas tră.  Bine aţi
venit şi să f iţi fer iciţi alături de
familiile dumn eavoas tră!”,  a
spus  Lia Olguţa Vasilescu, pri-
marul Craiovei.

Culorile drapelului românesc, onorate cu cinste
în Afganistan de Echipa de Consiliere Militară
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Centrul de Traduceri Transla-
tio, Departamentul de Publicaþii ºi
Mijloace de Informare, Prorecto-
ratul de Relaþii Internaþionale ºi
Imagine Academicã, din Univer-
sitatea din Craiova, propune or-
ganizarea de cursuri de englezã
adresate cadrelor didactice în ve-
derea dezvoltãrii de programe de
studii în aceastã limbã (nivel Li-
cenþã ºi Master). Vor fi organiza-
te module de 56 de ore pe nivel
de competenþã. Cursurile vor cu-
prinde o componentã de limba

Profesorii universitari craioveni,
trimiºi la cursuri de englezã

englezã, domeniul general ºi do-
meniu de specialitate: juridic, eco-
nomic, tehnic, ºtiinþe exacte, so-
cio-umane. Dupã absolvirea
cursurilor, certificarea competen-
þei lingvistice în englezã se poate
realiza prin intermediul Centrului

de limbi moderne Interlingua de
la Facultatea de Litere sau candi-
datul poate solicita recunoaºterea
internaþionalã a acestei competen-
þe prin susþinerea examenelor
TOEFL, IELTS, BEC; ILEC etc.

ALINA DRÃGHICI

În zilele de 16 ºi 17 februarie
a.c., Colegiul Naþional “Fraþii Bu-
zeºti” din Craiova va gãzdui a XV-
a ediþie a Concursului Interjude-
þean de Programare “InfoOltenia”.
Vor participa elevi din clasele a V-
a – a XII-a, de la ºcoli de elitã din
judeþele Mehedinþi, Gorj, Vâlcea,
Olt ºi Dolj.

Festivitatea de deschi-
dere a concursului va avea
loc sâmbãtã, 16 februarie,
începând cu ora 13.00, în
sala de conferinþe a Cole-
giului Naþional “Fraþii Bu-
zeºti”, la eveniment ur-
mând sã ia parte Nuºa
Dumitriu-Lupan, inspec-
tor de specialitate în ca-

Concursul „InfoOltenia”,
la Colegiul Naþional

„Fraþii Buzeºti”
drul Ministerului Educaþiei, ºi aca-
demicianul Marius Guran, absolvent
al unitãþii de învãþãmânt craiovene.
Premiile acordate elevilor vor fi asi-
gurate prin sponsorizare de Xeve-
lop, O.D.Tehnic, Netrom, Hella,
Websoftx, Automatech, Netx.

ALINA DRÃGHICI

Douã ore de Educaþie fizicã ºi alte douã ore
la disciplina Muzicã ºi miºcare pentru elevii
din clasele pregãtitoare, I ºi a II-a, sunt
prevãzute în proiectul de plan-cadru pentru
învãþãmântul primar – document propus de
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi supus dezba-
terii publice pânã pe 19 februarie. Acelaºi
proiect prevede douã ore de Educaþie fizicã ºi
o orã la disciplina Joc ºi miºcare, pentru elevii
claselor a III-a ºi a IV-a.

Ministerul Educaþiei: Mai multe ore de sport
în planul-cadru pentru învãþãmântul primar

Cererile de înscriere se gã-
sesc la decanatele facultãþilor ºi
se depun la Sala 430 pânã la data
de 20 februarie a.c. Constitui-
rea grupelor ºi testarea iniþialã
se va face în prima sãptãmânã
a semestrului al doilea.

Potrivit propunerii Ministerului Educaþiei
Naþionale, o altã noutate a acestui proiect o
constituie absenþa plajei orare pentru discipline-
le din trunchiul comun, în scopul asigurãrii
echitãþii ºi a unitãþii de formã a planului-cadru.
Premierul Victor Ponta i-a cerut, miercuri,
ministrului Educaþiei, Remus Pricopie, sã
prezinte în ºedinþa Executivului modul în care
poate fi implementat programul ce vizeazã
introducerea mai multor ore de sport în ºcoli.

Studenþii Universitãþii de Medicinã ºi
Farmacie Craiova sunt aºteptaþi pe 27 fe-
bruarie, ora 17.30, în Aula Mare, clãdi-
rea nouã, a instituþiei de învãþãmânt pen-
tru a afla amãnunte despre Programul de
mobilitate academicã ERASMUS LLP.

Criteriile de eligibilitate ERASMUS sunt
comunicate de Agenþia Naþionalã pentru
Programe Comunitare în Domeniul Edu-
caþiei ºi Formãrii Profesionale. Pot bene-
ficia de acest program studenþii care au
cetãþenie românã, dar ºi studenþi din þãri
ale Uniunii Europene, cu condiþia ca sta-
giul sã se desfãºoare în altã þarã decât

cea de origine; sã fie student, masterand
sau doctorand al UMF Craiova; sã fie ab-
solvent al primului an de studiu; sã nu fi
beneficiat de un alt stagiu de studii; sã
promoveze un test de limbã strãinã sau
sã deþinã un certificat autorizat de com-
petenþã lingvisticã.

Selecþia se va face þinând cont de re-
zultatele academice obþinute în anul uni-
versitar anterior, de scrisoarea de inten-
þie ataºatã ºi de CV. Un student poate be-
neficia de un stagiu LLP/ERASMUS o
singurã datã.

ALINA DRÃGHICI

Cei care se pregãtesc sã dea examen
de admitere la varã la Academia de Stu-
dii Economice pot participa gratuit la me-
ditaþiile oferite de profesorii ASE. Lec-
þiile sunt organizate în perioada 9 februa-
rie – 27 aprilie ºi vor avea loc în amfi-
teatrele Academiei de Studii Economice.

Pentru a te înscrie trebuie sã com-
pletezi formularul online postat pe site-
ul ASE, selectând disciplinele ºi temele
la care vrei sã participi. Tot aici poþi
consulta ºi programul lecþiilor cu pro-
fesorii Academiei.

Începând cu anul universitar 2013-
2014, Academia de Studii Economice
din Bucureºti va organiza examen de ad-

mitere la studiile universitare de licen-
þã. Acesta va consta într-o probã scri-
sã, tip grilã, din disciplinele matemati-
cã, economie ºi o limbã strãinã. ASE
va organiza ºi vizite la licee din þarã
pentru prezentarea ofertei educaþiona-
le. De asemenea, va lansa platforma
online Admitere ASE 2013 pentru pre-
gãtirea ºi simularea examinãrii, care va
conþine întrebãri în concordanþã cu
cele propuse pentru examenul de admi-
tere 2013 ºi va edita o broºurã care va
cuprinde întrebãri de pe platforma on-
line. Acestea vor fi disponibile începând
cu data de 18 februarie 2013.

ALINA DRÃGHICI

Meditaþii gratuite la ASEMeditaþii gratuite la ASEMeditaþii gratuite la ASEMeditaþii gratuite la ASEMeditaþii gratuite la ASE
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Ediţia din acest an a Concursului
„George Enescu”, decalată pentru 2014

«Conducerea Ministerului Cul-
turii şi Comitetul de Organizare al
Festivalului şi Concursului Inter-
naţional „George Enescu” au ana-
lizat bugetul propus de Guvern prin
Minis terul Culturii, prec um ş i
structura şi programul ediţiei din
2013. Având în vedere că bugetul
festivalului este susţinut în cea mai
mare parte de Guvernul României,

Guvernul a decis, ieri, să decaleze Concursul „George
Enescu” pentru aceeaşi perioadă a anului viitor, astfel încât
să se desfăşoare o dată la doi ani, alternând cu ediţiile
Festivalului „George Enescu”. Executivul susţine că nu va
crea prejudicii eventualilor concurenţi, întrucât înscrierile
pentru ediţia 2013 a competiţiei nu au început.

pe fondul actualelor condiţii eco-
nomice, a fost regândită construc-
ţia acestuia în aşa fel încât Româ-
nia să continue să organizeze acest
eveniment la standarde internaţio-
nale, facilitând un schimb cultural
unic între cultura şi artiştii români
şi patrimoniul cultural mondial», a
informat Biroul de presă al Execu-
tivului. Guvernului, în calitate de

producător al evenimentului, i se
alătură şi Primăria municipiului
Bucureşti, care va contribui cu o
sumă din bugetul propriu la fon-
durile necesare finanţării festiva-
lului. S-a analizat şi posibilitatea
continuării atragerii unor fonduri
din surse private, existând interes
din partea unor companii, susţine
sursa citată.

Fes tivalul „George Enescu” va
avea loc în perioada 1-28 septem-
brie, găzduind 150 de spectac o-
le de muzic ă, operă şi balet în
Bucureşti şi în alte centre cultu-
rale din ţară: Arad, Bacău, Bra-
şov, Cluj,  Iaşi, Sibiu ş i Timişoa-
ra. «În urma analizei efec tuate,
s-a decis regândirea structurii şi
a modului de organizare a Con-
c ursului Internaţional „George
Enescu”. În ac est sens, s -a ho-
tărât dec alarea ediţiei din acest an
a conc ursului pentru ac eeaşi pe-
rioadă a anului viitor,  astfel înc ât
să se desfăşoare o dată la doi ani,
alternând cu ediţiile Festivalului
„George Enescu”.  Ac eas tă mo-
dificare de c alendar nu va afec ta
standardele c onc ursului, c i es te
menită să permită o îmbunătăţi-
re a acestora, în condiţiile efor-
tului logistic ş i f inanciar pe care
un astfel de demers îl presupu-
ne», dă as igurări Guvernul.

La Secţia de Ştiinţele Naturi a Muzeului Olteniei are loc astăzi, de la ora
10.00, un modul din cadrul programului interactiv de educaţie plastică
animalieră „BIOS-ART”: „Desen şi culoare – puncte, linii şi pete”. Şi-au
anunţat participarea copii de la Grădiniţa „Traian Demetrescu”, Structu-
ra 38 – „Iedera”, îndrumaţi de profesorii Ileana Adriana Cojocaru, Sevas-
tiţa Stanciu, Cornelia Alinei şi Cristina Cotora-Popa.

«Cu acest prilej, muzeograf dr. Cornelia Chimişliu va face prezentarea
cu tema „Fluturii – gingaşi copii ai naturii”, cei mici având astfel posi-
bilitatea să cunoască date despre morfologia, metamorfoza şi regimul
trofic al fluturilor, prezentate la nivelul vârstei şi capacităţii lor de înţele-
gere. Vor face cunoştinţă atât cu fluturi autohtoni (fluturele coadă de
rândunică, fluturele ochi de păun de noapte, fluturele cap de mort etc.),
cât şi cu fluturi exotici (fluturele cap de cobră, fluturii cap de bufnită,
fluturii paradisului, fluturii păsări etc.), prin intermediul materialelor mul-
timedia, dar şi al insectarelor tematice», au precizat reprezentanţii Mu-
zeului Olteniei.

În cea de-a doua parte a modulului se va desfăşura atelierul în cadrul
căruia copiii vor avea ocazia să se exprime artistic prin culori: având ca
model fluturi exotici şi autohtoni, aceştia vor desena şi colora specia favorită.
Desenele lor vor fi expuse în sala de la parterul Secţiei de Ştiinţele Naturii.

„BIOS-ART”: Lecţie „artistică”
despre fluturi, pentru copii

Concertul simfonic de astă-seară al Filarmonicii „Oltenia” o
aduce în scenă pe solista Maria Solozobova, din Federaţia Rusă –
unul dintre cei mai valoroşi exponenţi ai tinerei generaţii de violo-
nişti, laureată a numeroase premii internaţionale. În interpretarea
sa, publicul va putea audia Concertul în Mi minor pentru vioară şi
orchestră, op. 64, de Felix Mendelssohn-Bartholdy. Îşi dă concursul
Orchestra Simfonică a Filarmonicii craiovene, avându-l la pupi-
trul dirijoral pe Radu Postăvaru, actualmente dirijor permanent
al Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploieşti. Programul mai
cuprinde Uvertura operei „I vespri siciliani” („Vecerniile siciliene”),
de Giuseppe Verdi (200 de ani de la naştere), şi Simfonia a IX-a în
Mi bemol major, op. 70, de Dmitri Şostakovici. Concertul începe la
ora 19.00, iar un bilet costă 15 lei (cu reducere, pentru elevi, stu-
denţi, şi pensionari, la 8 lei).

Născut în anul 1967, la Iaşi, într-o familie de
muzicieni, Radu Postăvaru s-a manifestat ca
un veritabil talent precoce, dirijând prima dată la
vârsta de cinci ani. A studiat pianul la Liceul de
Artă „Octav Băncilă” din Iaşi, din 1987 a
devenit student al Secţiei de Compoziţie a
Conservatorului „George Enescu” din Iaşi, iar
din 1990 a
frecventat
clasa de
compoziţie-
muzicologie-
dirijat din
cadrul
Academiei de
Muzic ă din
Bucureşti.
Printre
profesorii săi
se numără
personalităţi
marcante ale
vieţii muzicale
româneşti.
Pasionat de
arta dirijorală,
a urmat cursuri de măies trie artistic ă în
Germania.

A participat la diferite fes tivaluri, con-
cursuri de compoziţie, pian şi dir ijat, în ţară
şi în străinătate, unde a obţinut importante
premii şi dis tinc ţii.  În perioada 1992-1995 a
ocupat postul de regizor muzical al Studioului
de Radiodifuziune. A fost profesor al Universi-
tăţii de Arte „George Enescu” din Iaşi (1995-
2002) şi la Conservatorul de Muzică „Salmon”
din Casablanca, Maroc (1999-2001). În anul
2007 a obţinut titlul de Doctor în Muzic ă al
Universităţii de Arte „George Enescu”, cu tema
„Concepte dirijorale în interpretarea poemelor
simf onice din creaţia compozitorilor Franz
Liszt şi Richard Strauss”.

Concert pentru vioară şi orchestră,
cu Maria Solozobova, din Federaţia Rusă

„I vespri siciliani” („Ve-
cerniile siciliene”) se înscrie
printre operele foarte rar cântate
din repertoriul verdian, date fiind
imperfecţiunile dramaturgice, cu
toate că din punct de vedere strict
muzical conţine pagini de auten-
tică valoare. Lucrarea a fost pre-
zentată, în premieră absolută, la
13 iunie 1855, pe scena Operei
Mari din Paris. Este una dintre
cele mai lungi opere verdiene,
compusă în stilul grand opéra,

ce descrie un moment eroic din istoria medievală a italienilor.
 Concertul în Mi minor pentru vioară şi orchestră, op. 64, de

Mendelssohn-Bartholdy, intrat în repertoriul tuturor marilor violonişti ai
lumii, s-a impus încă de la început prin caracterul eminamente roman-
tic, dominat de o sensibilitate deosebită, precum şi datorită elementelor
de virtuozitate, ce solicită din plin resursele tehnice ale interpreţilor. Con-
certul a fost dedicat violonistului Ferdinand David, el prezentându-l în
primă audiţie la data de 15 martie 1845.
 Simfonia a IX-a în Mi bemol major, op. 70, de Dmitri Şostako-

vici, a fost prezentată în primă audiţie la 3 noiembrie 1945, de Filarmo-
nica din Leningrad. Timp de aproape doi ani, criticii sovietici şi-au dis-
putat opiniile: unii au elogiat-o ca „revelaţie magnifică”, în timp ce alţii îi
subliniau „neajunsurile”, etichetând-o ca „inexpresivă şi inconsistentă”.
Mai este cunoscută şi sub denumirea de Simfonia „clasică”, datorită
dimensiunii concise, dispunerii tematice şi stilului „cameral”.

Născută la Moscova, Maria Solozobova a
absolvit Şcoala de Muzică „Gnessin” (unde studiază
copiii cu dotare muzicală de excepţie) şi şi-a conti-
nuat pregătirea de specialitate la Conservatorul „P. I.
Ceaikovski”, finalizându-şi cursurile cu Diploma de
Onoare. S-a perfecţionat, apoi, în Elveţia, la Acade-

miile de Muzică din
Zürich şi Basel,
obţinând, în 2008,
Diploma de solist
concertist.

Este laureată la mai
multe competiţii
internaţionale, printre
care Concursul Interna-
ţional „Johannes
Brahms” (Austria,
2002) – Premiul I şi
Premiul Special al
publicului; Concursul
Internaţional de Vioară
(Portugalia, 2002) –
Premiul al II-lea şi, din
nou, Premiul Special al
publicului „pentru
performanţe deosebite”;

Concursul „Duttweiler-Hug” – Mozart (Zürich,
2005) – Premiul I; Concursul „Jeunesses Musicales”
(Elveţia, 2006) – Premiul al II-lea la secţiunea muzică
de cameră; premii la Concursurile „Tibor Varga”
(Sion/Elveţia, 2006) şi „Rodolfo  Lipizer” (Italia,
2007). În 2005 a devenit concertmaestru al celebrei
Orchestre de la Suisse Romande – Geneva, iar din
2010 deţine statutul de prim-concertmaestru al
German Symphonic Orchestra.

Maria Solozobova abordează un repertoriu variat,
de la creaţiile compozitorilor preclasici, clasici şi
romantici la cele moderne. În concertele şi recitalurile
susţinute se distinge prin sonoritatea catifelată
(datorată, nu în ultimul rând, valoroasei viori Nicolo
Gagliano din 1750, pe care cântă), eleganţa stilului,
virtuozitatea şi tehnica riguroasă.

Pagină realizată
de MAGDA BRATU
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Academicieni din Basarabia
şi Bucovina, scriitori şi critici
literari din România şi Serbia
An de an, în preajma datei naş-

terii lui Marin Sorescu, 29 februa-
rie, Craiova este gazdă pentru per-
sonalităţi ale lumii academice ro-
mâneşti, scriitori, cr itici literari,
poeţi şi figuri de seamă ale lumii
artistice naţionale şi internaţiona-
le, actori care aduc publicului larg
proza, teatrul şi versul sorescian.
Între invitaţii de peste hotare la
această a XIII-a ediţie a Zilelor
„Marin Sorescu” se numără aca-
demicienii Mihai Cimpoi şi Nico-
lae Dabija (Republica Moldova),
Vasile Tărâţeanu (Ucraina), prof.
dr. Victor Crăciun – preşedintele
Ligii Culturale pentru Unitatea Ro-
mânilor de Pretutindeni, şi Mio-
drag Radovici – preşedintele Uni-
unii Scriitorilor din Serbia. Din ţară
vor veni academicienii Eugen Si-
mion ş i Nicolae Bre ban, prof.
univ. dr. Nicolae Georgescu –
critic şi istoric literar şi redutabil
eminescolog, conf. univ. dr. Paul

Zilele „Marin Sorescu”,
ediţie cu amprenta lui Tudor Gheorghe

Nume reprezentative ale lumii culturale
din România, dar şi din Republica Mol-
dova, Ucraina şi Serbia, îşi vor da întâl-
nire, din nou, la Craiova, cu prilejul Zile-
lor „Marin Sorescu”. Evenimentul, ajuns
la cea de-a XIII-a ediţie, se va desfăşura
în perioada 25-27 februarie şi este orga-
nizat de municipalitatea craioveană, cu
aportul mai multor instituţii de cultură.
„Scenariul”, pare-se, va fi acelaşi din anii
trecuţi: şedinţa solemnă a Consiliului
Local Municipal, cadru în care vor fi con-
ferite Premiile „Marin Sorescu”, recita-
luri actoriceşti, expoziţii şi lansări de cărţi
şi, probabil, o vizită la Casa Memorială

a scriitorului de la Bulzeşti. Pata de cu-
loare a manifestării rămâne spectacolul
lui Tudor Gheorghe, acompaniat de un
taraf autentic, „Ce-am avut şi ce-am pier-
dut” – «un omagiu adus civilizaţiei rura-
le, pe care a surprins-o absolut genial
Marin Sorescu în volumul „La lilieci”»,
spune maestrul. De altfel, Tudor Gheor-
ghe – pentru care Marin Sorescu mărtu-
risea că are „o lacrimă de dragoste, ad-
miraţie şi mândrie că poate exista acest
fenomen” – este şi „favorit” la premiile
care vor fi decernate cu prilejul acestor
festivităţi de un juriu prezidat de acade-
micianul Eugen Simion.

–  din lumea satului românesc, genial surprins de Marin Sorescu
«După Macedonski, Mircea Micu, Gri-

gore Vieru, Caragiale, iată e şi rândul lui
Soresc u...  Spectacolul este un omagiu
adus civilizaţiei rurale, care, din păcate, a
dispărut din societatea română. Ac eastă
civilizaţie rurală a surprins-o absolut geni-
al Marin Sorescu în volumul domniei sale
„La lilieci”», declara, de curând, Tudor
Gheorghe, pentru „Jurnalul Naţional”, re-
ferindu-se la cel mai recent spectacol
al său, „Ce-am avut şi ce-am pier-
dut”. Premiera acestuia va avea loc
la Craiova, după care maestrul va
porni într-un amplu turneu naţional,
care va cuprinde aproape 40 de oraşe, ur-
mând a se încheia pe 25 aprilie, la Alexan-
dria. Concertul va fi susţinut şi la Sala Pa-
latului din Bucureşti, pe 1 aprilie.

«Ne vom aduce aminte de obiceiurile
frumoase, de strigăturile de peste deal, de
filosofia ţăranului, tot ce era într-un sat.

Ce s-a întâmplat cu industrializarea şi co-
lectivizarea, când ţăranul român e lipsit de
pământ, totul voi surprinde în spectacol.
Marin Sorescu a surprins genial felul în
care vede ţăranul această colectivizare...
Prima parte a spectacolului va fi ilustrată
cu cântece străvechi, din perioada brân-
covenească. Şi, încet-încet, ne vom apro-
pria de folclorul contemporan: „Frunzuliţă

ca secara / o vezi cum cântă ţara”, „Eu am
ie cu chenare / ţara-i cu sonde şi furna-
le”... Mă rog, ce se cânta atunci în toate
zonele ţării. Toate râurile care erau luate
ca martor la transformarea socialistă... E
tristeţea ţăranului care se desparte de ce
era mai frumos, pe de o parte, şi, pe de

alta – lăudăroşenia cântecului contrafăcut,
care slujeşte ca instrument de propagan-
dă, şi nu e liniştea interioară, nu e bucuria
ţăranului», mai spune Tudor Gheorghe.
«„Ce-am avut şi ce-am pierdut” va fi, din
nou, o lecţie de istorie!» pentru generaţia
tânără, a adăugat acesta.

Spectacol-eveniment dedicat poetului şi
dramaturgului Marin Sorescu va fi prezen-

tat luni, 25 februarie, de la ora 19.00,
pe scena Teatrului Naţional din Cra-
iova, în acompaniamentul unui taraf
autentic, format din Virgil Iordache
(vioară), Floricel Gheorghe (ţambal),

Liviu Preda (violă) şi Ionel Feraru (contra-
bas). Reprezentaţia va avea loc cu casa în-
chisă, însă… veste bună pentru cei care
n-au mai „prins” un loc în sala TNC: spec-
tacolul va fi reluat pe data de 18 martie, ora
19.00! Biletele s-au pus deja în vânzare, la
Agenţia teatrului, la preţul de 75 de lei.

Spectacol cu casa închisă pe 25 februarie! Bilete puse
în vânzare pentru o nouă reprezentaţie, pe 18 martie!

„Ce-am avut  şi ce-am pierdut”

„De fiecare dată când îl
ascult – şi asta se întâmplă des
– Tudor Gheorghe îmi confir-
mă bănuiala că poezia româ-
nească – populară şi cultă –
poate mişca munţii. (...) Pro-
blema mea, inhalând prin toţi
porii melodia fiinţei sale, este
cum să-mi stăpânesc o lacri-
mă de dragoste, admiraţie şi
mândrie că poate exista acest
fenomen pe care,  vorba lui
Grigore Vieru, îmi e mai uşor
să-l pup”.

 (Marin Sorescu, 1988)

Cernat (Universitatea din Bucu-
reşti), criticul şi istoricul literar
Horia Bădescu ş.a.

67.000 de lei pentru
organizarea evenimentului
O sumă de 67.000 de lei este

investită, de această dată, în or-
ganizarea şi desfăşurarea evenimen-

tului, proiectul de hotărâre
fiind aprobat, ieri, cu unani-
mitate de voturi,  într-o
şedinţă extraordinară a
Consiliului Local Municipal
Craiova. Cei mai mulţi bani
(40.000 de lei) sunt prevă-
zuţi pentru „transport, ca-
zare, mese de protocol şi
recepţii pentru invitaţii din
ţară şi din străinătate”. Alţi
15.000 de lei vor însoţi Pre-
miile „Marin Sorescu”, iar
12.000 de lei vor susţine
„organizarea unor specta-
cole de teatru”.

Extraordinar recital
actoricesc,
cu Ilie Gheorghe,

Claudiu Bleonţ şi Dorel Vişan
„Nu sunt foarte multe noutăţi”,

a recunoscut primarul Lia Olguţa
Vasilescu,  referindu-se la progra-
mul manifes tărilor. În spiritul tra-
diţiei, ac esta va debuta luni, 25 fe-
bruarie, cu şedinţa solemnă a Con-

siliului Local Municipal Craiova,
prilej pentru aloc uţiunile invitaţi-
lor ş i pentru acordarea Premiilor
„Marin Sorescu”. Seara, Tudor
Gheorghe va prezenta pe sc ena
Teatrului Naţional,  în premieră
naţională, spec tacolul „Ce-am
avut şi ce-am pierdut”, bazat pe
operele poetului şi dramaturgului

Marin Soresc u, transpuse în in-
terpretarea sa inedită.

Tot la Naţionalul c raiovean
va avea loc  marţi,  26 februarie,
de la ora 18.30,  un extraordi-
nar rec ital ac toricesc,  sus ţinut
de  I lie G he or gh e,  Clau diu
Bleonţ,  Emil Boroghină, Cera-

sela Ios ifescu, Valeriu Dogaru,
Io n Cola n,  Ştef an Mir ea ş i
George Costea şi, în calitate de
invitat spec ial,  Dorel Vişan. Po-
tr ivit managerului ins tituţiei,
Mircea Cornişteanu – căruia îi
va reveni,  c u ac est prilej, rolul
de moderator  –, aceştia vor in-
terpreta fragmente din opera

poetic ă şi dramatic ă,  dar  ş i pro-
ză soresc iană.

Încă un „Jurnal inedit”
al scriitorului!

Vizita la Bulzeşti, incertă
Şi Biblioteca Judeţeană „Ale-

xandru şi Aristia Aman” va marca

împlinirea a 77 de ani de la naşte-
rea scriitorului, printr-o expoziţie
de carte soresciană, dar  şi prin
lansarea mai multor  volume,  în-
tre care două coordonate de fra-
tele poetului,  George Soresc u:
„Jurnal inedit. VI” şi „Folclor
literar românesc”. Implicat în des-
făşurarea programului de mani-

festări este ş i Liceul de
Artă ,  c are ,  asem enea
Teatrului Naţional, poartă
numele scriitorului. Şcoa-
la va organiza miercuri,
27 februarie,  de la ora
18.00, un spectacol ar tis-
tic susţinut de elevi,  că-
ruia îi va alătura recitaluri
ale orches trei, corului şi
micilor artişti ai şcolii, pre-
cum ş i expoziţia „Irizări
soresciene peste timp”, cu
luc rări ale copiilor de la
Secţia de arte vizuale.

Organizatorii Zilelor
„Marin Sorescu” nu ştiu
deoc amdată dac ă anul
acesta va mai fi organizată

o vizită la Casa Memorială a scrii-
torului, aflată în comuna doljeană
Bulzeşti. La ediţiile precedente ale
evenimentului, acest loc care păs-
trează o mulţime de amintiri legate
de viaţa şi personalitatea „olteanu-
lui universal” a devenit unul de
adevărat pelerinaj.



ªTIRI

ªTIRI

10/ cuvântul libertãþii vineri, 15 februarie 2013
externe

COMENTAR IU

Un regim paranoic care este,
în acelaºi timp, ºi una dintre dic-
taturile cele mai crude ale pla-
netei, avanseazã periculos în a
deþine arme nucleare sofistica-
te. Asta este tot ceea ce poate fi
reþinut din încercarea nuclearã,
se spune „reuºitã”, efectuatã
marþi, 12 februarie a.c., de Co-
reea de Nord, a treia dupã cele
din 2006 ºi 2009. Este o situaþie
la fel de periculoasã, dacã nu
mai mult, decât perseverenþa

Iranului de înarmare nuclearã.
Tot echilibrul strategic din Asia
este în pericol. Numeroase þãri
ale regiunii ar putea fi tentate „
în a urma” Phenianul, încât zona
cu cea mai mare creºtere eco-
nomicã din lume ar putea deveni
teatrul unei curse nebune a ar-
melor de distrugere în masã. Nu
e deloc liniºtitor. E o moºtenire
a Rãzboiului Rece. Acum 60 de
ani, la 27 iulie 1953, rãzboiul din
Peninsula Coreea s-a încheiat

fãrã un câºtigãtor sau un per-
dant ºi fãrã nici un tratat de
pace între nord ºi sud, dupã ce
au murit peste un milion de co-
reeni. Americanii au fost atunci
pe punctul de a folosi arma nu-
clearã pentru a asigura victoria
asupra nord-coreenilor comu-
niºti ºi a aliaþilor lor chinezi ºi
sovietici. Dupã acest moment,
în peninsula divizatã, Coreea de
Nord a edificat o dictaturã mon-
struoasã. În faþa rivalului sud-
coreean, aliat al SUA, dinastia
comunistã la putere la Phenian
– a lui Kim – a eºuat economic,
dar a reuºit sã dezvolte un pro-
gram nuclear ºi balistic îngrijo-
rãtor. Indiferent de opoziþia co-
munitãþii internaþionale, preocu-
pat doar de o proliferare anacro-
nicã, tânãrul succesor, Kim-
Jong-un (foto), al treilea din di-
nastie, a continuat politica pre-
decesorilor sãi: atomul ca armã
de descurajare în faþa „forþelor
strãine ostile” ºi în primul rând
SUA, iar pe plan intern atomul
ca instrument de mândrie naþio-
nalã ºi de consolidare a legitimi-
tãþii sale. China, principalul sus-
þinãtor economic al unei þãri epui-
zate, ºi-a exprimat nemulþumirea
ºi opoziþia. Înainte de aceastã în-
cercare, media chinezã a solici-
tat chiar o suspendare a ajutoru-

lui drept presiune asupra Phenia-
nului. Consiliul de Securitate al
ONU a condamnat încercarea,
considerând-o drept o ameninþa-
re clarã pentru pacea ºi securita-
tea internaþionalã. Coreea de Nord
este o durere de cap diplomati-
cã, în primul rând pentru China
ºi SUA. De la sfârºitul Rãzboiu-
lui Rece, preºedinþii americani,
indiferent de numele lor, au al-
ternat perioadele de confruntare
cu cele de deschidere. Fãrã re-
zultat. În 2001 ºi 2002, George
W. Bush a plasat Coreea de Nord
în „axa rãului”, alãturi de Iran ºi
Irak, sub acuzaþia de susþinere a
terorismului internaþional. Discu-
þiile celor ºase, între cele douã
Corei, China, SUA, Rusia ºi Ja-
ponia, au fost un eºec. Seulul ar
vrea reluarea dialogului cu Phe-
nianul. În schimb, Barack Oba-
ma rãmâne prudent. China se
teme de colapsul economic al
Coreei de Nord, care ar putea
conduce la o reunificare a pen-
insulei sub influenþã americanã,
perspectivã inacceptabilã pentru
liderii chinezi. O parte din rãs-
puns nu este, în ultimul rând, mai
aproape Beijingului, care susþine
regimul nord-coreean. Testul nu-
clear de marþi este un test politic
pentru Xi Jinping, noul numãr
unu al Chinei.

Coreea de Nord sfideazã Beijingul ºi WCoreea de Nord sfideazã Beijingul ºi WCoreea de Nord sfideazã Beijingul ºi WCoreea de Nord sfideazã Beijingul ºi WCoreea de Nord sfideazã Beijingul ºi Washingtonulashingtonulashingtonulashingtonulashingtonul

Produsul Intern Brut al Germa-
niei, cea mai mare economie din Eu-
ropa, a scãzut cu 0,6% în trimes-
trul al patrulea al anului trecut faþã
de cel anterior, evoluþie mai slabã
decât anticipau analiºtii, pe fondul
declinului exporturilor. În trimestrul
al treilea, economia germanã a cres-
cut cu 0,2% faþã de perioada apri-
lie-iunie, transmite Bloomberg. Me-
dia estimãrilor economiºtilor con-
tactaþi de Bloomberg indica o scã-
dere de 0,5% a PIB pentru Germa-
nia în ultimele trei luni ale anului.
Banca centralã a Germaniei ºi-a re-
vizuit în decembrie în sens negativ
prognoza de creºtere economicã
pentru acest an, la 0,4%, acuzând
efectele crizei datoriilor de stat, care

Economia Germaniei a scãzut
cu 0,6% în trimestrul

patru din 2012 Consiliul Naþional al Ordinului
Medicilor din Franþa va examina,
pentru prima datã, propunerea
de a permite, printr-un colegiu
medical, „sedarea terminalã”
pentru pacienþii muribunzi. „La
cererile persistente, lucide ºi
repetate ale unei persoane care
suferã de o boalã incurabilã, nu
poate fi operatã ºi i se aplicã
tratament paliativ, ar trebui sã fie
luatã o decizie medicalã legitimã
în cazul situaþiilor clinice
excepþionale, cu condiþia ca
acestea sã fie identificate ca
atare, nu doar de un singur
medic, ci ºi de o echipã”,
potrivit unui comunicat al
Ordinului. În descrierea morþii
asistate, Ordinul invocã o
„datorie de umanitate”, fãrã a

Franþa ar putea permite moartea
asistatã în cazuri excepþionale

au provocat o nouã rundã de rece-
siune în zona euro. Pe de altã parte,
Germania dã deja semne de reveni-
re, indicii privind încrederea mediu-
lui de afaceri ºi a investtiorilor afi-
ºând creºteri peste estimãrile ana-
liºtilor în ianuarie, în timp ce ºoma-
jul a scãzut. „Scãderea din trimes-
trul al patrulea a fost cauzatã în prin-
cipal de incertitudinea acutã provo-
catã de criza datoriilor, însã chiar ºi
acest rezultat mai negativ decât ne
aºteptam nu este dramatic. Aceastã
incertitudine dispare mai repede de-
cât ne-am fi aºteptat. Primul trimes-
tru ar putea aduce o surprizã pozi-
tivã”, comenteazã pentru Bloom-
berg Ulrike Rondorf, economist la
Commerzbank.

utiliza în mod direct termenul de
eutanasiere. „Din respect faþã de
demnitatea umanã ºi pentru a
îndeplini o datorie de umanitate,
ar putea fi permisã o sedare
adaptatã, profundã ºi terminalã,
permisã de un colegiu prestabi-
lit”, declarã Ordinul. Aceastã lege
„autorizeazã folosirea unor
tratamente în doze eficiente
pentru ameliorarea durerilor
pacientului, cu acordul sãu, în
timp ce aceste doze ar putea sã îi
scurteze restul vieþii”, aminteºte
Ordinul. „Totuºi, legea poate sã
nu ofere nici o soluþie pentru
unele cazuri de agonie îndelunga-
tã sau pentru dureri psihice ºi/sau
fizice care, în pofida tratamente-
lor, rãmân incontrolabile”,
noteazã documentul.

Premierul britanic, David Cameron (foto),
a anunþat cã doreºte limitarea accesului strãi-
nilor la locuinþe, ajutoare sociale, servicii de
sãnãtate ºi justiþie, ridicând miza luptei politi-
ce în domeniul migrãrii. „Multe pãrþi ale dis-
poziþiilor noastre actuale nu trec un test sim-
plu de bun simþ în ceea ce priveºte accesul la
locuinþe, servicii de sãnãtate, justiþie ºi alte
lucruri care ar trebui sã fie dreptul oricãrui
britanic, dar care nu sunt dreptul oricãrei per-
soane ce tocmai opteazã sã vinã aici”, a subli-
niat Cameron, citat de „Financial Times”
(FT). Retorica durã a premierului urmãreºte
o liniºtire a colegilor sãi parlamentari conser-
vatori, îngrijoraþi de pierderea sprijinului de
care se bucurã în favoarea UK Independence
Party (UKIP), o formaþiune euroscepticã ºi
naþionalistã ce se concentreazã insistent asu-
pra unor probleme legate de migrare, inclu-
siv în cadrul campaniei pentru alegeri la East-

leigh, comenteazã publicaþia. Echipa premie-
rului acceptã, însã, cã asemenea restricþii
asupra accesului la locuinþe, ajutoare socia-
le, asistenþã juridicã ºi alte
servicii este necesar sã res-
pecte legislaþia UE, menitã
sã faciliteze libera circula-
þie a forþei de muncã în
uniune, precizeazã FT.
Marea Britanie nu îi poate
discrimina pe imigranþii
români ºi bulgari, orice în-
sãprire a reglementãrilor în
domeniu fiind necesar sã
fie aplicatã ºi celorlalþi ce-
tãþeni europeni, inclusiv
importantelor comunitãþi
de francezi ºi germani de
la Londra, comenteazã pu-
blicaþia, adãugând cã nu se

prefigureazã reforme pe termen scurt ºi me-
diu, care probabil cã vor fi adoptate în con-
sultare cu celelalte state membre UE.

Cameron doreºte limitarea accesului strãinilor la locuinþe, ajutoare, sãnãtate ºi justiþie

AIEA anunþã un eºec
în privinþa unui acord
cu Iranul

Agenþia Internaþionalã pentru
Energie Atomicã (AIEA) nu a
încheiat nici un acord cu Iranul
asupra unui plan de verificare a
programului sãu nuclear contro-
versat, a declarat ieri ºeful
inspectorilor, Herman Nackaerts,
la întoarcerea dintr-o vizitã în
Iran. „Am purtat discuþii cu
privire la un document de
abordare structuratã” vizând
examinarea unei posibile dimensi-
uni militare a programului
nuclear iranian, „care nu au
putut sã fie finalizate”, a declarat
belgianul pe aeroportul din Viena.
„Încã nu am ajuns la un acord
asupra unei date a unei viitoare
reuniuni”, a adãugat el.
Hugo Chavez, supus
la tratamente „complexe
ºi dificile”

Tratamentele primite de
preºedintele Venezuelei, Hugo
Chavez, spitalizat în Cuba de
peste douã luni pentru cancer,
sunt „extrem de complexe ºi
dificile”, a declarat, la Caracas,
vicepreºedintele acestei þãri,
Nicolas Maduro. „Comandantul
nostru este supus unor tratamente
complementare (...), care sunt
extrem de complexe ºi dificile”, a
afirmat Maduro într-o declaraþie
retransmisã de postul de televiziu-
ne publicã VTV, la întoarcerea
dintr-o cãlãtorie în Cuba, la patul
lui Hugo Chavez.
Trei miniºtri din Republica
Moldova, anchetaþi
pentru corupþie

Autoritãþile moldovene au
deschis anchete împotriva a trei
miniºtri suspectaþi cã au fost
implicaþi în scandaluri de corup-
þie, a anunþat miercuri Comitetul
naþional anticorupþie pentru AFP.
O anchetã a fost deschisã
împotriva ministrului de Finanþe,
Veaceslav Negruþã, deoarece
ministerul sãu este suspectat cã a
plãtit compensaþii nejustificate în
valoare de 400.000 de euro unui
om de afaceri, a declarat Angela
Starinschi, o purtãtoare de cuvânt
a Comitetului. Ministrul Culturii,
Boris Focºa, este ºi el vizat de o
anchetã privind o privatizare
ilegalã a unei clãdiri istorice din
capitala Chiºinãu. De asemenea,
ministrul Sãnãtãþii, Andrei Usatii,
este suspectat cã a pus o ipotecã
pe un spital pentru a permite unei
societãþi sã obþinã un credit.
Aceste anchete intervin pe fondul
unor tensiuni puternice în Repu-
blica Moldova, care afecteazã
coaliþia proeuropeanã aflatã la
guvernare. Aceste tensiuni au
început dupã ce un om de afaceri
a fost ucis accidental, în cursul
unei partide de vânãtoare la care
participau oficiali de rang înalt.
Partidul Democrat, unul dintre
cele trei care formeazã coaliþia
aflatã la putere, considerat ca
apropiat de Parchet ºi de Comite-
tul naþional anticorupþie, ar fi
încercat sã protejeze aceºti
oficiali, însã mai mulþi dintre ei,
inclusiv procurorul general, au
fost nevoiþi sã demisioneze sub
presiunea popularã.
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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 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);
21,10 Cei trei muschetari: Milady
se rãzbunã;
22,55 Supernatural: Linia vieþii;
1,00 Ora de business (r);
1,50 Secret în familie (r);
3,35 Oameni care au schimbat
lumea (r);
3,00 Pe scurt despre orice (r);
3,40 Sport(r);
3,55 Telejurnal (r);
4,45 Comorile din insule (r).

8,00 Auto-mania;
8,30 Dosarele secolului XX;
9,00 Piersic Show (r);
10,10 Cenuºãreasã la New York;
10,30 Atlas;
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 Dosarele secolului XX (r);
17,00 Piersic Show;
18,00 Telejurnal;
19,00 Tandem de ºoc;
19,55 Lumea modei;
20,10 Secretul tatãlui meu;
21,55 Lumea modei;
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Zon@ IT;
23,35 Sibiu Jazz Festival;
0,35 Acadeaua;
1,30 Secretul tatãlui meu (r);
3,10 Bazar (r);
4,30 Piersic Show (r);
5,20 Mesager.

7,45 Soþia;
9,25 Scooby-Doo: Blestemul monstrului
din lac;
10,45 Alvin ºi veveriþele: Nufragiaþi;
12,10 Notting Hill;
14,10 Happy Feet 2: Mumble
danseazã din nou;
15,50 Dans interzis;
17,40 Arthur;
19,30 Filme ºi vedete;
20,00 Cowboy ºi extratereºtri;
22,00 Riposta;
22,50 Rãzbunarea unui erou;
2,35 Destinaþie finalã 5;
4,05 Cowboy ºi extratereºtri (r).

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Rãzbunarea femeii de
vârstã mijlocie (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
13,45 Copilul de pe Marte;
16,00 Tânãr ºi neliniºtit;
17,00 ªtirile Pro TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Românii au talent;
22,45 Legãturi riscante;
0,15 Joc în doi;
2,00 Explore Midnight.

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);
4,00 Lara (r).

6,00 Armata în paºi de dans;
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;
14,15 Pentru prima datã;
16,15 News Radio;
17,15 Mâna lui dreaptã;
19,00 La Bloc;
20,00 Intrigi de culise;
22,15 Incredibilul Hulk;
0,15 News Radio;
1,15 Comando de noapte.

6,00 Observator;

9,00 Knight Rider;

11,00 Prinþesa ºi broscoiul (r);
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 Te cunosc de undeva!;

0,00 Ascunzãtoarea perfectã;
2,00 Pact cu fantomele;

4,00 Knight Rider (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 Zile de groazã (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 Schimb de vieþi;

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 Schimb de vieþi (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 Proscrisul;
0,45 Dragoste dulce-amarã (r);
1,30 Proscrisul (r);
3,45 Dragoste dulce-amarã (r);
4,45 Grupul Vouã (r).

6,00 Buffy, spaima vampirilor;
9,00 Farmece;
10,00 Patricia Cornwell – Riscuri
asumate;
12,00 La suprafaþã;
14,00 Farmece;
15,00 Noroc în dragoste;
17,00 Sedus ºi abandonat;
19,00 Sã dansãm?;
21,00 Cochetând cu dezastrul;
23,00 Patru nunþi ºi o înmormântare;
1,20 Verdict final;
3,00 Soþii de militari;
5,00 Farmece.
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9,35 Pelerin;
10,05 Brendan ºi secretul din
Kells;
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 U-571;
23,15 Panicã pe stadion;
1,15 Profesioniºtii...;
2,10 Bent.;
3,50 Parteneri de week-end
(r);
4,15 Viaþa satului.

7,00 Teleshopping;
8,00 Cap compas;
8,30 Transcendenþe;
9,00 Magazin UEFA Cham-
pions 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 Stãpâna balenelor;
19,00 Case vegetale în
Paraguay;
20,10 Danseazã pe muzica
inimii;
21,55 Lumea modei;
22,00 Ora de ºtiri;
23,10 Camarazii;
2,25 Danseazã pe muzica
inimii (r);
3,40 Face toþi banii (r);
4,05 Poveºti de istorie (r);
4,30 Memorialul durerii (r).

7,30 Premiile BAFTA 2013;
9,35 Grevã de Crãciun;
11,00 Cinema Verite;
12,30 Jimmy ºi Hope;
12,55 Culmile libertãþii;
15,00 Aventurile lui Tintin:
Secretul Lincornului;
16,45 Cei mici, cei mari, cei
furioºi;
18,05 Suflet neliniºtit;
19,35 Jimmy ºi Hope;
20,00 Iluminata Amy;
20,30 Fetele;
21,00 Care-i numãrul tãu?
22,45 Flynn;
0,25 În derivã;
2,35 O familie numeroasã.

07,00 ªtirile Pro TV  (r)
10,00 Film *  CELE  DOUÃ  FEÞE
ALE DRAGOSTEI   (r)
12,00 ProMotor
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Film  * CUM SÃ MÃNÂNCI
VIERMI PRÃJIÞI
15,00 Film * LUCKY  LUKE
07,00 Film  *  INELUL  NIBE-
LUNGILOR   (I)
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film * MISIUNE: IMPOSI-
BILÃ  3
23,15 Film *  VRÃJITOARELE
DIN  EASTWICK
01,45 Film * MISIUNE  IMPOSI-
BILÃ    (r)
04,00 Film *  CUM SÃ MÃNÂNCI
VIERMI PRÃJIÞI   (r)
06,00 ProMotor  (r)

05,15 Film serial  *   INIMÃ
SÃLBATICÃ  (r); 06,15 Film
serial *  IMPOSTOAREA  (r);
08,00 Film serial  *  CEALALTÃ
FAÞÃ  A  ANALIEI;  09,30 Film
serial  * NUMAI  IUBIREA;
12,30  Film serial  *    IUBIRE
CU CHIP REBEL; 14,30 Film
serial  * CLASE  406; 15,30
Film serial  *   IMPOSTOAREA;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Film serial  * INIMÃ
SÃLBATICÃ; 18,30 Film serial *
SUFLET  RÃTÃCIT; 19,30 Film
serial *  TERESA; 20,30 Film
serial  *  KASSANDRA; 22,30
Film serial  *  DEMON ªI
ÎNGER; 00,30 Film serial  *
CLASE     406   (r);  01,30
Poveºtiri adevãrate   (r); 02,15
Film serial  *   GHEAÞÃ DE
FOC;  03,15 Film serial  *
NUMAI   IUBIREA  (r).

08,00 Film serial  *   ECHIPA
DE URGENÞÃ  (r);   09,15
Zoom în 10; 09,30 ProMotor
(r); 10,30 Happy  Hour  (r);
11,45   Descoperã  România;
12,15  Entertainment  News;
13,15 Din culisele  Hollywood-
ului;  13,45 Film * ZESTREA
DOMNÞEI  RALU  (r); 15,45
Film serial  *  LA BLOC  (r);
17,00 Film   * IANCU  JIANU
ZAPCIUL;  19,00 Film serial  *
RULETA  DESTINULUI; 20,00
Film * AGENÞIA  (III);  22,00
Film  * CODUL  BIBLIEI  (I);
00,00 Film   * AGENÞIA  (III)
(r); 01,45   Film * CODUL
BIBLIEI   (r).

07,00 Observator
09,00 Film * FORTÃREAÞA
SHAKA  ZULU  (II)
11,00 Film * BIG  MAN: LET
THE  BURIED  LIE
13,00 OBSERVATOR
14,00 Film * INSULA  DINOZAU-
RILOR
16,00 OBSERVATOR
17,00 Film * MINCINOSUL
MINCINOªILOR
19,00 Observator
20,20 În puii mei!
21,45 Film * BANDIÞII
00,15 Film * INSULA  DINOZAU-
RILOR  (r)
02,00  În puii mei!   (r)

07,00 ªtirile  B1 TV; 09,30

Teleshopping  (r); 10,00 Omul

locului;  11,00 La limitã;  11,30

Teleshopping; 12,00 Cancan

TV   (r);     13,40  Teleshop-

ping;  14,00 Sãptãmâna

mondenã; 15,00 3600; 16,00

Pasul Fortunei; 18,00 Lumea

în 10.000 de minute; 19,00

Condamnaþii; 20,00 ªtirile B1

TV; 21,00  Film * ENIGMA;

23,30 Film  * K.O.; 00,45

Sãptãmâna  mondenã  (r).

07,00 Cu lumea-n cap  (r)
07,30 Teleshopping
08,00 Film   * OMUL  VINERI
(r)
10,00 Teleshopping
10,30 Autoforum
11,00 Secrete de stil
11,30 Sport, dietã ºi o vedetã
12,00 Cãminul
12,30 Film  * VREMURI  SCHIM-
BÃTOARE
14,30 Film  * JURNALUL  UNEI
ADOLESCENTE
16,30 Schimb de mame  (r)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort  (r)
20,30 Film *  STARSKY  ªI
HUTCH
22,30 Film  * CULOAREA
NOPÞII
00,30 Focus  (r)
01,30 Film  * CULOAREA
NOPÞII  (r)
03,30  Film *  VREMURI
SCHIMBÃTOARE  (r)
06,00 Cunoaºte, viseazã, iubeºte
(r)

 07,00 Pastila Vouã  (r);  07,15
Film serial *   ÎN CÃUTAREA
FERICIRII; 08,15 Teleshop-
ping; 09,15 Film serial *   CU-
LOAREA  FERICIRII  (r);
10,15  Film serial  *  PINK
PANTHER  SHOW   (r); 10,45
Iubire  interzisã  (r); 12,30 Film  *
MARK  TWAIN  (I);  14,30  Film
serial  *  BEASTMASTER   (r );
15,30 Film serial  * CONAN;
16,30 Film  * OCOLUL  PÃMÂN-
TULUI ÎN 80 DE ZILE  (III);
18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15
Film serial  *  CULOAREA
FERICIRII; 20,15 Film  * RAIN
MAN; 23,15 Film * ÎNCURCÃ-
TURI LA VATICAN; 01,15 Film  *
RAIN  MAN    (r).

6,00 Fãrã control;
8,00 Soþii de militari;
13,00 Hercule Poirot;
15,10 Sedus ºi abandonat;
17,00 Numai tatã sã nu fii!;
18,00 Soþia perfectã;
19,00 Cu sânge rece;
21,00 Anatomia lui Grey;
0,00 Cochetând cu dezas-
trul;
2,00 Patru nunþi ºi o înmormân-
tare.
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TVR 1

DUMINICÃ - 17 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 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);
17,05 Jocul de cãrþi;
19,00 Lozul cel mare;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,10 Crupierul;
23,00 Garantat 100%;
23,50 Oraºul iubirii;
1,25 Filmoteca veselã (r);
2,15 Olimpiada veseliei (r);
2,40 Tezaur folcloric (r);
3,30 Sport (r);
3,45 Telejurnal.

6,00 Ora de ºtiri (r);
7,00 Teleshopping;
8,00 H... ora prichindeilor;
9,00 Aventura urbanã;
10,10 Stãpâna balenelor (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 Sfânta Tereza ºi diavolii;
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 Cu picioarele pe pãmânt;
21,55 Lumea modei;
22,00 Ora de ºtiri;
23,10 Viaþa mea, fãrã mine;
1,00 Scilly, insulele cu narcise (r);
2,00 Camarazii (r);
4,25 Transcendenþe (r).

6,00 Planeta maimuþelor:
Invazia;
7,40 Stai cã trage mama!;
9,05 Tom ºi Jerry ºi Vrãjitorul
din Oz;
10,05 Cãpitanul America:
Primul rãzbunãtor;
12,10 O familie modernã;
13,15 Pinguinii domnului
Popper;
14,45 Larry Crowne;
16,35 Planeta maimuþelor:
Invazia;
18,00 Tom Sawyer;
20,00 Albert Nobbs;
21,55 Poftã rea, poamã bunã;
23,30 Riposta;
0,20 Tranzacþia;
1,55 Margaret.

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Aranjamentul (r);
12,00 Inelul Nibelungilor (IV);
13,00 ªtirile Pro TV;
13,30 Danseazã cu mine;
16,45 Poliþistul din Beverly
Hills 3;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 X-Men;
22,30 Ucigaºi de schimb;
0,15 X-Men (r);
2,15 Producãtorii.

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).

6,15 News Radio;
8,30 Tom ºi Jerry;
8,45 News Radio;
10,00 ProMotor;
10,30 News Radio;
11,30 Teleshopping;
12,00 News Radio;
13,00 Lumea Pro Cinema;
13,30 Zoom în 10;
13,45 Bebe;
15,15 Pistruiatul;
17,00 CUM SÃ TE MÃRIÞI CU
UN MILIONAR;
19,00 La Bloc;
20,00 Vãduva neagrã;
22,00 Ea e aleasa!;
0,00 Demonii;
1,45 Cu sânge rece;
2,30 Ea e aleasa! (r).

6,00 Observator;

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

10,30 Octopussy;

13,00 Observator;

13,15 Te cunosc de undeva! (r);

16,00 Observator;

17,00 Cãsãtorie cu repetiþie;

19,00 Observator;

19,45 FamiliaDA;

20,30 Justiþie urbanã;

22,30 Plasa de stele (r);

0,15 Dispãrutele;

3,00 FamiliaDA (r);

4,00 Justiþia urbanã (r).

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.

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;

14,00Zile de groazã (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 Jocul unei minþi

murdare;

2,30 Focus(r);

3,00 Trãdaþi în dragoste.

6,00 Albumul Naþional (r);
8,15 Suflete pereche (r);
9,00 Aventurile lui Sinbad (r);
10,00 ªtefan cel Mare – Vaslui
1475 (r);
13,00 Sã v-amintiþi... duminica;
16,30 Piedone în Egipt (r);
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Suflete pereche;
20,15 Vagabondul;
0,00 Sã v-amintiþi…duminica
(r) ;
3,30 Taxi Driver (r).

6,00 Verdict final;
7,50 Hercule Poirot;
10,00 Anatomia lui Grey;
13,00 Hercule Poirot;
15,10 Un secret întunecat;
17,10 Sã dansãm?;
19,00 În mintea Ericãi;
20,00 Numai tatã sã nu fii!;
21,00 Soþia perfectã;
22,00 Sora Jackie;
23,10 Cu sânge rece;
1,10 Patricia Cornwell – Riscuri
asumate;
3,00 La suprafaþã.

TVR 1

LUNI - 18 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 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;
22,10 Katalin Varga;
0,00 Ora de business (r);
0,50 Nocturne;
1,30 Oraºul iubirii (r);
3,00 Pe scurt despre orice;
3,10 Sport (r);
3,25 Telejurnal;
4,15 Prim-plan (r);
5,10 Legenda cavalerului rãtãcitor
ºi a frumoasei Razã-de-Lunã (r).

6,00 Ora de ºtiri (r);
8,00 Azi despre mâine;
8,30 Dosarele secolului XX;
9,00 Piersic Show (r);
10,10 Sfânta Tereza ºi diavolii (r);
11,40 Wild Carpathina (r);
12,30 Poveºti de istorie (r);
13,00 Festivalul Magic Summer;
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 Dosarele secolului XX (r);
17,00 Piersic Show;
18,00 Telejurnal;
19,00 Tandem de ºoc;
19,55 Lumea modei;
20,10 Teatru: ,,Puricele”;
21,50 Pastila de sãnãtate;
21,55 Poate nu ºtiai;
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Omul invizibil;
23,50 Institutul Benjamenta
sau acest vis pe care oamenii
îl numesc viaþã;
2,00 Viaþa mea, fãrã mine (r).

6,00 Pinguinii domnului Popper;
7,35 Larry Crowne;
9,15 Planeta maimuþelor:
Invazia;
11,00 Tom Sawyer;
12,50 Albert Nobbs;
14,45 Tony Curtis – Drumul
spre celebritate;
16,25 Lupul;
18,00 Povestea Cenuºãresei 3:
A fost odatã un cântec;
19,30 Pe platourile de filmare;
20,00 M. Butterfly;
21,40 O lunã în Thailanda;
23,05 Judecãtoarea;
0,40 Drum interzis;
2,10 Tentaþiile Jessicãi Stein.

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
3 (r);
16,00 Tânãr ºi neliniºtit;
17,00 ªtirile Pro TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Triplu X - 2;
22,30 ªtirile Pro Tv;
23,00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate;
0,00 Triplu X - 2 (r);
1,30  ªtirile Pro Tv;
3,00 Bãrbaþi de onoare (r);
5,30 Happy  Hour (r).

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 Twentieth Century –
Expresul speranþei;
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 La Bloc;
15,00 Pistruiatul (r);
16,45 Vacanþã la Paris;
19,00 La Bloc;
20,00 Cronicele misterelor;
21,00 News Radio;
22,00 ªobolanii;
23,45 Incredibilul Hulk;
0,00 Sothland;
1,00 Demonii;
2,00 Cu sânge rece.

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 În puii mei! (r);

22,30 Un show pãcãtos;

1,00 Observator (r);

2,00 În slujba Majestãþii Sale;

4,00 Acces direct (r).

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.

6,00 Cireaºa de pe tort (r);

7,00 Frumoasa Ceci (r);

8,00 Iubiri secrete (r);

9,00 Teleshopping;

9,30 Pentru o lume mai bunã

(I);

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 Pentru o lume mai

bunã (I)(r).

6,00 Patricia Cornwell – Riscuri
asumate;
8,00 Buffy spaima vampirilor;
9,00 Farmece;
10,00 La suprafaþã;
12,00 Soþii de militari;
13,00 Ofiþeri începãtori;
14,00 Farmece;
15,00 Crãciunul;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Ofiþeri începãtori;
21,00 Numai tatã sã nu fii!;
22,00 Majoretele: Totul sau nimic;
0,00 Lege ºi ordine;
3,00 Soþii de militari;
5,00 Farmece.

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 Taxi Driver (r);
13,15 Vouã (r);
13,30 Cuscrele;
14,30 Vagabondul (r);
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 ªapte sãbii;
23,15 Misiune la mare
adâncime;
1,00 ªapte sãbii (r);
3,45 Misiune la mare
adâncime
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TVR 1

MARÞI - 19 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 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: FC Porto – Malaga;
23,50 Rezumatele zilei UEFA
Champions League;
0,40 Ora de business  (r);
1,30 Katalin Varga (r);
2,55 Oameni care au schimbat lumea (r);
3,00 Pe scurt despre orice;
3,10 Sport (r);
3,25Telejurnal (r);
4,15 Latitudini (r);
5,05 Legenda cavalerului rãtãcitor.

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 Un alt drum spre fericire (I);
21,50 Pastila de sãnãtate;
22,00 Ora de ºtiri;
23,50 Bufonul;
2,15 Institutul Benjameta sau acest vis
pe care oamenii îl numesc viaþã (r);
4,20 Poate nu ºtiai;
4,30 Piersic Show (r);
5,20 Mesager.

6,00 Lupul;
7,35 All-Star Superman;
8,50 Premiile Globul de Aur 2013
– Versiunea editatã;
10,55 Povestea Cenuºãresei 3:
A fost odatã un cântec;
12,25 Alvin ºi veveriþele:
Naufragiaþi;
13,50 John Carter;
16,00 Avalon;
18,05 Thor;
20,00 Prietenie cu folos;
22,00 Comedia parodiei;
23,20 True Blood;
1,10 Casa din Cornouille;
2,45 Scufiþa Roºie.

07,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Ursul Jack;
13,00 ªtirile Pro TV;
13,30 Mama vitregã;
16,00 Tânãr ºi neliniºtit;
17,00 ªtirile PRO TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Un om periculos;
22,30 ªtirile Pro TV;
23,00 CSI: New York;
0,00 Un om periculos (r);
2,00 ªtirile Pro TV;
3,30 Ursul Jack.

6,00 Doamne de poveste (r);
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 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 Poveste de dragoste;
7,15 Zoom în 10;
7,30 Bebe;
8,30 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 Modelul;
17,00 Capcana;
19,00 La Bloc;
20,00 Cronicile misterelor;
21,00 News Radio;
22,00 Goana dupã fuste 3;
0,00 Sothland – L.A. în alertã;
1,00 Cu sânge rece;
2,45 Goana dupã fuste;
4,30 Goana dupã fuste 3 (r).

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 Ultimul glonþ;

22,30 Un show  pãcãtos;

1,00 Observator (r);

2,00 Ultimul glonþ (r);

4,00 Acces direct (r)

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).

7,00 Frumoasa Ceci (r);

8,00 Iubiri secrete (r);

9,00 Teleshopping;

9,30 Pentru o lume mai bunã

(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 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 Pentru o lume mai bunã

(II) (r).
6,00 Sãrut mâna, mamã!;
7,30 Pitici de varã (r);
8,45 Destine împlinite (r);
9,45 Baronii (r);
11,00 Culoarea fericirii;
12,15 Vouã (r);
12,30 Cuscrele;
13,30 Vânãtorii de sclavi;
15,15 Sã v-amintiþi... duminica
(r);
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Suflete pereche;
21,15 Iubire interzisã (r);
23,00 Vânãtorii de sclavi;
0,15 Taxi Driver (r);
1,45 Albumul Naþional (r);
3,45 Taxi Driver (r);
3,15 Baronii;
4,45 Vouã (r);
5,00 Culoarea fericirii (r).

6,00 La suprafaþã;
8,00 Buffy, spaima vampirilor;
9,00 Farmece;
10,00 Hercule Poirot;
12,00 Soþii de militari;
13,00 Ofiþeri începãtori;
14,00 Farmece;
15,00 Regii plajelor;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Ofiþeri începãtori;
21,00 Cochetând cu dezastrul;
23,00 Fântâna dorinþelor;
1,00 Lege ºi ordine;
3,00 Soþii de militari.

TVR 1

MIERCURI - 20 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 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 Ultimul Radio Show;
0,00 Ora de business (r);
0,50 The Baby of Macon;
2,50 Latitudini.Documentar (r);
3,15 Sport (r);
3,30 Telejurnal  (r);
4,20 Prim plan (r).

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 Poate nu ºtiai;
13,00 Festivalul Magic Summer;
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 Un alt drum spre fericire
(II);
21,50 Pastila de sãnãtate;
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Omul invizibil;
23,50 Viena 1900;
1,45 Bufonul (r);
4,00 Pescar hoinar (r);
4,30 Piersic Show (r);
5,20 Mesager.

6,00 John Carter;
8,10 Avalon;
10,15 Filme ºi vedete;
10,40 Thor;
12,30 Premiile BAFTA 2013;
14,35 Pãpuºile Muppet;
16,15 Solaris;
17,55 Ziua trãdãtorilor;
19,35 Jimmy ºi Hope;
20,00 Albert Nobbs;
21,50 Iluminata Amy;
22,20 Fetele;
22,55 Activitate paranormalã;
0,20 Cowboy ºi extratereºtri.

7,00 ªtirile  PRO TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Mama vitregã (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Testul curajului;
16,00 Tânãr ºi neliniºtit;
17,00 ªtirile PRO TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 New York Taxi;
22,30 ªtirile Pro TV;
23,00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate;
0,00 New York Taxi (r);
2,00 ªtirile Pro TV  (r);
3,30 Testul curajului (r).

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 inimii;
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 News Radio;
7,30 Descoperã România;
8,00 Bebe;
9,00 News Radio;
10,00 Teleshopping;
10,30 Tom ºi Jerry;
12,00 Teleshopping;
12,30 Happy Hour;
14,30 News Radio;
15,00 Capcana (r);
17,00 Regina din Sud;
19,00 La Bloc;
20,00 Cronicile misterelor;
21,00 News Radio;
22,00 Pãcatul;
0,15 Southland;
1,15 Încãtuºat;
3,30 Lil’ Pimp...

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 O femeie excentricã;

3,30 Observator special (r);

4,00 Acces direct (r).

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).

7,00 Frumoasa Ceci (r);

8,00 Iubiri secrete (r);

9,00 Teleshopping ;

9,30 Dispãrutã, dar uitatã (I);

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 Idilã cu bucluc;

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);

4,00 Dispãrutã, dar nu

uitatã (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 Rãpirea;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Ofiþeri începãtori;
21,00 În mintea Ericãi;
22,00 Soþia perfectã;
23,00 Unghi invers ;
1,00 Lege ºi ordine;
3,00 Soþii de militari;
5,00 Farmece.

6,00 Albumul Naþional (r);
8,00 Baronii (r);
8,45 Destine împlinite (r);
9,45 Suflete pereche (r);
11,00 Culoarea fericirii;
12,15 Schimb de vieþi;
13,30 Vânãtorii de sclavi;
15,15 Copii contra pãrinþi (r);
16,40 Aventurile lui Sinbad;
17,30 Dragoste dulce - amarã;
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Suflete pereche;
21,15 Iubire interzisã (r);
23,00 Vânãtorii de sclavi;
0,15 Dragoste dulce-amarã (r);
1,15 Pitici de varã (r);
3,15 Baronii (r);
3,45 Taxi Driver (r);
4,45 Vouã (r);
5,00 Culoarea fericirii (r).
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Filmele din perioada 15.02 - 21.02.2013

JOI - 21 februarie
TVR 1

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 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 Kobi ºi Leila;
0,00 Ora de business (r);
0,50 Ultimul Radio Show (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 (r).

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 Un alt drum spre fericire
(III);
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Omul invizibil;
23,50 Sacrul în India contempo-
ranã;
0,45 Timpul chitarelor;
1,45 Aventura urbanã (r);
2,35 ArtMakers (r);
3,00 Cap compas (r);
3,35 Festivalul Magic Summer.

6,00 Premiile Orange – BAFTA
2013;
8,05 Pãpuºile Muppet;
9,45 Dans interzis;
11,40 Albert Nobbs;
13,35 Cinema Verite;
15,05 Zona crepuscularã:
Filmul;
16,45 Lupta cu valurile;
18,30 Grevã de Crãciun;
20,00 Povestea lui Dee Ricks;
21,15 Prietenia;
22,40 Riposta;
23,30 M Butterfly;
1,10 O execuþie obiºnuitã;
2,55 Flynn.

07,00 ªtirile Pro TV ;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Testul curajului (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Fiul pierdut;
16,00 Tânãr ºi neliniºtit;
17,00 ªtirile Pro TV;
17,30 Happy Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,00 Fotbal: CFR Cluj –
Milano, în Europa League
22,00 ªtirile Pro Tv;
22,30 Basic – Instrucþia;
0,30 Mai bine nu se poate;
1,00 Inamicul din umbrã (r);
3,00 Dupã 20 de ani;
3,45 Nelegiuiþii (r);
5,30 Happy Hour (r).

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 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 News Radio;
7,30 Bebe;
8,30 News Radio;
10,00 Teleshopping;
10,30 Tom ºi Jerry;
12,00 Teleshopping;
12,30 Happy Hour;
14,00 Teleshopping;
14,30 Familia Howard;
14,45 Jucãrii;
17,00 Drumul spre Rio;
19,00 La Bloc;
20,00 Cronicile misterelor;
21,00 News Radio;
22,00 Adio zilei de mâine;
0,00 Southland;
1,00 Cu sânge rece;
2,45 Adio zilei de mâine (r);
4,15 Bestia.

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 Safari;

3,30 Observator special (r);

4,00 Acces direct (r).

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.

6,00 Cireaºa de pe tort;

7,00 Frumoasa Ceci (r);

8,00 Iubiri secrete (r);

9,00 Teleshopping;

9,30 Dispãrutã, dar nu uitatã (II);

11,30 Teleshopping  ;

11,45 Frumoasa Ceci;

13,00 Teleshopping;

13,30 Iubiri secrete;

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 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 Dispãrutã, dar nu uitatã (II)

(r).

6,00 Sare ºi piper (r);
7,30 Taxi Driver (r);
8,45 Destine împlinite (r);
9,45 Suflete pereche (r);
11,00 Culoarea fericirii;
12,15 Vouã (r);
13,30 Vânãtorii de sclavi;
15,15 Copii contra pãrinþi (r);
16,40 Aventurile lui Sinbad;
17,30 Dragoste dulce-amarã;
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Suflete pereche;
21,15 Furtunã balticã;
23,30 Vânãtorii de sclavi (r);
0,45  Furtunã balticã (r);
2,45 Dragoste dulce-amarã (r).

6,00 Hercule Poirot;
8,00 Buffy, spaima vampirilor;
9,00 Farmece;
10,00 Hercule Poirot;
12,00 Soþii de militari ;
13,00 Ofiþeri începãtori;
14,00 Farmece;
15,00 Unghi invers;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Ofiþeri începãtori;
21,00 Cu sânge rece;
23,00 Rãpirea;
1,00 Medium;
3,00 Soþii de militari;
5,00 Farmece.

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

TÃRÂMUL FÃGÃDUINÞEI

HAI SÃ TRÃIM TOÞI ÎMPREUNÃ!

Ore de spectacol:
14; 19
Gen film:
Dramã
Cu: Matt Damon,
John Krasinski, Fran-
ces McDormand
Regizor:
Gus Van Sant

ªi mai greu
de ucis

Ore de spectacol:
16:30, 21:15
Gen film: Acþiune,
Crimã, Thriller
Cu: Bruce Willis,
Jai Courtney,
Sebastian Koch
Regizor: John Moore

Ore de spectacol: 14; 16; 18
Gen film: Comedie
Cu: Guy Bedos, Jane Fonda,
Daniel Brühl

Motanul încãlþat
Ore de spectacol: 12
Gen film: Animaþie,
Cu: Antonio Banderas,
Salma Hayek

Nemuritorii 3D:
Rãzboiul Zeilor

Ore de spectacol: 20
Gen film: Acþiune,
Cu: Henry Cavill, Mickey
Rourke, John Hurt
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Anunþul tãu!
Anunþ public privind depunerea solicitãrii
de emietere a acordului de mediu S.C. PLE-
NIÞA SOLAR 1 S.R.L. S.C. PLENIÞA SOLAR 1
S.R.L. anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul CONSTRUIRE PARC
FOTOVOLTAIC 5 MW, ÎMPREJMUIRE ªI RA-
CORD PRIN LEA-LES LA PUNCTUL DE CO-
NEXIUNE CEZ propus a fi amplasat în Pleni-
þa, judeþul Dolj, tarla 68. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada “Petru Rareº” nr. 1, ºi la
sediul S.C. PLENIÞA SOLAR 1 S.R.L., muni-
cipiul Constanþa, strada “Verona” nr. 2, ME-
ZANIN, biroul nr. 4, bloc B, scara 5, judeþul
Constanþa, în zilele de L-V, între orele 9-14.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, strada “Petru Rareº” nr. 1.
Anunþ public privind depunerea solicitãrii de
emietere a acordului de mediu S.C. PLENIÞA
SOLAR GAMA S.R.L. S.C. PLENIÞA GAMA
S.R.L. anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul CONSTRUIRE PARC
FOTOVOLTAIC 9 MW, ÎMPREJMUIRE ªI RA-
CORD PRIN LES LA PUNCTUL DE CONEXIU-
NE CEZ propus a fi amplasat în Pleniþa, jude-
þul Dolj, tarla 69. Informaþiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada “Petru Rareº” nr. 1, ºi la sediul
S.C. PLENIÞA GAMA S.R.L., municipiul Con-
stanþa, strada “Verona” nr. 2, MEZANIN, bi-
roul nr. 5, bloc B, scara 5, judeþul Constanþa,
în zilele de L-V, între orele 9-14. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada “Petru Rareº” nr. 1.
Buf-ªtefãnescu Alina pentru S.C. XALAN-
DINE ENERGY S.R.L. cu sediul în Bucureºti,
strada “Henri Coandã” nr. 27 anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare pentru „ Plan Urbanistic
Zonal – Construire Parc Fotovoltaic – co-
muna Leu, sat Leu, T 56, P8, 13, judeþul
Dolj”, titular S.C. XALANDINE ENERGY
S.R.L., planul nu necesitã evaluare de me-
diu ºi nu se supune procedurii de evalua-
re adecvatã urmând a fi supus procedurii
de adoptare fãrã aviz de mediu. Documen-
taþia care a stat la baza luãrii deciziei eta-
pei de încadrare poate fi consultatã în zi-
lele de luni-joi între orele 800-1630, vineri în-
tre orele 800-1400 la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, strada “Petru
Rareº” nr. 1, Craiova, ºi pe site-ul APM Dolj
http://apmdj.anpm.ro. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj (fax: 0251/
419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro, în
termen de 10 zile calendaristice de la data
publicãrii în mass-edia.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversãrii zi-
lei de naºtere colegii din
cenaclul literar Mace-
donski ureazã domnului
MIHAI DUÞESCU ºi doam-
nei ELENA BUZNÃ, am-
bii membrii ai uniunii
scriitorilor, tradiþionalul „
La mulþi ani!”, sãnãtate,
prosperitate, bucurii ºi
succese cât mai multe în
plan literativ.

CERERI SERVICIU
Caut de lucru ca menaje-
rã. Telefon: 0720/799.847;
0751/911.417.
Persoanã serioasã, nefumã-
toare, doresc sã îngrijesc
copil (menaj) sau bãtrâni.
Telefon: 0771/563.087.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Restaurant, angajez
bucãtari. 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 croito-
rie la comandã angajeazã
modelieri cu experienþã.
Telefon: 0760/652.522.
Caut femeie îngrijire bã-
trânã intern. Telefon:
0729/951.222.

CURSURI
CURSURI DE BUCÃ-
TAR, 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 –
studenþi, ºomeri, etc. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
Meditez matematicã orice
nivel. Telefon: 0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane ºi
colete ROMÂNIA – ITA-
LIA (MILANO). Plecarea
este vinerea cu plasare
la destinaþie. Ofer ºi cer
maximã seriozitate. Con-
tact: 0763/362.205; +393/
284.662.997.
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 contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
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 CA-
MERE, DRÃGÃNEªTI-OLT.
TELEFON: 0763/265.251.
Vând apartament 2 camere
decomandat Rovine. Telefon:
0741/252.102, dupã ora 17.00.
Vând apartament 2 camere
în centru. Telefon: 0351/
809.691; 0770/682.554.
Vând apartamnet 2 camere
decomandate, balcon mare,
cu puþine îmbunãtãþiri, zona
Ciupercã etaj 4/10. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/459.222.
Particular, vând apartament
decomandat, îmbunãtãþiri,
zona SIF, 43.000 euro. Te-
lefon: 0754/473.757.
Vând apartament 2 camere
decomandate, liber, parchet
lemn, Valea Roºie, vis-a-vis
de Spitalul Militar. Telefon:
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 decoman-
date Brazdã P-uri, an construc-
þie 1980, îmbunãtãþiri, cu 3 ca-
mere. 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 + diferen-
þã imobil, ultra-îmbunãtãþit,
este pretabil firmã. Telefon:
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 came-
re, Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 camere
decomandate, etaj 1, lângã
stadionul Tineretului, 65.000
euro. Telefon: 0733/946.776;
0351/809.320.
Vând apartament 3 camere
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 nego-
ciabil. Telefon: 0758/063.773.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, cen-
tralã, izolaþie termicã, Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Telefon: 0724/
804.875.

CASE
Casã 4 camere, bucãtãrie,
baie, beci, suprafaþã 108 mp,
teren 275 mp, gaze, apã, în-
cãlzire centralã, Aleea 6 Bres-
tei. Telefon: 0725/505.424.
Ofertã promoþionalã – casã
2008 Bariera Vâlcii, strada
Ramuri 62 – 60.000 euro.
Telefon: 0786/982.529.
Vând casã stradal Pleniþa.
Telefon: 0742/608.092.

SP BVC CONSULT IPURL Craiova, în calita-
te de lichidator judiciar, anunþã deschide-
rea procedurii simplificate de insolvenþã,
la cererea debitoarei, SISTEM MG SRL,
posesoare a CF: 16988630, în dosarul nr.
2050/63/2013, aflat pe rol la Tribunalul Dolj.
Prin încheierea din 04.02.2012, au fost sta-
bilite urmãtoarele termene proceduale: 1.
Termen pentru depunerea declaraþiilor de
creanþã: 18.03.2013; 2. Termen pentru ve-
rificarea creanþelor, întocmirea º comuni-
carea Tabelului preliminar: 1.04.2013; 3.
Termenul pentru soluþionarea contestaþii-
lor sau de întocmire a tabelului definitiv:
15.04.2013; Alte Relaþii la ADM judiciar, la
telefon: 0745/501.030.

Anunþul tãu! Primãria Municipiului Craiova
intenþioneazã sã închirieze spaþii
birouri pe o razã de 500 m faþã
de sediul instituþiei din str. A. I.
Cuza nr.7. Ofertele pot fi depuse
la Registratura Primãriei, din str.
A.I. Cuza nr. 7 zilnic între orele
08:30-16:30.
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D+P, 6 camere, pivniþã, uti-
litãþi, teren 1300 mp anexe
(3 camere cãrãmidã). Tele-
fon: 0761/824.947.
Vând casã Zãval, Comuna
Gighera - Dolj. Telefon:
0757/624.843.
Vând casã în Goicea Micã,
stare bunã (5 camere, baie
cu boiler electric, curte mare
ºi grãdinã) – 1.300 mp (su-
prafaþã construitã: 600 mp).
Preþ: 35.000 lei, negociabil.
Telefon: 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,
localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã, vie, teren arabil,
pãdure salcâm, etc. Telefon:
0784/736.350.
Vând casã + teren 650 mp
str. Fragilor Aleea II. Telefon:
0751/168.297.
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 Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, teren
400 mp, 2 ieºiri, vad comer-
cial. Telefon: 0764/735.304.

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.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.
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 camere,
modernizatã, cu puþ american
ºi 4000 mp teren, vie, grãdinã,
pomi, în Livezi – Podari. Tele-
fon/fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str. Rã-
ºinari, dependinþe, gaz, apã,
canal, curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negociabil. Infor-
maþii 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.
Vând casã neterminatã Craio-
va, Centura de Nord, teren
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), negocia-
bil. 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 gospodã-
reºti plus locul casei oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbrava” nr.
1. Telefon: 0721/502.557;
0751/400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.

TERENURI
Vând 4000 m2  + vie ºi pomi
fructiferi + casã bãtrâneas-
cã pentru demolare, cu ca-
dastru fãcut la 11 km de Cra-
iova – intravilan. Cedez 4200
m2  tren extravilan – pentru
reparaþii casã. Telefon:
0727/884.205.
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.

Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
vorul de Sus. Terenurile fiind
la stradã betonatã având toa-
te facilitãþile preþ convenabil.
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 – ªimni-
cu de Sus (600 mp de La-
cul Tanchiºtilor), negociabil.
Telefon: 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. Telefon:
0763/803.708; 0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc, fa-
bricaþie 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 die-
sel, fab. 96 închidere centraliza-
tã, geamuri ºi oglinzi electrice,
climã, CD, 289.000 km, înma-
triculatã în Bulgaria, stare de
funcþionare, 700 euro, negocia-
bil. Telefon: 0769/682.917.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

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.

DIVERSE
Vând plitã aragaz electric,
masca Mercedes 190D,
radiator, roatã cauciuc rezer-
vã. Telefon: 0251/598.518.
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 lã-
þime 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 lebede
ca aspect) la 50 km de Craio-
va, preþ 55 lei bucata. Telefon:
0747/813.298; 0751/299.582.

Vând 80 acþiuni la Reloc.
Telefon. 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, monta-
te cauciucuri de iarnã mãrimea
175/65R 14. Preþ 100 lei/buc.
Telefon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã interior,
telescop spate pt. Opel As-
tra F Caravan ºi 2 oglinzi
exterioare, 1 interior pt. Da-
cia 1300. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul, apã
terapeuticã, mâncare ecolo-
gicã, bãi terapeutice, sterili-
zator rufe, tacâmuri, frigider.
Telefon: 0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi ºi ghe-
te piele militari, piese dacia noi,
combinã muzicalã stereo 205
nouã, piei bovinã argãsite,
calculator pentru instruire co-
pii. 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 centralã Vailand 26 kw,
membranã, apã caldã, de-
fectã. Telefon: 0721/483.933.

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

- vanzarea masei lemnoase pe picior;
 Volumul oferit:

               -    DM  =               11117  mc
                -    DT   =                1725  mc
                -     FA  =                  660  mc
                 -    Cvercinee =       3139  mc
                 -    Rasinoase =            0  mc
                   TOTAL         =    16641 mc
- vanzarea masei lemnoase fasonate;

 Volumul oferit:
               -    DM  =                 593  mc
                -    DT   =                 147  mc
                -     FA  =                     0  mc
                 -    Cvercinee =       848  mc
                 -    Rasinoase =           0  mc
                   TOTAL         =    1588  mc
Licitatiile / negocierile se vor organiza la sediul directiei in data de 25.02.2013,

incepand cu ora 10.00.
Licitatiile / negocierile se vor desfasura conform prevederilor Regulamentului de

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

Preselectia se va tine in data de 20.02.2013
Oferta se va face prin strigare directa.
Listele cuprinzand volumul de masa lemnoasa, pot fi consultate pe site-ul RNP

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

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

Relatii la telefonul 0251/421363 sau fax 0251/597059, intre orele 09.00 – 16.00.

ANUNÞANUNÞANUNÞANUNÞANUNÞ
Direcþia Silvica DoljDirecþia Silvica DoljDirecþia Silvica DoljDirecþia Silvica DoljDirecþia Silvica Dolj organizeazã concurs în data de

01.03.2013, ora 10:0001.03.2013, ora 10:0001.03.2013, ora 10:0001.03.2013, ora 10:0001.03.2013, ora 10:00, la sediul din str. “Iancu Jianu”
nr. 19, mun. Craiova, pentru ocuparea postului vacant,
pe perioada nedeterminatã, de pãdurar la Ocolul Silvic
Amaradia

Relaþii privind:
· modalitatea de verificare a competenþelor profesionale,
· condiþiile de participare,
· conþinutul dosarelor, ce se depun la sediul D.S. Dolj,

pânã în data de 26.02.2013,26.02.2013,26.02.2013,26.02.2013,26.02.2013, ora 16:00,
· bibliografie, tematica si alte relaþii se vor obþine la

sediul D.S. Dolj si sediile ocoalelor din structura D.S. Dolj,
precum si la nr. de telefon 0251/421.363.
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S.C. PLASTICO S.R.L. Craiova organizeazã în data de 21.02. 2013,

ora 10.00, la sediul din bd. “Decebal” nr. 85B, Craiova, în cadrul pro-
iectului „EFICIENTIZAREA FLUXULUI DE PRODUCÞIE LA S.C.
PLASTICO S.R.L. CRAIOVA, PRIN ACHIZIÞIONAREA DE UTILAJE
ªI ECHIPAMENTE PERFORMANTE”, cod SMIS – 25653, finanþat în
cadrul POR în baza Contractului de finanþare nr. 3242/04.07.2012,
concurs pentru ocuparea postului de RESPONSABIL CALITATE,
pe perioadã nedeterminatã în condiþiile prevãzute de Codul Muncii.

Condiþii de participare:
- cetãþenia românã ºi domiciliul stabil în România;
- cunoaºterea limbii române, scris vorbit;
- studii superioare;
- vechime în domeniul managementului calitãþii de minimum 2 ani.
Actele necesare întocmirii dosarului de concurs sunt afiºate la se-

diul unitãþii din bd. “Decebal” nr. 85B, Craiova.
Dosarele se depun la sediul S.C. PLASTICO S.R.L., bd. “Decebal”

nr 85B, pânã la data de 19.02.2013, ora 12.00.
Informaþii suplimentare la telefon: 0251/435.420.

Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu jenþi
la 4 gãuri, preþ 700 Ron,
negociabil. 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. Tele-
fon: 0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3  canate  lemn, uºã
apartament din lemn. Te-
lefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut,
covoare, 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
tablã, barã inox rotundã,
diametru 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 broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Te-
lefon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, piscinã
copil, covor persan. Tele-
fon: 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,
ºimineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã - 100
lei; foarfecã tablã 15 lei;
vas WC fontã cu plutitor 20
lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46 bãr-
bat- fermoar- nasturi-tine-
ret, excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.

Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri,
frigider mare, mese, scau-
ne. Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã Vailand 26
kw, membranã, apã cal-
dã, defectã. Telefon: 0721/
483.933.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 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,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie, al-
ternator 12V nou, delcou
motor Dacia nou. Telefon:
0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.

Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii,
þinutã în butoi de dud, mi-
nim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Te-
lefon: 0744/928.444.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare ma-
nualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând aparat de sudurã
semiautomat, flux argon,
marca Telelwin, plus mas-
cã profesionalã electroni-
cã, preþ 1.500 lei ºi pica-
mer marca Bosh prefora-
tor ºi demolator la preþul
de 1.500 lei. Telefon: 0769/
880.705.

Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2
camere parter- etaj 2 cu
balcon. Telefon: 0760/
548.459.

GARSONIERE
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, 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
Cumpãr dormitor sculptat,
canapea, fotolii mãsuþã hol.
Telefon: 0761/824.947.
Cumpãr oglindã mare,
NU dreptunghiularã. Te-
lefon: 0766/304.708.

Caut cumpãrãtor sau in-
vestitor pentru o microfer-
mã de flori: trandafiri, zam-
bile, frezii ºi pepinierã pomi
fructiferi, culturã de cãpºuni
în sere sau solarii. Telefon:
0351/430.880.
Caut  beneficiar pentru în-
chiriere sau transport de
mãrfuri diverse din judeþ
sau þarã. Posed Dacia Pa-
puc cu 2 locuri. Telefon:
0351/430.880.
Cumpãr tablouri, monede,
timbre, ceasuri, icoane,
cãrþi poºtale, medalii, argin-
tãrii, sãbii, obiecte regalis-
te, acte, antichitãþi. Telefon:
0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Tele-
fon: 0251/429.943;  0742/
450.724.
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.
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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

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
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bilate-
ral, pretabil firmã. Tele-
fon: 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 Ca-
lea Bucureºti (zona Insti-
tut), complet mobilatã ºi
utilatã. 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 închiriez
pe termen lung apartament
ultracentral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termicã, tot
confortul, 250 euro. Rog se-
riozitate! Telefon: 0720/
001.909.
Închiriez garsonierã bulevar-
dul „1 Mai”. Telefon: 0785/
886.507.

Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 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.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.

CERERI
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 Craiova, caut doamnã
pentru prietenie sau cã-
sãtorie. Telefon: 0740/
895.691.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã copii.
Telefon: 0747/072.472.

DIVERSE
MEDICINÃ TRADIÞIO-
NALÃ CHINEZÃ! Trata-
ment: de prevenþie, cu-
rativ ºi de completare a
deficitului în organism
cu produse S.N.B.A.
Aparaturã medicalã
pentru familie. Telefon:
0724/512.304.
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 bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc, contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.

PIERDERI
Pierdut certificate de înma-
triculare S.C. GEGOCRIS
PLAST S.R.L., J16/628/
2011, CUI 28316985. Se
declarã nul.
Pierdut cod unic de înregistra-
re S.C. GEGOCRIS PLAST
S.R.L. cu nr. 28316989. Se
declarã nul.
PIERDUT Atestat de Admi-
nistrator de Imobil, Seria CL,
Nr.193 pe numele Codreºi
Maria. Îl declar nul.

DECESE
Cu adâncã durere ºi
tristeþe în suflet ASO-
CIAÞIA PENSIONARI-
LOR CIVILI “Mihai Vi-
teazul”, din Craiova
anunþã trecerea în ne-
fiinþã a bunului nostru
coleg ION TRICÃ, om
de o aleasã nobleþe
sufleteascã cu iniþia-
tivã ºi spirit de sacri-
ficiu. Înmormântarea
are loc în data de 15
februarie în comuna
Leu, judeþul Dolj. Con-
doleanþe familiei greu
încercate! Dumnezeu
sã-l odihneascã în
pace!

Cu durere nemãrginitã
în suflet, fiul anunþã de-
cesul celui care a fost
Ing. TOMA GHEORGHE,
un tatã minunat. Inhu-
marea va avea loc Sâm-
bãta 16 februarie 2013,
ora 11.30. Corpul neîn-
suleþit este depus la bi-
serica “Sfânta Maria”
din cimitirul Sineasca.
CONDOLEANÞE
Un gând de alinare ºi
mângâiere pentru Mircea
Toma în aceste momente
triste pricinuite de trece-
rea la cele veºnice a tatã-
lui sãu drag GHEORGHE
TOMA.Bunul Dumnezeu
sl odihneascã în pace în-
tre aleºii Sãi. Familia Cã-
pãþînã Stavrache Zefir.
Conducerea societãþii
TRAFO CONSULT Craio-
va anunþã trecerea la cele
veºnice a pãrintelui pro-
iectãrii transformatoarelor
de putere de la Electro-
putere Craiova domnul in-
giner TOMA GHEORGHE,
dupã o grea suferinþã.
Colectivul S.C. TRAFO
CONSULT deplâng dis-
pariþia celui care a fost
Ing. TOMA GHEORGHE,
preºedintele societãþii,
un om deosebit cu un ca-
racter ales, cãruia îi vom
pãstra în amintire relaþia
de om, ºef ºi prieten.
Dumnezeu sã-l odihneas-
cã în pace!

Om de aleasã simþire a con-
tribuit întreaga viaþã la dez-
voltarea ºtiinþei româneºti în
domeniul proiectãrii ºi pro-
movãrii transformatoarelor-
de putere în þarã ºi strãinã-
tate. Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace!
Colectivul Bibliotecii Ju-
deþene ALEXANDRU ªI
ARISTIA AMAN este alã-
turi de colega DOINA
DAN la greaua încercare
pricinuitã de decesul ma-
mei. Sincere condoleanþe!
PRIETENII ªI COLEGII DE
LA MUZEUL DE ARTÃ
CRAIOVA SUNT ALÃTURI
DE OCTAVIAN CIOCªAN
ÎN ACESTE MOMENTE
DIFIILE CAUZATE DE DE-
CESUL MAMEI. DUMNE-
ZEU SÃ O IERTE ªI SÃ O
PRIMEASCÃ!
COMEMORÃRI

Cu adâncã durere ºi res-
pect nepoata Eugenia din
Craiova anunþã împlinirea a
40 de zile de când NÃUCU
ELENA a dispãrut dintre
noi. Dumnezeu sã-þi odih-
neascã sufletul blând, iar eu
nu te voi uita niciodatã!
Cu aceeaºi durere ca în
ziua despãrþirii fiicele Ma-
riana ºi Ioana, nepoþii An-
dreea ºi Alexandru anun-
þã împlinirea a 40 de zile de
la trecerea la cele veºmice
a iubitei noastre mame ºi
bunici, NÃUCU ELENA.
Comemorarea va avea loc
în data de 16.02 în comu-
na Cetate, judeþul Dolj.
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Primul meci împotriva lui Man.
United, cea de la care Real l-a luat în
2009, cu fabuloasa sumã de 94 de mi-
lioane de euro, primul gol pentru Cris-
tiano Ronaldo! Portughezul a început
însã extrem de timid “ºocul” de mier-
curi searã, de pe “Bernabeu”, condiþii
în care cele dintâi ºarje le-au aparþinut
lui Khedira, Di Maria ºi Coentrao
(barã). Opt ºuturi spre poarta lui De
Gea în ceva mai mult de un sfert de orã,
dar cei care au dat lovitura au fost oas-
peþii. Rãmas nemarcat la un corner,
puºtiul Welbeck s-a înãlþat de lângã
un Ramos visãtor ºi a trimis în plasa
porþii madrilene (20), amuþindu-i pe cei
70.000 de fani ai Realului din tribune.

“Galacticii” ºi-au reluat asaltul la
poarta englezã, iar Ronaldo a ieºit ºi
el de la cutie. În sfârºit! Mai întâi cu
un ºut “de control”, apoi, letal! Di
Maria a profitat de “bulevardul” de
pe flancul drept al apãrãrii lui United,
i-a înãlþat mingea în careu ºi portu-
ghezul, sub privirile contemplative ale
lui Evra, s-a înãlþat ireal, reluând cu
capul: 1-1. Pânã la pauzã, fiecare din-
tre combatante mai putea marca mã-
car câte o datã. Dar Welbeck ºi Roo-
ney, de-o parte, Ozil ºi Cristiano, de
cealaltã, fie n-au gãsit þinta, fie i-au
remarcat pe portari.

În repriza secundã Ferguson a su-
nat adunarea în defensivã, apelând
chiar la o retragere în banda dreaptã a
lui Rooney, însã “diavolii” au rãmas

Se decide pe „Old Trafford”

Ronaldo ºi-a taxat fosta echipã,Ronaldo ºi-a taxat fosta echipã,Ronaldo ºi-a taxat fosta echipã,Ronaldo ºi-a taxat fosta echipã,Ronaldo ºi-a taxat fosta echipã,
dar Real n-a putut obþine decât un egal!dar Real n-a putut obþine decât un egal!dar Real n-a putut obþine decât un egal!dar Real n-a putut obþine decât un egal!dar Real n-a putut obþine decât un egal!

periculoºi pe contraatac. Mãrturie
stau ºi cele douã ocazii uriaºe des-
pãrtiþe de doar zece secunde ale lui
van Persie, care a lovit bara ºi apoi a
reluat telefonat de lângã Xabi Alon-
so, permiþându-i mijlocaºului sã res-
pingã de pe linia porþii (72). În schimb,
Mourinho, aflat la cel mai important
meci din acest sezon, nu a replicat
decât printr-un schimb permanent în-
tre Di Maria ºi Ronaldo. ªi câteva
ºuturi în forþã ale lui Ozil ºi ale celor
douã extreme, reþinute cu siguranþã
de un De Gea care a fãcut cel mai bun
meci al sãu de când a sosit la United,
cu opt parade salutare. Iar returul de
pe 5 martie se anunþã unul incendiar!
Real: Diego Lopez – Arbeloa, S.

Ramos, Varane, Coentrao – Xabi Alon-
so (Pepe 84), Khedira – Ozil, Di Maria
(Modrici 75), Cr. Ronaldo – Benzema
(Higuain 60). Antrenor: J. Mourinho
United: De Gea – Rafael, Ferdi-

nand, Evans, Evra – Welbeck (Valen-
cia 73), Jones, Carrick, Kagawa (Giggs
64) – Rooney (84 Anderson) – van
Persie. Antrenor: A. Ferguson

A arbitrat Felix Brych (Germania).

Ferguson: „Ronaldo?
Când e mingea la el
nu-þi rãmâne decât sã te rogi”

La conferinþa de presã ce a urmat
meciului, managerul campioanei An-
gliei, Sir Alex Ferguson, l-a elogiat

pe fostul sãu elev, Cristiano Ronal-
do: „Ronaldo? Când e mingea la el
nu-þi rãmâne decât sã te rogi. Ce lo-
viturã de cap la golul Realului! Cum
a plutit în aer!”

„Meritam sã înscriem mai mult. Dar
mai e returul de pe Old Trafford ºi
vom face totul ca sã câºtigãm”, a
spus ºi Ronaldo.

Mourinho crede cã ºansele rãmân
egale dupã remiza de la Madrid: „Am
început tare, am avut acea barã, dar
a venit golul lor din nimic ºi ne-a dat
un pic peste cap. ªansele de califica-
re rãmân 50-50”.

Totuºi, Robin van Persie, golge-
terul lui Manchester United, a fãcut
cea mai bunã caracterizare a duelului
cu Real Madrid: „La acest nivel nu
conteazã cã joci acasã sau în depla-
sare. Pot spune doar cã am intrat în
pauzã cu un rezultat bun. Ne pregã-
tim pentru repriza a doua”.

Remizã ºi la Doneþk. „Il Luce”,
trãdat iarãºi de defensivã

Cealaltã încleºtare a zilei de mier-
curi, duelul revelaþiilor Ligii, s-a în-
cheiat de asemenea fãrã un învingã-
tor, ªahtior-ul lui Mircea Lucescu
încheind 2-2 cu Dortmund.

Borussia a dat tonul la ofensivã
ºi Piatov era s-o pãþeascã la un cor-
ner. Noroc cã l-a salvat transversala,
la capul pus de Hummels din 9 metri!
Deloc obiºnuitã sã fie domi-
natã acasã, ªahtior, cu Raþ in-
tegralist a suferit vizibil.

Statistica primei jumãtãþi
de orã vine sã confirme: 3-11
la ºuturi spre poartã! Tot fa-
zele fixe au produs ocaziile
mari. Srna a profitat de o lo-
viturã liberã, executând pes-
te zid. Nu formidabil, doar cã
Weidenfeller s-a fâstâcit ºi a
scos mingea din plasã (31).

Bucurie mare pentru Lu-
cescu, care nici nu bãnuia ce
gol stupid vor încasa ai sãi
peste 10 minute.

Rakiþki ºi Cigrinski s-au
încurcat reciproc, dupã ce
Lewandowski luftase la pre-

luare, invitându-l sã egaleze! Putea
fi 2-1 la pauzã la dubla ocazie Tai-
son –Teixeira, ºutul ultimului din
unghi fiind scos de pe linie cu piep-
tul de Schmelzer.

La fel de deschisã a rãmas lupta ºi
în actul secund. Când a intrat în joc
ºi inspiraþia lui Lucescu. L-a scos pe
Taison, înlocuitorul lui Willian, mi-
zând pe alt brazilian, Douglas Costa.
Care, dupã doar 6 minute (68), a rea-
dus avantajul: 2-1. Rakiþki s-a revan-
ºat cu o pasã lungã, Costa s-a stre-
curat printre stoperii nemþi ºi a punc-
tat superb din semifoarfecã.

Imediat, Lewandowski a trecut la
o palmã de “dublã”! Fazele fixe au
fost însã coºmarul lui “Il Luce”. Alt
corner ºi Hummels (87) n-a mai ier-
tat, egalând cu capul de lângã

Fernandinho.
„Am suferit mai ales pentru cã nu

am avut competiþie oficialã. Am în-
ceput mai prudent, ei au fost mult
mai siguri. Dupã golul lui Srna am
crezut cã putem controla jocul, dar a
apãrut greºeala de la golul lor.

Ca întotdeauna, în final a interve-
nit o eroare extraordinarã, pot spune
cã a portarului. La nivelul ãsta nu e
permis. În urmãtoarele 3 sãptãmâni
trebuie sã punem la punct ce ne-a
lipsit azi”, a spus Lucescu dupã meci.
ªahtior: Piatov – Srna, Rakiþki,

Cigrinski, Raþ – Fernandinho, Hub-
schman – Alex Teixeira (Eduardo
84), Mihtarian, Taison (Douglas
Costa 62) – Luiz Adriano. Antrenor:
M. Lucescu
Dortmund: Weidenfeller – Pis-

zczek, Santana, Hummels,
Schmelzer – S. Kehl, Bender –
Blaszczykowski (Leitner 80),
Gotze, Reus (Schieber 90+1) –
Lewandowski. Antrenor: J.
Klopp.

A arbitrat Howard Webb
(Anglia).

Returul celor douã jocuri
este programat în 5 martie.

Partidele Celtic – Juventus
(0-3) ºi Valencia – Paris SG (1-
2) s-au disputat marþi, în timp
ce meciurile Arsenal – Bayern,
Porto – Malaga, Galatasaray –
Schalke ºi Milan – Barcelona
vor avea loc sãptãmâna viitoa-
re, în 19 ºi 20 februarie.

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Veºti proaste pentru Adrian Mutu! Exact în
momentul în care atacantul lui Ajaccio îºi
reintrase în formã, marcând o “dublã” în
meciul de acum douã etape cu Lyon, scor 3-1,
“Briliantul” trebuie sã ia o
pauzã forþatã. Miercuri, la
unul dintre antrenamentele
echipei corsicane, atacantul
român a resimþit dureri la
gamba dreaptã. O investigaþie
mai amãnunþitã a demonstrat
cã Mutu a suferit o rupturã
muscularã, care îl va forþa sã
absenteze cel puþin trei
sãptãmâni, conform cotidia-
nului “Corse Matin”.

Astfel, golgheterul lui
Ajaccio din acest sezon, cu
ºapte reuºite, va rata partide-
le din Ligue 1 cu Brest, Lille ºi
Bastia. În cel mai bun caz,

Digi Sport 1
18:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþiona-

lã: SCM U Craiova – HCM Baia Mare /
21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: AC Mi-
lan – Parma.

Digi Sport 2
17:30 – BASCHET (M) – Euroliga:

Khimki Moscova – Olympiakos Pireu /
20:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Fener-
bahce Istanbul – Beºiktaº Istanbul / 21:45
– BASCHET (M) – Euroliga: Montepaschi
Siena – Caja Laboral.

Digi Sport 3
18:00 – POLO – Volvo Cup: România

– Canada / 19:30 – HOCHEI – Liga MOL:
Miskolci – Corona Braºov /  22:30  –
FOTBAL – Camp. Spaniei: Sevilla – De-
portivo.

Dolce Sport
21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: AC

Milan – Parma.

Mutu, pe tuºã trei sãptãmâni
Mutu ar trebui sã revinã în jocul cu Lorient,
care va avea loc pe 9 martie, cu douã sãptã-
mâni înainte de meciul României cu Ungaria
de la Budapesta, din 22 martie.

Dolce Sport 2
14:30 – TENIS ATP – Turneul de Rot-

terdam.
Eurosport
10:45 – SCHI ALPIN – CM Schladming

(Austria): masculin, slalom uriaº, manºa
întâi / 14:15 – SCHI ALPIN – CM Schlad-
ming (Austria): masculin, slalom uriaº,
manºa a doua / 15:30 – SNOOKER – Open-
ul Þãrii Galilor: sferturi de finalã / 18:15 –
BIATLON – CM Nove Mesto (Slovacia):
feminin ºtafetã / 21:00 – SNOOKER –
Open-ul Þãrii Galilor: sferturi de finalã.

Eurosport 2
12:00 – SNOWBOARD – CM Soci (Ru-

sia) / 15:30 – SNOOKER – Open-ul Þãrii
Galilor: sferturi de finalã / 19:00 – SÃRI-
TURI CU SCHIURILE – CM Oberstdorf
(Germania): DT 213, calificãri / 21:30 –
FOTBAL – Camp. Germaniei: Wolfsburg –
Bayern Munchen.

S-a accidentat la un antrenament!
 SPORT LA TV ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT SPORT LA TV ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT SPORT LA TV ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT SPORT LA TV ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT SPORT LA TV ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT SPORT LA TV ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT SPORT LA TV ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT SPORT LA TV ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT SPORT LA TV ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Patru jucători de bază de la echipa de bas-
chet Universitatea Craiova, Drăguşin, Seals,
Bureau şi Dzambic, dar şi antrenorul Andel-
ko Mandic au venit ieri la conferinţa de pre-
să premergătoare meciului cu BC Mureş, cel
care va declanşa la Sala Polivalentă campa-
nia „Împreună câştigăm în alb”. În ceea ce
priveşte votingul pentru „All Star Game”, în
care cei 5 interpelaţi ieri conduc detaşat după
câteva zile, discuţia a fost evitată din start la
iniţiativa antrenorului Mandic, acesta consi-
derând că meciul din martie este mult mai
puţin important decât cele din campionat. „La
„All Star Game” nici nu mă gândesc, nu este
important pentru mine. Acel meci este de-
parte şi reprezintă o distracţie, un joc de plă-
cere, în timp ce jocurile din campionat mă
preocupă, fiindcă acesta este jobul nostru,
pentru asta suntem plătiţi” a spus Mandic,
în ton cu el fiind şi jucătorii, care nu au uitat
însă să mulţumească fanilor pentru ataşa-
mentul arătat şi prin voturi.

Mandic: „Mulţi încă ne consideră out-
sideri, iar locul 2 – un accident”

Un discurs foarte interesant şi neaşteptat
de realist au avut antrenorul Andelko Man-
dic şi pivotul Ionuţ Drăguşin, aceştia ţinând

Week-end-ul sportiv începe în
seara aceasta la Polivalenta din Bă-
nie, de la ora 18, echipa de handbal
feminin SCM Craiova, ocupanta lo-
cului 9 (9 puncte), întâlnind surpri-
za acestui sezon în Liga Naţională,
HC Baia Mare, formaţie clasată în
spatele Oltchimului, pe locul secund
(18 puncte), cu doar 2 înfrângeri în
meciurile de până acum. Antrenorul
Craiovei, Bogdan Burcea, spune că
echipa sa joacă doar cu presiunea
publicului, fiindcă obiectivul salvării
de la retrogradare este aproape în-
deplinit. Un succes în seara aceasta
este ţinta SCM-ului, dar toată lumea

Astăzi, de la ora 18, la Sala Polivalentă, SCM Craiova – HC Baia Mare la handbal feminin

Burcea: „Ne-am mulţumi
cu un sfert de punct în acest meci”

Echipa de baschet este în mare vogă, dar componenţii ei sunt realişti

„Craiova nu are
tradiţia altor echipe
în baschet, nu poate
câştiga titlul!”
Antrenorul Andelko Mandic şi Ionuţ Drăguşin rămân precauţi în privinţa obiec-
tivelor legate de play-off, considerând că echipa s-a autodepăşit până acum

să precizeze saltul enorm făcut de echipa
Craiovei, c are însă nu trebuie să-şi aroge
brusc alt statut, de favorită, şi să se lase lua-
tă de val, îndemnând şi fanii şi presa să nu
se aştepte la minuni, fiindcă acestea deja au
fost făcute, în opinia lor. „Ne-am depăşit
condiţia, nimeni nu se aştepta la începutul
campionatului să fim pe acest loc. Trebuie
să fim realişti, fiindcă multă lume spune şi
acum că această clasare a noastră pe locul 2
cu doar 5 eşecuri este un accident. Vor veni
şi eşecuri, dar nu va fi un dezastru, fiindcă
va fi greu să ne păstrăm această formă. Pen-
tru noi ar fi excelent să intrăm în primele 4
echipe, dar va fi foarte greu. Mă bucur că
nu depindem de un jucător sau altul, pentru
mine contează jocul colectiv şi fiecare meci
nu un obiectiv anume” a declarat Andelko
Mandic. Ionuţ Drăguşin a fost şi mai prac-
tic, precizând că obiectivul a fost deja depă-
şit, iar locul ocupat este peste aşteptări, alte
echipe fiind mai puternice din toate punctele
de vedere. „Abia acum încep meciurile tari,
acum se joacă practic campionatul. Noi spe-
răm ca nu acesta să fie vârful de formă, ci
să-l prindem în play-off. Lumea trebuie să
ne susţină şi la greu, fiindcă vor veni şi eşe-
curile. Trebuie să spunem adevărul, sunt
echipe cu mare tradiţie în baschetul româ-

nesc, care sunt favorite în faţa noastră. Cra-
iova nu poate deveni campioană sau echipă
mare după doar un an de investiţii, sunt alte
cluburi care au investit mult mai mult şi au
pretenţii mari. La început, obiectivul nostru
a fost „locurile 9-12”, să nu uităm asta, tot
ce am făcut până acum a fost un mare bo-
nus” a declarat uriaşul Ştiinţei, care a decla-
rat că va rămâne la Craiova dacă va fi dorit
şi i se va oferi un contract pe măsură.

Dzambic: „Sârbii Mureşului vor fi foarte
motivaţi să câştige în faţa a 4.000 de
spectatori”

Americanii Seals şi Bureau şi sârbul Dzam-
bic au fost mult mai puţin „atractivi” ce pe
teren, mărginindu-se la declaraţii simple, di-
plomate, prin care au dat de înţeles că sunt
preocupaţi de jocul următor, de rezultatul care
să mulţumească fanii, respectând în acelaşi
timp valoarea adversarului. Bureau a apreciat
iniţiativa de a chema fanii echipaţi în alb, ace-
laşi lucru petrecându-se la Miami Heat, echi-
pa sa favorită din NBA. „Mister slam-dunk”
nu-i are însă ca idoli pe Dwayne Wade sau
LeBron James, ci pe cel mai bun baschetba-
list din toate timpurile, Michael Jordan. „Pe
lângă Air Jordan, îmi place bineînţeles şi Rade

Dzambic” a glumit extrema Craiovei. Toţi re-
prezentanii echipei au apreciat sprijinul publi-
cului, au îndemnat fanii să vină la meciuri
echipaţi în alb, aşa cum au apărut şi ei la con-
ferinţa de presă, însă au dat senzaţia că tot ce
îi preocupă este meciul de duminică seara, de
la ora 20 şi parcursul din acest sezon. „Cel
mai important lucru este să ne simţim bine pe
teren, iar când joci baschetul de plăcere vin şi
rezultatele. De asemenea, trebuie să respec-
tăm tactica, să ne apărăm bine, să tindem să
devenim cât mai omogeni, să ne simţim foar-
te bine între noi pe parchet. Va fi frumos să
jucăm în faţa a 4.000 de spectatori îmbrăcaţi
în alb, va fi o coregrafie interesantă” a spus
Levar Seals. Jocul cu BC Mureş, echipa de
pe locul 3, a fost prefaţat cel mai bine de Rade
Dzambic, care a avertizat în privinţa compa-
trioţilor săi care fac jocul oaapeţilor de dumi-
nică. „Mureşul are câţiva jucători foarte buni,
cel puţin Ceskovic, Ciric şi Cuic sunt bas-
chetbalişti de valoare, care pot câştiga un meci
pe cont propriu. Cred că mai mare presiune
va fi pe noi, fiindcă trebuie să mulţumim pu-
blicul, în timp ce ei vor fi foarte motivaţi să
câştige în faţa a 4.000 de spectatori. Suntem
onoraţi că lumea ne votează la All Star Game,
dar mai mult ne preocupă meciurile oficiale”
a spus coordonatul Universităţii.

Antrenorul SCM Craiova spune că jucătoarele vor juca pentru
public, obiectivul salvării fiind aproape îndeplinit

este conştientă că va fi greu cu un
adversar de asemenea calibru. „Ne
dorim să dăm o replică pe măsură
adversarului care ne-a aplicat cea
mai drastică înfrângere, o adevărată
corecţie, în tur. Noi încercăm să câş-
tigăm pentru public, dar şi cu un sfert
de punct aş fi foarte mulţumit. Sun-
tem în obiectiv, aproape salvaţi de la
retrogradare, mai avem doar câţiva
paşi de făcut, dar ne propunem să
câştigăm acasă. Nu va fi un meci
uşor, fanii pot să-şi ia din nou pasti-
lele la ei, dar vom lupta pentru ei,
fiindcă le suntem datori” a spus Bur-
cea, a cărui echipă a câştigat la un

gol sau a remizat în ultimele 4 me-
ciuri. Burcea a declarat închis „ca-
zul Pătuleanu”, navând emoţii că
SCM va pierde punctele câştigate pe
teren.

La Baia Mare, fetele reînvie
tradiţia Minaurului

La conferinţa de presă de ieri a
fost prezent şi antrenorul echipei HC
Baia Mare, Costică Buceschi. Aces-
ta a demonstrat că ştie în detaliu
punctele forte ale Craiovei şi că are
ca obiectiv victoria în Bănie. Buces-
chi a spus că fetele sale nu vor avea
emoţii în faţa unui public numeros,
la Baia Mare fiind o atmosferă ase-
mănătoare cu cea din Polivalentă,
fanii trăind cu nostalgia marii echipe
a Minarului. „Ne aşteptăm la un meci

greu, fiindcă SCM nu a pierdut în
2013, iar la Craiova s-au împiedicat
chiar contracandidatele noastre în
lupta pentru cupele europene, Joli-
don şi Braşov. Gazdele au altă faţă
în 2013, joacă bine acasă, în noua
sală. Atuurile lor ar fi: linia de 9 me-
tri, în care Gogoriţă străluceşte şi o
aşteptăm să ajungă la echipa naţio-
nală, Apipie - o jucătoare interesan-
tă, pe care o cunosc de la lotul de
tineret, Amariei vine cu experienţa
necesară, iar la Galaţi şi-a pus am-
prenta pe joc atunci când trebuia,
dar şi poarta, cu Munteanu şi Bar-
bu, care şi-au demonstrat calitatea.
Am venit cu temele făcute însă şi
ne gândim doar la victorie. Nu ne
sperie publicul, suntem obişnuiţi cu
mulţi spectatori, la Baia Mare hand-
balul are mare tradiţie, iar la ultime-

le meciuri a fost o atmosferă ca pe
vremuri la Minaur. Suntem pe locul
doi, dar nu ne gândim la Champions
League, este o pălărie prea mare
pentru noi şi nu vrem să fim ca Jo-
lidon Cluj, care a ajuns acolo şi nu
a făcut nici un punct” a declarat
antrenorul băimărean. Buceschi a
venit însoţit de două dintre jucătoa-
rele de bază, interul Renata Ghio-
nea, soţia handbalistului originar din
Craiova, Valentin Ghionea, şi de pi-
votul Timea Tătar. Vedetele echipei
sunt însă fostele echipiere ale Ol-
tchimului, Melinda Geiger şi Miha-
ela Smedescu, dar şi talentata Eliza
Buceschi, fiica tehnicianului de la
Baia Mare. Intrarea la meciul din
seara aceasta (transmis în direct şi
de Digisport 1 şi Digi TV Craiova)
costă ca de obicei 5 lei.


