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Primul

cotidian al

Olteniei

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- A trebuit ca Popescu s-ajun-
gă “mare” ca să vedem cât de mic
este.

administraţie / 3

Excelenţa înseamnă inimă şi pasiune, soare şi pă-
mânt. Este istorie şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, înţelepciune şi te-
nacitate. Înseamnă respect şi energie, tradiţie şi
inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine promisiune, aceeaşi
pe care o acordăm vinurilor noastre. Astfel, când le
veţi întâlni aroma şi savoarea veţi şti că aţi gustat
din excelenţă. Aceeaşi care domneşte în viile noas-
tre. Din 1884.

www.domeniulcoroanei.ro

     S-a deschis
„Complexul de restaurante MINERVA”,

care vă aşteaptă să organizaţi cele mai im-
portante evenimente din viaţa dumneavoas-
tră într-o nouă atmosferă. Complexul de re-
staurante Minerva vă  pune la dispoziţie:

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

Grădina Minerva – 450 de locuri

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

Familia unei craiovence
de 41 de ani îi acuză pe
medicii de la Spitalul
Clinic Judeţean de Urgen-
ţă Craiova de malpraxis,
susţinând că nu au vrut să
o interneze decât atunci
când a fost prea târziu. Ei
spun că au dus-o pe feme-
ie luni, în Urgenţă, cu
dureri şi o stare generală
proastă, însă medicii n-au
internat-o, ci au trimis-o la
Spitalul de Neuropsihia-
trie . Nici acolo nu i s-a
administrat nici un trata-
ment, fiind trimisă acasă. A
revenit a doua zi, în stare
gravă, a fost internată
direct la Terapie Intensivă,
unde a intrat în comă. În
noaptea de miercuri spre joi
a fost trimisă cu elicopterul
SMURD la Spitalul Flo-
reasca din Bucureşti, unde

a decedat, în cursul
zilei de ieri. Rudele
femeii spun că vor
depune plângere la
Parchet şi la Colegiul
Medicilor.

15,5 milioane de euro pentru
modernizarea a trei străzi din Craiova

Craioveancă decedată după ce
a fost plimbată între spitale
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$1 EURO ...........................4,3863 ............. 43863
1 lirã sterlinã..........................5,0641.......................50641

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaievineri, 22 februarie - max: 5°C - min: 3°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,3288........33288
1 g AUR (preþ în lei).......167,7239......1677239
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Premierul Victor Ponta s-a întâlnit ieri cu preºe-
dintele francez, François Hollande, cu prim-minis-
trul Jean-Marc Ayrault, precum ºi cu reprezentanþii
a 12 importante companii din Hexagon, în timpul
vizitei oficiale de douã zile efectuate în Franþa. Rela-
þia dintre România ºi Franþa este una specialã, care
dureazã de foarte mult timp ºi care în prezent bene-
ficiazã de absolut toate condiþiile pentru a se dez-
volta, astfel încât direcþia în care va merge „axa Pa-
ris-Bucureºti” sã fie în folosul ambelor pãrþi, a de-
clarat premierul român imediat dupã întâlnirea cu
Hollande. „Am reiterat cã suntem o þarã francofonã
ºi francofilã ºi cã toate proiectele importante pentru
viitorul celor douã þãri ºi al Europei le putem desfã-
ºura ºi gândi împreunã. Este o relaþie specialã, care
dureazã de foarte mult timp ºi care acum are absolut
toate condiþiile pentru a se dezvolta în continuare

în plan politic, economic ºi al politicii ºi noii viziuni
asupra Europei, de care Uniunea Europeanã are
nevoie”, a spus Ponta, într-o scurtã declaraþie de
presã. Alte teme abordate de premierul român în
cadrul acestor întâlniri au fost relansarea partene-
riatului strategic dintre România ºi Franþa - încheiat
prima datã în 2008, pe o perioadã de 5 ani, urmând
ca valabilitatea sa sã fie extinsã cu perioade succe-
sive de 5 ani - întãrirea relaþiilor economice dintre
cele douã state, creºterea numãrului de investitori
francezi ºi a volumului de investiþii franceze în þara
noastrã, în special în domeniile energetic, agricultu-
rã ºi infrastructurã. Referitor la acest aspect, Ponta
preciza miercuri, într-o intervenþie telefonicã la Ro-
mânia Tv, cã în timpul vizitei în Franþa va mai avea o
întâlnire „la fel de importantã, nu din punct de vedere
politic, dar la fel de importantã: mã voi vedea cu pri-

mele 12 companii franceze,
care, cele 12, au de discutat cu
mine ºi cu miniºtrii care mã în-
soþesc proiecte foarte, foarte
concrete de investiþii, deci, nu
aºa, bune intenþii, ci lucruri foar-
te concrete, care þin de investi-
þii în energie, infrastructurã ºi
alte domenii în care aceºti mari
investitori vor sã vinã în Ro-
mânia în perioada imediat ur-
mãtoare”. Revenind la discu-
þiile cu preºedintele Hollande
ºi premierul Ayrault, nu putea
fi omisã tematica aderãrii Ro-
mâniei la spaþiul Schengen ºi
recunoaºterea îndeplinirii con-
diþiilor tehnice de cãtre þara

noastrã. Nu au fost uitate, însã, nici scandalul cãrnii
de cal etichetate greºit ca fiind de vitã ºi nici reinser-
þia romilor în Franþa. „Am abordat ºi o problemã de
actualitate, legatã de carnea folositã în industria agro-
alimentarã. Am spus cã am apreciat cooperarea efi-
cientã a României, þarã care fusese acuzatã pe ne-
drept, de altfel. Avem de-a face cu ceva grav, o fraudã
organizatã de speculanþi, iar justiþia va face luminã.
(...) Am abordat ºi problema aderãrii României ºi Bul-
gariei la spaþiul Schengen, iar poziþia Franþei este cu-
noscutã: Franþa susþine acest principiu pe baza unui
calendar care va fi stabilit cu partenerii europeni ºi
care urmeazã sã fie discutat la urmãtorul Consiliu al
miniºtrilor de Justiþie ºi Afaceri Interne, din luna mar-
tie”, a spus premierul Ayrault, într-o conferinþã de
presã susþinutã împreunã cu Victor Ponta. Totodatã,
la plecarea din þarã, miercuri searã, premierul român a
declarat cã îi va transmite lui Hollande ºi un mesaj
comun - din partea Guvernului ºi a preºedintelui Tra-
ian Bãsescu - despre sprijinul României în interven-
þia din Mali. Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii
(CSAT) a discutat, pe 5 februarie, despre participarea
României la misiunea UE de instruire în Mali, fiind
stabili cã þara noastrã ar urma sã trimitã zece militari în
zonã. Miercuri, în prima zi a vizitei, Victor Ponta s-a
întâlnit cu preºedintele Partidului Socialist din Fran-
þa, Harlem Desir, vicepreºedinte al Grupului Socialist
din Parlamentul European, ºi cu Elisabeth Guigou,
preºedintele Comitetului de relaþii externe al Adunãrii
Naþionale a Republicii Franceze. Premierul român a
fost însoþit în aceastã vizitã de ministrul Afacerilor
Externe, Titus Corlãþean, ministrul Economiei, Varu-
jan Vosganian, ministrul delegat pentru Energie, Con-
stantin Niþã, consilierul de stat Luminiþa Odobescu
ºi consilierul Damian Drãghici.
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Antonescu: N-am avut
nici o discuþie cu premierul
despre remanieri

Preºedintele Partidului
Naþional Liberal, Crin Antonescu,
co-preºedinte USL, a afirmat ieri
cã nu a avut nici o discuþie cu
premierul Victor Ponta despre
ipoteza unei remanieri guverna-
mentale. „N-am avut nici o
discuþie cu premierul despre
ipoteza unei remanieri. (...) Aºa
ceva, o asemenea ipotezã este
lipsitã de orice fundament”, a
precizat Antonescu, la Palatul
Parlamentului. Presa a relatat în
ultimele zile cã miniºtrii liberali
ai Economiei, Varujan Vosganian,
ºi Muncii, Mariana Câmpeanu,
ar urma sã fie remaniaþi imediat
dupã Congresul Extraordinar al
PNL, de mâine ºi poimâine.

Noi ambasadori în Italia
ºi Canada

Preºedintele Traian Bãsescu a
semnat ieri decretul privind
acreditarea Danei Manuela
Constantinescu în calitatea de
ambasador al României în
Republica Italianã, în Republica
Malta ºi în Republica San
Marino, precum ºi pe cel de
acreditare a Mariei Ligor ca
ambasador în Canada. Fostul
ambasador al României la
Roma, Rãzvan Rusu, ºi-a
încheiat mandatul în martie
2012. Dana Constantinescu a
primit aviz negativ la audierile
în Comisiile de politicã externã
ale Parlamentului, care au avut
loc pe 26 iunie 2012. Decizia
parlamentarilor de la acea datã
privind avizarea Danei Constan-
tinescu pentru ocuparea funcþiei
de ambasador la Roma a fost
luatã cu nouã voturi împotrivã,
trei pentru ºi douã abþineri.

Noul manager al companiei
CFR Marfã este Alexandru
Dragoº Drãghici, acesta fiind ales
de Adunarea Generalã a Acþiona-
rilor companiei, în urma propune-
rilor consultantului angajat de
Ministerul Transporturilor, a
anunþat ieri ministrul Relu
Fenechiu. „Noul director general
al companiei ales de AGA este
Alexandru Dragoº Drãghici, cu o
experienþã în top management de
peste zece ani în companii
naþionale ºi multina-
þionale, iar preºedin-
tele Consiliului de
Administraþie este
Aysun Mustafa, cu
experienþã de 15 ani
în sectorul bancar
românesc. Misiunea
celor doi ºi a
membrilor Consiliu-
lui de Administraþie
este de a limita
pierderile CFR Marfã
ºi de a propune în
termen de 90 de zile

Alexandru Dragoº Drãghici,
noul manager de la CFR Marfã

Primarul Sibiului, Klaus Iohannis,
a declarat ieri, într-o conferinþã de
presã, cã dupã alegerile prezidenþi-
ale din 2014, în cazul în care liderul
PNL, Crin Antonescu, devine pre-
ºedinte al României, este „dispus sã
discute” despre preluarea ºefiei
PNL, fiind posibil sã fie una dintre
persoanele care „ar intra în discu-
þie”. „Este posibil ca atunci sã de-
vin una dintre persoanele care ar
intra în discuþie, dacã va fi aºa sau
nu vom vedea atunci. Nu cu gândul
acesta am intrat în PNL, dar dacã
atunci se pune problema, evident cã
sunt dispus sã discut”, a spus Klaus
Iohannis. Cât priveºte congresul li-

Iohannis: Sunt dispus sã discut
despre ºefia PNL din 2014

Preºedintele PDL, Vasile Blaga,
a declarat ieri cã propunerea lan-
satã public de europarlamentarul
Cristian Preda - o conducere inte-
rimarã pânã la finele lui 2014, for-
matã din trei co-preºedinþi ºi ºapte
vicepreºedinþi - poate fi interpre-
tatã ca o modificare majorã de Sta-
tut înainte de Convenþia Naþiona-
lã ºi o încercarea de a favoriza pe
cineva în cursa internã, dar euro-
parlamentarul va fi invitat la Cole-
giul Director Naþional pentru a-ºi
susþine poziþia. „Ea poate fi pro-
pusã ca ºi modificare la Statut ºi o
sã-l invit mâine (n.r. - astãzi) în Co-
legiul Director. Ea este o schimba-
re majorã de Statut înaintea Con-
venþiei Naþionale, sunt ºi eu des-
tul de sensibil la toate lucrurile
acestea acum, nu ºtiu dacã nu ar

Propunerea cu trei co-preºedinþi, discutatã
astãzi la Colegiul Director al PDL

Preºedintele Traian Bãsescu a promulgat, ieri, Legea bugetul de stat ºi
bugetul asigurãrilor sociale pe anul 2013, conform unui anunþ al Administra-
þiei prezidenþiale. În 7 februarie, Parlamentul a adoptat proiectul Legii bugetu-
lui de stat pentru anul 2013, în favoarea adoptãrii pronunþându-se 309 sena-
tori ºi deputaþi ºi fiind înregistrate 108 voturi „împotrivã”. PDL a sesizat la
Curtea Constituþionalã cã legea a fost adoptatã fãrã cvorum ºi fãrã a lua în
considerare amendamentele opoziþiei, iar fundamentarea bugetului s-a fãcut
þinând cont ºi de Statutul parlamentarilor, act încã neadoptat. Curtea Consti-
tuþionalã a stabilit, în 13 februarie, cã Legea bugetului de stat pe anul 2013
este constituþionalã, decizia fiind luatã cu unanimitate de voturi.

Preºedintele a promulgat legea
bugetului pe 2013

beral de astãzi ºi mâine, Iohannis a
precizat cã este interesantã o func-
þie de conducere, dar nu vizeazã
postul lui Crin Antonescu. Ieri, mem-
brii Consiliului Naþional Executiv al
PNL au votat, cu unanimitate de
voturi, acordarea derogãrii de vechi-
me pentru primarul Sibiului, astfel
încât acesta are liber sã candideze
pentru orice funcþie doreºte în par-
tid. Întrebat dacã nu se simte cum-
va folosit de Antonescu, a cãrui
poziþie în sondaje privind credibili-
tatea a scãzut, Iohannis a spus cã
nu s-a simþit niciodatã folosit ºi nici
nu crede cã preºedintele PNL l-a
folosit ca „o loviturã de imagine”.

un plan de management al
companiei. Este adevãrat cã pânã
pe 20 iunie vom desemna un
câºtigãtor pentru privatizarea
companiei, însã finalizarea
procedurii este una îndelungatã
(...)”, a declarat ministrul Trans-
porturilor, Relu Fenechiu, într-o
conferinþã de presã. Drãghici a
deþinut o funcþie de conducere la
Gazprom România, iar Aysun
Mustafa a lucrat în Unicredit ºi
Piraeus Bank.

putea fi interpretatã ca o încerca-
re de a favoriza pe cineva în cursa
internã din partid, ceea ce nu ar fi
chiar corect. Este o propunere ºi,
ca orice propunere, o putem dis-
cuta. La un triumvirat...Când vrei
sã nu faci nimic dai o sarcinã la
doi, dacã dai la trei, sigur nu se
rezolvã. (...) Eu m-am referit la mine
când am vorbit despre favorizarea
cuiva. (...)”, a declarat liderul PDL.
Cristian Preda a propus recent o
conducere interimarã a PDL forma-
tã din trei co-preºedinþi ºi ºapte
vicepreºedinþi, cu atribuþii stricte
pe domenii de specialitate, condu-
cere care sã coordoneze partidul
pentru alegerile europarlamentare
ºi cele prezidenþiale din anul 2014
ºi apoi sã se supunã bilanþului
unei noi Convenþii  Naþionale.



  cuvântul libertăţii / 3vineri, 22 februarie 2013 actualitate

MIRCEA CANŢĂR

Un scandal la Paris, dar ce... scandal!
Marcela Iacub este juristă, cro-

nicară la „Liberation” şi eseistă.
Are 49 de ani, este născută la Bue-
nos Aires, are studii superioare la
Paris, unde s-a specializat în bioe-
tică, fiind cunoscută drept o apă-
rătoare a libertinismului şi feminis-
mului. A devenit celebră prin mai
multe cărţi, una dintre ele numită
„Crima era aproape sexuală”. Pe
29 septembrie 2012 a scris în „Li-
beration” un articol intitulat „Pour
un service public du sex”. În zile-
le următoare, mai exact pe 27 fe-
bruarie, urmează să-i apară ultima
carte, „Belle et Bete”, după ce anul
trecut, timp de şapte luni, a avut o
relaţie cu ex-directorul FMI, Do-

minique Strauss-Kahn. Anne Sin-
clair (65 de ani) este o jurnalistă
franceză, care deţine şi naţionali-
tate americană prin naş tere,  cu
mulţi ani în televiziune, actualmen-
te director editorial la siteul fran-
cez de actualitate Le  Huffington
Post, lansat pe 23 ianuarie 2012.
A mai fost căsătorită cu jurnalistul
Ivan Levai şi este mama a doi co-
pii. În august 2012, după cum se
ştie, s-a despărţit de Dominique
Strauss-Kahn, după ce printr-un
comunicat afirmase că „nu crede
o secundă în acuzaţiile aduse so-
ţului ei”. După ce acesta fusese
acuzat de o cameristă de la hotelul
Sofitel din New York, Nafissatou

Diallo de agresiune sexuală. Exce-
siv de frumoasă în tinereţe, cum
mereu a scris presa franceză, mai
mult decât rafinată, cum spun cei
care au cunoscut-o. Despre DSK
mare lucru nu mai este de spus,
decât că este eroul romanului „Fru-
moasa şi Bestia”, în care sunt de-
scrise evenimentele de la Sofitel,
dar şi momente intime din căsni-
cia sa. Premergător apariţiei roma-
nului „Belle et Bete”, Marcela Ia-
cub a oferit un interviu pentru „Le
Nouvel Observateur” în care a
evocat metafora şi firul conducă-
tor al naraţiunii. Ceea ce a afirmat
despre Anne Sinclair este faptul că
nu DSK şi-a dorit să devină can-

didatul socialiştilor francezi la ale-
gerile prezidenţiale de anul trecut
şi apoi preşedintele republicii, cât
soţia acestuia, obsedată de a de-
veni Prima Doamnă a Franţei. Se
spune că în momentul în care l-a
cunoscut ar fi exclamat: „Celui-ci
est mon cheval. Le voila enfin”.
DSK este considerat jumătate om,
jumătate porc şi destule alte ingre-
diente au fost servite în interviu.
Pentru Anne Sinc lair,  autoarea
Marc ela Iacub es te „une femme
perverse”. Motiv pentru care a
scris directorului de la redac ţia
„Le Nouvel Observateur” şi res-
ponsabilului departamentului Cul-
tură,  reproşându-le găzduirea,

„pour de raisons  merc antiles”,
unui astfel de interviu şi amenin-
ţând că îşi rezervă dreptul de a da
afacerii urmarea care îi convine.
Povestea nu este încheiată, fiind-
că deocamdată cartea nu a fost
lansată, cum spuneam, dar  mo-
mentul a fost deja  prefaţat de acest
scandal între două publiciste de
referinţă, bine cunosc ute la Paris.
Acuzaţiile reciproce sunt poten-
ţate de fascinaţia pentru senzaţio-
nal şi, de ce nu,  pentru audienţă.
Doamne din înalta soc ietate a Pa-
risului, „lumea bună”, se pregă-
tesc  de luptă, fiecare c onsiderân-
du-se ultragiată.  Şi neîndoielnic
cartea se va vinde.

Autorităţile locale au scos la
lici taţie un contract în val oare
de peste 62 milioane de lei, bani
care urmează să fie investiţi în
moderni zarea a trei  bul evarde.
Pentru Bari era Vâl ci i vor fi
cheltuiţi 14 mili oane de lei , pen-
tru strada ”Caracal” – 11 mi li-

Concurs de fotografii la Primăria Craiova
Primăria Craiova lansează o provo-

care pentru pasionaţii artei fotografice.
Timp de două săptămâni, fotografii pro-
fesionişti şi simple persoane pasionate
de arta fotografică pot trimite imagini
reprezentative din Craiova, imagini cu
care autorităţile locale vor întocmi un
album de prezentare a oraşului. Toţi cei
interesaţi pot să trimită fotografii cu in-
stituţii, peisaje şi obiective reprezentati-
ve care să definească Bănia pe adresa
de mail concursfoto@pmc.ro, în pe-
rioada 22 februarie -8 martie. ”Va urma
o selecţie a celor mai bune fotografii
care vor fi cuprinse în album de prezentare a Craiovei. Fiecare fotografie selectată în vede-
rea publicării va fi premiată”, se arată într-un comunicat al Primăriei Craiova. (L.Moţîrliche)

Traseul 29b al RAT Craiova se modifică
Craiovenii care călătoresc cu traseul

29b al RAT Craiova vor circula după un
intinerariu schimbat. Conducerea Regiei
a anunţat că, începând de pe 25 februa-
rie, traseul spre Bucovăţ va fi modificat
pe retur. Astfel, autobuzele vor pleca de
la ”Piaţa Centrală” – ”Calea Bucureşti” –
strada ”Fraţii Goleşti” – strada ”A.I.Cu-
za” – strada ”C.Rădulescu –Motru” –
strada ”Împăratul Traian” – strada ”Al-
.Macedonski”  – strada ”Arieş” – strada
”E.Carada” – strada ”C.D.Fortunescu”
– strada ”S.Bărnuţiu - Bucovăţ. Pe noul
itinerariu sunt suspendate staţiile de la
”Teatru” şi ”BancPost” şi este înfiinţată o staţie nouă, la „Casa Studenţilor”.

Primăria Craiova a scos la
licitaţie reabilitarea infrastructurii
din zona de nord-sud-est în
vederea fluidizării traficului în
zona metropolitană. Conform
proiectului tehnic, se propune
reabilitarea şi modernizarea a trei
bulevarde importante care
asigură accesul în trei cartiere ale
municipiului, şi anume strada
”Caracal” -amplasamentul
cuprins între strada ”Alexandru
Macedonski” şi bulevardul
”Decebal”; strada ”Bariera Vâlcii”
- tronsonul cuprins între strada
”Toamnei” şi centura de ocolire a
oraşului; strada ”Râului” -
tronsonul amplasat între strada

oane de l ei şi  cei mai mulţi bani,
peste 30 milioane de l ei, pentru
strada ”Râului”. Condi ţiile im-
puse constructoril or sunt însă
mul t mai stricte ca până acum,
autori tăţi le local e cerând, de
această dată, şi  recomandări  din
partea foştilor parterneri.

”Brestei” şi bulevardul ”Nicolae
Romanescu”.
Cei mai mulţi bani pentru strada
”Râului”

Valoarea es timată a contractu-
lui este de 62,42 milioane de lei,
dintre care peste 1,5 milioane de
lei vor fi folosiţi pentru obţinerea
şi amenajarea terenului, peste
400.000 de lei pentru organiza-
rea de şantier şi aproximativ 3
milioane de lei pentru a se
acoperi eventuale cheltuieli
neprevăzute care vor apărea pe
parc ursul derulării proiectelor.
Restul de bani vor fi utilizaţi
pentru cons trucţiile şi instalaţii.

Conform
devizului, pentru
strada ”Bariera

Vâlcii” se vor cheltui peste 14,5
milioane de lei, pentru reabilita-
rea şi modernizarea străzii
”Caracal” sunt prevăzuţi 11
milioane de lei, iar pentru
modernizarea străzii ”Râului”
sunt alocaţi cei mai mulţi bani,
respective 31,8 milioane de lei.
Autorităţile cer constructori-
lor o listă cu lucrăriÎn docu-
mentaţia de licitaţie se precizea-
ză că firmele care sunt interesa-
te de aceste proiecte trebuie să
demonstreze că au suficientă
experienţă în domeniu. Se
prec izează c ă trebuie să aducă o
listă cu principalele lucrări care
au fost executate în ultimii 5 ani.

”Lista va contine valori, perioa-
de, locul execuţiei lucrărilor şi
beneficiari, indiferent dacă
aceş tia din urmă sunt autorităţi
contractante sau clienţi privaţi.
În scopul verificării informaţiilor
declarate,  autoritatea con-
trac tantă îşi rezervă dreptul de a
solicita certificări/documente
emise sau c ontrasemnate de o
autoritate ori de către clientul
privat beneficiar”, se menţionea-
ză în documentaţia pentru
licitaţie.Expe rienţa se dove deş-
te pe hârtieÎn plus, ofertantul
are obligaţia de a face dovada
exec utării, în ultimii 5 ani, de
lucrări similare cu obiectul
contractului,  lucrări duse la bun
sfârşit, inc luse în cadrul unui
contract sau a unor contracte,

care să dovedească experienţa
similară pentru următoarele
categorii de lucrări: lucrari de
reabilitare şi/sau modernizare
drumuri sau străzi,  în valoare
minimă de 50 milioane de lei;
lucrări de construcţii de canali-
zare de ape pluviale, în valoare
minimă de 4 milioane de lei,
prec um şi lucrări de amenajare
spaţii verzi, în valoare minimă
de 135.000 lei. De asemenea,
trebuie să aducă o serie de
certificate şi formulare prin care
o autoritate ori de catre clientul
beneficiar să arate că lucrările
au fost exec utate în conformita-
te c u normele profesionale din
domeniu şi dacă au fost duse la
bun sfârş it.

LAURA MOŢÎRLICHE

15,5 milioane de euro
pentru modernizarea

a trei străzi din Craiova
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Reamintim cã, în august 2006, procurorii Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie (DNA) – Serviciul
Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecatã
a primarului în funcþie pe atunci  al municipiului
Bãileºti, Ioan Negreþ ºi a contabilului Poliþiei Co-
munitare din localitate, Ion Berbecaru, sub acu-
zaþiile de luare de mitã ºi abuz în serviciu contra
intereselor persoanelor. Conform comunicatului
de la vremea respectivã al DNA, s-a reþinut faptul
cã, în perioada septembrie 2005 - aprilie 2006, Ioan
Negreþ, în calitate de primar al municipiului Bãi-
leºti, a pretins de la reprezentanþii firmei SC
Corp Mobil Impex SRL sume de bani si
bunuri, din care a primit efectiv suma de 15
milioane de lei vechi, prin intermediul lui
Ion Berbecaru, în schimbul ºpãgii primarul
angajându-se sã aprobe plata contravalo-
rii lemnelor de foc livrate de firma respecti-
vã ºcolilor aflate în subordinea primãriei.
Procurorii au stabilit cã, deºi dispunea de
fondurile necesare, primarul a refuzat cu
bunã ºtiinþã sã punã la dispoziþia ºcolilor
banii pentru plata lemnelor.

Pe 3 martie 2008 Tribunalul Dolj i-a achi-
tat pe inculpaþi pentru luare de mitã, însã i-
a condamnat pentru abuz în serviciu ºi tra-
fic de influenþã. Negreþ a fost condamnat la
ºase luni de închisoare cu suspendare, iar
fostul contabil al Poliþiei Comunitare la un
an ºi ºase luni de închisoare, tot cu sus-
pendare. Atât inculpaþii cât ºi procurorii au
fãcut apel, Curtea de Apel Craiova a menþi-
nut pedepsele date de Tribunalul Dolj, însã
în aprilie 2010, Înalta Curte de Casaþie a dis-

pus rejudecarea dosarului. Cauza s-a întors la
Curtea de Apel Craiova, instanþã care miercuri, 19
februarie a.c., a pronunþat o nouã soluþie. Astfel,
Ion Negreþ a fost condamnat ºi pentru luare de
mitã, primind doi ani de închisoare cu suspenda-
re pe durata unui termen de încercare de 4 ani, iar
Berbecaru a rãmas cu un an ºi ºase luni de închi-
soare cu suspendare pe un termen de încercare
de 3 ani ºi 6 luni. Atât procurorii, cât ºi inculpaþii
pot face recurs, care se va judeca la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie.

Magistraþii Curþii de Apel Craiova l-au condamnat, miercuri, pe fostul pri-
mar al municipiului Bãileºti, Ioan Negreþ, la doi ani de închisoare cu suspen-
dare pentru luare de mitã. În acelaºi dosar, fostul contabil al Poliþiei Comu-
nitare Bãileºti a primit 1 an ºi 6 luni de închisoare cu suspendare. Cei doi au
fost trimiºi în judecatã în anul 2006, de procurorii DNA Craiova, pentru lua-
re de mitã ºi abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, respectiv trafic
de influenþã ºi complicitate la luare de mitã pentru cã au  cerut ºi primit
ºpagã de la reprezentanþii unei firme ce avea de încasat bani de la primãrie.
Hotãrârea de miercuri a Curþii de Apel Craiova poate fi atacatã cu recurs la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

Fostul primar din Bãileºti, doi ani
cu suspendare pentru luare de mitã

Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au anunþat cã l-au reþinut, ieri, pe Sabin
Pîrvan, de 40 de ani, din Periºor, sub acuzaþia de
viol în formã continuatã. Potrivit procurorilor,
pe 7 ianuarie a.c. minora M. G. V., în vârstã de 12
ani ºi 7 luni, a fost constrânsã de concubinul
mamei sale, Pîrvan Sabin, sã întreþinã cu el douã
acte sexuale, în locuinþa acestora din satul Mã-
rãcinele, comuna Periºor. Autorul, profitând de
faptul cã mama minorei nu era acasã, i-a cerut
fetei sã se culce cu el. Bineînþeles cã aceasta l-a
refuzat, motiv pentru care bãrbatul a luat-o de o
mânã, a târât-o într-o camerã, a încuiat uºa, a
dezbrãcat-o de pantaloni ºi lenjerie intimã, a îm-
pins-o pe pat, a imobilizat-o prinzând-o de mâini
ºi a întreþinut cu ea raport sexual. La scurt timp
dupã finalizarea primului act sexual, Pîrvan Sa-
bin i-a solicitat din nou minorei sã întreþinã cu el
relaþii sexuale ºi, pentru cã aceasta a refuzat, a

împins-o din nou în camerã, a
dezbrãcat-o ºi a siluit-o. Când a
ajuns acasã mama fetei, copila i-
a povestit calvarul pe care îl trãi-
se, aºa cã femeia a depus plân-
gere la Poliþie. Pîrvan nu a recu-
noscut nimic, însã a fost înregis-
trat un dosar penal la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj, fiind
demaratã o anchetã, în cursul cã-
reia minora a fost supusã unei
expertize medico-legale. „Con-
form raportului de constatare
medico-legalã, minora MGV, în
vârstã de 12 ani, prezintã deflo-
rare veche, ce poate data din

07.01.2013, cu leziuni ce se puteau produce po-
sibil ºi în condiþiile unui raport sexual”, se aratã
în raportul medico-legal ajuns la dosarul cauzei.
În plus, în timpul cercetãrii efectuate la faþa lo-
cului, anchetatorii au ridicat mai multe bucãþi de
material folosite de bãrbat, care au confirmat exis-
tenþa raportului sexual. Ridicat ieri dimineaþã pen-
tru audieri ºi pus în faþa probelor, Sabin Pîrvan
s-a rãzgândit ºi recunoscut cã pe 7 ianuarie a
întreþinut douã raporturi sexuale cu fiica concu-
binei sale, însã a precizat cã nu a forþat-o în nici
un fel pe minorã.

Procurorii l-au reþinut pentru 24 de ore ºi l-
au trimis în arestul IPJ Dolj, iar astãzi îl vor
prezenta Tribunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã pentru 29 de zile, dupã
cum ne-a declarat purtãtorul de cuvânt al Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj, procu-
ror Magda Bãdescu.

Un bãrbat de 40 de ani, din comuna doljeanã Periºor a fost reþinut, ieri,
de procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj pentru viol în formã
continuatã, dupã ce s-a stabilit cã a forþat-o pe fiica concubinei sale, în
vârstã de 12 ani ºi 7 luni sã întreþinã raporturi sexuale cu el. Tragedia s-a
petrecut pe 7 ianuarie a.c., mama fetei a depus la momentul respectiv plân-
gere, dupã ce fiica ei i-a povestit prin ce trecuse, însã abia acum au venit
rezultatele expertizei medico-legale care confirmã fapta, întrucât bãrbatul
n-a recunoscut nimic. Bãrbatul va fi prezentat astãzi Tribunalului Dolj cu
propunere de arestare preventivã.

Încãtuºat dupã ce a violat-o
pe fata concubinei sale

Noi acuzaþii de malpraxis la
adresa medicilor de la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova.
Rudele unei craiovence în vârstã
de 41 de ani, Daniela Constanti-
nescu, au povestit cã au dus-o
luni, 18 februarie, pentru prima
datã la Urgenþã, cu dureri mari în
piept ºi mâinile ºi picioarele foarte
reci. Medicii au consultat-o, însã
au decis sã o trimitã la Spitalul de
Neuropsihiatrie pentru investiga-
þii amãnunþite. Rudele femeii sus-
þin cã neurologii au spus cã nu
este de competenþa lor, motiv pen-
tru care au retrimis-o la Unitatea

de Primiri Urgenþe, în cele din urmã
fiind trimisã acasã pentru cã nu ar
avea nici o afecþiune gravã, ci ar fi
vorba despre spasmofilie.

“Ne-au dat-o pe braþe acasã.
Nici nu se þinea bine pe picioare.
Noi am luat-o acasã pentru cã ne-
au spus cã are spasmofilie ºi tre-
buie sã ia calciu ºi vitamine. A doua
zi însã starea ei s-a înrãutãþit ºi
soþul sãu a dus-o din nou la Ur-
genþã. Acolo a stat mai bine de o
orã ºi au bãgat-o în seamã abia în
momentul în care nu a mai putut
respira. Aºa ceva este inadmisibil“,
a povestit Larisa Rogojinaru, o

prietenã a pacientei, în
faþa intrãrii la Terapie In-
tensivã. Soþul femeii spu-
ne cã medicii nu au reuºit
sã-i stabileascã diagnos-
ticul. „Iniþial, ne-au spus
cã este vorba despre
spasmofilie, iar dupã ce
starea ei s-a înrãutãþit au
spus cã e suspectã de
meningitã. Nici noi nu
ºtim ce sã mai înþelegem.
Ne-au spus cã doar Dum-
nezeu o mai poate salva”,
a declarat Viorel Dumitru,
soþul femeii. Bãrbatul a
tot insistat sã fie transfe-
ratã în Bucureºti.

“Acum este în comã. E conecta-
tã la aparate ºi nu e conºtientã.
Medicii sunt de vinã. E malpraxis,
fiindcã nu ar fi trebuit sã trimitã aca-
sã pentru cã nu se ajungea aici.
Cum sã vii pe picioarele tale ºi acum
sã ajungã în comã”, a declarat Lu-
miniþa Iliescu, mãtuºa femeii.

Reprezentanþii Spitalului de Ur-
genþã Craiova au precizat cã feme-
ia era în ºoc toxicoseptic, cel mai
probabil din cauza unei infecþii
pulmonare. „Pot sã vã spun doar
cã pacienta este internatã pe Sec-
þia de Terapie Intensivã, cu o sta-
re general gravã. În prezent este
în ºoc toxicoseptic, punct de ple-
care, cel mai probabil pulmonar.
Pacienta va fi transportatã pe cale
aerianã la un spital din Bucureºti,

Familia unei craiovence de 41 de ani îi acuzã
pe medicii de la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova de malpraxis, susþinând cã nu au
vrut sã o interneze decât atunci când a fost prea
târziu. Ei spun cã au dus-o pe femeie luni, în Ur-
genþã, cu dureri ºi o stare generalã proastã, însã
medicii n-au internat-o, ci au trimis-o la Spitalul
de Neuropsihiatrie. Nici acolo nu i s-a adminis-

trat nici un tratament, fiind trimisã acasã. A reve-
nit a doua zi, în stare gravã, a fost internatã di-
rect la Terapie Intensivã, unde a intrat în comã.
În noaptea de miercuri spre joi a fost trimisã cu
elicopterul SMURD la Spitalul Floreasca din
Bucureºti, unde a decedat, în cursul zilei de ieri.
Rudele femeii spun cã vor depune plângere la
Parchet ºi la Colegiul Medicilor.

Craioveancã decedatã dupã ce a fost plimbatã între spitaleCraioveancã decedatã dupã ce a fost plimbatã între spitaleCraioveancã decedatã dupã ce a fost plimbatã între spitaleCraioveancã decedatã dupã ce a fost plimbatã între spitaleCraioveancã decedatã dupã ce a fost plimbatã între spitale

„Este vorba de situaþii deosebite uneori ºi de cazuri medicale în care ar
fi foarte bine dacã bolnavul ar veni ºi am putea spune cu siguranþã cã
pacientul are ulcer sau litiazã biliarã. Din pãcate medicina este poate una
din cele mai grele meserii ºi din pãcate sunt boli atât de complexe ºi în
anumite situaþii þi se impune sã faci niºte gesturi medicale”, a declarat conf.
dr. Florin Petrescu, managerul Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, adãugând cã „în spital se mai ºi moare”...

cel mai probabil Floreasca”, decla-
ra, miercuri seara, dr. Cristina Geo-
rmãnenu, purtãtorul de cuvânt al
Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova. În cursul nopþii de
miercuri spre joi, femeia de 41 de
ani a fost trimisã cu elicopterul
SMURD la Spitalul Floreasca din
Bucureºti, însã medicii din Capita-
lã n-au reuºit sã o ajute. Ieri, Da-
niela Constantinescu a intrat în
stop cardio-respirator ºi a decedat.



cuvântul libertãþii / 5miercuri, 13 februarie 2013
anchetã

În articolul din data de 20 februa-
rie a.c. arãtam cã la ªcoala Întorsu-
ra s-au fãcut o serie de lucrãri ºi nu
au fost respectate normele legale.
Primarul Constantin Camne, într-o
discuþie telefonicã, ne-a spus cã
totul este o minciunã ºi ne-a invi-
tat la Întorsura pentru a ne prezen-
ta marile realizãri. De ce doreºte
acum sã prezinte ºcoala, grãdiniþa
ºi grupul sanitar? Poate pentru cã
a chemat la ordin constructorii ºi i-
a pus sã ducã la bun sfârºit con-
tractele. Pentru cã în 2011, când
inspectorii Camerei de Conturi Dolj
au efectuat la Primãria Întorsura un
control,  lucrãrile nu aveau o pro-
blemã, sã spunem, de calitate, ci nu
erau realizate în totalitate, dar în
toate situaþiile apãreau ca termina-
te, iar recepþiile erau fãcute ºi banii
plãtiþi.

În urma articolului „Bãtaie de joc pe
bani publici la Primãria Întorsura”
apãrut în cotidianul nostru, în urmã cu
douã zile, la Primãria Întorsura s-au
cam încins spiritele. Unii au intrat în
panicã ºi probabil cã au ºi motive. Alt-
fel nu se justificã toate mesajele trans-
mise directorului ºcolii din localitate,
Mãdãlina Cîrstocea, cã ar fi bine sã

renunþe la a mai vorbi de toate proble-
mele de la unitatea de învãþãmânt ºi de
la Primãria Întorsura. De ce au intrat
aceºti oameni în panicã ºi care este
adevãrata mizã? Poate cele 5 hectare
de teren care aparþin ªcolii Întorsura,
pe care primarul le-a pus la bãtaie fãrã
sã aibã avizul Ministerului Educaþiei
Naþionale, aºa cum prevede legea.

Neglijenþã ºi nepãsare
în realizarea lucrãrilor
de la ªcoala Întorsura

În discuþia purtatã, primarul Con-
stantin Camen tot spunea cã Rapor-

tul Camerei de Conturi Dolj trebuie
lãsat deoparte. De ce? Poate pentru
cã nu îi era deloc favorabil? ªi dãm
un singur exemplu în legãturã cu lu-
crãrile de la ªcoala ºi Grãdiniþa din
comuna Întorsura: „Persoanele cu
atribuþii în domeniile în care au fost
contatate nereguli, sunt Veza Carmen
director ªcoala Întorsura, contabilul
Meleancã Mugurel care a acordat
viza pentru control financiar preven-
tiv ºi primarul Camen Constantin pre-
ºedintele comisiilor de recepþie.

În notele de relaþii date acestea

aratã: Veza Carmen ºi Meleancã
Mugurel aratã cã deoarece nu sunt
de specialitate, au angajat, pentru
verificare lucrãrilor, diriginte de
ºantier, recunoscând cã acesta nu
a verificat situaþiile de lucrãri, nu a

urmãrit modul de desfãºurare a lu-
crãrilor, iar la recepþie nu s-a fãcut
verificare conform situaþiei din te-
ren, afirmaþii care nu justificã însã
plata unor lucrãri ºi servicii care
nu au fost executate sau prestate;
Camen Constantin în nota de rela-
þii aratã cã a procedat la recepþia
finalã a lucrãrilor fãrã ca acestea
sã fie terminate, din neglijenþã, iar
la încheierea contractului cu SC
Sed Impex SRL pentru Înlocuirea
tâmplãriei PVC Grãdiniþã în valoa-
re de 74.708 lei nu a avut deviz ofer-
tã”. Bine cã primarul Constantin Ca-
men nu s-a fãcut medic, pentru cã la
neglijenþa afiºatã ar fi fost foarte grav.
Dar dincolo de asta în calitate de pre-
ºedinte al comisiilor de recepþie a re-
cunoscut cã a recepþionat lucrãrile
fãrã ca acestea sã fie terminate. De-
spre fostul director al ªcolii Întorsu-
ra, Carmen Veza, nici nu are rost sã
mai discutãm pentru cã în cazul aces-
teia este vorba de nepãsare pentru
instituþai pe care o conducea dacã nu
i-a cerut mãcar odatã dirigintelui de
ºantier sã îi prezinte stadiul lucrãrilor.

Terenurile ºcolilor pot fi închiriate
numai cu aviz de la Ministerul

Educaþiei Naþionale
Cea mai arzãtoare problemã pen-

tru primarul Constantin Camen devi-
ne suprafaþa de teren de cinci hecta-
re, care conform Titlului de Proprie-
tate nr. 1983 aparþine ªcolii Întorsu-
ra. Conform Legii învãþãmântului nr.
84/1995 republicatã ºi actualizatã, art.
166 alin. 6 terenurile care aparþin in-
stituþiilor de învãþãmânt pot fi doar
închiriate, cu revizuire anualã, dar cel
mai important, acest lucru nu poate
fi fãcut fãrã avizul Ministerului Edu-
caþiei Naþionale: „(...) Bunurile, in-
clusiv terenurile aflate în  adminis-
trarea unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar de stat, disponibile
temporar, pot fi închiriate pe baza
de contract,  încheiat în conformi-
tate cu prevederile legale, cu revi-
zuirea  anualã a acestuia, numai în
conformitate cu metodologia stabi-
litã de Ministerul Educaþiei, Cer-
cetãrii ºi Tineretului. Închirierea
bunurilor, inclusiv a terenurilor, în
condiþiile prevãzute la alineatele
precedente se face cu prioritate pen-
tru activitãþi de învãþãmânt”.

Cum serveºte o brutãrie
”activitãþii de învãþãmânt”
Ori pe terenul ªcolii Întorsura s-a

ridicat o brutãrie, presupunem cã în
urma unui contract de închiriere cu
Primãria Întorsura, pentru cã îi sus-

pectãm cã mãcar atâta lucru ºtiu ºi
ei, ºi nu au recurs la concesionarea
terenului. Este evident cã aceastã
aceastã  clãdire nu îndeplineºte douã
condiþii ca sã fie ridicatã pe suprafa-
þa cu pricina: Primãria Întorsura nu a
respectat „metodologia stabilitã de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului” ºi nu vãd cum o brutã-
rie foloseºte „activitãþii de învãþã-
mânt”. Sã nu mai vorbim cã mai exis-
tã ºi un Ordin al ministrului învãþã-
mântului cu nr. 3320 din 1996 tot cu
privire la terenurile care aparþin in-
stituþiilor de învãþãmânt, în care sunt
stabilite foarte clar condiþiile în care
ele pot fi închiriate. Pentru cã trebuie
spus cã atunci când se desfãºurau
aceste evenimente Legea învãþãmân-
tului nr. 84/1995 republicatã ºi actua-
lizatã era în vigoare ºi la fel ºi  Ordi-
nul nr. 3320/1996.

„Actele de schimbare
a destinaþiei bazei materiale

sunt nule de drept”
Pe vechea lege, nerespectarea

acestor condiþii atrãgea doar o con-
travenþie. Dacã primarul Constantin
Camen ar aduce în favoarea sa fap-
tul cã Legea învãþãmântului nr. 84/
1995 republicatã ºi actualizatã este
abrogatã, trebuie spus cã în noua
Legea a învãþãmântului nr. 1/2011
astfel de fapte constituie infracþiuni
ºi sunt pedepsite conform legii pe-
nale, iar schimbarea destinaþiei tere-
nului aduce dupã sine ºi anularea de
drept a contractului încheiat. Iar toa-
te acestea chiar dacã terenurile fac
parte „din domeniul public local ºi
sunt administrate de cãtre consiliile
locale”. „(6) Schimbarea destinaþiei
bazei materiale a instituþiilor ºi
unitãþilor de învãþãmânt preuniver-
sitar de stat se poate face de cãtre
autoritãþile administraþiei publice
locale, numai cu avizul conform al
ministrului educaþiei, cercetãrii, ti-
neretului ºi sportului. În caz con-
trar, actele de schimbare a destina-
þiei bazei materiale sunt nule de
drept, iar fapta constituie infracþi-
une ºi se pedepseºte conform legii
penale”, se aratã în Legea învãþã-
mântului nr. 1/2011, art. 112. În aces-
te condiþii este de înþeles, aºa cum
spuneam, panica în care au intrat ºi
toate reacþiile lor, care merg de la o
negociere cu persoanele care au dez-
vãluit aceste neregului ºi pânã la
ameninþãri care privesc familia ºi alþi
apropiaþia ai acestora. Brutãria nu are
ce cãuta pe terenul ªcolii Întorsura,
iar autoritãþile abilitate ale statului ar
trebui sã se autosesizeze în acest caz.

Paginã realizatã de MARIN TURCITU
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Ion Prioteasa s-a întâlnit cu operatorii în turism
Preşedintele Cons iliului Judeţean Dolj,  Ion Prio-

teasa,  s-a întâlnit,  joi cu reprezentantul touropera-
torului internaţional TUI în România, Dragoş Anas-
tasiu – preşedintele Grupului Eurolines, cu care a
discutat despre s trategia de dezvoltare a judeţului
în perioada următoare, prec um şi oportunităţile şi
potenţialul turistic  pe care operatorul le poate găsi
în Dolj. “Astăzi, m-am întâlnit cu preşedintele Gru-
pului Eurolines, domnul Dragoş Anastasiu, care este
şi reprezentantul TUI în România. Aşa cum se ştie,
TUI es te unul dintre cei mai importanţi competitori
pe piaţa mondială de turism,  care ac um vine şi la
Craiova unde va lansa un centru de turism.  Iată c ă,
aşa cum preconizam de mai mult timp, Craiova de-
vine un punc t de interes pentru ac est tip de afac eri.
I-am prezentat pe scurt judeţul, cu ţinuturile noastre
mai speciale care pot fi introduse oric ând într-un
circ uit turistic, pentru că Doljul şi Regiunea Oltenia
pot oferi vizitatorilor locuri, tradiţii şi obiceiuri ne-
maiîntalnite în România. De asemenea, i-am vorbit
puţin şi despre strategia noastră de dezvoltare pe
următorii ani, pentru că, aşa c um am obişnuit, o
componentă specială a viziunii noastre o reprezintă

investiţia în cultură, c u reabilitări de muzee, cu con-
struc ţia pavilionului expoziţional dedic at marelui
sculptor Constantin Brâncuşi, ale cărui opere se gă-
sesc  în parte şi la Craiova”, a declarat preşedintele
Cons iliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.

“Vom promova politica transparenţei totale
către orice investitor”

Totodată, şeful administraţiei publice judeţene  a
precizat că investiţiile făcute în Dolj sunt un plus în
atragerea investitorilor.  “Deschiderea pe care o gă-
sesc la noi şi sprijinul pe care îl au din partea autorită-
ţilor, plus investiţiile care s-au făcut sau urmează a se
realiza în zona noastră – Podul de la Calafat, Fabrica
Ford, Aeroportul Craiova sau Autostrada Craiova-Pi-
teşti, contează foarte mult în alegerea pe care compa-
niile o fac atunci când decid să-şi deschidă facilităţi la
Craiova şi în Dolj. În continuare vom promova politi-
ca transparenţei şi a deschiderii totale către orice in-
vestitor care creează locuri de muncă şi ajută la dez-
voltarea economică a regiunii noastre”, a mai spus
preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.

ALINA DRĂGHICI

Reabilitarea în totalitate a săli-
lor de operaţie era absolut nece-
sară,  întrucât încăperile nu ară-
tau tocmai bine nefiind moderni-
zate de ani buni. Amenajarea spa-
ţiilor medicale a presupus, prin-
tre altele, montarea unui linoleum
special, a unor balustrade din inox
şi refinisarea pereţilor. Au fost
achiziţionate şi aparate medicale
noi,  iar reprezentanţii Consiliului
Judeţean Dolj au anunţat că se va
investi în continuare în dotarea cu
aparatură.
Preşedintele Consiliului Jude-
ţean, Ion Prioteasa, a anunţat
noi investiţii la spital

De altfel, la inaugurarea de ieri
a spaţiilor medic ale a participat
şi preşedintele Cons iliului Jude-
ţean Dolj, Ion Prioteasa însoţit de
vicepreşedintele Cris tinel Iovan
şi alţi reprezentanţi ai aparatului
administrativ din cadrul institu-
ţiei. Gazde au fost medicii chi-
rurgi care operează în sălile blo-
cului operator modernizat,  prin-
tre care prof.  dr. Ion Georges-
cu, dar ş i managerul unităţii sa-

Sălile de operaţie de la etajul şase al Spita-
lului Judeţean de Urgenţă din Craiova au că-
pătat o cu totul şi cu totul altă înfăţişare după
finalizarea lucrărilor de reabilitare demarate
anul trecut. Începând de ieri, acestea au fost
redate în totalitate circuitului medical şi vor

asigura condiţii mult mai bune atât pentru bol-
navi, cât şi pentru medici. Cele şase săli de
operaţie au fost reabilitate împreună cu alte
26 de blocuri operatorii în cadrul unei investi-
ţii realizate de Consiuliul Judeţean Dolj, care
va continua şi în următoarea perioadă.

nitare conf. dr. Florin Petresc u.
„Am terminat cele 26 de blocuri

operatorii, însemnând mai mult de
70 de încăperi şi peste 1.700 de
metri pătraţi în care am intervenit.
S-au cheltuit destui bani, dar sun-
tem mulţumiţi de ceea ce s-a reali-
zat. În continuare sunt foarte multe
lucruri de făcut. Nu mai puţin de
26 de miliarde de lei vechi vor fi
investite în următoarea perioadă în
repararea a nouă lifturi. Investiţia
pe care o facem în continuare în
Ambulatoriu de specialitate şi care
a însemnat aproape 8 milioane de
euro avansează. Şi în acest caz
vom avea un moment doi, urmând
să investim două milioane de euro
în dotări. Suntem în faza în care
aşteptăm să se termine şi experti-
za pe care o face Ministerul Sănă-
tăţii ca să putem depune proiectul
de anvelopare a spitalului. De ase-
menea, suntem într-un moment în
care ne pregătim să facem primii
paşi şi în ceeea ce priveşte con-
strucţia unei parcări supraterane la
intrarea în spital”, a declarat Ion
Prioteasa, preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj.

Urgenţa va fi modernizată
şi extinsă

La rândul său, vicepreşedintele
Cristinel Iovan a vorbit despre
importanţa parteneriatului  dintre
Consiliul Judeţean ş i Spitalul de
Urgenţă din Craiova. „A fost un
demers  anevoios. Aces t partene-
riat între Consiliul Judeţean Dolj
şi Spitalul Judeţean arată c ă pre-
ocuparea nostră legată de dezvol-
tarea aces tui spital intră pe un
făgaş normal. O c omunitate tre-
buie să fie preoc upată de felul în
care trăiesc oamenii din ac ea c o-
munitate ş i Consiliul Judeţean
Dolj nu poate fac e excepţie de la
un astfel de principiu”,  a expli-
cat Cristinel Iovan,  preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj.

Alte două investiţii importante
ale Consiliului Judeţean Dolj vor
fi abordate în următoarea perioa-
dă la Spitalul Judeţean din Craio-
va. Una dintre ele este moderni-
zarea şi extinderea Unităţii de Pri-
miri Urgenţe (UPU) c are cons tă

în realizarea a c irca 2.000 de me-
tr i pătraţi.  Aceste spaţii medicale
vor fi completate c u un bloc ope-
rator numai pentru urgenţe şi un
computer tomograf, spaţii pen-
tru săli de c ursuri, săli de semi-
narii,  de instruire, de şedinţe dar
şi biblioteci. Va exista chiar  şi un
spaţiu dedicat legăturii cu toate
spitalele din regiune care să c o-
munice online cu UPU Craiova.
Ac estă extindere va fi amenajată
în curtea interioară din zona Uni-
tăţii de Primiri Urgenţe. „Noi am
pornit la un drum destul de greu
şi de anevois de realizat.  Este
vorba de spital care trebuie în-
cadrat într-o categorie superioa-

ră, es te vorba de un spital de ni-
vel de competenţă I , ceea ce în-
seamnă foarte mult în lumea me-
dicală şi maxim pentru România.
Pornind la ac est drum, am anali-
zat punctele nevralgice ale spita-
lului.  Unitatea de Primiri Urgenţe
c ar e în f iec ar e an prime ş te
125.000 de bolnavi.  Şi nu exis tă
nic iun spital în România c are pri-
meşte un număr atât de mare de
pacienţi.  De aici s-a pus proble-
ma unor circuite func ţionale în
spital”,a precizat conf. dr. Florin
Petresc u,  managerul Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă din
Craiova.
Plan pentru înfiinţarea
unei secţii de chirurgie
cardiovasculară la Craiova

A doua investiţie va consta în
amenajarea unei secţii de cardio-
logie intervenţională şi chirurgie
cardiovasculară, o c lădire c e va
fi s ituată vizavi de Unitate de Pri-
miri Urgenţe şi va avea tot în jur
de 2.000 de metri pătraţi, tot par-
ter plus un etaj. Ac easta va co-
munica cu UPU şi cu nodul cen-
tral de circulaţie vertic ală al spi-
talului, cu zona  lifturilor. La par-
ter va fi secţia de chirurgie inter-
venţională c u cele 20 de paturi,
iar la etaj cele două săli de opera-
ţie,  cu terapia intensivă şi spaţiile
pentru angiograf.

RADU ILICEANU

Şase săli de operaţie, inaugurate la Spitalul
Judeţean din Craiova
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Pentru a veni în sprijinul contribuabili-
lor, Direcþia Generalã a Finanþelor Publi-
ce Dolj face urmatoarele precizari cu pri-
vire la intocmirea si depunerea situatiilor
financiare anuale si a raportarilor conta-
bile anuale pentru anul fiscal 2012 :

Principalele aspecte legate de în-
tocmirea ºi depunerea la unitãþile te-
ritoriale ale Ministerului Finanþelor
Publice a situaþiilor financiare anua-
le ºi a raportãrilor contabile anuale
pentru anul fiscal 2012

- temei legal: Legea contabilitãþii nr.
82/1991, republicatã; O.M.F.P. nr.40/
15.01.2013 -

1. Entitãþile al cãror exerciþiu finan-
ciar coincide cu anul calendaristic:

1.1. Entitãþile cãrora le sunt incidente
Reglementãrile contabile conforme cu
Directiva a IV-a a Comunitãþilor Econo-
mice Europene, parte componentã a Re-
glementãrilor contabile conforme cu di-
rectivele europene, aprobate prin OMFP
nr. 3.055/2009 - depun situaþii financiare
anuale.

- Entitãþile care la data bilanþului de-
pãºesc limitele a douã dintre cele 3 cri-
terii de mãrime prevãzute la art. 3 alin.
(1) din OMFP nr. 3.055/2009 (total acti-
ve: 3.650.000 euro; cifra de afaceri netã:
7.300.000 euro; numãr mediu de salariaþi
în cursul exerciþiului financiar: 50) întoc-
mesc situaþii financiare anuale care cu-
prind: bilanþ (cod 10); cont de profit ºi
pierdere (cod 20); situaþia modificãrilor
capitalului propriu; situaþia fluxurilor de
numerar; note explicative. Acestea vor
fi însoþite de formularul “Date informa-
tive” (cod 30) ºi formularul “Situaþia ac-
tivelor imobilizate” (cod 40);

- Entitãþile care la data bilanþului nu
depãºesc limitele a douã dintre criteriile
de mãrime prevãzute mai sus, întocmesc
situaþii financiare anuale prescurtate
care cuprind: bilanþ prescurtat (cod 10);
cont de profit ºi pierdere (cod 20); note
explicative. Acestea vor fi însoþite de for-
mularul “Date informative” (cod 30) ºi
formularul “Situaþia activelor imobiliza-
te” (cod 40).

- Entitãþile nou-înfiinþate în anul 2012
pot întocmi pentru primul exerciþiu finan-

ciar de raportare situaþii financiare anua-
le prescurtate.

1.2. Persoanele care au optat pentru
sistemul simplificat de contabilitate (au
îndeplinit concomitent urmãtoarele douã
criterii de mãrime: cifra de afaceri netã
sub echivalentul în lei al sumei de 35.000
euro, inclusiv, ºi totalul activelor sub echi-
valentul în lei al sumei de 35.000 euro,
inclusiv - cursul de schimb valutar co-
municat de Banca Naþionalã a României,
valabil la data încheierii exerciþiului fi-
nanciar 2012 fiind de 4,4287 lei/euro) -
depun situaþii financiare anuale simplifi-
cate, potrivit OMFP nr. 2.239/2011 pen-
tru aprobarea Sistemului simplificat de
contabilitate, care cuprind: bilanþ simpli-
ficat (cod 10); cont de profit ºi pierdere
simplificat (cod 20). Acestea vor fi înso-
þite de formularul “Date informative”
(cod 30) ºi formularul “Situaþia activelor
imobilizate” (cod 40), de raportul admi-
nistratorilor, precum ºi de o declaraþia
scrisã de asumare a rãspunderii condu-
cerii persoanei pentru întocmirea aces-
tora în conformitate cu sistemul simplifi-
cat de contabilitate.

1.3. Societãþile comerciale care apli-
cã Reglementãrile contabile conforme cu
Standardele internaþionale de raportare
financiarã, aplicabile societãþilor comer-
ciale ale cãror valori mobiliare sunt ad-
mise la tranzacþionare pe o piaþã regle-
mentatã, - depun situaþii financiare anuale
individuale întocmite în baza Standarde-
lor internaþionale de raportare financia-
rã (IFRS), începând cu exerciþiul finan-
ciar al anului 2012, precum ºi raportãri
contabile anuale încheiate la 31 decem-
brie 2012.

2. Depunerea raportãrilor conta-
bile anuale

2.1. Entitãþile care au optat pentru un
exerciþiu financiar diferit de anul calen-
daristic depun raportãri contabile anuale
la 31 decembrie 2012, distinct de situa-
þiile financiare anuale.

2.3. Subunitãþile deschise în România de
societãþi rezidente în state aparþinând Spa-
þiului Economic European depun raportãri
contabile anuale, fãrã a întocmi situaþii fi-
nanciare anuale pentru propria activitate.

2.2. Persoanele juridice aflate în lichi-
dare, pe perioada lichidãrii, au obligaþia
sã întocmeascã ºi sã depunã o raportare
contabilã anualã.

Raportãrile contabile anuale cuprind
urmãtoarele formulare:

- Situaþia activelor, datoriilor ºi ca-
pitalurilor proprii (cod 10);

- Situaþia veniturilor ºi cheltuielilor
(cod 20);

- Date informative (cod 30);
- Situaþia activelor imobilizate (cod 40).
Termenul de depunere a situaþiilor fi-

nanciare anuale ºi a situaþiilor financia-
re anuale simplificate la unitãþile terito-
riale ale Ministerului Finanþelor Publice:

- societãþile comerciale, societãþile/
companiile naþionale, regiile autonome,
institutele naþionale de cercetare-dezvol-
tare, în termen de 150 de zile de la în-
cheierea exerciþiului financiar;

- societãþile cooperatiste ºi celelalte per-
soane juridice, în termen de 120 de zile
de la încheierea exerciþiului financiar.

Termenul de depunere a raportãrilor
contabile anuale la unitãþile teritoriale ale
Ministerului Finanþelor Publice:

- entitãþile care au optat pentru un
exerciþiu financiar diferit de anul calen-
daristic, precum ºi subunitãþile deschise
în România de societãþi rezidente în sta-

te aparþinând Spaþiului Economic Euro-
pean, în termen de 150 de zile de la în-
cheierea anului calendaristic.

- persoanele juridice aflate în lichi-
dare, pe perioada lichidãrii, în termen de
90 de zile de la încheierea anului calen-
daristic.

Entitãþile care nu au desfãºurat acti-
vitate de la constituire pânã la 31 decem-
brie 2012 nu întocmesc situaþii financia-
re anuale, respectiv situaþii financiare
anuale simplificate, nici raportãri conta-
bile anuale, urmând sã depunã în termen
de 60 de zile de la încheierea exerciþiului
financiar o declaraþie pe propria rãspun-
dere a persoanei care are obligaþia ges-
tionãrii entitãþii, care sã cuprindã toate
datele de identificare a entitãþii:

- denumirea completã (conform cer-
tificatului de înmatriculare);

-  adresa ºi numãrul de telefon;
-  numãrul de înregistrare la registrul

comerþului;
-  codul unic de înregistrare;
-   capitalul social.
Informatii suplimentare se pot obtine

la DGFP Dolj - Biroul metodologie si
asistenta contribuabili, tel. 0251/402228.

DIRECTOR EXECUTIV,

Silviu Mircea Pîrvuleþu

COMUNICACOMUNICACOMUNICACOMUNICACOMUNICAT DE PRESÃT DE PRESÃT DE PRESÃT DE PRESÃT DE PRESÃ

Anumite societãþi comerciale
sunt obligate sã îºi schimbe
denumirea dupã ce noul Cod de
procedurã civilã a intrat în vigoa-
re. Firmele au la dispoziþie doi ani
pentru a opera aceste modificãri în
actele lor constitutive. Astfel,
Legea nr 79/2012, de punere în
aplicare a Codului de procedurã
civilã obligã societãþile înregistrate
în registrul comerþului care au în
denumire sintagma societate
comercialã sã înlocuiascã aceastã
sintagmã cu termenul societate.
Aceastã prevedere  a intrat în
vigoare la 15 februarie 2013.
„Prevederea se aplicã doar societã-
þilor care au în denumire sintagma
societate comercialã, ºi nu tuturor
societãþilor care au forma juridicã
SC - societate comercialã”, se
precizeazã într-un comunicat de
presã al ONRC. (M.Bulugean)

Anumite societãþi comerciale
sunt obligate sã îºi schimbe

denumirea O echipã mobilã a
D.J.A.O.V. Dolj, acþi-
onând în Piaþa Centra-
lã din municipiul Cra-
iova judeþul Dolj,  a
reþinut în vederea con-
fiscãrii cantitatea de
1. 700 bucãþi þigarete
fãrã marcaje fiscale
româneºti ºi fãrã do-
cumente de prove-
nienþã. „Pentru neres-
pectarea prevederilor
Legii nr. 571/2003 -
Codul Fiscal al Româ-
niei cu modificãrile ºi
completãrile ulterioa-
re, societatea comer-
cialã  în cauzã a fost
sancþionatã contra-
venþional cu amendã în cuantum de 20.
000 lei”, se menþioneazã într-un comuni-
cat de presã. Inspectorii vamali din ca-
drul D.R.A.O.V. Craiova ºi direcþiilor ju-
deþene pentru accize ºi operaþiuni vama-
le Argeº, Gorj ºi Olt, acþionând în ace-

Inspectorii vamali au confiscat
peste 14.000 de þigarete

eaºi zi pe raza judeþelor Argeº, Dolj ºi
Gorj, au reþinut în vederea confiscãrii
cantitatea de 12. 660 bucãþi þigarete fãrã
marcaje fiscale româneºti ºi fãrã docu-
mente de provenienþã ºi au aplicat amenzi
în cuantum de 6. 300 lei. (M.Bulugean)
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Ziua Internaþionalã a Limbii Ma-
terne a fost proclamatã de Confe-
rinþa Generalã a UNESCO în noiem-
brie 1999. De atunci este aniversatã
în fiecare an pe 21 februarie pentru
a promova toate limbile vorbite pe
planetã. Ziua marcheazã oportunita-
tea de a milita pentru diversitate cul-
turalã ºi multilingvism. Aceasta datã
reprezintã ziua anului 1952 când stu-
denþii ce demonstrau pentru recu-
noaºterea limbii lor materne, Bangla,
drept una din cele douã limbi ale Pa-
kistanului de atunci, au fost împuº-
caþi ºi ucisi de forþele de poliþie în
Dhaka, capitala actualului stat Ban-
gladesh de astãzi. În timp ce în Voi-
vodina, de exemplu, limba românã
este tratatã în condiþii de egalitate cu
limbile celorlalte popoare ºi naþiona-
litãþi conlocuitoare, varianta literarã
a acesteia fiind utilizatã în mass me-
dia, manualele ºcolare, în poezia ºi
proza scriitorilor, în Valea Timocu-
lui, unde locuiesc peste 250.000 de
români, care nu au dreptul la ºcoli
româneºti, care nu au voie sã vor-
beascã româneºte.  Este extrem de
important de a vorbi, cultiva ºi pro-
mova limba maternã deoarece, pre-
cum spune ºi urmãtorul citat „sufle-
tul unui popor trãieºte în limba lui
naþionalã”.

MARGA BULUGEAN

Ieri, în întreaga lume s-a aniversat Ziua mondialã a limbii materne. Raportat la
nivel european, limba românã este o limbã a Uniunii Europene iar, dupã numãrul
de vorbitori, se situeazã pe decentul loc opt. În prezent, potrivit statisticilor
UNESCO, mai mult de jumãtate din cele 6.000 de limbi care se vorbesc în lume se
aflã în pericol de dispariþie. Din anul 1950 ºi pânã în prezent au dispãrut în total
250 de limbi. Aº vrea sã atrag atenþia pe aceastã cale asupra importanþei de a ne
pãstra ºi vorbi limba noastrã maternã care este, nu doar o limbã a unei comunitãþi
minoritare, ci ºi o limbã a Uniunii Europene.

„Sufletul unui popor trãieºte în limba lui naþionalã”„Sufletul unui popor trãieºte în limba lui naþionalã”„Sufletul unui popor trãieºte în limba lui naþionalã”„Sufletul unui popor trãieºte în limba lui naþionalã”„Sufletul unui popor trãieºte în limba lui naþionalã”
Limba noastrã maternã, o limbã a Uniunii Europene...

„În primul rând vreau sã menþionez cã noi vorbim într-un dialect
al limbii române. Aceasta limbã se vorbeºte decât în casã ºi se trans-
mite din generaþie în generaþie. Este o minune cum s-a reuºit sã se
pãstreze aceastã limbã fãrã educaþie, presã ºi bisericã în limba româ-
nã ºi o vorbim de aproape douã sute de ani. Noi nici astãzi nu avem
nici mãcar o ora de limbã românã în ºcolile din Valea Timocului. Se
fac demersuri pentru obþinerea orelor în limba românã încã din 2004.
Anul trecut i-am încurajat personal, împreunã cu Preºedintele Aso-
ciaþiei Învãþãtorilor din Arad, Viorel Dolha pe românii noºtri, din Valea
Timocului, sã strangã semnaturi pentru ore de limba românã în ºcoli.
Din pãcate, autoritãþile de la Belgrad nu au rãspuns pozitiv la dorinþele
copiilor chiar dacã din 2009 existã bazã legislativã pentru acest drept
în învãþãmânt. Confirm cã ºi acuma se strâng semnãturi pentru orele
de limba românã, iar vizita lui Knut Vollebeak, Înalt Comisar al OSCE
a fost bine-venitã. El s-a întânit cu reprezentanþii comunitãþii româ-
neºti din Valea Timocului...”

Aleksandar Najdanovic, preºedintele
Asociaþiei Studenþilor Timoceni :

Ljubisa Barbulovic, jurnalist Timocc Press :
„În ceea ce priveºte mass-media, existã o singurã agenþie de

presã, Timocpress care funcþioneazã doar pe internet ºi care este
susþinutã de noi, românii timoceni. Recent a început ºi transmiterea
a 15 minute pe zi în limba românã la televiziunea Bor, care are o arie
mare de acoperire. Ori asta nu este suficient pentru o comunitate
de trei sute de mii de membrii ai comunitãþii, dupã datele neoficiale.

Alisa Omeragic, studentã Universitate din
Craiova, originarã din Timoc :

„Cât de greu este sã vorbeºti româna o aratã ºi poziþia Bise-
ricii Ortodoxe Române ºi Protopopiatul Dacia Ripensis din Va-
lea Timocului, care nu este recunoscut de Biserica Ortodoxã
Sârbã. Pãrintele Boian Aleksandrovic care împreunã cu o mânã
de preoþi slujeºte în limba românã ºi care a reuºit sã constru-
iascã prima bisericã româneascã în satul Malainþa lângã Nego-
tin, este supus ameninþãrilor ºi agresiunilor din partea autoritã-
þilor locale. De trei ori s-a încercat demolarea bisercii, de cã-
tre autoritãþi. În acest moment vor sã dãrâme clopotniþa ºi gardul
nou construite, chiar dacã pãrintele nostru a respectat toate
condiþiile legislative...”

Cadrele didactice doljene care
aspirã la un post de conducere, de
director, inspector ºcolar, inspec-
tor general sau în cadrul Ministe-
rului Educaþiei trebuie sã facã par-
te din Corpul naþional al experþilor.
Aceastã prevedere este stipulatã în
Legea Educaþiei, iar cei care nu vor
face parte din acest corp nu vor
putea sã participe la concursurile
organizate pentru ocuparea func-
þiilor de conducere din învãþãmânt.

Pentru cei interesaþi, înscrierile au
început astãzi ºi se vor încheia pe
1 aprilie. Pentru a putea face parte
din acest Corp, profesorii trebuie
sã îndeplineascã cumulativ mai
multe condiþii. Se pot înscrie doar
cadrele didactice care fac dovada
acumulãrii a 60 de credite în ca-
drul unor programe acreditate de
formare în domeniul managemen-
tului educaþional, sunt titulari în
învãþãmânt ºi au, cel puþin, gradul

didactic II. O condiþie de selecþie
este ºi cea care impune ca aceºtia
sã fi obþinut calificativul foarte bine
în ultimii patru ani. Este important
de asemenea sã nu fi fost sancþio-
naþi disciplinar. Pe lângã actualele
cadre didactice care deþin funcþii
de conducere sã se înscrie pentru
a intra în Corpul experþilor naþio-
nali ºi foºti directori, dar ºi noi as-
piranþi.

ALINA DRÃGHICI

Au început înscrierile pentru funcþia
de director de ºcoalã sau inspector ºcolar

Eugen Tomac,
deputat din partea
Diaporei :

„Astãzi ( n.r ieri) am sãrbãtorit Ziua lim-

bii materne. Un eveniment extrem de im-
portant þinând cont cã pãstrarea limbii în-
seamnã pãstrarea identitãþii. Suntem alã-
turi ºi de românii din Valea Timocului care
au o situaþie cu totul deosebitã ºi încercãm
sã-i ajutãm ºi pe ei în acest sens. Zilele
trecute, în Parlamentul României, pornind
de la o iniþiatã de a mea mai veche am reu-
ºit sã trecem cu 312 voturi pentru ºi doar
douã împotrivã, Legea privind Ziua Limbii
Române. Deopotriva, deputaþi ai opoziþiei

ºi ai puterii au votat pentru declararea zilei de 31 august - Ziua Limbii Române. Vom avea, în acest fel, un
prilej de sãrbãtoare ºi vara, sãrbãtoare pe care basarabenii o petrec foarte frumos, deja de 24 de ani!”
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Atelier
de educaţie
animalieră
plastică,
de Dragobete

Secţia de Ştiinţele Naturii a
Muzeului Olteniei organizea-
ză astăzi, înc epând cu ora
10.00,  un nou modul din c a-

drul programului interactiv de educaţie plas tic ă animalieră
„BIOS-ART”, dedicat Dragobetelui (24 februarie).  Denumită
şi Cap de primăvară sau Logodnicul Păsărilor, această săr-
bătoare populară, îmbrăcată în legende, este asociată c u dra-
gostea, renaş terea ş i c u anotimpul primăverii. Şi-au anunţat
participarea c opii de la Grădiniţa „Traian Demetrescu”, Struc-
tura – „Iedera”, cărora dr Ridiche Mirela le va face o prezen-
tare Power Point cu tema „Păsările – v estitori ai primăv e-
rii”, urmată de filmul documentar  „Ritualuri nupţiale în lu-
mea păsărilor”. În c ea de-a doua parte a modulului va avea
loc atelierul, în cadrul căruia cei mic i, având la îndemână
deşeuri de hârtie, se vor exprima artistic, modelând şi colo-
rând pasta obţinută prin recic larea hârtiei.  Obiectele realizate
de aceştia vor fi expuse în sala de la parterul secţiei.

Cursuri intensive
de limba engleză,
cu tema George
Washington’s Day

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman” – Mediatec a şi Americ an
Corner Craiova organizează astăzi,  de la
ora 9.30, o activitate prin care marchea-
ză sărbătoarea americ ană George Wa-
shington’s Day. La eveniment vor parti-
cipa c u referate pe această temă elevii
c lasei a V-a de la Şcoala Gimnazială
„Sfântul Dumitru”, însoţiţi de profeso-
rul îndrumător Carmen Epuran.  După
cum se ştie, George Washington a fost

primul preşedinte american şi unul dintre fondatorii Statelor
Unite.  În cinstea sa, în fiecare an, la data de 22 februarie, în
SUA are loc aniversarea care îi poartă numele. Tot astăzi, de
la ora 16.30,  Americ an Corner Craiova găzduieşte cursurile
intens ive de limba engleză organizate de Ambasada SUA la
Bucureşti şi Casa Corpului Didactic  Dolj pentru 20 de elevi
din liceele c raiovene c u situaţii şcolare foarte bune, dar  defa-
vorizaţi social. Tema cursului va f i c hiar  George Washing-
ton’s Day (profesor coordonator: Corina  Vasile).

Artista
Rodica Cântar
şi „Orchestra
culorilor”

La Galeria de Artă „Vol-
lard” a Casei de Cultură
„Traian Demetrescu” are
loc as tăzi, ora 17.00, ver-
nisajul expoziţiei personale
de pic tură a artistei Rodica
Cântar, intitulată „Orchestra
culorilor”. S-a născut pe
data de 4 ianuarie 1950, în
localitatea Izvorul Aneştilor,

şi a locuit în Satu Mare o bună perioadă de timp. Es te absol-
ventă a Facultăţii de Biologie şi a cursurilor Şc olii Populare
de Arte Plastice,  secţiile pictură şi cusături populare.  Spune
că toate peregrinările din ţară au oferit spaţii,  oameni şi tradi-
ţii ce au inspirat tematica tuturor lucrărilor sale,  cele mai
multe realizate pe pânze mari. A participat la expoziţii în ţară,
personale sau colective,  deschise la Focşani, Dr.  Tr.  Seve-
rin, Cons tanţa, Tulc ea,  Timişoara şi la Craiova, cu Cenaclul
„Constantin Brânc uşi”. Artis ta dedic ă expoziţia „Orchestra
culorilor” părinţilor, în special tatălui – preotul Ion Pleşuvu,
care a împlinit vârs ta de 90 ani.

Conferinţă pe tema „Claude Régy şi terţul
ascuns”, susţinută de drd Luiza Mitu

Seară Ceaikovski,
cu pianistul Daniel Goiţi

Şcoala pianistică clujeană se mân-
dreşte astăzi cu unul dintre cei mai im-
portanţi pianişti ai României, Daniel
Goiţi. Absolvent al Liceului de Muzică
„Sigismund Toduţă” (1986), iar mai apoi
al Academiei de Muzică „Gheorghe
Dima” (promoţia 1990), la clasa prof.
univ. dr Ninuca Oşanu-Pop, Daniel

Program dedicat în întregime celui ce poate fi considerat cel
mai romantic compozitor al tuturor timpurilor, Piotr Ilici Ceai-
kovski, astă-seară, la Filarmonica „Oltenia”! Interpretează Or-
chestra Simfonică a instituţiei (dirijor: Alexandru Iosub) şi pianis-
tul Daniel Goiţi, în prezent profesor la Academia de Muzică din
Cluj-Napoca. Programul cuprinde Concertul nr. 1 în Si bemol mi-
nor pentru pian şi orchestră, op. 23, şi Simfonia I în Sol minor, op.
13, „Visuri de iarnă”. Concertul începe la ora 19.00, iar biletele pot
fi achiziţionate chiar şi înainte, de la Agenţia Filarmonicii, la pre-
ţul de 15 lei. Elevii, studenţii şi pensionarii au reducere la 8 lei.
Goiţi este în prezent el însuşi profesor
la Academia de Muzică din Cluj-Na-
poca, formând noi generaţii de pianişti.
În anul 1994 a obţinut o bursă de stu-
dii la Hochschule der Künste din Ber-
lin, unde s-a perfecţionat cu renumitul
pianist, de asemenea de origine clu-
jeană, Georg Sava.

Pe parcursul carierei sale artistice a
primit peste 25 de premii şi distincţii
(Premiul I şi titlul de laureat la Con-
cursul „George Enescu”, Bucureşti,
1991; Premiul I la Concursul de Pian
„Artur Schnabel”, Berlin, 1992; titlul de
„Visiting Artist-Teacher” oferit de Uni-
versity of Alabama, SUA, 1999 etc.).
În 2005 a obţinut Titlul de Doctor în

muzică, iar în prezent se află în fruntea
catedrei de Pian-Orgă la Academia de
Muzică „Gheorghe Dima”.

Daniel Goiţi a susţinut numeroa-
se masterclass-uri pentru tinerii pia-
nişti români şi a desfăşurat o foarte
bogată activitate concertistică în ţară
şi în străinătate (Geneva, Lausanne,
Berna, Graffenried, Cabbiolo, Mes-
socco ş.a.). Activitatea sa concertis-
tică (a cântat în compania unor presti-
gioase orchestre din SUA, Anglia,
Franţa, Italia, Germania, Austria, Gre-
cia şi Israel) este întregită de valo-
roase înregistrări CD şi pentru radio,
precum şi de numeroasele apariţii la
posturile de televiziune.

Portretul lui
Marin Sorescu
pictat de
Paul Tudor,
donat Muzeului
de Artă
din Craiova

La Galeria „ARTA” a Uniunii Artiştilor
Plastici din România – Filiala Craiova va
avea loc mâine, 23 februarie, ora 13.00, un
eveniment dedicat marii personalităţi  a
culturii române care a fost Marin Sorescu.
Cu această ocazie, un grup de intelectuali
format din maestru l Tudor Gheorghe –
actor al Teatru lui Naţional din Craiova,
avocatul Ion Turculeanu – decanul Ba-
roului Dolj şi ing. Mirel Bălăşoiu (din Cra-
iova), ec. Ion Bălşanu (din Balş), av. Nicu
Popa şi prof. Cristian Pustai (din Mediaş)
va dona Muzeului de Artă din Craiova un
portret al lui Marin Sorescu pictat de cu-
noscutul artist Paul Tudor, din Balş. La
eveniment şi-au anunţat participarea re-

prezentanţi ai Teatrului Naţional „Marin Sorescu” – managerul Mircea Corniş-
teanu, actorii Ilie Gheorghe, Ion Colan, Tudor Gheorghe, poetul Nicolae Coande
şi Emil Boroghină, directorul Festivalului Internaţional „Shakespeare”.

Proiectul „Avangardă  şi trans-
discip linarita te” îşi p ropune s ă
promoveze avangarda românească
şi europeană, folos indu-se de prin-
cipi ile metodologiei t ransdiscipli-
nare, printr-o serie de conferinţe lu-
nare la Biblioteca Judeţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman” din Craio-
va, sus ţinu te de tineri cercetători
sau univers itari, oameni de ştiinţă,
doctori în ştiinţe umaniste/exacte,
doctoranzi sau scriitori care să facă
cunoscu t publicului nes pecializat
ideile novatoare ale avangardiş tilor
români (sau de origine română), dar
cons acraţ i în  s trăinătate, făcând
apel în acelaşi timp la posibilităţile
pe care le oferă metodologia t rans-
dis ciplinară în domeniul şt iinţelor

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” găzduieşte astăzi, ora
17.00, o nouă conferinţă din seria „Avangardă şi Transdisciplinaritate”
(realizator: prof. dr. Petrişor Militaru). Tema este  „Claude Régy şi terţul

ascuns” şi va fi prezen-
tată de Luiza Mitu, în
prezent doctorand în stu-
dii transdisciplinare la
Facultatea de Studii Eu-
ropene a Univers ităţii
„Babeş Bolyai” din Cluj-
Napoca, sub îndrumarea
acad. prof. univ. dr. Ba-
sarab Nicolescu. Confe-
rinţa are loc în Sala
„Marin Sorescu”, acce-
sul publicului interesat
fiind liber.

umaniste, aşa cum a fost ea desă-
vârş ită de fizicianul şi filosoful Ba-
sarab Nicolescu, spune coordona-
toru l Petriş or Militaru.

Conferinţa de astăzi este susţinu-
tă de Luiza Mitu (n. 31 decembrie
1984, Rm. Vâlcea), doctorand  în stu-
dii transdisciplinare cu o teză despre
teatrul lui Eugene Ionesco şi logica
dinamică a contradictoriului (dezvol-
tată de filosoful de origine română
Stéphane Lupasco) în cadrul Facul-
tăţii de Studii Europene a Universi-
tăţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napo-
ca, sub îndrumarea acad. prof. univ.
dr. Basarab Nicolescu. Luiza Mitu a
absolvit Facultatea de Litere şi Arte
a Universităţii „Lucian Blaga” din
Sibiu (2008) şi masterul Literatură

română în context  european la Fa-
cultatea de Litere a Universităţii din
Craiova (2010). Es te redactor la re-
vista de cultu ră „Mozaicul” şi la e-
revista „EgoPHobia”. A fos t bur-
sieră P.O.S. D.R.U., urmând un sta-
giu  de trei lun i la  Paris, la Univer-
sité Paris -Es t Créteil (UPEC), s ub
conducerea lui Sylv ie Jouanny, şi
de trei luni la Université Toulouse
Le Mirail II, s ub coordonarea lui
Monique Martinez.

«(…) Ca spectatori ai teatrului re-
gizat  de Claude Régy ne plasăm în-
tre obiect şi numele obiectului. În-
tre obiect şi numele obiectului exis-
tă un interval al tăcerii. În acest  in-
terval al tăcerii în tâlnim actorul/sub-
iectul. În acest interval apare ceva
care nu are nume, care depăş eşte
orice denumire cunoscu tă ş i care
es te perceput  pentru p rima dată:
terţul ascuns. Pentru a regăsi aceas-
tă v iaţă inv izibilă a textu lui este ne-
voie de o muncă comună, mentală
şi activă. Astfel numai s ecretele se
manifestă», notează Luiza Mitu de-
spre conferinţa de astăzi, „Claude
Régy şi terţul ascuns”, a 11-a din
cadrul p roiectulu i „Avangardă şi
transdiscipl inaritate”, după cele
susţinute de lector un iv. dr Cosmin
Dragoste, drd Gabriel Nedelea, dr
Petrişor Militaru, drd Raluca Bădoi,
Daniela Micu, drd Mihai Ene ş i drd
Silv iu Gongonea.
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COMENTAR IU

Luni, 18 februarie a.c., compa-
nia China Overseas Port Holding
Company (COPHC) a dobândit
dreptul de gestionare a portului Gwa-
dar, situat pe litoralul provinciei pa-
kistaneze Balukistan, la 400 de km
de strâmtoarea Ormuz. La Islama-
bad, în prezenþa preºedintelui Asif Ali
Zardari, în cadrul unei ceremonii, s-
au semnat acordurile între COPHC
ºi societatea Port of Singapore Aut-

China îºi consolideazã prezenþaChina îºi consolideazã prezenþaChina îºi consolideazã prezenþaChina îºi consolideazã prezenþaChina îºi consolideazã prezenþa
la intrarea în Golful Persicla intrarea în Golful Persicla intrarea în Golful Persicla intrarea în Golful Persicla intrarea în Golful Persic

Preºedintele Parlamentului Repu-
blicii Moldova, Marian Lupu, l-a in-
vitat ieri la dialog pe premierul Vlad
Filat, sugerându-i ca, în cazul unui
refuz, sã îºi dea demisia, potrivit
Agerpres. „Premierului Filat îi ce-
rem sã revinã la dialog, iar dacã
aceasta îl depãºeºte, îi sugerãm sã
demisioneze. Aºa cã va trebui sã
numim un premier interimar”, a
declarat Lupu, potrivit Pro Tv Chi-
ºinãu. Preºedintele Parlamentului a
afirmat, de asemenea, cã „odatã cu
demisia premierului sunt gata sã
demisionez ºi eu. Sã începem totul
de la zero. Cerem sã înceteze pre-
siunile asupra instituþiilor de drept.
Dacã vor fi vinovaþi, vor rãspunde.
Cerem PLDM sã-ºi asume efectele

Lupu îi sugereazã premierului
Filat sã îºi dea demisia

Coreea de Nord a reluat activi-
tatea la instalaþia Punggye-ri, unde
a efectuat la 12 februarie al treilea
test nuclear, condamnat cu putere
de cãtre comunitatea internaþiona-
lã, a anunþat un centru de reflecþie
american, pe baza unor fotografii
realizate din satelit, relateazã AFP.
Potrivit Institutului Statele Unite-
Coreea din cadrul Universitãþii John
Hopkins, aceste fotografii permit
detectarea unei creºteri a traficului
în incinta instalaþiei Punggye-ri.
Nici un vehicul sau persoanã nu
puteau fi detectate la Punggye-ri la
o zi dupã efectuarea celui de al trei-
lea test nuclear, la 12 februarie, însã
activitatea s-a reluat în mod vizibil
la 15 februarie, subliniazã institu-

Phenianul a reluat activitatea la
instalaþia pentru teste nucleare

dezastruoase. Cerem PLDM ºi PL
sã facã totul pentru a evita alegerile
anticipate. Eu încã mai cred cã pu-
tem ajunge la un nou dialog ºi la
depãºirea crizei politice. (...) Îmi
este foarte greu sã înþeleg ce se în-
tâmplã cu Filat ºi PLDM. Demite-
rea lui Plahotniuc (n.r. - Vlad Pla-
hotniuc, fost prim-vicepreºedinte al
Parlamentului, a cãrui funcþie a fost
desfiinþatã prin votul PLDM ºi al
comuniºtilor) a avut la bazã zvo-
nuri”, a spus Lupu. Liberal-demo-
craþii au asigurat însã ieri, prin in-
termediul liderului grupului lor par-
lamentar, Valeriu Streleþ, cã „aceste
negocieri vor demara cât mai cu-
rând. Guvernul este funcþional, iar
premierul îºi face treaba”.

tul. Coreea de Nord ar fi izolat cu
grijã instalaþia în cursul testului de
la 12 februarie, împiedicând SUA
sau alte þãri sã detecteze, în atmo-
sferã, dacã a fost utilizat uraniu -
lucru care ar fi dovedit cã Phenia-
nul dispune de a doua metodã de
dezvoltare de armament, pe lângã
programul cu plutoniu. Potrivit ana-
liºtilor de la Universitatea John Hop-
kins, fotografiile realizate prin sate-
lit permit detectarea activitãþii în
douã locuri diferite din incinta in-
stalaþiei Punggye-ri. Dacã Phenia-
nul a efectuat al treilea test nuclear
într-un tunel din sectorul de nord,
„atunci tunelul situat în (partea) de
sud este disponibil pentru al patru-
lea test” nuclear.

Pier Luigi Bersani (foto), secretarul Partidului
Democrat (PD) ºi lider al coaliþiei de centru-stân-
ga, este declarat favorit de toate sondajele pen-
tru a deveni viitorul ºef al guvernului italian, dupã
alegerile legislative din 24-25 februarie, potrivit
Agerpres. Totuºi, deºi toate sondajele dau drept
câºtigãtoare coaliþia de centru-stânga, cu un pro-
cent situat între 34% ºi 38% din intenþiile de vot,
Bersani nu va avea deloc o sarcinã uºoarã, tre-
buind sã-l înfrunte pe liderul coaliþiei de centru-
dreapta, nimeni altul decât Silvio Berlusconi, pe
care sondajele îl crediteazã cu 28%-30%. Fost
comunist, devenit liberal, Bersani, în vârstã de
61 de ani, în care mulþi italieni declarã cã au în-
credere, îºi pãstreazã aerul serios ºi atunci când
zâmbeºte. Cu toate astea, la alegerile parlamen-
tare din 24 ºi 25 februarie are toate ºansele sã-l
învingã pe Berlusconi, deºi chiar el recunoaºte
cã nu are „farmecul irezistibil” al acestuia ºi este
ºi foarte modest. Potrivit unui sondaj realizat re-
cent de Institutul Cise-Luiss, Bersani reprezintã

„sufletul identitãþii italiene de stânga”. În discur-
surile sale recente, acesta a declarat cã intenþio-
neazã sã menþinã mãsurile de rigoare ºi austeri-
tate impuse în ultimul an de guvernul tehnocrat
al lui Mario Monti, punând accentul pe locurile
de muncã, pe echitate socialã ºi pe moralitate.
Bersani nu exclude nici o posibilã alianþã cu coa-
liþia de centru, condusã de Monti, cu toate cã
liderul PD a insistat în repetate rânduri cã în-
vingãtorul în alegerile din 24 ºi 25 februarie
va trebui sã fie desemnat sã ocupe funcþia de
prim-ministru. Pentru a înclina balanþa în fa-
voarea sa, Silvio Berlusconi încearcã sã cum-
pere voturi trimiþându-le cetãþenilor scrisori
prin care le promite anularea taxei pe proprie-
tate, susþin adversarii acestuia. Epistolele au
venit într-un plic cu aspect oficial, cu inscripþia
„Notificare importantã: rambursarea IMU
pentru 2012”, precizându-se cã „rambursa-
rea se va face fie prin transfer bancar, sau
personal, la ghiºeul oficiilor poºtale”. Astfel

de scrisori au fost trimise cãtre milioane de gos-
podãrii din Sicilia, Veneto, Campania ºi Lombar-
dia, regiuni cheie, care ar putea decide rezultatul
algerilor de duminicã ºi luni. Taxa IMU echiva-
leazã cu 0,4% din valoarea proprietãþii principale
a unei persoane ºi are o valoare comparabilã cu
taxe similare percepute în þãri europene.

Bersani, dat ca favorit la alegerile legislative din Italia

Demisia guvernului bulgar,
aprobatã de parlament

Parlamentul bulgar a aprobat,
ieri, demisia guvernului, depusã
miercuri de premierul Boiko Borisov,
pe fondul unor proteste sociale. Votul
s-a dat în lipsa premierului Borisov,
care a comunicat prin intermediul
ministrului Agriculturii, Miroslav
Naidenov, cã este foarte ocupat.
Parlamentarul socialist Petãr
Kurumbaºev a depus anterior votului
o propunere de convocare a lui
Borisov ºi a fostului ministru de
Finanþe, Djankov, la ºedinþa
Parlamentului, însã aceasta a fost
respinsã de cãtre parlamentarii din
cadrul partidului aflat la putere,
GERB. Borisov a anunþat, în mod
surprinzãtor, demisia Guvernului
bulgar miercuri dimineaþa, dupã mai
multe zile de proteste masive împotri-
va stagnãrii economice, austeritãþii ºi
preþurilor considerate extrem de mari
la energie electricã. El le-a spus
parlamentarilor cã partidul sãu nu va
face parte dintr-un guvern interimar.

Atentat în Damasc,
cel puþin 31 de morþi

O maºinã-capcanã a explodat
ieri dimineaþã în apropiere de sediul
partidului Baas, aflat în centrul
capitalei Siriei, Damasc. Cel puþin
31 de persoane, majoritatea civili,
au fost ucise în atentat, potrivit unui
bilanþ prezentat de Observatorul
Sirian pentru Drepturile Omului, o
organizaþie nonguvernamentalã
(ONG) cu sediul în Marea Britanie.
„Explozia teroristã a provocat
moartea ºi rãnirea unui numãr mare
de civili, precum ºi importante
pagube materiale”, a precizat
agenþia sirianã a presã. „Cel puþin
31 de persoane au fost ucise, iar alte
câteva zeci rãnite în atentat.
Majoritatea sunt civili”, a completat
OSDH. Potrivit postului oficial
sirian Al Ekhbariya este vorba
despre un atentat sinucigaº.

Avioanele fãrã pilot
americane au ucis
4.700 de persoane

Senatorul republican american
Lindsey Graham a afirmat cã
atacurile cu avioane fãrã pilot ale
CIA în Pakistan ºi în alte zone ale
lumii au provocat moartea a 4.700
de persoane, o cifrã neconfirmatã
încã de administraþie, a anunþat
presa americanã. Purtãtorul de
cuvânt al lui Lindsey Graham a
declarat pentru AFP cã nu face
decât sã citeze un numãr calculat de
o organizaþie neguvernamentalã ºi
menþionat frecvent în presa america-
nã ºi cã nu divulgã nici o cifrã
oficialã. Bilanþul a sute de atacuri
cu avioane fãrã pilot împotriva
presupuºilor membri Al-Qaeda în
Pakistan, Yemen ºi Somalia este un
secret de stat bine pãzit, administra-
þia americanã refuzând sã discute
public despre detaliile acestui
program. Dar senatorul Graham,
apãrãtor al acestui tip de acþiuni
militare, a oferit public o cifrã
marþi, în cadrul unei reuniuni
publice în statul sãu. „Am ucis
4.700”, a declarat el, potrivit site-
ului local Easley Patch, în South
Carolina (sud-est). „Uneori lovim
persoane nevinovate, ceea ce detest,
dar suntem în rãzboi ºi am ucis mai
mulþi oficiali de rang înalt ai Al-
Qaeda”, a adãugat el.

hority (PSA), aceasta din urmã titu-
larã a dreptului asupra portului Gwa-
dar, cedat acum pãrþii chineze.
Transferul cãtre China a unei exploa-
tãri comerciale, port strategic, fiind
situat în proximitatea strâmtorii Or-
muz, prin care se tranziteazã 20%
din petrolul mondial (ºi 35% din pe-
trolul transportat pe cale maritimã),
avantajeazã Beijingul într-o zonã vo-
latilã, unde Balukistanul pakistanez

se interfereazã cu Afganistzanul ºi
Iranul. Chinezii au construit acest
port în 2006. Ei urmãresc acum pro-
iecte de infrastructurã, dar ºi lãrgi-
rea capacitãþii lui. Punerea în operã
a proiectului a întâmpinat dificultãþi
din cauza insurecþiei separatiste care
a avut loc în Balukistan. Cesiunea
Gwadarului cãtre partea chinezã
poate fi consideratã o miºcare stra-
tegicã, în sensul cã Beijingul are ac-
ces în Marea Arabiei ºi de acolo în
Oceanul Indian. India nu-ºi ascunde
îngrijorarea de a vedea extinsã influ-
enþa Chinei. Ministrul indian al Apã-
rãrii, A.K. Anthony, chiar a admis la
New Delhi cã este un subiect de în-
grijorare. În ultimii ani, Beijingul a
curtat cu asiduitate statele din veci-
nãtatea Indiei: Pakistan (vechi aliat
istoric), Birmania, în trecere Sey-
chelles, Sri Lanka ºi Bangladesh, ºi
a construit o infrastructurã portua-
rã, civilã ºi comercialã. Experþii chiar
au numit „colier de perle” aceste
amenajãri. De fapt, liniile de forþã în
Oceanul Indian, care travereseazã
rutele maritime, leagã Golful Persic
ºi Asia Orientalã. Care sunt motivele
pentru care Beijingul se aratã intere-
sat de Asia de Sud? Pe moment, di-
mensiunea militarã a acestui proiect

este inexistentã, portul Gwadar, ca
ºi portul Hambatota, din Sri Lanka,
sunt pur comerciale. Dupã raidul
anti-Bin Laden din mai 2011, minis-
trul pakistanez al Apãrãrii, Ahmed
Mukhtar, a evocat posibilitatea trans-
formãrii Gwadarului într-o bazã mi-
litarã. La New Delhi se apreciazã cã,
totuºi, chinezii îºi consolideazã o
poziþie strategicã pe termen mediu.
Dacã ei vor decide sã instaleze o bazã
navalã în Oceanul Indian rãmâne de
vãzut. Pânã atunci însã, motivaþia
energeticã este mult mai evidentã.
Beijingul rãmâne îngrijorat de faptul
cã petrolul importat de China tranzi-
teazã prin strâmtoarea Malacca, con-
trolatã de puteri potenþial ostile. Ori-
cum, peisajul geopolitic al regiunii va
fi realiniat. India doreºte sã-ºi întã-
reascã cooperarea cu Teheranul ºi
ar vrea sã ofere Afganistanului posi-
bilitatea unei ieºiri la mare. India lu-
creazã la un proiect de 900 de km
de cale feratã, care leagã provincia
afganã de Bamiyan, un consorþiu de
companii indiene obþinând un con-
tract de exploatare a fierului. În faþa
hãrþii, analiºtii îºi fac tot felul de eva-
luãri, fiindcã niciodatã nu poþi sã de-
criptezi cu exactitate intenþiile gigan-
tului chinez.
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8,00 Auto-mania;
8,30 Dosarele secolului XX;
9,00 Piersic Show (r);
10,10 Atenþie, se cântã!;
11,00 Naturã ºi aventurã;
12,00 Tandem de ºoc (r);
12,55 Minutul Lumiere;
13,00 Festivalul Magic Summer;
14,00 Teleshopping;
14,35 Festvalul Olimpic al

Tineretului;
17,00 Piersic Show;
18,00 Telejurnal;
19,00  Pastila de sãnãtate;
19,10 Grãdina frumuseþilor;
19,30 Festivalul Olimpic al

Tineretului;
21,00 Lumea modei;
21,05 Tandem de ºoc (r);
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Zon@ IT;
23,35 Festivalul ARTmania 2012

(II);
0,35 Viena 1900;
1,30 Paradis înºelãtor (r);
3,05 Cap compas (r);
3,35 Festivalul Magic...(r);
4,30 Piersic Show (r);
5,20 Mesager.

7,35 Zona crepuscularã: Filmul;
9,15 Lupta cu valurile;
11,00 Pinguinii domnului

Popper;
12,35 Monte Carlo;
14,20 Anonim;
16,30 Punct ochit, punct... iubit!;
18,05 Duminica, la Tiffany;
19,30 Filme ºi vedete;
20,00 Ghost Rider: Demonul

rãzbunãrii;
21,30 Rugul aprins – Making of;
22,00 Riposta;
22,50 Care-i numãrul tãu?;
0,35 În derivã;
2,50 O lunã în Thailanda.

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Fiul pierdut (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Tânãr ºi neliniºtit;
15,00 Salvaþi-l pe Willy 2;
17,00 ªtirile Pro TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Românii au talent;
23,00 Gala internaþionalã;
0,00 Albii nu ºtiu sã sarã;
2,15 Explore Midnight;
3,00 Producãtorii (r).

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 News Radio;
7,30 Tom ºi Jerry;
8,00 Bebe;
8,35 News Radio;
10,00 Teleshopping;
10,30 Tom ºi Jerry;
12,00 Teleshopping;
12,30 Happy Hour (r);
14,00 Teleshopping;
14,30 News Radio;
16,30 Numai îngerii au

aripi;
19,00 La Bloc;
20,00 Joe îmoptriva vulca-

nului;
22,15 Sã mori tânãr;
0,15 Southland;
1,15 Cu sânge rece;
2,45 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 Obsevator;

17,00 Acces direct ;

19,00 Observator;

20,00 Observator special;

20,30 Furios ºi iute;

22,45 Plãcinta americanã 2;

0,45 Ascunzãtoarea perfectã;

2,45 Furios ºi iute (r);

3,30 Observator special (r).

7,00  ªtirile B1 TV;

10,00 Butonul de panicã;

12,00 ªtirile B1 TV;

14,00 Talk B1;

15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1 TV;

18,30 Aktualitatea  B1;

20,00  ªtirile B1TV;

21,00 Ultimul cuvânt;

23,00 Lumea lui Banciu;

0,00 ªtirile B1 TV;

1,00 Ultimul cuvânt (r);

2,40 ªtirile B1 (r).

6,30 Frumoasa Ceci (r);

7,30 Gazeta de perete;

8,00 Iubiri secrete (r);

9,00 Teleshopping;

9,30 Aparenþe înºelãtoare;

11,30 Teleshopping;

11,45 Frumoasa Ceci;

13,00 Teleshopping;

13,30 NCIS: Anchetã militarã;

14,30 Teleshopping;

15,00 Sport, dietã ºi o vedetã

(r);

15,15 Focus monden (r);

16,00 Iubiri secrete;

17,00 Trãsniþii (r);

18,00 Focus 18;

19,00 Focus sport;

19,30 Cireaºa de pe tort  ;

20,30 Academia lui Horia;

21,45 Mondenii;

22,45 Trãsniþii;

23,30 Striptease;

1,30 Focus (r);

3,00 Trãdaþi în dragoste (r);

3,30 Trãsniþii (r);

4,00 Iubiri secrete (r).

6,00 Sãrut mâna, mamã!;
7,30 Pitici de varã(r);
8,45 Destine împlinite(r);
9,45 Suflete-pereche (r);
11,00 Culoarea fericirii;
12,30 Aventurile lui Sinbad;
13,30 Vânãtorii de sclavi;
15,15 Copii contra pãrinþi;
15,30 Dragoste dulce-amarã;
17,30 Dragoste dulce-amarã;
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Suflete-pereche;
21,15 Ochi de înger;
23,15 Fosta mea iubire;
1,00 Ochi de înger (r);
3,15 Baronii (r);
3,45 Taxi Driver (r);
4,45 Grupul Vouã (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 Fântâna dorinþelor;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Ofiþeri începãtori;
21,00 Majoretele: Totul sau

nimic;
23,00 Cochetând cu dezas-

trul;
1,00 Medium;
3,00 Soþii de militari.
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7,00 Zestrea românilor: Judeþul
Suceava;

8,10 Omul ºi timpul;
9,30 Pelerin. Program religios;
10,05 Panicã în stat;
11,30 M.A.I. aproape de tine;
12,00 Pro Patria;
12,30 Europa mea;
13,00 Ora regelui;
14,00 Telejurnal;
14,30 Parteneri de week-end;
15,00 Mãrie, Mãrie, Lie

Ciocârlie – Maria Ciobanu (r);
16,00 Sub grumazul ceterii (r);
17,00 Ne vedem la TVR (I);
18,45 Teleenciclopedia (r);
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,00 Eurovision 2013: Selecþia

naþionalã. Semifinala 1;
23,15 O zi periculoasa;
0,45 Profesioniºtii...;
1,40 Giallo.;
3,10 Sport (r);
3,25 Telejurnal.

7,00 Teleshopping;
8,00 Cap compas;
8,30 Transcendenþe;
9,00 Magazin UEFA Champions

League;
9,30 Supravieþuitor în jungla

urbanã;
10,00 Zon@ IT (r);
10,30 Face toþi banii;
11,00 Pescar hoinar;
11,30 Eurobox Magazin cultural;
12,00 Replay;
13,00 Ferma;
14,00 Poveºti de istorie;
14,35 Atenþie, se cântã!;
16,00 Memorialul durerii;
17,10 Mândrie ºi pasiune;
19,20 Poate nu ºtiai;
19,30 Salvamontiºtii;
20,10 Eroii;
21,45 Pastila de sãnãtate;
21,50 Poate nu ºtiai;
22,00 Ora de ºtiri;
23,10 Fete cu carierã;
0,50 Salvamontiºtii (r);
1,20 Eurobox (r);
1,50 Face toþi banii;
2,20 Fete cu carierã (r);
3,55 Poveºti de istorie (r);
4,25 Memorialul durerii (r);
4,30 Mesager.

7,40 Lupul;
9,15 Profesorul trãsnit;
10,50 Thor;
12,45 Jimmy ºi Hope;
13,10 Scooby Doo: Blestemul

monstrului din lac;
14,35 Castorul;
16,05 ªtrumfii (r);
17,45 Albert Nobbs;
19,35 Jimmy ºi Hope;
20,00 Iluminata Amy;
20,30 Fetele;
21,00 Mi-e dor de toatã lumea;
22,40 Asiguratorul;
0,10 Apã pentru elefanþi;
2,10 Casa din Cornouaille.

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Ce se întâmplã, doctore?;
10,45 Salvaþi-l pe Willy 2 (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
13,05 Vânãtorii de fantome 2;
16,00 Românii au talent (r);
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Greu de ucis 3;
23,00 Un meci pe cinste;
1,00 Foc sângeros;
2,30 Greu de ucis 3 (r);
4,45 Ce se întâmplã, doctore?

(r).

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

6,00 News Radio;
7,15 Tom ºi Jerry;
7,45 News Radio;
9,15 Tom ºi Jerry;
10,45 News Radio;
11,15 Teleshopping;
11,45 Þestoasele Ninja

adolescente 3;
13,45 Bebe;
14,45 Picnic;
17,00 Doamna porunceºte!;
19,00 La Bloc;
20,00 Copilul de pe Marte;
22,15 Salvaþi-l pe Willy 2!;
0,15 Southland;
1,15 Cu sânge rece;
2,45 Miracolul din San

Francisco.

6,00 Observator;

9,00 Knight Rider;

11,00 Recruþii;

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 Parfum de femeie;

3,30 FamiliaDA (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 Aparenþe înºelãtoare

(r);

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 Pericol ascuns;

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 Cavalerul negru;

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 Pericol ascuns (r).

8,15 Baronii (r);
9,00 Culoarea fericirii (r);
10,00 Destine împlinite;
11,00 Vânãtorii de sclavi (r);
13,00 Grupul Vouã (r);
13,15 Suflete pereche (r);
14,15 Aventurile lui Sinbad (r);
15,15 Sandokan, tigrul

Malaeziei;
16,30 Neamul ªoimãreºtilor;
18,30 ªtiri Naþional Tv;
19,15 Suflete pereche;
20,15 Celebritate;
22,15 Chloe;
0,00 Dragoste dulce-amarã (r);
1,00 Chloe (r);
2,30 Baronii (r).

6,00 Crãciunul;
8,00 Soþii de militari;
13,00 Hercule Poirot;
17,00 Numai tatã sã nu fii!;
18,00 Soþia perfectã;
19,00 Cu sânge rece;
21,00 Anatomia lui Grey;
0,00 Hercule Poirot;
2,00 Cochetând cu dezastrul;
4,00 Crãciunul.
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7,00 Telejurnal;
9,00 Legenda cavalerului

rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã;

10,30 Festivalul Olimpic al
Tineretului;

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 Sub semnul renegaþilor;
22,35 Iubire dincolo de

moarte;
00,30 Ora de business (r);
1,20 Kobi ºi Leila (r);
3,00 Tezaur folcloric (r);
3,50 Pe scurt despre orice (r);
4,00 Sport (r);
4,15 Telejurnal (r).
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TVR 1

DUMINICÃ - 24 februarie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

6,55 Imnul României;
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 Magazin mondial;
15,30 Filmoteca veselã;
16,00 Tezaur folcloric (r);
17,10 Sclava iubirii;
18,50 Lumea modei;
19,00 Lozul cel mare;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,00 Eurovisin 2013.

Semifinala 2;
23,10 Garantat 100%;
0,20 Omul anului;
1,55 Sclava iubirii (r);
3,30 Sport (r);
3,45 Telejurnal;
4,35 Universul credinþei (r).

6,00 Ora de ºtiri (r);
7,00 Teleshopping;
8,00 H... ora prichindeilor;
9,00 Aventura urbanã;
10,10 Frog ºi Wombat;
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 Dragoste pentru doi;
17,00 D’ale lu’ Miticã;
18,00 Normanzii;
19,00 Taipei 101 – Aproape

de cerul Taiwan-ului;
20,05 Gustul zãpezii;
22,00 Ora de ºtiri;
23,10 Ce dã aripi iubirii?;
1,00 Taipei 101 – Aproape

de cerul Taiwan-ului (r);
2,00 Gustul zãpezii (r);
3,50 Transcendenþe (r).

6,00 Pãpuºile Muppet;
7,40 Filme ºi vedete;
8,05 Mi-e dor de toatã

lumea;
9,45 Scott Pilgrim împotri-

va tuturor;
11,35 O familie modernã;
12,40 Aventurile  lui Pee-

Wee;
14,10 Doamna de Fier;
15,55 Culoarea sentimen-

telor;
18,20 Pãpuºile Muppet (r);
20,00 Hugo;
22,05 Iadul se dezlãnþuie;
23,50 Riposta;
0,35 Activitate paranorma-

lã 3;
2,00 Premiile Oscar 2013.

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Dupã 20 de ani;
11,00  Lna de miere;
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Atât de aproape de

cer;
16,00 Cursa din Hazzard;
18,00 Româna, te iubesc!;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Motivat sã ucidã;
22,45 Doctor Parnassus;
1,15 Albii nu pot sã sarã (r);
3,30 Foc sângeros (r).

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

(r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Poveºtiri de noapte

(r);
3,15 Teresa (r);
4,00 Lara (r);
5,00 Doamne de poveste

(r).

6,00 News Radio;
7,00 Numai îngerii au

aripi;
9,15 Tom ºi Jerry;
11,45 Teleshopping;
12,15 News Radio;
12,45 Lumea Pro Cinema;
13,15 Zoom în 10;
15,00 Flipper ºi insula;
17,00 Domnii preferã

blondele;
19,00 La Bloc;
20,00 Tãrâmul visurilor;
22,15 La hotarul dintre

viaþã ºi moarte;
1,30 Pãcatul;
3,15 Southland (r).

6,00 Observator;

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

10,30 Spionul care mã iubea;

13,00 Observator;

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

16,00 Observator;

17,00 Primãvara bobocilor;

19,00 Observator;

19,45 FamiliaDA;

20,30 Fotbal: Dinamo – FC

Braºov;

22,30 Plasa de stele (r);

0,30 Casini Royale;

3,00 FamiliaDA (r);

4,00 Un tãtic de Crãciun.

7,00 ªtirile B1 TV;

10,00 Weekend B1;

12,00 ªtirile B1 TV;

13,00 Business B1;

14,00 Condamnaþii;

15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1;

18,00 Talk B1;

20,00 ªtirile B1;

21,00 Ultimul cuvânt;

23,00 Lumea lui Banciu;

0,00 ªtirile B1 TV;

1,00 Cinemas.

7,00 Farsele lui Jugaru (r);

7,30 Teleshopping;

8,00 Medium (r);

9,00 Flavours, 3 bucãtari;

9,30 Casã, construcþie ºi

design;

10,00 Teleshopping;

10,30 Cu lumea-n cap;

11,00 Levintza prezintã;

11,30 Teleshopping;

12,00 Cunoaºte, viseazã,

iubeºte!;

13,00 Efectul WOW;

13,30 Kiss Cinema;

14,00 Iubiri secrete;

15,00 Fabricat în America;

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 În ordine alfabeticã;

2,30 Focus(r);

3,00 Trãdaþi în dragoste (r);

4,30 În ordine alfabeticã (r).

8,15 Suflete pereche (r);
9,15 Sandokan, tigrul

Malaeziei;
10,30 Neamul ªoimãreºtilor

(r);
13,00 Sã v-amintiþi...

duminica;
16,30 Celebritate (r);
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Suflete pereche;
20,15 Poveste de dragoste;
0,00 Sã v-amintiþi…duminica

(r);
3,30 Taxi Driver (r).

6,00 Regii plajelor;
8,00 Un secret întunecat;
10,00 Anatomia lui Grey;
13,00 Hercule Poirot;
17,00 Majoretele: Totul sau

nimic;
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 Rãpirea;
3,00 Regii plajelor (r).

TVR 1

LUNI - 25 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 Natura rãului;
23,50 Ora de business (r);
0,40 Nocturne;
1,30 Omul anului (r);
3,00 Pe scurt despre orice;
3,05 Oameni care au schimbat

lumea (r);
3,25 Telejurnal.

6,00 Ora de ºtiri (r);
7,00 Teleshopping;
8,00 Azi despre mâine;
8,30 Dosarele secolului XX;
9,15 Divertisment (r);
12,00 Normanzii (r);
13,00 Festivalul Magic Summer;
14,00 Teleshopping;
14,35 Împreunã în Europa!;
15,30 Teleshopping;
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 Flori de cireº;
2,10 Ce dã aripi iubirii? (r);
4,00 Face toþi banii (r);
4,30 Piersic Show (r);
5,20 Mesager.

6,35 Doamna de Fier;
8,20 Culoarea sentimentelor;
10,45 Emigrant în SUA;
11,40 Hugo;
13,45 Un alt Pãmânt;
15,15 Culmile libertãþii;
17,20 John Carter;
19,30 Pe platourile de

filmare;
20,00 Scufiþa Roºie;
21,40 Rugul aprins – Making

of;
22,10 Urzeala tronurilor;
0,00 Jurnalul unui iubitor de

rom;
2,00 Rãzbunarea unui erou.

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Atât de aproape de cer

(r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Tânãr ºi neliniºtit;
15,00 Cursa Hazzard (r);
17,00 ªtirile Pro TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Preþul rãzbunãrii;
22,30 ªtirile Pro Tv;
23,00 CSI: New York;
0,00 Fringe;
1,00  ªtirile Pro Tv;
2,30 Mai bine nu se putea (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 Doamna porunceºte! (r);
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 La Bloc;
15,00 Pentru prima datã;
17,00 De ce þi-e fricã nu

scapi!;
19,00 La Bloc;
20,00 Cronicele misterelor;
21,00 News Radio;
22,00 Joacã-te cu mine;
0,00 Operaþiunea Omega;
2,00 Cu sânge rece;
2,45 Bestia;
3,30 Joacã-te cu mine (r);
5,00 Cronicile misterelor (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 Bean;

22,30 Un show pãcãtos;

1,00 Observator (r);

2,00 Aventurile baroului

Munchausen;

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 Detectivul (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 Detectivul (I)(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 Crãciunul;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Ofiþeri începãtori;
21,00 News Radio;
22,00 Joacã-te cu mine!;
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;
9,45 Suflete pereche (r);
11,00 Culoarea fericirii (r);
12,15 Taxi Driver (r);
13,15 Vouã (r);
13,30 Cuscrele;
14,45 Poveste de dragoste

(r);
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Misiuni periculoase;
22,45 Seducþie la Las

Vegas;
1,00 Misiuni periculoase (r);
3,00 Seducþie la Las Vegas

(r).
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TVR 1

MARÞI - 26 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 Dãnutz SRL (r);
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 Prim-plan;
22,10 Madame Rosa;
0,00 Ora de business;
0,50 Natura rãului (r);
2,25 Nocturne;
3,15 Sport (r);
3,30 Telejurnal (r);
4,20 Prim-plan (r);
5,10 Legenda cavalerului

rãtãcitor.

8,30 Dosarele secolului XX;
9,00  Piersic Show (r);
10,10 Teatru (r);
11,50 Poate nu ºtiai (r);
12,00 Tandem de ºoc (r);
12,50 Capodopere din Galeria

de Artã Modernã Româneascã(r);
13,00  Festivalul Radiro;
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 Dosarele secolului XX (r);
17,00  Piersic show;
18,00 Telejurnal;
19,00 Tandem de ºoc;
20,15 Lecþii de ping-pong;
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Omul invizibil;
23,50 Cele mai bune intenþii;
3,00 Flori de cireº (r);
5,10 Poate nu ºtiai;
5,20 Mesager.

6,00 Un alt Pãmânt;
7,35 Culmile libertãþii;
9,45 Jhon Carter;
11,55 Stai, cã trage mama!;
13,25 Zarafa;
14,45 Tom Sawyer;
16,35 Jakob mincinosul;
18,35 Prietenia;
20,00 Premiile Oscar 2013 –

Versiunea editatã;
21,35 Apã pentru elefanþi;
23,35 True Blood;
1,30 Flynn;
3,10 Vremuri întunecate;
4,35 Asiguratorul.

07,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Gargantua;
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Tânãr ºi neliniºtit;
15,00 Capcana focului;
17,00 ªtirile PRO TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Medalionul;
22,30 ªtirile Pro TV;
23,00 CSI: New York;
0,00 Fringe;
1,00 Masca din oglindã;
3,00 Tineri ºi anonimi.

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 De ce þi-e fricã nu
scapi! (r);

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 Tom ºi Jerry (r);
16,30 La miezul nopþii;
19,00 La Bloc;
20,00 Cronicile misterelor;
21,00 News Radio;
22,00 Jurnalul unei femei

furioase;
0,30 Mortal Kombat;
2,30 Cu sânge rece;
3,15 Bestia;
4,45 Cronicile misterelor (r);
5,30 Lumea Pro Cinema.

6,00 Observator;

8,00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani;

11,00 În gura presei;

11,50 Mireasã pentru fiul meu;

13,00 Observator;

14,00 Mireasã pentru fiul meu;

16,00 Observator;

17,00 Acces direct;

19,00 Observator;

20,00 Observator special;

20,30 Misiune în forþã;

22,30 Un show  pãcãtos;

1,00 Observator (r);

2,00 Pact cu fantomele;

3,35 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).

6,00 Cireaºa de pe tort;

6,30 Frumoasa Ceci (r);

7,30 Gazeta de perete;

8,00 Iubiri secrete (r);

9,00 Teleshopping;

9,30 Detectivul (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 Cireaºa de pe tort;

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 Camera de râs;

21,45 Mondenii;

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).

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);
1,15 Albumul Naþional (r);
3,45 Taxi Driver (r);
3,15 Baronii;
4,45 Vouã (r);
5,00 Culoarea fericirii (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 Fântâna dorinþelor;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Ofiþeri începãtori;
21,00 Sedus ºi abandonat;
23,00 Noaptea femeilor ;
1,00 Medium;
3,00 Soþii de militari;
5,00 Farmece.

TVR 1

MIERCURI - 27 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 Dãnutz S.R.L. (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 Crupierul;
23,50 Ora de business (r);
0,35 Salut, salut!;
0,50 Scurt si permanent;
1,15 Raoul Dufy;
2,10 Dãnutz S.R.L. (r);
3,00 Pe scurt despre orice (r);
3,10 Sport (r);
3,25 Telejurnal  (r);
4,15Prim 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);
10,00 Ferma (r);
11,00 D’ale lu’ Miticã (r);
12,00 Tandem ºoc;
12,55 Poate nu ºtiai;
13,00 Festivalul Magic Summer;
14,00 Teleshopping;
14,35 Împreunã în Europa;
15,30 Teleshopping;
15,50 Capodopere din Galera

de Artã Modernã... (r);
15,55 Minutul Lumiere;
16,00 Poveºtile lumii (r);
16,30 Dosarele secolului XX;
17,00 Piersic Show;
18,00 Telejurnal;
19,00 Tandem de ºoc;
19,55 Lumea modei;
20,10 Ritmul vieþii;
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Omul invizibil;
23,50 Sacrul în India contempo-

ranã. Documentar;
0,45 Unora le place...;
1,45 Cele mai bune intenþii (r);
4,45 Pescar hoinar (r);
5,20 Mesager.

6,00 Zarafa;
7,15 Tom Sawyer;
9,05 Jacob mincinosul;
11,30 Prietenia;
12,55 Flicka 2;
14,30 Lupta cu valurile;
16,15 Povestea Cenuºãresei 3:

A fost odatã un cântec;
17,45 Povestea delfinului;
19,35 Jimmy ºi Hope;
20,00 Hugo;
22,05 Iluminata Amy;
22,40 Fetele;
23,15 Admiratoarele... din ‘60;
0,50 Prietenie cu folos;
2,40 O execuþie obiºnuitã.

7,00 ªtirile  PRO TV;
10,00 Ce se întâmplã,

doctore? (r);
10,30 Capcana focului (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Tânãr ºi neliniºtit;
15,00 Dragoste fãrã prea-

viz;
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);
1,30 Titanii: Necazuri în

Tokyo;
3,00 Masca din oglindã (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 Drumul spre Rio;
7,30 Bebe;
8,00 News Radio;
10,00 Teleshopping;
10,30 Tom ºi Jerry;
12,00 Teleshopping;
12,30 Happy Hour;
14,00 Teleshopping;
15,00 News Radio;
16,00 La Bloc (r);
17,00 Pentru prima datã;
19,00 La Bloc;
20,00 Cronicile misterelor;
21,00 News Radio;
22,00 Academia D.E.B.S.;
0,00 Helen;
2,00 Goana dupã fuste 3;
3,30 Cu sânge rece;
4,15 Academia D.E.B.S. (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 Plasa de stele;

22,30 Un show  pãcãtos;

1,00 Observator (r);

2,00 Ascunzãtoare perfectã;

3,45 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).

6,30 Frumoasa Ceci (r);

7,30 Gazeta de perete;

8,00 Iubiri secrete (r);

9,00 Teleshopping ;

9,30 Dragoste cu nãbãdãi;

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 Cronica cârcotaºilor;

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 dragoste cu nãbãdãi (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 În mintea Ericãi;
22,00 Soþia perfectã;
23,00 Un secret întunecat;
1,00 Medium;
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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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ANUNÞUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BU-
NURI IMOBILE Anul 2013, luna 02, ziua 20. În te-
meiul art. 162 alin. (1), (2) din Ordonanþa Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de Procedurã
Fiscalã, republicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, se face cunoscut cã în ziua de
11-03-2013, ora 12.00, în localitatea Craiova, str.
“Mitropolit Firmilian” nr. 2, cam. 10, se vor vinde
prin licitaþie publicã urmãtoarele bunuri imobi-
le, proprietate a debitorilor CHERCIU ªTEFAN ºi
CHERCIU NELLY  cu domiciliul fiscal în localita-
tea Craiova, str. “Sg. Dimitrie Radovici” nr. 13: -
teren extravilan arabil Tarlaua 5/Parcela 3 în su-
prafaþã de 21595 mp, în loc. Robãneºti, preþ por-
nire licitaþie 11700 lei, exclusiv TVA; - teren ex-
travilan arabil Tarlaua 5/Parcela 13 în suprafaþã
de 40000 mp, în loc. Robãneºti, preþ pornire lici-
taþie 21300 lei, exclusiv TVA; - teren extravilan
arabil Tarlaua 5/Parcela 51 în suprafaþã de 2500
mp, în loc. Robãneºti, preþ pornire licitaþie 1300
lei, exclusiv TVA; - teren extravilan arabil Tarla-
ua 5/Parcela 78 în suprafaþã de 6322 mp, în loc.
Robãneºti, preþ pornire licitaþie 3000 lei, exclu-
siv TVA; - teren extravilan arabil Tarlaua 5/Par-
cela 83 în suprafaþã de 2451 mp, nr. cad. 663,CF
619, în loc. Robãneºti, preþ pornire licitaþie 1300
lei, exclusiv TVA; - teren extravilan arabil Tarla-
ua 5/Parcela 95 în suprafaþã de 1863 mp, nr. cad.
657, CF 645, în loc. Robãneºti, preþ pornire lici-
taþie 900 lei, exclusiv TVA; - teren extravilan ara-
bil Tarlaua 5/Parcela 104/1 în suprafaþã de 15000
mp, nr. cad. 634/1,CF 632, în loc. Robãneºti, preþ
pornire licitaþie 7800 lei, exclusiv TVA; - teren
extravilan arabil Tarlaua 5/Parcela 107 în supra-
faþã de 2332 mp, nr. cad. 636,CF 615, în loc. Ro-
bãneºti, preþ pornire licitaþie 1300 lei, exclusiv
TVA; - teren extravilan arabil Tarlaua 5/Parcela
109 în suprafaþã de 2963 mp, nr. cad. 661,CF 656,
în loc. Robãneºti, preþ pornire licitaþie 1300 lei,
exclusiv TVA; - teren extravilan arabil Tarlaua 5/
Parcela 122 în suprafaþã de 3500 mp, nr. cad.
638,CF 639, în loc. Robãneºti, preþ pornire licita-
þie 1700 lei, exclusiv TVA; - teren extravilan ara-
bil Tarlaua 5/Parcela 125C1 în suprafaþã de 3025
mp, nr. cad. 684/1,CF 651, în loc. Robãneºti, preþ
pornire licitaþie 1300 lei, exclusiv TVA; - teren
extravilan arabil Tarlaua 5/Parcela 130 în supra-
faþã de 1900 mp, în loc. Robãneºti, preþ pornire
licitaþie 900 lei, exclusiv TVA; - teren extravilan
arabil Tarlaua 5/Parcela 131 în suprafaþã de 1900
mp, în loc. Robãneºti, preþ pornire licitaþie 900
lei, exclusiv TVA; - teren extravilan arabil Tarla-
ua 5/Parcela 148 în suprafaþã de 4000 mp,  în
loc. Robãneºti, preþ pornire licitaþie 2200 lei, ex-
clusiv TVA; - teren extravilan arabil Tarlaua 5/
Parcela 179 în suprafaþã de 1900 mp, nr. cad.
664,CF 640, în loc. Robãneºti, preþ pornire licita-
þie 900 lei, exclusiv TVA; - teren extravilan arabil
Tarlaua 5/Parcela 180 în suprafaþã de 2694 mp,
în loc. Robãneºti, preþ pornire licitaþie 1300 lei,
exclusiv TVA; - teren extravilan arabil Tarlaua 5/
Parcela 181 în suprafaþã de 4286 mp, nr. cad.
654,CF 631, în loc. Robãneºti, preþ pornire licita-
þie 2200 lei, exclusiv TVA; - teren extravilan ara-

bil Tarlaua 5/Parcela 183 în suprafaþã de 5293
mp, în loc. Robãneºti, preþ pornire licitaþie 2600
lei, exclusiv TVA; - teren extravilan arabil Tarla-
ua 5/Parcela 186 în suprafaþã de 10000 mp, în
loc. Robãneºti, preþ pornire licitaþie 5200 lei, ex-
clusiv TVA; - teren extravilan arabil Tarlaua 5/
Parcela 200 în suprafaþã de 8017 mp, nr. cad.
648,CF 643, în loc. Robãneºti, preþ pornire licita-
þie 4300 lei, exclusiv TVA; - teren extravilan ara-
bil Tarlaua 5/Parcela 211 în suprafaþã de 2200
mp, nr. cad. 683,CF 657, în loc. Robãneºti, preþ
pornire licitaþie 900 lei, exclusiv TVA; - teren ex-
travilan arabil Tarlaua 5/Parcela 226 în suprafa-
þã de 9803 mp, nr. cad. 678,CF 649, în loc. Robã-
neºti, preþ pornire licitaþie 5200 lei, exclusiv TVA;
- teren extravilan arabil Tarlaua 5/Parcela 227 în
suprafaþã de 9803 mp, nr. cad. 660,CF 630, în
loc. Robãneºti, preþ pornire licitaþie 5200 lei, ex-
clusiv TVA; - teren extravilan arabil Tarlaua 5/
Parcela 231 în suprafaþã de 5294 mp, nr. cad.
639,CF 633, în loc. Robãneºti, preþ pornire licita-
þie 2600 lei, exclusiv TVA; - teren extravilan ara-
bil Tarlaua 5/Parcela 234 în suprafaþã de 7142
mp, nr. cad. 655,CF 646, în loc. Robãneºti, preþ
pornire licitaþie 3500 lei, exclusiv TVA; - teren
extravilan arabil Tarlaua 5/Parcela 236 în supra-
faþã de 5000 mp, în loc. Robãneºti, preþ pornire
licitaþie 2600 lei, exclusiv TVA. Cota de taxã pe
valoarea adãugatã pentru vânzarea bunurilor
imobile este stabilitã în conformitate cu preve-
derile Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare. Creditori urmãritori: A.F.P.M. Craiova.
Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilitã
pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea
bunurilor sunt invitaþi sã prezinte, pânã la ter-
menul de vânzare sau, în cazul vânzãrii prin lici-
taþie, pânã în ziua precedentã termenului de
vânzare: oferte de cumpãrare; în cazul vânzãrii
la licitaþie, dovada plãþii taxei de participare sau
a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de ga-
ranþie bancarã. Taxa de participare reprezintã 10%
din preþul de pornire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei,
în contul IBAN RO32TREZ291.50.67XXX005065,
cod fiscal 4416952 deschis la Trezoreria A.F.P.M.
Craiova; împuternicirea persoanei care îl repre-
zintã pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naþionalitate românã, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de oficiul registru-
lui comerþului; pentru persoane juridice strãine,
actul de înmatriculare tradus în limba românã;
pentru persoanele fizice strãine,copie de pe
paºaport (cu respectarea prevederilor Legii nr.
312/2005); pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emisã
de organele fiscale cã nu au obligaþii fiscale
restante, urmând sã se prezinte la data stabilitã
pentru vânzare ºi la locul fixat în acest scop. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestaþie la instanþa judecãtoreas-
cã competentã, în termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cunoºtinþã, în conformitate

cu prevederile art. 172-173 din Ordonanþa Gu-
vernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare. Licitaþia începe
de la cel mai mare preþ din ofertele de cumpã-
rare scrise, dacã acesta este superior preþului
de pornire la licitaþie, iar în caz contrar va înce-
pe de la acest din urmã preþ. Adjudecarea se
face în favoarea participantului care a oferit cel
mai mare preþ, dar nu mai puþin decît preþul de
pornire. Taxa de participare nu se restitue ofer-
tanþilor care nu s-au prezentat la licitaþie , celui
care a refuzat încheierea procesului-verbal de
adjudecare, precum ºi adjudecatarului care nu
a plãtit preþul. Potrivit dispoziþiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare, când urmeazã sã se ia mãsuri de exe-
cutare silitã, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informaþii suplimentare, vã
puteþi adresa la sediul A.F.P.M. Craiova, str.
“Mitropolit Firmilian” nr. 2, cam. 10, sau la tele-
fonul nr. 0251/402285.
TITULARI: IVAN VALENTIN BOGDAN ºi DRAGO-
MIR CRISTIAN anunþã publicul interesat asu-
pra declanºãrii etapei de încadrare cf. HG 1076/
2004 privind procedura evaluãrii de mediu
pentru planuri ºi programe, în vederea obþine-
ii avizului de mediu pentru PUZ – PARC ENER-
GIE FOTOVOLTAICÃ, MUNICIPIUL CALAFAT,
TARLA 105, PARCELE P70, P70/1, P71, P73, P74,
P74/1, P47, P48, P48/1, P48/3 – JUD. DOLJ. Pri-
ma versiune a planului poate fi consultatã la
sediul – A.R.P.M. Craiova, judeþul Dolj, strada
“Petru Rareº” nr. 1, din data de 22.02.2013 (data
apariþiei primului anunþ) Luni – Joi între orele
9.00-14.00 ºi Vineri între 9.00-11.30. Publicul
interesat poate transmite în scris comentarii ºi
sugestii pânã la data de 12.03.2013 (în termen
de 15 zile calendaristice de la data publicãrii
celui de-al doilea anunþ) la A.R.P.M. Craiova,
judeþul Dolj, strada “Petru Rareº” nr. 1, e-mail:
arpmdj@anpm.ro, în zilele de Luni-Joi între
orele 9,00-14,00 ºi Vineri între orele 9.00-11.30.
TITULARI: IVAN VALENTIN BOGDAN ºi DRA-
GOMIR CRISTIAN anunþã publicul interesat
asupra declanºãrii etapei de încadrare cf. HG
1076/2004 privind procedura evaluãrii de
mediu pentru planuri ºi programe, în vede-
rea obþineii avizului de mediu pentru PUZ –
PARC ENERGIE FOTOVOLTAICÃ, MUNICIPIUL
CALAFAT, TARLA 105, PARCELE P32, P33,
P34, P35, P36 – JUD. DOLJ. Prima versiune a
planului poate fi consultatã la sediul – A.R.P.M.
Craiova, judeþul Dolj, strada “Petru Rareº” nr.
1, din data de 22.02.2013 (data apariþiei pri-
mului anunþ) Luni – Joi între orele 9.00-14.00
ºi Vineri între 9.00-11.30. Publicul interesat
poate transmite în scris comentarii ºi suges-
tii pânã la data de 12.03.2013 (în termen de 15
zile calendaristice de la data publicãrii celui
de-al doilea anunþ) la A.R.P.M. Craiova, jude-
þul Dolj, strada “Petru Rareº” nr.1, e-mail: ar-
pmdj@anpm.ro, în zilele de Luni-Joi între orele
9.00-14.00 ºi Vineri între orele 9.00-11.30.
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TITULARI: IVAN VALENTIN BOGDAN ºi DRAGOMIR
CRISTIAN anunþã publicul interesat asupra declan-
ºãrii etapei de încadrare cf. HG 1076/2004 privind
procedura evaluãrii de mediu pentru planuri ºi pro-
grame, în vederea obþineii avizului de mediu pen-
tru PUZ – PARC ENERGIE FOTOVOLTAICÃ, MUNI-
CIPIUL CALAFAT, TARLA 105, PARCELE P63, P64,
P65, P66, P69/LOT1 – JUD. DOLJ. Prima versiune
a planului poate fi consultatã la sediul – A.R.P.M.
Craiova, judeþul Dolj, strada “Petru Rareº” nr.1, din
data de 22.02.2013 (data apariþiei primului anunþ)
Luni – Joi între orele 9.00-14.00 ºi Vineri între 9.00-
11.30. Publicul interesat poate transmite în scris
comentarii ºi sugestii pânã la data de 12.03.2013
(în termen de 15 zile calendaristice de la data pu-
blicãrii celui de-al doilea anunþ) la A.R.P.M. Craiova,
judeþul Dolj, strada “Petru Rareº” nr.1, e-mail: ar-
pmdj@anpm.ro, în zilele de Luni-Joi între orele 9.00-
14.00 ºi Vineri între orele 9.00-11.30.
TITULARI: IVAN VALENTIN BOGDAN ºi DRAGOMIR
CRISTIAN anunþã publicul interesat asupra declan-
ºãrii etapei de încadrare cf. HG 1076/2004 privind
procedura evaluãrii de mediu pentru planuri ºi pro-
grame, în vederea obþineii avizului de mediu pen-
tru PUZ – PARC ENERGIE FOTOVOLTAIC, MUNICI-
PIUL CALAFAT, TARLA 105, PARCELE P81, P82,
P83, P84, P85, P86, P87 – JUD. DOLJ. Prima versiu-
ne a planului poate fi consultatã la sediul – A.R.P.M.
Craiova, judeþul Dolj, strada “Petru Rareº” nr. 1, din
data de 22.02.2013 (data apariþiei primului anunþ)
Luni – Joi între orele 9.00-14.00 ºi Vineri între 9.00-
11.30. Publicul interesat poate transmite în scris
comentarii ºi sugestii pânã la data de 12.03.2013
(în termen de 15 zile calendaristice de la data pu-
blicãrii celui de-al doilea anunþ) la A.R.P.M. Craiova,
judeþul Dolj, strada “Petru Rareº” nr.1, e-mail: ar-
pmdj@anpm.ro, în zilele de Luni-Joi între orele 9.00-
14.00 ºi Vineri între orele 9.00-11.30.
Comuna Bistreþ anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul MODERNIZARE
DRUM COMUNAL DC2A, propus a fi amplasat în
comuna Bistreþ. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, stra-
da “Petru Rareº” nr. 1, ºi la sediul Primãriei
Bistreþ, în zilele de L-V, între orele 9.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj, strada “Petru Rareº” nr. 1.
BUF-ªEFÃNESCU ALINA cu domiciliul în munici-
piul Bucureºti, strada “Veteranilor” nr. 4, bloc M14,
scara 1, apartament 17, pentru S.C. XALANDINE
ENERGY S.R.L., anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj în cadrul procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului – fãrã acord de mediu/fãrã
evaluare adecvatã pentru proiectul „CONSTRUI-
RE PARC FOTOVOLTAIC” propus a fi amplasat în
comuna Leu, T56, P8, 13, judeþul Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada
“Petru Rareº” nr. 1, în zilele de L-V, între orele 9.00-
14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de inter-
net www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poa-
te înainta comentarii/observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare pânã la data de 26.02.2013.

Anunþul tãu! ANUNÞ DEZBATERE PUBLICÃ
 PUZ Staþie Transfer deºeuri, oraºul Filiaºi, jud. Dolj

Consiliul Judeþean Dolj, cu sediul în Craiova, str.
“Unirii” nr. 19, judeþul Dolj, anunþã Dezbaterea
publicã a Planului Urbanistic Zonal – Staþie de
Transfer deºeuri, T114 P74/2, oraº Filiaºi, jud. Dolj
– ºi a Raportului de Mediu.

Dezbaterea publicã va avea loc în data de
09.04.2013, la sala de ºedinþe a Primãriei oraºului
Filiaºi, începând cu ora 14.00.

 Documentaþia poate fi consultatã de cãtre per-
soanele interesate pe site-ul APM Dolj: www.ar-
pmdj.anpm, la sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, str. “Petru Rareº” nr. 1, Craiova, jude-
þul Dolj, precum ºi pe site-ul CJ Dolj:www.cjdolj.ro
ºi la sediul Consiliului Judeþean Dolj.

Observaþiile/contestaþiile publicului se pot  trans-
mite în scris la sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, str. “Petru Rareº” nr. 1, Craiova (tel:
0251.30.010, fax: 0251.419.035, e-mail: office-
@arpmdj.anpm.ro) pânã la data de 04.04.2013.

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

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

CURSURI
CURSURI DE 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 ori-
ce 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.
Contact: 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, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon:
0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. 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 Ba-
riera Vâlcii (Spiact). Tele-
fon: 0251/328.244; 0760/
884.433.
Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT
2 CAMERE, DRÃGÃ-
NEªTI-OLT. TELEFON:
0763/265.251.
Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine.
Telefon: 0741/252.102,
dupã ora 17.00.
Vând apartament 2 camere
în centru. Telefon: 0351/
809.691; 0770/682.554.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.

Vând apartamnet 2 came-
re decomandate, balcon
mare, cu puþine îmbunãtã-
þiri, zona Ciupercã etaj 4/10.
Preþ negociabil. Telefon:
0351/459.222.
Particular, vând apartament
decomandat, îmbunãtãþiri,
zona SIF, 43.000 euro. Te-
lefon: 0754/473.757.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie, vis-
a-vis de Spitalul Militar. Te-
lefon: 0745/456.302.
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunã-
tãþiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând sau schimb 3 came-
re semidecomandate +
WC de serviciu, 70 mp, et.
2, cu apartament 2 came-
re + diferenþa. Telefon:
0762/047.095.

Vând (schimb) apartament
3 camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + dife-
renþã imobil, ultra-îmbunã-
tãþit, este pretabil firmã. Te-
lefon: 0725/533.042; 0771/
510.726.
Vând sau schimb 3 came-
re Calea Bucureºti cu 2,
comfort I, etaj inferior, plus
diferenþa. Telefon: 0762/
047.095.
Vând apartament 3 came-
re, Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 came-
re decomandate, etaj 1, lân-
gã stadionul Tineretului,
65.000 euro. Telefon: 0733/
946.776; 0351/809.320.
Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament
3 camere, 4/4, Rotonda,
gresie, faianþã, AC, termo-
pane, centralã proprie, preþ
negociabil. 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
Vând vila zonã sigurã,
centralã, lângã Facultatea
de Agronomie, teren 462
m2, garaj. Telefon: 0726/
275.943.
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi

completãrile ulterioare privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în
data de 26.02.2013, ora 14.00 la sediul Consiliului Judeþean.

       ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltu-

ieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe trimestrul I al anului 2013.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltu-

ieli al activitãþii autofinanþate pe anul 2013 al Bibliotecii Judeþene ”Alexan-
dru ºi Aristia Aman”.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuieli-
lor pentru persoanele adulte cu handicap aflate în centrele rezidenþiale subor-
donate Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea utilizãrii excedentului bugetar al
anului 2012 pentru finanþarea cheltuielilor secþiunii de dezvoltare în anul 2013.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcþiilor
publice pe anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeþean
Dolj, precum ºi aprobarea Planului de ocupare a funcþiilor publice pe anul
2013 al Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a Persoanelor Dolj, al
Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj ºi al
Camerei Agricole Dolj.

6. Proiect de hotãrâre privind constituirea comisiei de evaluare pe anul
2012 a managementului Muzeului de Artã Craiova ºi a managementului
Muzeului Olteniei Craiova.

7. Proiect de hotãrâre privind constituirea comisiei de evaluare pe anul
2012 a managementului Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promo-
varea Culturii Tradiþionale Dolj ºi a managementului ªcolii Populare de Arte
ºi Meserii ”Cornetti”.

8. Proiect de hotãrâre privind constituirea comisiei de evaluare pe anul
2012 a managementului Bibliotecii Judeþene ”Alexandru ºi Aristia Aman”.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii
pentru Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi Aristia Aman”.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii
pentru Unitatea Medico-Socialã Melineºti.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii
pentru Unitatea Medico-Socialã Bechet.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii

pentru ªcoala Specialã ”Sfântul Mina” Craiova.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii

pentru ªcoala Gimnazialã Specialã ”Sfântul Vasile” Craiova.
14. Proiect de hotãrâre privind schimbarea administratorului unui spaþiu

situat în incinta ªcolii Speciale ”Sfântul Vasile”.
15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei, statului de funcþii

ºi a regulamentului de organizare ºi funcþionare la S.C. PARC TURISM S.A.
CRAIOVA.

16. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Consiliului
Judeþean Dolj la S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA pentru a aproba în adu-
narea generalã ordinarã nota de fundamentare a bugetului de venituri ºi chel-
tuieli pe anul 2013, bugetul de venituri ºi cheltuieli pe anul 2013 ºi progra-
mul de investiþii al S.C. PARC TURISM S.A. pe anul 2013.

17. Proiect de hotãrâre privind unele modificãri ºi completãri la actul
constitutiv al S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA.

18. Proiect de hotãrâre privind modificarea elementelor de identificare
ale bunurilor situate în Craiova, str. General Dragalina nr. 60A.

19. Proiect de hotãrâre privind constatarea existenþei în administrarea
Consiliului Judeþean Dolj a construcþiilor A1.6 – A1.10 – aparþinând dome-
niului public al judeþului Dolj – situate în Craiova, str. Jieþului nr. 19-21.

20. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã a unui spaþiu de
30 mp cãtre Asociaþia ”Grupul de Acþiune Localã Colinele Olteniei”.

21. Proiect de hotãrâre privind darea în administrare la unele consilii lo-
cale a unor imobile aparþinând domeniului public al judeþului Dolj.

22. Proiect de hotãrâre privind încetarea administrãrii de cãtre R.A. ROMAT-
SA D.S.N.A. Craiova a imobilului situat în comuna Robãneºti, T45, P399/4.

23. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii nr. 217/16.11.2012
a Consiliului Judeþean Dolj referitoare la solicitarea de trecere a unui teren
din domeniul public al statului în domeniul public al judeþului Dolj.

24. Proiect de hotãrâre privind modificarea arondãrii actuale a localitãþii
Dobreºti privind activitãþile de evidenþã a persoanelor.

25. Proiect de hotãrâre privind modificarea componenþei comisiei tehni-
ce de amenajare a teritoriului ºi urbanism ºi aprobarea regulamentului de
funcþionare a comisiei.

26. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru prestaþiile spe-
cifice, realizate de Consiliul Judeþean Dolj, în domeniul serviciilor de trans-
port public judeþean.

27. Proiect de hotãrâre privind eliberarea licenþelor de traseu pentru cur-
sele regulate speciale efectuate de operatorul S.C. ASY TOUR S.R.L. Malu
Mare, jud. Dolj pe traseele Craiova – Pieleºti ºi Castranova – Cârcea (Banu
Mãrãcine).

28. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã

Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

 NR. 62      Emisã astãzi, 21.02.2013

Contrasemneazã,
  P R E ª E D I N T E,      SECRETAR,

          ION PRIOTEASA   GHEORGHE BARBÃRASÃ

Casã 4 camere, bucãtãrie,
baie, beci, suprafaþã 108
mp, teren 275 mp, gaze,
apã, încãlzire centralã,
Aleea 6 Brestei. 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.
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 came-
re, baie cu boiler electric,
curte mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã con-
struitã: 600 mp). Preþ:
35.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0760/295.905.
Vând casã în comuna Brã-
deºti, sat Brãdeºtii Bãtrâni.
Telefon: 0743/888.255.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.

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
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize zonã
centralã. 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 bunã cu anexe,
teren intravilan ºi extravilan
în comuna Bulzeºti, sat
Stoiceºti. 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 Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, te-
ren 400 mp, 2 ieºiri, vad
comercial. Telefon: 0764/
735.304.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.

Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp te-
ren, vie, grãdinã, pomi, în
Livezi – Podari. Telefon/fax:
0251/522.579.
Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe,
gaz, apã, canal, curte, 161
mp, preþ 45.000 euro, ne-
gociabil. Informaþii la tele-
fon: 0723/537.111.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua
“Bãlceºti” nr. 54, vinde
sãmânþã de porumb Olt
ºi F376, floarea-soarelui

Favorit ºi Performer,
lucernã, orzoaicã, ovãz
ºi mazãre la cele mai
mici preþuri. Relaþii

suplimentare la
telefoanele: 0251/468.159

0785/292.188

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

TERENURI
VÂND teren agricol coma-
sat. Relaþii telefon:  0728/
048.066.
Vând teren intravilan, 3500
mp, situat în Popoveni, cu 23
m deschidere la strada prin-
cipalã, cu toate facilitãþle ºi în
condiþii avantajoase. Telefon:
0723/546.694.
Vând teren Albeºti, intravilan.
Telefon: 0762/090.223;
0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren intravilan 400 mp
situat în Segarcea, strada
“Unirii” nr. 29F (în spatele li-
ceului), cadastru ºi 3300 mp
vie (parþial defriºatã) situatã
pe linia mare în plai. Tele-
fon: 0251/428.415.
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 500 mp, “Lac
Avioane”. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.

Vând pãdure POPEªTI –
VÂLCEA. Telefon: 0766/
304.708.
Vând  teren zona Tribu-
nal Judeþean, str. “Iancu
Jianu”. 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 Vârvorul de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate fa-
cilitãþile 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. Te-
lefon: 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,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând Opel Astra H, an
2007, înmatriculat RO, preþ
5300 euro. Telefon: 0761/
647.718.
Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatriculatã
în Bulgaria, stare de funcþi-
onare, 700 euro, negocia-
bil. Telefon: 0769/682.917.
Pontiac Transporter 2,3
cm, benzinã, fabricaþie 93,
în stare de funcþionare, ne-
rulatã în þarã – 550 euro,
negociabil. Telefon. 0769/
682.917.

Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil. Te-
lefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0767/
116.092.

VÂNZÃRI
DIVERSE

Vând grâu nou, comuna
Terpeziþa, 1 leu/kg. Telefon:
0760/191.641.
Butelii aragaz, douã focuri
pentru voiaj. Arcuri spirale
suspensii autoturism Merce-
des 190D, 1966. 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
lãþime ºi plug PP2 pentru
tractor U 45. Telefon: 0757/
624.843.
Vând pianinã Goltermann.
Telefon: 0746/241.210.
Vând bibliotecã, pat, servan-
tã, canapea, ºifonier, vitrinã,
bufet, aspirator. Telefon:
0351/410.939.
Vând gâºte albe (idem lebe-
de ca aspect) la 50 km de
Craiova, 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,
montate 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 ste-
reo 205 nouã, piei bovinã
argãsite, calculator pentru
instruire copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoare.
Telefon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã. Preþ
negociabil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând centralã Vailand 26
kw, membranã, apã caldã,
defectã. Telefon: 0721/
483.933.
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. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3  canate  lemn, uºã
apartament din lemn. Tele-
fon: 0251/410.573.

Vând avantajos ºifonier, vi-
trinã, maºini de cusut, co-
voare, încãlzitor pe gaze,
instant apã pe gaze, haine
din piele. Telefon: 0745/
753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat
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. Te-
lefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã co-
pil, covor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubiliarã
argint 25 gr, Carol I 1881,
300 euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.

Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m, tã-
blii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excepþi-
onal. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi
culoare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
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.
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Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13 cu
jantã, aragaz  voiaj douã
ochiuri cu butelie, alternator
12V nou, delcou  motor Da-
cia nou. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând aparat de sudurã se-
miautomat, flux argon, mar-
ca Telelwin, plus mascã pro-
fesionalã electronicã, preþ
1.500 lei ºi picamer marca
Bosh preforator ºi demola-
tor la preþul de 1.500 lei. Te-
lefon: 0769/880.705.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Vând camerã cãmin Craio-
viþa Nouã. Telefon: 0736/
429.876;  0758/937.083.

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

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

DIVERSE
Cumpãr dormitor sculptat,
canapea, fotolii mãsuþã hol.
Telefon: 0761/824.947.
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, argintãrii,
sãbii, obiecte regaliste, acte,
antichitãþi. Telefon: 0723/
926.322.
Cumpãr oglindã mare,
NU dreptunghiularã. Te-
lefon: 0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Doresc sã închiriez sau sã
cumpãr garsonierã – Braz-
dã în blocurile G4, G5, sau
G6. Telefon: 0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de aparta-
ment decomandat, Brazda
lui Novac. Telefon: 0762/
267.631.
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.
Închiriez spaþiu comercial
53 mp, str. “Amaradia” nr.
56, parter bloc (fosta Co-
fetãrie Amaradia) 5 Euro
mp. Telefon: 0744/550.349.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere modificat
în 4 camere, blocurile K,
strada Pãltiniº, parter, ac-
ces bilateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.

Ofer spre închiriere apar-
tament 2 camere, deco-
mandate, ultracentral, etaj
2, mobilat, liniºte ºi igienã
deplinã, microcentralã, aer
condiþionat. Telefon: 0756/
028.300, 0722/956.600.
Închiriez garsonierã Calea
Bucureºti (zona Institut),
complet mobilatã ºi utila-
tã. Telefon: 0764/855.169.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Particular vând sau 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. Tele-
fon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depo-
zit materiale) la casã, 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 po-
liclinicã privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

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 Cra-
iova, caut doamnã pentru
prietenie sau cãsãtorie. Te-
lefon: 0740/895.691.

Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã copii.
Telefon: 0747/072.472.

DIVERSE
ASOCIAÞIA CADRELOR
MILITARE ÎN REZERVÃ
DIN M.A.I. “FILIALA
DOLJ” ROAGÃ PENSIO-
NARII STABILIÞI ÎN JU-
DEÞUL DOLJ  SÃ CON-
TACTEZE DIRECT SAU
TELEFONIC FILIALA ÎN
ZILELE DE MARÞI ªI JOI
ÎNTRE ORELE 09,00-
13,00, PENTRU NOI CO-
MUNICÃRI. TELEFOA-
NE: 0351/462.842; 0251/
590.242.
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 pen-
tru familie. Telefon:
0724/512.304.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc, contra 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.
Telefon: 0251/428.437.

PIERDERI
Pierdut borsetã cu docu-
mente pe nunele Covei
Horea. Gãsitorului ofer  re-
compensã. Telefon: 0764/
292.916.

DECESE
Cu inimile zdrobite de
durere Gheorghe ºi
Nicuþa Miertescu pã-
rinþi, Monica soþie ºi
Ana Maria fiicã, anun-
þã decesul fulgerãtor al
fiului, DAN DOBRICÃ
MIERTESCU, în vârstã
de 57 de ani. Corpul
neîsufleþit este depus
la Capela Sineasca.
Înmormântarea va
avea loc azi, 22 fe-
bruarie 2013, la ora
11.00. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
CONDOLEANÞE
Colegii din Redacþa
publicaþiei RAÞIUNEA
sunt alãturi de domnul
Gheorghe Miertescu la
dispariþia fulgerãtoare
a fiului DAN DOBRICÃ
MIERTESCU, om de o
aleasã nobleþe sufle-
teascã ºi transmit sin-
cere condoleanþe fami-
liei îndoliate.

Familia Elena ºi Costel
Bazãverde deplânge tre-
cerea în nefiinþã a bunu-
lui prieten DOBRICÃ
MIERTESCU ºi îºi exprimã
întreaga compasiune pen-
tru familia greu încercatã.
Conducerea cenaclului
Epigramiºtilor Olteni ºi
personal preºedintele Pe-
tre Gigea este alãturi de
colegul nostru Gheorghe
Miertescu la marea dure-
re provocatã de pierderea
fiului DOBRICÃ ºi trans-
mite condoleanþe familiei.
COMEMORÃRI

Azi, 22 februarie 2013, se
împlinesc 3 ani de când a
plecat în nefiinþã, singu-
rul fiu DUMITRU DAN
VELICAN. Luminã, la-

crimi ºi flori pentru sufle-
tul lui bun, mama ºi cei
care l-au cunoscut.
Familia îndureratã anun-
þã cã se împlinesc 40 de
zile de la decesul regre-
tatului Ing. ARISTIDE
ZÃVOIANU ºi mulþumeº-
te tuturor celor care i-au
fost alãturi.
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Digi Sport 1

20:00 – FOTBAL – Liga I: Gaz Metan
Mediaº – Gloria Bistriþa / 22:30 – FOTBAL
– Camp. Spaniei: Bilbao – Sociedad.
Digi Sport 2

10:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE –
Festivalul Olimpic al Tineretului European
(Braºov) / 14:30 – HOCHEI – Festivalul
Olimpic al Tineretului European: finala /
18:00 – BASCHET (F) – Euroliga: CSM
Târgoviºte – Spartak Moscova / 20:00  –
BASCHET (M) – Euroliga: Anadolu Efes
Istanbul – ÞSKA Moscova / 21:45 – BAS-
CHET (M) – Euroliga: Real Madrid – Alba
Berlin.
Digi Sport 3

12:00 – PATINAJ ARTISTIC – Festiva-
lul Olimpic al Tineretului European / 17:00

– HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: CSM
Ploieºti – HC Zalãu / 19:30 – HOCHEI –
Liga MOL: HSC Miercurea Ciuc – ASC
Corona Braºov / 21:45 – RUGBY (Anglia):
Gloucester – Worcester Warriors.
Dolce Sport

22:30 – TENIS ATP: Memphis (SUA).
TVR 1

10:30 – BIATLON, SCHI ALPIN, SÃ-

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TUR

Silvio Berlusconi pare sã fi des-
coperit leacul pentru jocul nimi-
citor al Barcelonei. Pentru con-
fruntarea de miercuri searã, mag-
natul italian i-a trimis sarcinã an-
trenorului Allegri sã acorde o aten-
þie specialã principalilor oameni ai
“furiei” blau-grana, Messi, Inies-
ta ºi Xavi. Iar tehnicianul s-a con-
format, fiecare dintre starurile ca-
talanilor având mãcar doi “paz-
nici” în momentul preluãrii balo-
nului. Rezultatul: Barça a fost ca
ºi inexistentã la poarta lui Abbiati.

AC Milan nu s-au concentrat
însã doar pe anihilarea adversa-
rului. Italienii au stat la cutie, aº-
teptând momentul potrivit pentru
a lovi, iar acesta a venit dupã pa-
uzã. O loviturã liberã aparent ba-
nalã s-a transformat în fazã de gol
cu puþin noroc ºi cu ajutor din
partea arbitrilor, care au clipit fix
atunci când mingea s-a oprit în
braþul lui Zapata. Boateng (56) a

Scala fotbalului italian, martora unei surprize de proporþii!

„Diavolul” milanez a ridiculizat celebra tiki-taka„Diavolul” milanez a ridiculizat celebra tiki-taka„Diavolul” milanez a ridiculizat celebra tiki-taka„Diavolul” milanez a ridiculizat celebra tiki-taka„Diavolul” milanez a ridiculizat celebra tiki-taka
Tactica pusã la cale de Berlusconi, pur ºi simplu infailibilã

mulþumit ºi a ºutat fãrã ezitare de
la 14 metri pentru un gol care a
fãcut ca “San Siro” sã explodeze.

Barcelona pãrea anesteziatã,
însã “diavolii” tot nu s-au avântat
sã dea lovitura fatalã. Iniesta pu-
tea fi providenþial din nou pentru
catalani, însã ºutul sãu a trecut la
o palmã de poarta lui Abbiati, iar
golul a picat tot în poarta lui Val-
des. Dupã o fazã cursivã, El Sha-
arawy l-a lãsat singur cu Valdes
pe Muntari, care a închis meciul
(81) cu un voleu din 7 metri: 2-0!
Barcelona a încheiat jocul sfârºi-
tã, imagine a lui Puyol, cãpitanul
abandonînd terenul rãnit la cap.
S-a terminat ºi drumul ei în Ligã
în faþa acestui furios Milan?

“Este rãu sã pierdem cu 0-2.
N-am jucat bine ºi nu ne-am cre-
at ocazii, este adevãrat, dar sunt
convins cã va fi cu totul altceva
la meciul retur. Vom evolua dife-
rit în faþa propriilor suporteri cã-

rora le-am rãmas datori”, a decla-
rat dupã meci Jordi Roura, secun-
dul lui Tito Vilanova, tehnician
aflat în continuare în Statele Uni-
te, din cauza unor grave proble-
me de ordin medical.

Pe “San Siro”, Barça a avut
doar 6 ºuturi spre poartã faþã de
8 câte a avut AC Milan. Numai
douã mingi ale catalanilor au prins
spaþiul porþii faþã de 6 ºuturi ca-
drate ale milanezilor. Singurul pa-
rametru la care catalanii au fost
peste italieni a fost posesia, 66 faþã
de 34 la sutã.
Milan: Abbiati – Abate, Mexes,

Zapata, Constant – Montolivo,
Ambrosini, Muntari – Boateng,
Pazzini (Niang 75), El Shaarawy
(Traore 87). Antrenor: M. Allegri
Barcelona: Valdes – Dani Al-

ves, Pique, Puyol (Mascherano
88), Jordi Alba – Xavi, Busqu-
ets, Fabregas (Alexis 62) – Pe-
dro, Messi, Iniesta. Antrenor: J.
Roura.

A arbitrat Craig
Thomson (Scoþia).

Remizã
la Istanbul

Galata lui Sneijder
ºi Drogba a pornit
vijelios miercuri sea-
rã, dar Schalke (în
continuare fãrã Ma-
rica, accidentat) a li-
niºtit-o. Nu trecuse-
rã decât 12 minute
când, dupã un

triunghi Drogba – Sel-
cuk – Burak Yilmaz,
ultimul l-a depãºit ele-
gant pe Howedes,
boltã cu cãlcâiul, ºi
ºutul a fost nimicitor.

Incredibil, reuºita
cu numãrul 7 a ata-
cantului în actuala
ediþie de Ligã, dintr-
un total de 8 ale for-
maþiei sale.

Adversara CFR-
ului din grupe ar fi
putut sã facã apoi  2-
0, dacã mingea lui
Hamit Altintop nu s-
ar fi izbit de transver-
salã (18). În ultimul
minut al primei reprize, pe un
atac al gazdelor, camerunezul
Nounkeu a pierdut balonul la 60
de metri de propria poartã, nemþii
au declanºat o contrã rapidã, din
trei pase Jones a rãmas singur la
16 metri, iar bomba acestuia s-a

oprit în plasã. La 1-1, Schalke are
prima ºansã.
Galatasaray: Muslera – Sabri

(Umut Bulut 83), Semih, Noun-
keu, Riera – Hamit Altintop (Ebo-
ue 66), Felipe Melo, Selcuk –
Sneijder (Amrabat 46) – Burak

Yilmaz, Drogba. An-
trenor: F. Terim.
Schalke: Hildebrand

– Hoger, Howedes,
Matip, Kolasinac – J.
Jones, Neustadter –
Farfan, Draxler (Bar-
netta 84), Bastos –
Huntelaar (Pukki 75).
Antrenor: J. Keller

A arbitrat William
Collum (Scoþia).

Returul celor douã
jocuri de miercuri va
avea loc în 12 martie.

Meciurile tur din optimile
Champions League s-au înche-
iat, iar concluziile sunt dintre
cele mai interesante. Calificatã
în aceastã fazã cu patru echipe,
numãr record, Spania ar putea
rãmâne fãrã nici una. Fapt fãrã
precedent mãcar în ultimii ani!
Nemainsistând pe eºecul Barce-
lonei de la Milano, Valencia este
ca ºi eliminatã de PSG, dupã 1-2
pe „Mestalla”, în timp ce Real
Madrid ºi Malaga au misiuni
dintre cele mai grele cu Man-
chester United ºi FC Porto.
„Galacticii” vor merge în Anglia
cu dezavantajul unui 1-1 pe
„Bernabeu”, iar formaþia andalu-
zã trebuie sã întoarcã un inco-
mod 0-1.

De partea cealaltã a baricadei
se plaseazã Germania. Redutabi-
la Bayern e 99,99 la sutã în
sferturi, dupã 3-1 „afarã” cu
Arsenal, fazã unde ar sunt

Spania, ºanse reale sã-ºi piardã
toate cele patru reprezentante!

La polul opus, Germania

premize sã fie însoþitã atât de
Schalke cât ºi de Dortmund. Ca
ºi gruparea din Gelsenkirchen,
Borussia pleacã în returul de
acasã, cu ªahtior-ul lui Lucescu,
tot la adãpostul unei remize, însã
una mai valoroasã, 2-2.

În fine, atacând ºi ultimul
duel, Juventus are de îndeplinit
doar o simplã formalitate cu
Celtic, dupã un sec 3-0 în
Scoþia.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
RITURI CU SCHIURILE, PATINAJ AR-
TISTIC, HOCHEI  – Festivalul Olimpic al
Tineretului European (transmisii alterna-
tive).

Sport.ro

20:00 – BOX – Gala de la Galaþi (main-
eventul galei este reprezentat de meciul în
care românul Cristian Ciocan îºi va apãra
titlul de campion european WBO la cate-
goria grea în faþa ucraineanului Oleksiy
Mazikin).

Eurosport

10:45 – COMBINATA NORDICÃ – CM
Val Di Fiemme (Italia): masculin, DT 106 /
15:45 – COMBINATA NORDICÃ – CM
Val Di Fiemme (Italia): Gundersen / 16:45

– SÃRITURI CU SCHIURILE – CM Val
Di Fiemme (Italia): feminin, DT 106 / 18:45

– SÃRITURI CU SCHIURILE – CM Val
Di Fiemme (Italia): masculin, calificãri /
21:30 – BOX – Gala de la Galaþi.

Eurosport 2

11:30 – SCHI ALPIN – CM Meribel
(Franþa): feminin, coborâre / 19:00 – FOT-
BAL – Liga secundã germanã: Erzgebirge
Aue – VfR Aalen /  21:30  – FOTBAL –
Camp. Germaniei: Freiburg – Frankfurt.
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LIGA I – ETAPA A XX-A

Vineri
Gaz Metan – Gloria Bistriţa – ora 20.00 (Digisport 1)

Sâmbătă
Concordia – CS Turnu Severin – ora 15.00 (Digisport 1)
Ceahlăul – Pandurii – ora 17.30 (Digisport 1)
CSMS Iaşi – Rapid – ora 20.00 (Digisport 1)

Duminică
Oţelul – Petrolul – ora 18.00 (Digisport 1)
Dinamo – FC Braşov – ora 20.00 (Antena 1)

Luni
Astra Giurgiu – Viitorul – ora 18.00 (Digisport 1)
„U” Cluj – Steaua – ora 19.30 (Dolcesport 1)
FC Vaslui – CFR Cluj – ora 20.30 (Digisport 1)

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XIX- A

Steaua 19 15 2 2 46-15 47
Astra 19 11 4 4 40-21 37
Vaslui 19 10 5 4 30-18 35
Pandurii 19 10 5 4 30-25 35
CFR Cluj 19 9 5 5 37-24 32
Petrolul 19 8 7 4 27-17 31
Dinamo 19 8 6 5 30-23 30
FC Braşov 19 7 5 7 26-27 26
Rapid 19 7 5 7 21-22 26
Concordia 19 6 6 7 18-28 24
Oţelul 19 5 7 7 23-27 22
Mediaş 19 5 6 8 19-27 21
Viitorul 19 4 9 6 22-25 21
Ceahlăul 19 5 5 9 23-35 19
CSMS Iaşi 19 5 3 11 18-25 18
„U” Cluj 19 4 5 10 18-34 17
Severin 19 2 6 11 18-29 12
Bistriţa 19 2 6 11 13-36 12

6

5

4

* Primele 3 echipe plus câştigătoarea Cupei
României vor evolua în cupele europene, în timp
ce ultimele patru clasate vor retrograda.

După cum a început
meciul care a deschis
cuplajul voleibalistic din
Polivalentă, cele câteva
sute de spectatori ar fi
putut crede că SCM Cra-
iova este campioana, iar
Tomis Constanţa o echi-
pă de p lu ton , care s e
zbate să intre în play-off.
La jumătatea p rimulu i
set, Craiova conducea
cu 14-6 şi an t renoru l
part icipan tei în  Liga
Campionilor îş i epuiza-
se deja time-ou t-urile.
Servele Elenei Butnaru
au readus  Tomisu l în
joc, îns ă craiovencele
nu au scăpat  primul set,
adjudecat cu ceva emoţ ii însă. Par-
tea s ecundă a consemnat reven irea
„sirenelor”, care însă au ratat multe
serve şi au permis pe final fetelor
lui Dudaş să revină în set. Numai că
Adriana Vâlcu , cea mai bună jucă-
toare a gazdelor, a  ratat serviciu l la

Baschetbaliştii s-au întâlnit cu elevii
de la Şcoala 39

Înainte de plec area spre
Miercurea Ciuc, programată în
după-amiaza ac easta, pentru
meciul cu Csikszereda din eta-
pa a 23-a a Ligii Naţionale, bas-
chetbaliştii de la SCM Univer-
sitatea Craiova au continuat şi
ieri promovarea sporturilor de
sală şi au fost prezenţi la Şcoa-
la Generală nr. 39, unde au au
oferit autografe şi au făcut poze cu elevii, fără a mai disputa însă un joc
demonstrativ. Meciul cu formaţia harghiteană se va juca sâmbătă, de la
ora 18, iar următoarea dispută în Sala Polivalentă va avea loc miercurea
viitoare, de la ora 20 (în direct la Digisport), când Dzambic şi ai săi vor
întâlni pe CSM Bucureşti.

Ştiri

Sâmbătă, cros în Parcul Romanescu
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, Asociaţia Judeţeană

de Atletism Dolj, Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu” şi CSM
Craiova organizează sâmbătă, 23 februarie 2013, etapa judeţeană a Cam-
pionatului Naţional de Cros. Acţiunea se va desfăşura în Parcul Nicolae
Romanescu (Hipodrom), începând cu ora 9, sportivii concurând la patru
categorii: copii, juniori, tineret şi seniori. De asemeena, DJTS Dolj şi
Asociaţia Judeţeană de Lupte Craiova organizează sâmbătă, 23 februarie
2013, concursul interjudeţean de lupte „Memorialul Ilie Marinescu”, ca-
tegorii: cadeţi şi copii, F+M. Acesta se va desfăşura în Sala Matei Basa-
rab, între orele 8 -17. Cluburile care vor participa la concurs sunt: CS
Minerul Motru, CS Pandurii Tg. Jiu, CSS Tg. Jiu, CSM Progresul Băi-
leşti, CSS 4 Bucureşti, CS Tîrgovişte, CS Mangalia, CS 23 August, CS
Deva, CSM Craiova, LPS Petrache Trişcu Craiova, CSU Craiova.

Ştiinţa a zdrobit Steaua
în Polivalentă

Băieţii lui Dănuţ Pascu se menţin pe locul secund şi se pregătesc
de un alt derby, cu Dinamo,  în deplasare

Craiova – Steaua este un derby
doar la nivel emoţional pentru su-
porterii craioveni, fiindcă la volei
bucureştenii nu mai emit vreo pre-
tenţie, cel puţin în actualul sezon.
Învingători şi în tur în sala adversă,
Vânătoru şi compania nu-şi făceau
vreo problemă nici înaintea jocului
de miercuri, în preambulul live al
serii de Champions League pentru
microbiştii din Bănie. Craiova a ob-
ţinut o nouă victorie la zero în Sala
Polivalentă în faţa unei echipe care
nu a opus nici un fel de rezistenţă şi
care s-a deplasat spre Bănie chiar
în ziua meciului. Mai mult, antre-
norul oaspeţilor nu l-a avut la dis-

Volei (m), Divizia A1,
etapa a 19-a

SCM Universitatea
Craiova - Steaua
Bucureşti3-0 (25-14, 25-
16, 25-15)

SCM Craiova: Laurenţiu Vână-
toru, Mihai Dumitrache, Nicuşor
Ghionea, Teodor Milotin, Dan
Borota, Ştefan Romanescu şi Vla-
dimir Jovic (libero). A mai jucat:
Bogdan Bratosin. Antrenori: Dă-
nuţ Pascu, Claudiu Mitru.

Steaua: Radu Toboşi, George
Carpen, Alexandru Borcoş, Risto
Nikolov, Rade Spasojevic, Cornel
Miron şi Marius Voicu (libero). Au
mai jucat: Ionuţ Manda, Andrei
Grigoraş, Raul Oprişor şi Cătălin
Miron. Antrenori: George Grigo-
rie, Răzvan Roşu

poziţie nici pe Rade Dacovic, acci-
dentat. Deşi la conferinţa de presă
Dănuţ Pascu era convins că la cu-
plaj vor veni 2-3.000 de spectatori,
aşa cum s-a întâmplat la primul „re-
gal voleibalistic”, doar puţin peste
o mie de suporteri s-au adunat să
vadă echipele craiovene în două
partide cu final preconizat. Au fost
trei seturi scurte adjudecate de alb-
albaştri, în faţa unei formaţii puţin
potente, care nu a avut răspuns la
spectacolul alb-albaştrilor. Cu aceste
trei puncte obţinute, oltenii rămân
pe poziţia secundă în clasament, la
un punct în faţa Unirii Dej, şi îşi
fac calcule pentru următorul der-
by, care îi va solicita de această dată,
în deplasare, cu Dinamo, sâmbătă,
de la ora 17. „Am întâlnit o echipă

tânără, care dacă este lăsată să joa-
ce poate crea probleme. Sunt mul-
ţumit că băieţii mei au jucat serios,
la punct, cum îmi place mie să spun
şi asta s-a văzut pe tabelă. Singurul
regret, ca să glumesc puţin, a fost
că am avut doar 1500 de spectatori
în tribune” a spus Dănuţ Pascu. De
partea cealaltă, George Grigorie,
antrenorul Stelei, s-a declarat dez-
amăgit de prestaţia echipei sale,
chiar dacă nu-şi făcea mari spe-
ranţe înaintea jocului: „Sincer nu
mă aşteptam să fim prima echipă
care câştigă la Craiova, pentru că
oltenii sunt o formaţie bună. Însă
nic i cu c e am jucat nu sunt de
acord. Sunt supărat pe lipsa de ati-
tudine a jucătorilor mei. Este un
rezultat ruşinos pentru Steaua”.

SCM Craiova a luat doar
un set campioanei

Fetele lui Dudaş au fost aproape
să smulgă un punct, însă au
ratat serva care ar fi împins în
prelungiri setul secund

Volei (f), Divizia A1, etapa a 19-a
SCM Universitatea Craiova – Tomis Constanţa

1-3 (25-22, 23-25, 13-25, 11-25)
SCM Universitatea: Ana Maria Ghionea, Alexandra Badea, Adriana Bobi,

Adriana Vâlcu, Sorina Buz, Aline Galan, Ioana Pristavu (libero). Au mai
jucat: Mihaela Ilina, Ramona Postea, Adriana Matei. Antrenor: Mircea Dudaş.

Tomis Constanţa: Diana Calotă, Dominique Lamb, Elena Butnaru, Tasha
Holness, Jasna Majstorovic, Cristina Cazacu şi Marina Vujovic (libero). Au
mai jucat: Claudia Gavrilescu, Nataşa Sevarika. Antrenor: Darko Zakoc

23-24 şi a trimis s etul în  tabăra ad-
vers ă. Următoarele două runde au
fost formalităţi pent ru campioană,
care nu a făcut un  joc deosebit, dar
s-a impus pe fondul unei evoluţii
modes te a Craiovei. Echipa din Bă-
nie a rămas cu 19 puncte şi a  fost
depăş ită cu un punct în clasament

de CSM Lugoj, care s-a impus clar
în deplasare la Sibiu, tocmai acolo
unde p ierduseră fetele lui Dudaş
etapa trecu tă în setul decisiv. În
acelaş i timp, Tomis a rămas pe locul
secund, la un  punct de lideru l Di-
namo. În etapa v iitoare, SCM va

evolua în depla-
sare, cu Medici-
na Târgu Mureş
(locul 7, 22 de
puncte), sâmbă-
tă, de la ora 18.
”În primul act am
jucat bine, apoi
setu l secund l-
am început foar-
te rău, am reuşit
uneori să mai re-
ducem din d ife-
renţă, dar fetele
ş i-au  p ierdu t
concentrarea în
faţa unui adver-
sar mai puternic
şi clar, mai valo-
ros. Noi din  pă-
cate am pierdut

şi două jucătoare la preluare, Pere-
yra cu tendinită şi Smultea, şi a tre-
buit să improvizăm, dar nu am reu-
şit  decât pe moment. Lugojul are
acum prima şansă la p lay-off, deşi
am învins această echipă de două
ori în acest sezon” a spus ant reno-
rul Craiovei, Mircea Dudaş.


