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- După ce a ajuns parlamen-
tar şi a ajuns în Capitală,
Popescu şi-a mărit capitalul. actualitate / 5
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cultură / 9

Patru străzi din ce ntrul istoric al Craiovei
sunt realizate  până în acest moment. Construc-
torii au început,  de câteva zile, să decoperteze
şi Lipscaniul, cons iderat cea mai veche stradă
a oraşului. Această arteră se va diferenţia în-
tre toate ce lelalte,  ea urmând să f ie pavată cu
un granit special, care va fi adus din Brazilia. Strada
va fi amenajată cu diferite nuanţe de maro şi bej care vor aminti
de pavelele de lemn care i-au adus faima în secolul trecut.
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Mai suntem
noi înşine?

Citesc,  înc erc ând să-mi
c onserva o ultimă pic ătură de
c alm şi de pac ienţă,  ş tirea
c onform căreia as tăzi va f i
sos it la Buc ureş ti o delegaţie
americană condusă de o
doamnă,  Victoria Nuland,  un
fel de adjunct al sec retarului
de stat John Kerry. O ş tire de
presă c are n-ar trebui,  în sine,
să ridice vreo problemă de alt
ordin dec ât ac ela al unor
raporturi inter-guvernamentale
ş i inter-s tatale rânduite, aşa
c um ar f i logic  ş i cum diplo-
maţia ar fi trebuit să ne
obişnuiasc ă,  egale şi de
respect reciproc .

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu :
Raportul privind
introducerea unui
instrument de sprijin
financiar pentru
frontiere externe şi
vize a fost aprobat

Fost ofiţer de la
„Arme”, condamnat
definitiv pentru
luare de mită

Fostul ofiţer Mircea Daniel Marin
de la Biroul Arme, Explozivi şi Sub-
stanţe Periculoase (BAESP) din ca-
drul IPJ Dolj, a fost condamnat defi-
nitiv la 3 ani de închisoare cu sus-
pendare pe durata unui termen de în-
cercare de 7 ani, pentru luare de mită
şi trafic de influenţă. Sentinţa a ră-
mas definitivă marţi, 7 ianuarie a.c.,
când judecătorii Înaltei Curţi de Ca-
saţie şi Justiţie au respins recursul
declarat de inculpat împotriva sentin-
ţei pronunţate pe fond de Curtea de
Apel Craiova în aprilie 2013.

Reputatul regizor
american Robert
Wilson regizează
pentru prima oară în
România, la Teatrul
Naţional din Craiova!

Lipscaniul, în căutarea
farmecului pierdut
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Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a subliniat ieri
cã liberalii fac parte din USL ºi a catalogat drept ires-
ponsabile declaraþiile unor colegi de alianþã care vor-
besc despre momentul ruperii Uniunii. „Îmi par ires-
ponsabile declaraþiile unor colegi de alianþã, oameni
politici, care vorbesc despre data la care ar fi mai bine
sã se rupã USL, despre gâlceava din cutare sau cuta-
re colþ al þãrii, despre toate divergenþele, conflictele,
frustrãrile care s-au acumulat în anul trecut în interio-
rul acestei alianþe”, a spus Antonescu, în debutul
primei ºedinþe a Biroului Politic Naþional al PNL din
acest an. Cel mai probabil, acesta s-a referit la decla-
raþiile senatorului PSD Gabriela Firea, care declara
acum câtva timp cã dacã e sã se rupã USL sã se rupã
pânã în martie, înainte de alegerile europarlamentare
din luna mai. Antonescu a precizat cã el crede „cu
tãrie” cã, în ciuda tuturor lucrurilor vãzute ºi trãite pe
sfârºit de an 2013, existã obligaþia de a se încerca
revigorarea, menþinerea USL. „La începutul acestui
an cred cu tãrie cã, în ciuda tuturor lucrurilor pe care
le-am trãit ºi le-am vãzut, mai cu seamã spre finalul
anului trecut, existã posibilitatea ºi, în orice caz, avem
obligaþia sã încercãm, luând mãsuri care se impun,
luând mãsuri care sunt posibile ºi nimerite, sã revigo-
rãm, sã menþinem USL, sã ne achitãm de obligaþiile ºi
sã folosim prerogativele pe care, în interiorul acestei
alianþe, le avem, pentru a ne duce la bun sfârºit man-
datul. Un mandat care trece ºi peste alegeri europala-
mentare, care implicã alegeri prezidenþiale ºi care im-
plicã guvernarea ºi menþinerea unei majoritãþi parla-
mentare pânã la sfârºitul lui 2016, la urmãtoarele ale-
geri parlamentare”, a spus co-preºedintele USL. În

Antonescu crede cã sunt iresponsabile declaraþiile
unor colegi de alianþã care vorbesc despre ruperea USL

opinia acestuia, 2014 are „toate ºansele” sã fie cel
mai greu, dar ºi cel mai fructuos an din istoria politicã
a PNL de dupã 1990. La finalul ºedinþei BPN, Crin
Antonescu a anunþat cã Biroul Politic a decis sã
acorde unei echipe din care face parte ºi el mandatul
de a discuta cu conducerea USL despre clarificarea
ºi reformularea documentelor, mecanismelor, proce-
durilor de funcþionare ale alianþei politice. Întrebat
care sunt modificãrile dorite de PNL, preºedintele
liberal a refuzat sã rãspundã, precizând cã mai întâi
acestea trebuie prezentate colegilor de alianþã. „Bi-
roul Politic m-a mandat, în calitate de preºedinte, ºi
pe ceilalþi colegi ai mei, prim-vcepreºedinte, vicepre-
mier, secretar general, liderii grupurilor parlamentare,
depinde cum se formeazã echipa, sã discutãm cu
partenerii noºtri la nivelul conducerii USL, acum la
început de an, cu cele mai bune gânduri ºi cele mai
serioase intenþii, ce trebuie sã facem, sã clarificãm, sã
reformulãm sau sã adãugãm la documentele, meca-
nismele, la procedurile de funcþionare ale acestei
alianþe politice. Dacã în domeniul guvernãrii propriu-
zise au fost destule reuºite în decursul anului trecut,
dacã în ceea ce priveºte obiectivele majoritãþii parla-
mentare uniunea a funcþionat în general bine, coe-
rent, eficient, finalul de an a lãsat o impresie generalã
de disputã, de agonie aº spune, chiar a USL ca uniu-
ne, ºi este de datoria noastrã sã rezolvãm ce e de
rezolvat ºi, dacã se poate, ceea ce îmi doresc din tot
sufletul, sã mergem înainte”, a declarat Antonescu.
La rândul sãu, senatorul liberal Cãlin Popescu-Tãri-
ceanu a spus, tot ieri, cã liderii USL trebuie sã impunã
pacea ºi sã gãseascã soluþiile echitabile cu privire la

problemele Uniunii din teritoriu. „Mici conflicte sau
poate mai mari conflicte riscã sã aparã tot timpul,
important este ca cele douã conduceri ale partidelor
noastre sã impunã pacea ºi sã gãseascã soluþiile echi-
tabile pentru a rezolva aceste probleme, altfel riscã sã
se amplifice, cu efecte defavorabile asupra atmosfe-
rei care domneºte în momentul de faþã în alianþã”, a
atras atenþia Tãriceanu.

MApN a afiºat posturile scoase
la concurs pe Internet

Ministerul Apãrãrii Naþionale (MApN)
scoate la concurs mai multe posturi vacan-
te, mãsurã ce a fost luatã de ministrul Mir-
cea Duºa pentru asigurarea unui proces
transparent de ocupare al acestor poziþii în
cadrul instituþiei. „Având în vedere cã, prin
efectul legii, un numãr mare de militari având
funcþii de comandã au plecat în pensie, co-
manda unitãþilor a fost preluatã de cadre ti-
nere, cadre cu experienþã profesionalã, ca-
dre care în cei zece ani de zile de când sun-
tem membri NATO au participat la nenumã-
rate misiuni, misiuni internaþionale, misiuni
interne, misiuni ONU, NATO, ale Uniunii
Europene, (...) au dobândit o vastã experi-
enþã în domeniul conducerii militare ºi s-au
pregãtit în condiþii reale”, declara miercuri, 8
ianuarie, ministrul Duºa. Potrivit MApN,
funcþiile vacante au fost publicate pe site-ul
Direcþiei de Management Resurse Umane
din sistemul informatic militar, de la nivel de
comandant brigadã pânã la ºef structurã din
cadrul Statului Major General. Activitãþile
de selecþie în vederea încadrãrii acestora vor
fi demarate în perioada urmãtoare.

Constantin: Fãrã legea privind piaþa
funciarã, strãinii pot cumpãra teren
agricol fãrã restricþii

Cetãþenii strãini pot cumpãra deja teren în
România începând cu 1 ianuarie, potrivit Tra-
tatului de aderare semnat cu UE, iar legea
respinsã de preºedintele Traian Bãsescu (n.r.
- Legea privind unele mãsuri de reglementare
a vânzãrii-cumpãrãrii terenurilor agricole si-
tuate în extravilan de cãtre persoane fizice,
trimisã la reexaminare pe motiv cã unele pre-
vederi sunt ambigue, iar altele incomplete) le
dãdea românilor drept de preempþiune la achi-
ziþa terenurilor, a declarat agenþiei Mediafax
ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. „Am
luat act de cererea de reexaminare a legii for-
mulatã de preºedinte. Dreptul de preempþiu-
ne al arendaºului, vecinilor ºi statului - în fapt
esenþa acestei legi - nu au fost contestate”, a
precizat Constantin. Prin proiectul de lege se
stabilea cã arendaºii, vecinii, tinerii fermieri,
pânã în 40 de ani, ºi statul vor avea drept de
preempþiune la cumpãrarea terenurilor agri-
cole în faþa persoanelor fizice strãine, înce-
pând cu 1 ianuarie 2014.

Liderul PNL, Crin Antonescu, a declarat, ieri, în
debutul ºedinþei BPN al partidului, cã „marca” vii-
torului preºedinte al României nu trebuie sã fie
aceea de a nu „deranja” pe nimeni ºi de „a oferi
liniºte”, ci de a oferi garanþii pentru respectarea
Constituþiei ºi a echilibrului democratic. „Vrem un
preºedinte care sã aducã unitate, sã aducã unire,
dar pânã la unirea cu Basarabia sã aducã unirea în
România. Vrem un preºedinte care sã aducã liniº-

Companiile de stat Hidroelectrica
ºi Electrica vor fi listate, în iunie, atât
la bursa din Bucureºti, cât ºi la cea
din Londra, iar Complexul Energetic
Oltenia va ieºi pe bursã în octombrie,
a declarat pentru Mediafax ministrul
delegat pentru Energie, Constantin
Niþã. Departamentul pentru Energie,
acþionarul majoritar al celor trei com-
panii, va plasa pe bursã 51% din ca-
pital distribuitorului de energie Elec-
trica SA. Înainte de aceastã operaþi-
une, compania va fi divizatã prin se-
pararea unei firme care va prelua toa-

Liderul PNL: Marca viitorului preºedinte nu trebuie sã fie aceea de a oferi liniºte
te? Da, dar nu în sensul cã vrem un preºedinte
care sã nu deranjeze pe nimeni. Marca preºedinte-
lui viitor nu trebuie sã fie aceea de a nu deranja pe
nimeni ºi de a oferi liniºte, pentru cã nu liniºtea
este prerogativa preºedinþilor. Nu pentru liniºte
voteazã cetãþenii. (...) Preºedintele trebuie sã ofe-
re garanþii, nu liniºte. Desigur cã atunci când ga-
ranþiile sunt solide, când ceea ce este garantat, ºi
anume respectarea Constituþiei, ºi anume echili-

brul regimului democratic, ºi anume interacþiunea
corectã ºi funcþionarea corectã a tuturor instituþii-
lor publice, atunci se poate vorbi de liniºte. De
liniºte publicã ºi de ordine socialã, de liniºte sufle-
teascã, de mulþumirea actorilor politici, dar preºe-
dintele trebuie sã fie un garant”, a susþinut Anto-
nescu. El a precizat cã un astfel de preºedinte, pre-
cum cel pe care l-a descris, este cel care se înca-
dreazã în angajamentele USL.

Hidroelectrica ºi Electrica vor li listate
la bursã în iunie, iar CEO în octombrie

te participaþiile minoritare deþinute la
alte societãþi. Electrica este acþionar
minoritar la ENEL Energie Muntenia
(unde deþine 23,57%), ENEL Distri-
buþie Muntenia (23,57%), ENEL Dis-
tribuþie Banat (24,86%), ENEL Distri-
buþie Dobrogea (24,90%), ENEL Ener-
gie (36,99%), E.ON Moldova Distri-
buþie (27%), E.ON Energie România
(3,78%) ºi Electrica Soluziona (49%).
Totodatã, Electrica SA are 0,5% din
acþiunile Bursei Române de Mãrfuri.
„Toate pachetele minoritare de acþi-
uni deþinute de Electrica vor fi trans-

ferate într-o societate de ad-
ministrare a statului”, a afir-
mat Niþã. Totodatã, înainte de
listarea la bursã, trei dintre fi-
lialele Electrica Serv, firmã
controlatã integral de Electri-
ca SA, vor fi lichidate. Aces-
tea deservesc regiunile Ba-
nat, Dobrogea ºi Moldova.
Hidroelectrica va ieºi pe pia-
þa de capital cu un pachet de
15%. În cazul Electrica ºi Hi-
droelectrica, o parte din acþi-
uni vor fi vândute sub formã
de certificate de depozit.

Preºedintele liberalilor, Crin Anto-
nescu, a subliniat, ieri, cã opinia sa
este cã PNL ar trebui sã aibã „maturi-
tatea” de a participa pe liste proprii la
alegerile europarlamentare din acest
an, dar nu se opune unei alte formule
care ar putea fi discutatã. „Eu conti-
nuu sã cred - e o pãrere strict perso-
nalã, nu mã opun oricãrei formule - cã
noi ar trebui sã avem maturitatea sã
putem face aceste alegeri pe liste se-
parate, menþinând USL ºi menþinând
toate acele obiective comune ale USL.
(...) Am vãzut la PSD niºte mãsuri de
naturã organizatoricã ºi niºte elemen-
te de calendar pentru pregãtirea ca
partid distinct a alegerilor europarla-
mentare, ceea ce ºi noi am fãcut astãzi
(n.r. – ieri, în ºedinþa BPN). Dacã la un
moment dat, în cursul discuþiilor pe
care le avem, apare o asemenea pro-
punere, o vom discuta, dar deocam-
datã ea nu este de actualitate. (...)”, a
declarat preºedintele PNL. În schimb,
ministrul liberal de Interne, Radu
Stroe, vicepreºedinte al PNL, a preci-

PNL „ar trebui sã aibã maturitatea”
de a participa pe liste proprii

la europarlamentare
zat, tot ieri, cã susþine ideea listelor
comune PNL-PSD pentru europarla-
mentare, menþionând cã acesta este
punctul sãu de vedere, dar o discuþie
pe acest subiect ar putea avea loc în
ºedinþa Biroului Politic Naþional (BPN)
al formaþiunii care urma. Senatorul
PNL Cãlin Popescu-Tãriceanu a esti-
mat, ieri, cã „este foarte greu de tran-
ºat aºa, dintr-o loviturã, aceastã pro-
blemã, pentru cã din punctul de vede-
re al menþinerii coeziunii alianþei cu
PSD cred cã ar fi mult mai utile listele
comune. Riscul listelor separate este
dat de competiþia inerentã care se pro-
duce între cele douã partide ºi, pe fon-
dul unor disensiuni pe care le-am re-
marcat cu toþii în ultima perioadã,
aceastã situaþie se poate deteriora.
Într-o înþelepciune largã poate este
mai bine pe liste comune. Pe de altã
parte, cred cã PNL trebuie sã marche-
ze la identitate politicã ideologicã pe
partea dreaptã, ºi din aceastã perspec-
tivã ar fi mai utile listele separate”, a
declarat Tãriceanu.
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Alegerile europarlamentare
sunt stabilite anul aces te între 22
şi 25 mai. Fiecare ţară membră a
UE va avea dreptul la un număr
de eurodeputaţi proporţional cu
populaţia sa. Astfel, Franţa de pil-
dă, va avea 79 de eurodeputaţi,
în timp ce România 33. Deja par-
tidele parlamentare de la noi îşi
schiţează listele şi indecisă rămâ-
ne doar opţiunea pentru „liste co-
mune” la nivelul USL sau liste se-
parate, pe motivul apartenenţei la
familii politice diferite în Parla-
mentul European. O declaraţie a
senatorului liberal Călin Popescu
Tăriceanu,  de regulă atent la ceea
ce afirmă, punctează astfel: „Ale-

MIRCEA CANŢĂR

Europarlamentarele şi miza lor
gerile europarlamentare – din
păcate – nu reprezintă o mare miză
nici pentru electorat, nici pentru
structurile PNL, nici pentru ale-
şii PNL. ( ...) Prin urmare, rezul-
tatul trebuie să fie ponderat de
estimata prezenţă slabă a electo-
ratului. Deci ele nu sunt conclu-
dente”. Opinează totuş i, „într-o
înţelepciune mai largă”, pentru lis-
te c omune USL. Parţial, senato-
rul liberal Călin Popesc u Tăricea-
nu are dreptate. Logica nu-i joa-
că deloc feste. Dar problema este
alta: dacă un politician versat pre-
cum domnia sa vorbeşte de o miză
scăzută, pentru electorat şi,  im-
plic it, structurile PNL,  cum să se

mai mobilizeze acestea din urmă?
De fapt, dezideratul „cel mare” îl
reprezintă calitatea celor puş i pe
poziţii eligibile,  adică apţi de a
dobândi mandatul de europarla-
mentar, pentru a spera că nu se
rătăcesc precum acul în carul fân,
între cei 751 de deputaţi ai Parla-
mentului European ş i fac  ceva
pentru ţara lor. Sau se zbat.  Fi-
indc ă alţii, chiar zbătându-se, nu
reuşesc întotdeauna ceea ce îşi
propun.  Francezii,  pentru care
agricultura chiar es te o coloană
vertebrală a întregii ec onomii,
extrem de febrilizaţi de noua Po-
litică Agricolă Comună (PAC),
care se vrea „mai verde, echita-

bilă şi durabilă”, nu c onc ep în
ruptul capului să le fie mişcorate
subvenţiile în perioada 2014-2020.
„Suntem într-un moment extrem
de tensionat”, rezumă Stephane
Le Foll, ministrul franc ez al Agri-
culturii, pentru „Le Figaro”, în
timp ce agricultorii îi cer demisia
pentru „incompetenţă notorie” în
„Le Echos”.  Nu mai descriem ce
face presa franc eză cu eurodepu-
taţii săi, pentru miliardele de euro,
în total vreo 6 (14% din bugetul
PAC, pentru agricultorii francezi”,
pierdute după toate aparenţele.
Când nu eşti corespunzător re-
prezentat de abili eurodeputaţi,
capabili să fie utili ţării lor, atunci

fireşte că eşti privit ca o rudă să-
racă a UE în toate împrejurările şi
oferi prilejul Vivianei Reding să
facă pe institutoarea inflexibilă, cu
platitudinile ei ţanţoşe,  de la vreo
şcoală cu internat. Tratate fără
tragere de inimă, cu somnolenţă,
fără mesaje adecvate, europarla-
mentarele pot oferi surpriza ne-
dorite. Şi aşa există des tulă îngri-
jorare la noul contingent de eu-
rosc eptici c are va accede în PE.
În hora „celor 28”, dacă vrem să
fim văzuţi şi luaţi ulter ior în sea-
mă, la jocurile care se fac, trebu-
ie să avem nu sifonari, ci oameni
de calitate indubitabilă. Şi încă asta
nu e totul.

Lucrările de refacere a centru-
lui istoric al Craiovei merg mai bine
decât se aşteptau până şi construc-
torii. Firma Recon a început să
refacă şi strada „Lipscani”, care
nu era prinsă în graficul pentru
această perioadă. Fiind cea mai
veche şi mai importantă din zona
veche a Băniei, fusese programa-
tă să intre în şantier începând din
primăvară, însă se lucrează la ea
deja de două zile. „Strada Lipscani
ar fi trebuit să o atacăm în primă-
vară, dar pentru că vremea ne per-
mite să facem lucrări, am deschis
şantierul şi sperăm să o terminăm
înainte ca meteorologii să ne anun-
ţe că va ninge”, a declarat Marian
Petcu, directorul firmei Rec on,
care execută această lucrare.

Cea mai veche stradă
a intrat în lucru

Lipscaniul este un adevărat şan-
tier în aceste zile. Bucăţile de pa-
vaj sunt scoase una câte una ş i
încărcate în maşini,  urmând ca
după c e se finalizează aceas tă
operaţiune să se înceapă decoper-
tarea propriu-zisă a străzii. „După
ce vom termina cu decopertarea,

Patru străzi din centrul istoric al Craiovei sunt realizate până în
acest moment. Constructorii au început, de câteva zile, să decoper-
teze şi Lipscaniul, considerat cea mai veche stradă a oraşului. Aceas-
tă arteră se va diferenţia între toate celelalte, ea urmând să fie
pavată cu un granit special, care va fi adus din Brazilia. Strada va fi
amenajată cu diferite nuanţe de maro şi bej care vor aminti de
pavelele de lemn care i-au adus faima în secolul trecut.

Lipscaniul, în căutarea farmecului pierdutLipscaniul, în căutarea farmecului pierdutLipscaniul, în căutarea farmecului pierdutLipscaniul, în căutarea farmecului pierdutLipscaniul, în căutarea farmecului pierdutLipscaniul, în căutarea farmecului pierdutLipscaniul, în căutarea farmecului pierdutLipscaniul, în căutarea farmecului pierdutLipscaniul, în căutarea farmecului pierdut

vom lucra la reţeaua de canalizare
şi la cea de apă pluvială. Mai exact,
sc himbăm tot ce este vec hi şi
uzat, iar în plus mai introducem
şi tubulatura pentru electricitate”,
a precizat directorul Marian Pet-
cu. În timpul acestor lucrări de
intervenţii asupra străzii, trotua-
rele de pe ambele părţi au fost lă-
sate pentru a fi folosite de trecă-
tori, reprezentanţii Recon dând
asigurări ieri că aceştia nu r iscă
nici un accident.
Vremea îl ajută pe constructor

Potrivit directorului Recon, lu-
crarea de refacere a centrului isto-
ric este realizată până în acest mo-
ment în procent de 15%. Cu tot cu
lucrările care s-au făcut în decem-
brie şi în primele zile ale lui ianua-

rie, execuţia a avansat până la ni-
velul pe care ar fi trebuit să îl atin-
gă la jumătatea lunii martie. „Ne-a
ajutat mult vremea, în primul rând
nu a nins şi, în al doilea rând, nu a
fost deloc ger astfel încât am putut
scoate oamenii la lucru.  Un alt
avantaj a fost că am mobilizat şi
angajaţi mai mulţi pentru care nu
am mai avut lucrări în alte părţi şi
treaba merge foarte repede, după

cum se vede”, a mai spus Marian
Petcu, acesta programându-şi să
termine execuţia de pe Lipscani cât
mai repede posibil.

Primele patru străzi sunt gata
Cele mai avansate zone ale cen-

trului sunt cele patru străzi pe care
infrastructura de subteran a fost
deja terminată. Pe străzile „Olteţ”,
„Romain Rolland”, „Traian Deme-
trescu” şi „Dreptăţii” s-au refăcut
toate reţele de utilităţi, îndeosebi
canalizarea care era foarte uzată,
şi se aşteaptă acum să se monteze
granitul, care ar fi şi ultima ope-
raţiune. „Aceste patru străzi sunt
terminate în ceea ce priveşte in-
frastructura de subteran. Noi am
schimbat toate conductele şi am
efectuat toate îmbunătăţirile pe care
le prevedea proiectul. Mai avem să
facem trotuarele, dar nu ne gră-
bim cu ele. Le vom reface atunci
când vom monta granitul, adică
peste două luni”, a mai spus Mari-
an Petcu.
O comandă de granit va veni
peste două luni

Centrul vechi al Craiovei va fi
pavat cu granit în mai multe nuan-
ţe. Directorul Marian Petcu a pre-
cizat că s-au efectuat comenzi în
mai multe ţări în care au fost găsi-
te respectivele nuanţe, inclusiv în
Brazilia. Mai durează încă o perioa-
dă până ce toate cantităţile nece-
sare vor fi colectate într-o fabrică
din China, aici urmând să fie pre-

lucrate la dimens iunile c erute.
„Asta înseamnă o aş teptare de
două luni pentru noi. Dar când va
ajunge aici, granitul va fi gata de
montat şi nu o să ne ia timp mult
până ce îl vom aşeza pe străzi”, a
declarat Petcu. Pentru străzile Lip-
scani şi România Muncitoare, au
fost alese nuanţe de maro şi bej,
iar pe celelalte străzi s-a ales gra-
nit în culorile de gri închis şi gri
deschis. Cele două piaţete vor fi
pavate cu o combinaţie din mai
multe nuanţe.

Refacerea faţadelor
stragnează

Cea mai mare problemă rămâ-
ne totuşi cea referitoare la faţade-
le clădirilor din centrul vechi. Di-

rectorul Marian Petcu a recunos-
cut că, pe cele patru străzi pe care
lucrările sunt deja aproape de fi-
nalizare, prea puţini proprietari au
început să mişte ceva şi la case.
„Noi suntem dispuşi să îi ajutăm
îndeosebi cu burlanele pentru
scurgerea apei pluviale de pe aco-
perişuri. Însă ei nu sunt preocu-
paţi în mod deosebit de acest as-
pect, ar trebui să îşi dea mai mult
interesul în această fază”. Muni-
cipalitatea a inventariat aproape 100
de case care se află în centrul is-
toric al Bănie, dintre care majori-
tatea au probleme cu reţele de uti-
lităţi, iar faţadele nu sunt deloc atră-
gătoare, proprietarii lor fiind obli-
gaţi să le refacă în acelaşi stil.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Comisarul Mircea Daniel Marin,
de 55 de ani, ofiþer de poliþie judi-
ciarã în cadrul Biroului Arme, Ex-
plozivi ºi Substanþe Periculoase
(BAESP) de la IPJ Dolj, a fost re-
þinut pe 11 martie 2013 pentru co-
miterea infracþiunilor de luare de
mitã ºi trafic de influenþã, dupã ce
a fost prins în flagrant de lucrãto-
rii Serviciului Judeþean Anticorup-
þie Dolj, pe „Calea Bucureºti” din
Craiova, cu o unitate de calculator
în braþe pe care o primise drept
ºpagã. Potrivit procurorilor DNA
– Serviciul Teritorial Craiova, care
au coordonat cercetãrile în dosar-
, „în cursul lunii februarie 2013,
inculpatul Marin Mircea Daniel a
pretins de la un denunþãtor o uni-
tate centralã de calculator, în va-
loare de 2.500 lei, pentru ca în
schimb sã propunã o soluþie favo-

A fost prins cu unitatea de calculator în brate:
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Fostul ofiþer Mircea Daniel Marin de la
Biroul Arme, Explozivi ºi Substanþe Pericu-
loase (BAESP) din cadrul IPJ Dolj, a fost
condamnat definitiv la 3 ani de închisoare
cu suspendare pe durata unui termen de în-
cercare de 7 ani, pentru luare de mitã ºi tra-
fic de influenþã. Sentinþa a rãmas definitivã
marþi, 7 ianuarie a.c., când judecãtorii Înal-
tei Curþi de Casaþie ºi Justiþie au respins

recursul declarat de inculpat împotriva sen-
tinþei pronunþate pe fond de Curtea de Apel
Craiova în aprilie 2013. Mircea Daniel
Marin a fost prins în flagrant cu o unitate
de calculator primitã drept ºpagã, a fost
reþinut pe 11 martie 2013 ºi eliberat pe 19
martie. Pe 31 martie 2013 raporturile sale
de muncã cu IPJ Dolj au încetat, acesta pã-
rãsind rândurile poliþiºtilor.

rabilã în dosarul penal în care îl
cerceteazã pe denunþãtor pentru o
infracþiune la legea armelor ºi mu-
niþiilor ºi pentru a interveni la pro-
curorul de caz de la Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Craiova,
astfel încât, în respectivul dosar,
sã se aplice o sancþiune adminis-
trativã ºi sã se dispunã restituirea
armei cãtre denunþãtor”. Pe 12
martie a.c., magistraþii Curþii de
Apel Craiova au dispus arestarea
preventivã pe 29 de zile a ofiþeru-
lui IPJ Dolj. Acesta a fãcut recurs,
iar Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie i-a admis recursul, pe 19 mar-
tie  2013, înlocuindu-i arestarea
preventivã cu obligarea de a nu
pãrãsi þara.

Pe 1 aprilie a fost trimis în ju-
decatã, iar pe 24 aprilie, dupã ce a
recunoscut fapta ºi a cerut sã be-

neficieze de reducerea cu o treime
a limitelor de pedeapsã, magistra-
þii Curþii de Apel Craiova l-au con-
damnat la 3 ani de închisoare cu
suspendare pe durata termenului de
încercare de 7 ani. Judecãtorii au
luat act cã unitatea de calculator,
în valoare de 2462,71 lei a fost
restituitã martorului denunþãtor ºi
l-au obligat pe inculpat la plata
cheltuielilor judiciare cãtre stat în
cuantum de 5.100 lei.

Chiar dacã, în ultima zi a lunii
martie 2013 comisarul Marin a de-
misionat din cadrul Poliþiei doljene,
el a atacat hotãrârea Curþii de Apel
Craiova la Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie (ÎCCJ). N-a avut mai mult
succes decât pe fond. Judecãtorii
de la ÎCCJ au respins, ca nefondat,
recursul fostului ofiþer al IPJ Dolj
Decizia a fost luatã pe 7 ianuarie

a.c. ºi este definitivã: „Respinge, ca
nefondat, recursul declarat de in-
culpatul Marin Mircea Daniel îm-
potriva sentinþei penale nr.103 din
24 aprilie 2013 a Curþii de Apel

Craiova – Secþia Penalã ºi pentru
Cauze cu Minori. Definitivã. Pro-
nunþatã, în ºedinþã publicã, azi 07
ianuarie 2014”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a ÎCCJ.

Un bãrbat în vârstã de 79 de ani, din comuna dol-
jeanã Moþãþei, a fost gãsit decedat, ieri dimineaþã, pe
câmp, la marginea comunei. Culmea este cã cea care

l-a gãsit a fost chiar soþia bãtrânului. Potrivit repre-
zentanþilor IPJ Dolj, din verificãrile efectuate s-a
stabilit cã este vorba despre Giubelan Constantin,
de 79 de ani, din Moþãþei. Bãtrânul a plecat de acasã
în cursul zilei de miercuri, dupã prânz, fãrã sã spu-
nã unde merge, iar soþia sa, vãzând cã nu s-a mai
întors, a început sã îl caute. Ieri dimineaþã l-a gãsit
decedat pe câmp, la aproximativ 50 de metri de dru-
mul principal. Medicul de familie a confirmat cã
bãtrânul era înregistrat în evidenþe cu afecþiuni car-
diace, decesul fiind cauzat de un stop cardio-respi-
rator. „Nu existã suspiciuni cu privire la deces, pe
corpul neînsufleþit nefiind gãsite urme de violenþã.

Bãrbatul era cunoscut cu afecþiuni cardiace”, a pre-
cizat agent principal Amelia Cãprãrin, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

În noaptea de miercuri spre joi,
în jurul orei 01.10, o patrulã din
cadrul Grupãrii de Jandarmi Mo-
bile Craiova a observat cã, pe stra-
da „Bucura”, din Craiova, în drep-
tul imobilului cu nr. 89, trei tineri
cãrau niºte uºi metalice. Patrula
de jandarmi i-a oprit pe tineri ºi i-
a întrebat de provenienþa uºilor
respective, iar aceºtia au declarat
iniþial cã le-au luat de la o rudã,
din cartierul Romaneºti. Jandar-
mii au identificat persoanele în

Trei tineri, minori, din Craiova, s-au ales cu
dosare penale dupã ce au fost prinºi de jandarmi
cu niºte uºi metalice, pe care tocmai le furaserã

de la un imobil din municipiu. Cei trei au fost
predaþi poliþiºtilor pentru cercetãri.

cauzã, stabilind cã
sunt D. Dan, în
vârstã de 17 ani,
A. Ionel ºi N. Ma-
rian, ambii în vâr-
stã de 13 ani, toþi
domiciliaþi în Cra-
iova, ºi, în cele din urmã, minorii
au recunoscut cã bunurile respec-
tive le sustrãseserã din curtea in-
terioarã a imobilului situat pe str.
”Bihorului”, nr 42, Craiova. „Cei
trei tineri au fost conduºi la Secþia

2 Poliþie Craiova pentru continua-
rea cercetãrilor, fãcându-se vino-
vaþi pentru sãvârºirea infracþiunii
de furt calificat, bunurile fiind re-
stituite pãrþii vãtãmate”, au decla-
rat reprezentanþii GJMb Craiova.

Conform repre-
zentanþilor IPJ Dolj,
miercuri searã, în ju-
rul orei 17.30, o patru-
lã din cadrul Biroului
Rutier Craiova care
acþiona, în cadrul unei
razii pentru verificarea
autotuirsmelor înma-
triculate în alte state,
pe strada „Câmpia Iz-
laz” din Craiova, a
oprit un autoturism
marca Volkswagen,
înmatriculat în Bulga-
ria, la volanul cãruia a
fost identificat Bogdan
Colici, de 28 de ani, cu
domiciliul în localitatea
Izvoare, Dolj. Cu ocazia controlu-
lui efectuat în autoturism, oamenii
legii au gãsit zece cartuºe vânãtoare
cu alice, calibrul 16 ºi un spray iri-
tant lacrimogen. Pentru cã nu fi-
gureazã în evidenþa deþinãtorilor
legali de arme, tânãrul s-a ales cu
dosar penal.

„Poliþiºtii Biroului Arme, Explo-
zivi ºi Substanþe Periculoase Dolj

Prins cu muniþie în maºinã
Un tânãr de 28 de ani a fost prins, miercuri searã,

pe strada Câmpia Islaz din Craiova, cu zece cartuºe
de vânãtoare cu alice, calibrul 16 ºi un spray iritant
lacrimogen în maºinã. Poliþiºtii îl opriserã în cadrul
unei razii pentru verificarea maºinilor înmatriculate
în alte state, tânãrul fiind la volanul unei „bulgãroaice”.

Pe numele sãu s-a întocmit dosar penal.

au preluat cercetãrile în ceea ce pri-
veºte  cele 10 cartuºe de vânãtoa-
re, întocmind în cauzã dosar pe-
nal pentru nerespectarea regimu-
lui armelor ºi muniþiilor. În plus, s-
a întocmit dosar penal ºi pentru de-
þinerea fãrã drept a spray-ului iri-
tant lacrimogen”, ne-a declarat in-
spector principal Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU

Citesc, încercând sã-mi con-
serva o ultimã picãturã de calm
ºi de pacienþã, ºtirea conform
cãreia astãzi va fi sosit la Bu-
cureºti o delegaþie americanã
condusã de o doamnã, Victoria
Nuland, un fel de adjunct al se-
cretarului de stat John Kerry. O
ºtire de presã care n-ar trebui,
în sine, sã ridice vreo proble-
mã de alt ordin decât acela al
unor raporturi inter-guverna-
mentale ºi inter-statale rândui-
te, aºa cum ar fi logic ºi cum
diplomaþia ar fi trebuit sã ne
obiºnuiascã, egale ºi de respect
reciproc. Menite, adicã, a con-
tribui la buna funcþionare a de-
mocraþiilor atât din þãrile res-
pective cât ºi dintr-un spaþiu
mai amplu, convivent, subîn-
scris în zone de afinitate ºi de
cooperare liber consimþite ºi,
neapãrat, în baza unei recipro-
citãþi totale.

Ceea ce îmi este dat sã ci-
tesc ºi sã ascult încã de la alal-
tãieri, deci de la anunþata vizitã

Mai suntem noi înºine?Mai suntem noi înºine?Mai suntem noi înºine?Mai suntem noi înºine?Mai suntem noi înºine?

Conform raportului
prezentat ieri, de Tanja
Fajon (grupul Socialiºtilor)
ºi Marian Jean Marinescu
(Grupul PPE), propunerea
Comisiei Europene de a
ridica vizele pentru cetãþenii
R Moldova îºi are rãdãcinile

Moldovenii ar putea cãlãtori fãrã vize
în UE începînd cu luna mai. Propunerea
a fost fãcutã ieri în cadrul Comisiei de
Libertãþi Civile, Justiþie ºi Afaceri Inter-
ne a Parlamentului European de cãtre
europarlamentarii Tanja Fajon ºi Mari-
an Jean Marinescu. Potrivit celor doi eu-

Vlad Filat, ex-premierul Republicii Moldova, preºedintele PLMD :
„Am muncit foarte mult împreunã cu colegii mei

ca sã aducem Republica Moldova mai aproape de
Europa. Acum este timpul sã ne bucurãm de rezul-
tatele acestei munci, iar cetãþenii sã simtã efectele

procesului de integrare în spaþiul european. Astãzi,
europarlamentarii Tanja Fajon ºi Marian Jean Mari-
nescu au prezentat la ºedinþa Comisiei Libertãþi Ci-
vile, Justiþie ºi Afaceri Interne din cadrul Parlamen-

tului European propunerea Comisiei
Europene de eliminare a regimului de
vize pentru cetãþenii Republicii Mol-
dova. Vreau sã le mulþumesc parte-
nerilor noºtri europeni pentru supor-
tul permanent pe care ni-l acordã.
Sunt încrezãtor cã acest document
va obþine voturile necesare în cel mai
scurt timp, pentru cã Republica Mol-
dova este prima þarã din cadrul Par-
teneriatul Estic care a întrunit toate
cerinþele Planului de Acþiuni privind
Liberalizarea Regimului de Vize. Ast-
fel, ca în cel mai scurt timp, aceastã
decizie istoricã sã fie votatã de cãtre
Parlamentul European. Este un pas
important pentru parcursul nostru
european, trebuie sã mergem doar
înainte ºi sã muncim zi de zi pentru
a realiza visul nostru european”

americanã, sunã, vorba unui
demnitar autohton din tulbura-
ta noastrã tranziþie spre liberta-
te ºi spre statul de drept, ca…
dracu. Informaþia în sine sunã
ca o convocare la ºcoalã… a
pãrinþilor lui Gigel, sufocaþi,
bieþii de ei, de cine ºtie ce trãs-
naie va mai fi fãcut neastâmpã-
rata odraslã.

Nu identific, în nicio ºtire,
nici mãcar un minimum de neu-
tralitate, ce mi s-ar pãrea mai
apropiatã de… subiectul ca ata-
re ale acesteia. Un demnitar, ori
o delegaþie, dintr-o þarã consi-
deratã, pânã una alta, aliatã,
dacã nu chiar prietenã, aºa cum
sunã, în momente de maxim ri-
tual diplomatic, ar fi – ori ar tre-
bui – cel mai firesc ºi mai nor-
mal gest cu putinþã: un fel de
informare reciprocã, ca o bine-
þe, la început de nou an, de suc-
ces ºi de baftã, cel mult cu în-
trebarea, nu mai puþin amicalã,
dacã nu cumva mai ai nevoie de
ceva, de un sfat ori de vreun

împrumut ca sã depãºeºti nu
ºtiu ce necaz în care ai intrat.

Nu, nimic din toate acestea.
ªtirile – ºi mã încãpãþânez sã
mã rezum la ele fiindcã în ele
se reflectã cel mai bine o stare
de lucruri la care pare a se re-
duce sistemul reactiv al unei
întregi societãþi – nu-ºi subes-
timeazã deloc tonul ameninþã-
tor: cel ce aminteºte, sã-mi fie
iertatã comparaþia polemic asu-
matã, fie de niscaiva anchete ale
miliþiei de pe vremuri, fie ale
uno comisari rãsãriteni din anii
50, intraþi cu totul, aºa cum spe-
ram, într-un folclor desuet.

ªi, totuºi, dincolo de orice glu-
mã, tot nu pot – ori  nu accept –
sã înþeleg mai mult decât în ter-
menii unei triste ºi tragice ºara-
de întâmplarea de ieri, cu d-na
Victoria Nuland, asistent, mi se
spune, al secretarului de stat
american, sositã cu sarcina –
prescrisã ºi, deci, dictatã – de a
verifica cum mai stãm cu… sta-
tul de drept în România.

N-am gãsit nicãieri mãcar o
nuanþã, un fir, oricât de labil,
de rezistenþã la o astfel de „afa-
cere” politicã în care sentimen-
tul de „supunere” la care este
supus un actor politic liber con-
simþit pe plan mondial, în afa-
ra, probabil, a unor înþelegeri
mai mult decât  secrete al cãrui
conþinut noi nu îl cunoaºtem ºi
pe care, la fel de probabil, nu-l
vom cunoaºte cu adevãrat de-
cât, cine ºtie, iarãºi peste câte-
va zeci de ani.

Or, într-un astfel de context,
de ce ne-am mai mira cã a de-
venit aproape ruºinos sã mai in-
voci astãzi vreun sentiment pa-
triotic fãrã a nu fi etichetat ime-
diat ca …naþionalist ºi, mai grav,
comunist? ªi, prin urmare, cã ai
fi rusofil ori de partea chinezi-
lor care abia aºteaptã, de prin ste-
pele lor îndepãrtate, sã te ocupe
ºi sã te facã sclav pe vecie?

Nimeni nu mai gândeºte, în
reflex,  la patetismul – ce-i
drept, viu, ba chiar emoþionant

– americanilor, pe care nu ne
reþinem sã nu-l admirãm con-
templându-le entuziasmul di-
naintea propriului drapel, fie ºi
în scena din bogata lor filmo-
grafie? Cineva îmi povestea o
scenã trãitã pe cont propriu,
undeva în SUA, într-un avion
de pasageri, în care, urcat un
cãlãtor în uniformã militarã de
combatant pe frontul afgan, cu
toþii s-au ridicat sã-i ofere, în
aplauze, locul.

Faptul cã acel rãzboi e mai
mult decât detestat, majoritatea
americanilor considerându-l
nejustificat ºi aberant, nu mai
are nicio importanþã. Ei sunt
americani, chiar ºi dacã de doar
douã generaþii, orgoliul e puter-
nic ºi ca atare cultivat.

La noi, mentalitatea „coloni-
alã” se pare cã ne-a otrãvit ºi
ultimul rest de mândrie. Astfel
încât, rãsucind o întrebare a lui
Noica, n-ar fi deloc inutil sã ne
întrebãm ce anume a mai rãmas
din… noi înºine!

roparlamentari, propunerea de ridicare
a vizelor pentru cetãþenii Republicii
Moldova care deþin paºapoarte biometri-
ce ar trebui sã fie adoptatã de cãtre Par-
lamentul European ºi de cãtre Consiliu
înainte de alegerile europarlamentare
din mai 2014.

în progresul considerabil
realizat de Republica Moldo-
va în cursul ultimilor trei ani
ºi jumãtate devenind singurul
stat din Parteneriatul Estic ce
îndeplineºte toate condiþiile
pentru liberalizarea regimului
de vize. Totodatã, raportul

precizeazã cã „Fãrã a aduce
atingere statutului ºi situaþiei
legate de regiunea separatistã
Transnistria, de care rapor-
torul este perfect conºtient ºi
prin urmare afirmînd cã
soluþionarea problemei
Transnistrene nu este condi-

þie pentru liberalizarea
regimului de vize, acest
proces va aduce beneficii
cetãþenilor Republicii Moldo-
va posesori de paºapoarte
biometrice, perspectiva
europeanã urmînd a contri-
bui la rezoluþionarea paºnicã
a chestiunii Transnistriei”.

„Ridicarea vizelor,
un pas important
pentru integrarea
þãrii în UE”

Vicepreºedintele PPE
Marian Jean Marinescu,
raportor al acestui grup
pentru Republica Moldova ºi
membru în comisia LIBE,
considerã cã ridicarea
vizelor pentru cetãþenii
moldoveni este un pas
important pentru integrarea
þãrii în Uniunea Europeanã,
precum ºi o recunoaºtere a
eforturilor depuse de guver-
nul de la Chiºinãu. Raporto-
rul nu considerã necesarã
modificarea actualului raport
pentru a facilita procesul de
adoptare în Parlament,
aºteptîndu-se ca toþi paºii
necesari sã fie realizaþi în
acest sens ºi sperînd cã

Consiliul este dedicat acelu-
iaºi obiectiv. Propunerea
comisiei ca atare ar trebui sã
fie astfel adoptatã de cãtre
Parlamentul European ºi de
cãtre Consiliu înainte de
alegerile europarlamentare
din mai 2014. „În consecin-
þã, luînd în considerare
consolidarea relaþiei dintre
UE ºi Moldova, evoluând de
la parteneriat la integrare
economicã gradualã ºi relaþii
comerciale mai strânse,
aprofundarea cooperãrii
politice prin Acordul de
Asociere, având ca ºi
consecinþã evoluþia Acordu-
lui de Facilitare a Vizelor ºi
buna implementare a acestu-
ia în Republica Moldova,
precum ºi efectele pozitive
ale Dialogului Vizelor, þinînd
cont de recenta adoptare a
clauzei suspensive amenda-
mentului 539/2001 din
regulament, þinînd cont cã
Moldova a abolit regimul de
vize pentru cetãþenii UE în
2007, raportorul salutã
propunerea Comisiei”, a
spus europarlamentarul
Marian Jean Marinescu.

MARGA BULUGEAN
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Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Dupã mai multe amânãri ºi o
întârziere de câteva sãptãmâni,
Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj a
primit în luna decembrie, de la
Ministerul Sãnãtãþii, o primã tran-
ºã de 16.500 de doze de vaccin
antigripal care au fost distribuite
cãtre cabinetele medicilor de fami-
lie, spitale, policlinici, cãtre centrele
de copii aparþinând Direcþiei Ge-
nerale de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj, cãminul de
bãtrâni ºi serviciul de ambulanþã.

Anul acesta, la nivel naþional,
din cele un milion de doze de vac-
cin antigripal pregãtite, 600 de mii
sunt din import, iar 400 de mii
produse de Institutul „Cantacuzi-
no”. O situaþie mult mai bunã de-
cât în sezonul trecut, spre exem-
plu, când, în campania de imuni-

zare gratuitã împotriva gripei, nu
au fost folosite vaccinuri de pro-
ducþie româneascã.

Peste 250 de cazuri
de pneumonie,
într-o sãptãmânã

Revenind la ceea ce se
întâmplã în judeþ, în ulti-
ma sãptãmânã, medicii
doljeni au diagnosticat
483 de cazuri de infecþii
acute ale cãilor respirato-
rii superioare ºi 279 de
cazuri de pneumopatii
acute. O parte din aceste
cazuri au avut nevoie
chiar de internare în spi-
tal. Potrivit reprezentanþi-
lor Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj morbiditatea
înregistratã se aflã însã în
intervalul aºteptat ºi nu
existã dovada circulaþiei
de virusuri gripale în rân-
dul populaþiei.

Chiar dacã în judeþul Dolj nu a fost depistat
pânã acum niciun caz de gripã, medicii au
anunþat un adevãrat record ca numãr de vacci-
nãri. În cele cinci sãptãmâni de când a debutat
campania de imunizare, peste 11.000 de per-
soane au trecut prin cabinetele medicale pen-
tru a fi vaccinate. Cei mai mulþi au fost vârst-
nici, bolnavi cu afecþiuni cronice ºi copii.

Cu toate acestea, cei mai mulþi
bolnavi au fost din rândul copii-
lor, dar destule cazuri s-au înre-
gistrat ºi printre persoanele vârst-
nice. În momentul în care s-au
prezentat la medic aceºtia au acu-
zat dureri de cap, febrã mare ºi
respiraþie greoaie. În cazul mai
multor pacienþi a fost nevoie chiar
de internare de urgenþã. Medicii
spun cã, de cele mai multe ori, pa-
cienþii ajung la spital atunci când
boala ajunge într-un stadiu avan-
sat, iar vindecarea necesitã un tra-
tament mai îndelungat. Specialiº-
tii atenþioneazã însã cã ar trebui
evitat consumul de antibiotice fãrã
prescripþie din partea medicului
întrucât o astfel de atitudine ar
putea determina apariþia mai mul-
tor probleme medicale.

Vaccinare gratuitã
pentru bolnavii
cronic

Ca în fiecare an, campania gra-
tuitã de imunizarea antigripalã se
adreseazã în primul rând persoa-

nelor cu vârsta cuprinsã între 6 luni
ºi 64 ani cu afecþiuni medicale cro-
nice pulmonare, cardiovasculare,
metabolice, renale, hepatice, neu-
rologice, diabet zaharat, astm, in-
fecþie HIV, medicilor, cadrelor sa-
nitare ºi personalului auxiliar din
spitale, ambulatorii, inclusiv sala-
riaþilor din instituþiile de ocrotire a
copiilor ºi bãtrânilor, din unitãþile
de bolnavi cronic, care vin în con-
tact respirator cu pacienþii sau asi-
staþii. Tot în aceastã categorie se
încadreazã adulþii ºi copiii rezidenþi
în instituþiile de ocrotire socialã,
precum ºi persoanele care acordã
asistenþã medicalã, socialã ºi îngri-
jiri la domiciliu celor cu risc înalt,
precum ºi toate persoanele peste
65 ani. Cei care nu sunt incluºi în
categoriile cu prioritate la vaccinare
ºi intenþioneazã totuºi sã se imuni-
zeze sunt nevoiþi sã cumpere din
farmacii dozele necesare.

Pentru a evita apariþia unor ca-
zuri grave, doctorii recomandã pa-
cienþilor sã se prezinte la control
de la primele simptome de boalã.
Totodatã, pentru a preveni îmbol-
nãvirile, specialiºtii Direcþiei de

Sãnãtate Publicã îi
sfãtuiesc pe doljeni sã
respecte o serie de
mãsuri. Printre aces-
tea evitarea expunerii
la frig ºi purtarea de
îmbrãcãminte ºi în-
cãlþãminte adecvatã
temperaturii din me-
diul ambiant.
Cel mai bun
antidot
împotriva
gripei

Existã ºi câteva
contraindicaþii ale
imunizãrii pe care

medicii trebuie sã le aibã în vede-
re. Specialiºtii avertizeazã cã vac-
cinarea este contraindicatã per-
soanelor care au febrã ridicatã sau
sunt diagnosticate în acel moment
cu gripã. Acelaºi lucru este vala-
bil ºi pentru femeile aflate în pri-
mul trimestru de sarcinã, dar ºi
pentru proaspetele mãmici. Nici
copiii pânã la ºase luni nu pot fi
vaccinaþi, deoarece nu au siste-
mul imunitar dezvoltat ºi pot
face bronºite sau chiar en-
cefalite, care pot duce la
deces. De asemenea, vac-
cinul antigripal este nu

este recomandat persoanelor care
sunt alergice la ouã, pentru cã ace-
laºi tip de proteine sunt incluse în
compoziþia dozelor.

Chiar dacã vaccinul antigripal
rãmâne cea mai eficientã moda-
litate de protecþie împotriva îm-
bolnãvirilor de sezon, medicii re-
comandã populaþiei sã þinã sea-
ma ºi de o serie de mãsuri pre-
ventive. Este necesar sã fie res-
pectate normele generale de igie-
nã, precum spãlarea mâinilor ori
de câte ori e nevoie ºi pãstrarea
unei igiene corporale riguroase.
În aceastã perioadã este indicat
consumul de fructe ºi legume,
care asigurã un aport optim de

vitamine, pentru întãrirea siste-
mului imunitar. Este, de aseme-
nea, important sã se respecte ore-
le de somn pentru a evita slãbi-
rea sistemului imunitar.

Suspiciunile legate
de apariþia uni caz
de gripã porcinã,
infirmate

Zilele acestea, suspiciunile pri-
vind apariþia unui caz de gripã
porcinã la Sibiu au produs îngri-
jorare în rândul autoritãþilor sa-
nitare.  În cele din urmã, rezulta-
tele comunicate de Institutul Na-
þional de Sãnãtate Publicã, ca ur-
mare a efectuãrii analizelor de
teste de cãtre Institutul Cantacu-
zino, au relevat faptul cã din cele
douã suspiciuni, a fost confirmat
un singur caz de gripã umanã,
AH3N2, celãlalt fiind infirmat. În
prezent, starea persoanei conta-
mitate cu virusul gripal uman este
stabilizatã ºi se aflã sub tratament
specific în Spitalul Judeþean de
Urgenþã din Sibiu.
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În primele 11 luni din 2013

Cifra de afaceri
din industrie pe
total a crescut
cu 4,2%

Cifra de afaceri din industrie pe
total (piaţa internă şi piaţa exter-
nă), în termeni nominali, a crescut
cu 4,2% în primele 11 luni din
2013, faţă de perioada similară din
2012, datorită c reşterii de 4,5%
înregistrate în industria prelucră-
toare, a informat recent INS. În
perioada menţionată, industria ex-
tractivă a scăzut cu 4,1%. Potrivit
datelor INS,  în noiembrie 2013,
comparativ cu luna precedentă,
cifra de afaceri a scăzut pe total
industrie cu 3,4%, datorită scăde-
rilor din indus tria extractivă (-
4,0%) şi din industria prelucrătoa-
re (-3,4%).  Faţă de noiembrie
2012, cifra de afaceri din industrie
a crescut pe ansamblu cu 2,5%,
datorită c reş terilor din industr ia
preluc rătoare (+2,7%). Industria
extractivă a scăzut cu 4,0%.

Pagină realizată de MARGA BULUGEAN

În anul 2013 s-a acordat un
numar de cca 25.500 garanţii,
înregistrându-se un ritm mediu
al solicitărilor de garantare de
circa 100 dosare/zi. Valoarea
medie a unei finanţării acordate
în anul 2013 a fost de aproxima-
tiv 37.000 Euro. Fondul Naţional
de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderile Mici şi
Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN)
este o instituţie financiară
nebancară, cu capital de risc,
înfiinţată în scopul facilitării
accesului IMM-urilor la finan-
ţări, prin acordarea de garanţii
pentru instrumentele de finanţa-
re contractate de la bănci
comerciale sau din alte surse.
16 bănci care au acordat
credite în anul 2013

Beneficiarii programului au
preferat achiziionarea locuine-
lor de 2 camere în procent de
peste 51%, în topul judeelor la
nivel naional meninându-se
urmÎtoarele: Bucureşti, Cluj,

FNGCIMM susţine programul
„Prima Casa” şi în anul 2014

Beneficiarii Programului „Prima Casă” vor avea la dispoziţie în
anul 2014 un plafon de garanţii de 1.200 milioane lei la care se
adaugă suma rămasă nealocată şi/sau neutilizată din plafonul pen-
tru anul 2013 în valoare de cca.740 milioane lei, din care cca. 495
milioane pentru  achiziţia locuinţelor construite de Agenţia Naţio-
nală pentru Locuinţe (ANL).  Garanţiile vor fi acordate şi plătite
numai în monedă naţională.

În baza apartenenţei sale la AECM
(European Mutual Guarantee Asso-
ciation - asociatie ce reuneste peste
40 de fonduri de garantare şi contra-
garantare din 22 de ţări europene şi
Turcia), FNGCIMM funcţionează
după reguli şi principii europene şi se
află sub supravegherea prudenţială a
Băncii Naţionale a României.

Ilfov, Timiş şi Constanţa. „Pe
lângă cele 16 bănci care au
acordat credite în anul 2013, în
2014 se vor putea înscrie în
program noi finanatori, cu
condiţia ca aceştia să-şi
desfăşoare activitatea de
creditare a persoanelor fizice
pe baza reglementărilor
validate de Banca Naţională a
României”, a precizat Gheor-
ghe Lăpădat, directorul
FNGCIMM, filiala Craiova.
FNGCIMM instrumentează

programe guvernamentale
destinate relansării economice,
dezvoltării mediului de afaceri,
precum şi creării ’i susinerii de
locuri de muncă.  Cu o rată a
creditelor neperformante de
doar 0,1%, Programul “Prima
Casa’’ continuă să rămână cea
mai avantajoasă soluţie privind
achiziţionarea unei locuinţe,
FNGCIMM SA depunând
eforturi pentru a răspunde
prompt nevoilor ’i aşteptărilor
clienilor săi.

Autorul raportului a evidenţiat
importanţa unei arhitecturi unita-
re a frontierelor externe şi a unor
standarde comune la nivelul Uni-
unii,  care să permită interopera-
bilitatea,  coordonarea ş i compati-
bilitatea între sistemele de sec uri-
tate la graniele c u ţări terţe, pre-
cum şi a unui set de indicatori
pentru evaluarea aplicării dispozi-
ţiilor regulamentului.  „Securitatea
internă a Uniunii este critică în
această perioadă de conflicte şi
tensiuni ce se desfăşoară nu foarte

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:
Raportul privind introducerea unui instrument de sprijin
financiar pentru frontiere externe şi vize a fost aprobat

Raportul votat astăzi în
comisia LIBE face parte dintr-
un pachet legislativ de patru
dosare privind bugetul UE
alocat afacerilor interne care
vizează şi fondul pentru azil şi
migraţie, precum şi instru-
mentul financiar care va oferi
asistenă în prevenirea şi
combaterea criminalităţii.
Raportul Marinescu urmează
a fi dezbătut în plenul Parla-
mentului European şi votat în
şedinţă plenară în cursul
acestui an.

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne a Parla-
mentului European (LIBE) a aprobat raportul eurodeputatului PDL
Marian-Jean Marinescu privind introducerea unui instrument de spri-
jin financiar pentru frontiere externe şi vize cu 36 de voturi pentru 8
împotrivă ţi 4 abţineri. Sprijinul financiar a fost negociat de raporto-
rul Marinescu la 2,76 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020.

departe de noi. Pentru a facilita
călătoriile legitime în Uniune şi pen-
tru a combate,  în acelaşi timp,
imigraţia clandes tină şi r iscurile
conexe, trebuie să asigurăm un
control uniform ş i de înaltă c ali-
tate la frontierele noastre externe”,
a spus raportorul.
Standarde comune
de securitate

Vicepreşedintele PPE, Marian-
Jean Marinescu a adăugat că, în
prezent, exis tă derapaje semnifi-
cative între statele membre în pri-
vinţa gestionării frontierelor exter-
ne: „Prin aplicarea unor măsuri şi
a unor standarde comune de se-
curitate, precum şi printr-o abor-
dare c oordonată privind infras-
tructura, echipamentele folos ite,
sistemele IT etc .,  putem evita
fragmentarea şi duplicarea resur-
selor între diferitele ţări UE. Fon-
durile UE vor contribui astfel la
obţinerea unui nivel unitar de ca-
litate a sistemelor de gestionare a
frontierelor şi la ec onomii gene-
rale de resurse”, a c ompletat eu-
roparlamentarul român.

Jumătate din fonduri,  asistenţă
pentru programe naţionale

Raportorul Marinescu a nego-
ciat valoarea sprijinului financiar
pentru frontiere externe şi vize la
2,76 miliarde de euro, din c are
peste jumătate va constitui asis-

tenţă pentru programe naţionale,
putând fi acc esat de statele mem-
bre care aplică dispoziţiile Sc hen-
gen.  Fondurile vor permite c rea-
rea de către UE a unor sis teme
informatice pentru gestionarea mai
efic ientă a traversării frontierelor
de c ătre resortisanţii ţărilor terţe

şi pentru a asigura o mai bună
identificare şi verificare a călăto-
rilor („frontiere inteligente”). Pro-
gramele naţionale vor fi comple-
tate cu acţiuni coordonate ale Uni-
unii şi cu un mecanism de reacie
rapidă, pentru a face faţă situaţii-
lor de urgenţă.
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Potrivit calendarului fãcut pu-
blic de Ministerul Educaþiei Naþi-
onale (MEN) pe site-ul www.e-
du.ro, prima sesiune este progra-
matã în perioada 6 - 15 mai, iar a
doua, între 20 ºi 29 mai. În prima
sesiune, elevii de clasa a II-a vor
fi evaluaþi în 6 mai la limba româ-
nã (scris ºi citit), în 7 mai la lim-
ba maternã (scris ºi citit) ºi în 8
mai la matematicã. Evaluarea la
clasa a IV-a are calendarul 13 mai
(limba românã ºi limba maternã)
ºi 14 mai (matematicã), iar cea la
clasa a VI-a, 14 mai (limbã ºi co-
municare) ºi 15 mai (matematicã
ºi ºtiinþe). În sesiunea a doua, ele-
vii de clasa a II-a vor fi evaluaþi la
20 mai (limba românã - scris ºi
citit), 21 mai (limba maternã -
scris ºi citit) ºi 22 mai (matema-
ticã). Evaluarea celor de clasa a
VI-a este programatã în 27 mai
(limbã ºi comunicare) ºi 28 mai

Evaluãrile naþionale la finalul
claselor a II-a, a IV-a ºi a VI-a, ale
cãror note nu se trec în catalog,
vor avea loc în intervalul 6 - 29

mai, în douã sesiuni, a doua fiind
rezervatã elevilor care au absen-
tat, din motive întemeiate, la pri-
ma sesiune.

(matematicã ºi ºtiinþe), iar a celor
de clasa a IV-a, în 28 mai (limba
românã, limba maternã) ºi 29 mai
(matematicã).

Se doreºte o evaluare
a întregului sistem

Testele pentru evaluare sunt ela-
borate de Centrul Naþional de Eva-
luare ºi Examinare, fiind formu-
late clar, precis ºi în strictã con-
cordanþã cu programele ºcolare în
vigoare pentru fiecare disciplinã
de studiu, astfel încât sã permitã
administrarea în câte douã sec-
venþe de evaluare, precizeazã Mi-
nisterul Educaþiei.  Potrivit minis-
trului Educaþiei, Remus Pricopie,
prin aceste evaluãri se doreºte o
evaluare a întregului sistem, ast-
fel încât peste ºase ani, când exa-
menele vor fi de tipul testelor
PISA, cei care sunt acum în cla-
sa a II-a sã fie deja obiºnuiþi cu

acest gen de verificare. Pentru
clasa a IV-a, testele vor avea un
format asemãnãtor cu cel al eva-
luãrilor internaþionale administra-
te elevilor în vârstã de 10-12 ani.

Nivelul de dificultate al testelor
va fi mediu

Rezultatele obþinute nu se înre-
gistreazã în catalogul clasei ºi sunt
valorificate la nivelul unitãþii de în-
vãþãmânt prin elaborarea planuri-
lor individualizate de învãþare, con-
semnarea în portofoliul educaþio-
nal al elevului, respectiv informa-
rea pãrinþilor/reprezentanþilor legali
ai elevului asupra stadiului formã-
rii ºi dezvoltãrii competenþelor eva-
luate. Potrivit ministerului, respon-
sabilitatea administrãrii la clasã a
evaluãrilor naþionale aparþine admi-
nistratorului de test, care poate fi
învãþãtorul, institutorul sau profe-
sorul de la clasã. Pe toatã durata

evaluãrii, administratorul de test
este asistat de un al doilea cadru
didactic, care nu are ore la acea
clasã, desemnat de preºedintele
comisiei de organizare ºi de admi-
nistrare a Evaluãrilor Naþionale
2014 din unitatea de învãþãmânt.
Cadrele didactice evaluatoare sunt
selectate de la alte unitãþi ºcolare
decât cele din care provin elevii
ale cãror teste sunt evaluate. Fie-

care test este evaluat de cãtre
douã cadre didactice, pentru fie-
care disciplinã în parte, pe baza
Caietului cadrului didactic. Bare-
mele de evaluare, precum ºi alte
informaþii referitoare la evaluare,
sunt cuprinse în Caietul cadrului
didactic. Evaluarea fiecãrui test se
face cu respectarea strictã a ba-
remului ºi a precizãrilor din Caie-
tul cadrului didactic.

Disciplinele la care se organizeazã si-
mularea evaluãrii naþionale pentru elevii
clasei a VIII-a sunt limba ºi literatura ro-
mânã (18 februarie), limba ºi literatura
maternã (19 februarie, pentru elevii apar-
þinând minoritãþilor naþionale care au ur-
mat cursuri gimnaziale în limba maternã)
ºi matematicã (20 februarie), potrivit ca-
lendarului fãcut public de MEN. “Elevii vor
fi evaluaþi din materia parcursã pânã la data
susþinerii trestului. Elevii de clasa a XI-a,
care vor simula pentru prima datã baca-
laureatul, vor susþine doar douã probe: ro-
mânã ºi matematicã sau istorie”, a spus
ministrul Educaþiei, Remus Pricopie. Si-
mularea probelor scrise ale examenului de
bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a ºi
XII-a are urmãtorul calendar: limba ºi li-
teratura românã (3 martie), limba ºi litera-

Simularea evaluãrii naþionale a elevilor de clasa a VIII-a va avea loc în
perioada 18-20 februarie, iar cea a bacalaureatului, la care vor participa în

premierã ºi elevii de clasa a XI-a, între 3 ºi 7 martie, potrivit unui anunþ
fãcut de Ministerul Educaþiei Naþionale (MEN).

tura maternã (4 martie),
proba obligatorie a pro-
filului (5 martie) ºi, doar
pentru elevii claselor a
XII-a, proba la alegere
a profilului ºi speciali-
zãri (7 martie). Toate
probele sunt scrise, iar
rezultatele vor fi afiºate
în 14 martie.

Notele nu se
trec în catalog

 Rezultatele obþinute
de elevi la simularea
evaluãrii naþionale ºi la
simularea probelor scri-

se ale examenului de bacalaureat nu se
trec în catalog, la fel urmând sã se în-
tâmple în cazul evaluãrilor naþionale la
finalul claselor a II-a, a IV-a ºi a VI-a.
Potrivit MEN, simulãrile au un dublu scop:
familiarizarea elevilor cu rigorile unei eva-
luãri naþionale, respectiv a unui examen
de bacalaureat naþional, ºi optimizarea
rezultatelor obþinute de cãtre elevii din în-
vãþãmântul preuniversitar la finalul stu-
diilor gimnaziale sau liceale. “În vederea
adoptãrii unor mãsuri pentru îmbunãtãþi-
rea performanþelor ºcolare, rezultatele vor
fi analizate la nivelul fiecãrei unitãþi de
învãþãmânt, prin discuþii individuale cu
elevii, dezbateri la nivelul clasei, ºedinþe
cu pãrinþii, precum ºi la nivelul consiliu-
lui profesoral”, au precizat reprezentanþii
Ministerului Educaþiei.

Potrivit FSLI, Ministerul Finanþelor Pu-
blice a emis în decembrie 2013 un ordin
pentru punerea în aplicare a OU 88/2013
privind adoptarea unor mãsuri fiscal-buge-
tare. Actul normativ trebuie pus în practicã
începând din 1 ianuarie 2014, în condiþiile
în care Trezoreriile judeþene nu au o logisti-
cã adaptatã noilor cerinþe, iar serviciile de
secretariat ºi de contabilitate din unitãþile de
învãþãmânt au foarte mult de muncã pentru
întocmirea documentelor care stau la baza
plãþii salariilor.

Profesorii vor primi salariile pe luna
ianuarie cu 10 zile întârziere

Federaþia Sindicatelor
Libere din Învãþãmânt (FSLI)
susþine cã angajaþii din educa-
þie vor primi salariile cu o
întârziere de aproximativ o
sãptãmânã, din cauza unui
ordin al Ministerului Finanþe-
lor privind noile mãsuri fiscal-
bugetare, care a fost emis în
decembrie ºi pus în aplicare
din ianuarie.

Preºedintele FSLI, Simion Hancescu, a
spus cã “victimele acestei mãsuri prost apli-
cate” sunt, în primul rând, salariaþii din în-
vãþãmânt, care vor primi salariile cu o întâr-
ziere de aproximativ o sãptãmânã. Potrivit
liderului FSLI, nu trebuie omis nici faptul cã
mulþi dintre salariaþii din educaþie au rate la
bãnci, iar întârzierea achitãrii acestora în-
seamnã penalizãri, “pe care nu le plãteºte
Guvernul”. Preºedintele FSLI a precizat cã
plata salariilor în învãþãmânt ar fi trebuit sã
înceapã din 5 ianuarie.

Conducerea Federaþiei Sindicatelor
Libere în Învãþãmânt (FSLI) filiala Dolj, a
fost stabilitã ieri în cadrul unei ºedinþe
extraordinare. Constantin Rada a fost
reales în funcþia de preºedinte, în defavoa-
rea contracandidatului sãu, vicepreºedinte-
le biroului local al FSLI, Bogdan Manea,
care nu a reuºit sã adune un numãr mai
mare de voturi. Se pare cã alegerile
anticipate de ieri cã au fost determinate de
nemulþumirea unor lideri faþã de actuala
conducere a FSLI Dolj ºi s-au desfãºurat
cu uºile închise, accesul jurnaliºtilor
nefiind permis în salã.

Rada, reales preºedinte al FSLI Dolj
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Spectacol folcloric prezentat de Ansamblul
„Maria Tănase” pe scena „ElectroColibri”

Sub egida „Craiova – Capitală Culturală
Europeană 2021”, Casa de Cultură „Traian
Demetrescu” organizează expoziţia de pic-
tură intitulată „Supradoza de visuri” a ar-
tistei  Cristina-Ştefania Dragomir. Vernisa-
jul are loc astăzi,  ora 16.00, în Salonul Me-
dieval al instituţiei, c urator fiind prof.  Mag-

 „Supradoza de visuri” – expoziţie de pictură
a artistei Cristina-Ştefania Dragomir

da Buce-Răduţ. «Cu acest proiect artista
şi-a propus introducerea în  artă,  într-o
lume a idealurilor, a dorinţelor, având ca
punct de pornire tărâmul visurilor; ac ele
visuri lucide în care eu-ul în stare de veghe
se c onfruntă cu eu-ul oniric. Este un pro-
iect care c onturează mai multe caractere,
tipologii ale fiinţei umane, însetată de idea-
luri, care ajung într-un final la obses ie»,
precizează organizatorii evenimentului.
Cris tina-Ştefania Dragomir este absolven-
tă a Liceului de Arte „Marin Sorescu” din
Craiova (2004) şi a Universităţii Naţionale
de Arte Buc ureşti (2008), în perioada stu-
diilor obţinând mai multe premii pentru ac-
tivitatea artistică. Şi-a mai prezentat lucră-
rile în cadrul unor expoziţii de grup des-
chise la Galeria „ARTA” din Craiova, la
Galeriile „Apollo”, „Căminul Artei”, „Sime-
za” şi „NIT” din Bucureşti ş.a.

Născut în 1941, în Waco, Texas, Ro-
bert Wilson luc rează de peste patru dece-
nii ca regizor, perfomer, coregraf, sc eno-
graf, ligh-designer, fiind autorul unor spec-
tacole de teatru ş i operă care au reinventat
limbajul sc enic în a doua jumătate a seco-
lului al XX-lea. A fost influenţat de dans şi
arhitectură, de artişti de avangardă precum
George Balanchine ş i Merce Cunningham,
a explorat universul marginalilor, a colabo-
rat cu Pierre Cardin, Yves-Saint Laurent,
dar şi cu Philip Glass ori David Bowie.  Ex-
cepţional organizator şi producător, a cre-
at c u ani în urmă „The Watermill Center”,
un spaţiu de încurajare a experimentului în
artă, deschis tinerilor creatori din întreaga
lume.
La Craiova i s-au jucat două spectacole,
în cadrul Festivalului „Shakespeare”

Wilson a mai fost de câteva ori în Româ-
nia, iar la Craiova i s-au jucat două specta-
cole, în c adrul Festivalului Internaţional
„Shakespeare”: „Femeia mării”, de H. Ib-
sen, în 2008, şi „Sonetele lui Shakespea-
re”, prezentat de „Berliner Ensemble” (Ber-
lin), în 2012. În anul 2010, regizorul ameri-
can a fost prezent la teatrul craiovean cu
conferinţa „Have I been here before?”, cu

Reputatul regizor american Robert Wilson regizează pentru
prima oară în România, la Teatrul Naţional din Craiova!

Marele regizor şi artist vizual american Robert Wil-
son va sosi la Teatrul Naţional din Craiova, însoţit de
colaboratorii săi, luni, 13 ianuarie, direct de la Paris –
unde, la Théâtre du Châtelet, i se joacă spectacolul
„Einstein on the Beach” –, pentru a începe montarea
piesei „Rinocerii”, de Eugčne Ionesco. Este pentru
prima dată când Wilson regizează în România, discuţii
în acest sens fiind purtate cu conducerea TNC de pes-
te trei ani. În vara lui 2013, timp de o săptămână, ma-

nagerul Mircea Cornişteanu s-a aflat în Statele Unite
ale Americii, la „The Watermill Center”, Long Island,
New York – fondat de Robert Wilson în 1992 – pentru a
lua parte la workshop-ul organizat de regizor în vede-
rea viitoarei realizări de pe scena craioveană. Castin-
gul pentru „Rinocerii”, de săptămâna viitoare, va fi
urmat de primele repetiţii, până pe 24 ianuarie, cele
finale vor avea loc pe întreg parcursul lunii iunie, iar
premiera este anunţată pentru data de 4 iulie.

Premiera mondială a spectacolului „Rinocerii” a avut loc
la Dusseldorf, pe 6 noiembrie 1959, iar piesa a fost tipărită
în acelaşi an la Editura „Gallimard”. De atunci a fost jucată
în sute de reprezentaţii pe toate scenele lumii.

ocazia prezentării filmului spec-
tacolului său „Hamlet – Un mo-
nolog”, realizat la Alley Theatre
în 1995, în regia şi interpretarea
sa.
Vine însoţit de o echipă de
colaboratori din Austria,
Franţa, Germania, Italia,
Polonia şi SUA

Va reveni săptămâna viitoa-
re,  însoţit de o echipă de cola-
boratori cu care luc rează de
obicei spectac olele sale apre-
c iate pe scenele internaţiona-
le: dramaturgul Konrad Kuhn
(Austria) ,  c reatorul de c os tu-

me Jacques  Reynaud (Franţa) ,  c o-re-
gizorii Tilman Hae ck er (Germania)  ş i
Charles  Chemin  (Franţa) , light-des ig-
nerul A.J. We issbard (I talia),  video-ar-
tis tul Tome k  Je ziorsk i (Polonia)  ş i
c ompozitorul Adam Le nz (SUA). Ac es-
tora li se vor alătura,  din România, regi-
zorul Bobi Pricop (as is tent de regie) ,
sc enografii Adrian Damian (asistent de-

c or )  ş i Adri an a D in ul e s cu
(as is tent costume).
Cinci reprezentaţii ale specta-
colului său şi o expoziţie video –
în aceste zile, la Paris

În perioada 14 noiembrie 2013 –
17 februarie 2014, ar tistul vizual
Robert Wilson este prezent în Salle
de la Chapelle a celebrului Muzeu
Luvru cu expoziţia video „Living
Rooms”, o transpunere a ceea ce reprezintă
spaţiul său de existenţă şi de lucru de la
„Watermill Center”.

Spectatorii parizieni au putut viziona pe 7
ianuarie, la Théâtre du Châtelet, spectacolul
„Einstein on the Beach”, realizat de Wil-
son, pe muzica lui Phillip Glass. Spectacolul
a putut fi urmărit de telespectatorii din în-
treaga Europă, graţiei transmisiei în direct
pe postul de televiziune „Mezzo”, a avut re-
prezentaţii în zilele de 8 şi 9 ianuarie şi va
avea alte două astăzi şi mâine. De la Paris,
regizorul va veni direct la Craiova, însoţit de
colaboratorii săi. De subliniat că este pentru
prima oară când Robert Wilson – pe care
Eugčne Ionesco l-a numit cândva „cel mai

important regizor ame-
rican” – montează un
spectacol în România.

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”
va prezenta miercuri, 15 ianuarie,  ora
18.00,  la sala „ElectroColibri” (fostul

Club „Electroputere”,  din Calea Buc u-
reşti nr.  56), spectac olul intitulat „Vis
de iarnă”, dedic at Zilei Culturii

Naţionale. Îş i vor da concursul
soliştii Mariana Ionesc u Căpită-
nesc u,  Cons tantin Enceanu,
Marius Măgureanu, Lavinia
Bîrsoghe,  Liliana Popa,  Filuţa
Bogdan, Manuela Motocu,  Aneta
Şişu, Cristian Bănăţeanu, Ciri
Mayer,  alături de formaţia de
dansuri a ansamblului. Acompa-
niamentul spectacolului va fi
susţinut de orches tra c ondusă
de maestrul Nicu Creţu,  iar
coregrafia este realizată de
maes trul Ionel Garoafă.  Intrarea
va f i liberă, în limita locurilor
disponibile.
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COMENTAR IU
Val de frig polar în
SUA: Pagube esti-
mate la cel puþin 5
miliarde de dolari

Daunele estimate în urma valului
de frig istoric, care s-a abãtut din pri-
mele zile ale lunii ianuarie asupra Sta-
telor Unite ale Americii, au fost esti-
mate la cel puþin 5 miliarde de dolari,
conform unei evaluãri preliminare fã-
cute de compania Planalytics, specia-
lizatã în efectele vremii asupra econo-
miei, informeazã Ria Novosti. Timp de
mai multe zile, statele din centrul ºi
estul SUA s-au aflat sub influenþa
unor mase de aer rece provenind din
Arctica. Temperaturile scãzute au afec-
tat un teritoriu cu peste 200 milioane
de locuitori. Nu s-au semnalat ava-
rieri grave ale infrastructurii, dar vre-
mea nefavorabilã a rãpit viaþa a circa
21 de persoane în aceastã perioadã în
SUA, conform unui bilanþ reactuali-
zat miercuri de cãtre autoritãþi. Între
timp, valul de frig a început sã scadã
în intensitate. Conform Serviciului
Naþionale pentru Meteorologie, în
urmãtoarele zile temperaturile vor creº-
te treptat aproape pe întreg teritoriul
þãrii.

Explozie la o uzinã
din Japonia: cel
puþin 5 morþi ºi 12
rãniþi

Cel puþin cinci persoane ºi-au pier-
dut viaþa ºi 12 au fost rãnite, dintre
care 9 uºor, într-o explozie produsã
ieri la o uzinã chimicã a grupului Mit-
subishi Materials din Japonia, a anun-
þat o sursã a poliþiei, relateazã AFP.
„Explozia a fost provocatã de o reac-
þie chimicã în uzinã”, a explicat un
purtãtor de cuvânt al poliþiei din pre-
fectura Mie, din centrul Japoniei. Ac-
cidentul s-a produs în oraºul Yok-
kaichi. Uzina este specializatã în com-
ponente utilizate pentru a fabrica
panouri solare ºi piese detaºate pen-
tru automobil ºi produce, între altele,
materiale cu siliciu.

Vicepreºedintele CE
Viviane Reding vrea
crearea „Statelor
Unite ale Europei”

O campanie pentru ca Uniunea
Europeanã sã devinã „Statele Unite
ale Europei” va fi „cea mai bunã
armã împotriva euroscepticilor”, a
declarat vicepreºedintele Comisiei
Europene ºi comisar pentru Justiþie
Viviane Reding, potrivit „The Daily
Telegraph”. Reding a solicitat ca ide-
ea unei „adevãrate uniuni politice”
sã figureze pe agenda alegerilor eu-
ropene din aceastã primãvarã.
„Avem nevoie sã creãm Statele Uni-
te ale Europei, cu Comisia în calita-
te de guvern, alãturi de douã Came-
re — Parlamentul European ºi un
«Senat» al statelor membre”, a pre-
cizat Reding. Potrivit „The Daily Te-
legraph”, viziunea comisarului Re-
ding, împãrtãºitã de numeroºi res-
ponsabili din instituþiile europene,
ar transforma UE într-un superstat,
alocând în acelaºi timp guvernelor
ºi parlamentelor naþionale un rol
politic minor, echivalent cu cel ju-
cat de consiliile locale în Marea Bri-
tanie. Sub auspiciile acestui plan,
Comisia ar avea preeminenþã asu-
pra guvernelor, iar europarlamenta-
rii ar trece peste suveranitatea par-
lamentarilor din Camera Comunelor.
De asemenea, liderii naþionali, reu-
niþi în cadrul Consiliului European,
vor rãmâne cu un rol consultativ, de
„a doua Camerã”, similar celui al
Camerei Lorzilor.

Oradour-sur-Glane este o localita-
te din centrul Franþei în care la 10 iu-
nie 1944 un regiment Der Fuhrer, al
diziviei de blindate SS Das Reich, a
executat metodic 642 de civili, din care
254 femei ºi 205 copii. La începutul
lunii septembrie a anului trecut, Joa-
chim Gauk, preºedintele Germaniei,
însoþit de omologul sãu francez, Fran-
cois Hollande, au vizitat, marcaþi de
reverberaþia în timp a masacrului, lo-
calitatea, insistând asupra necesitãþii ca
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Conservatorii bavarezi (CSU, partenerii tradiþionali
ai Uniunii Creºtin-Democrate, CDU, a Angelei Merkel)
atrag atenþia cã România ºi Bulgaria nu folosesc mili-
arde de euro din ajutoarele europene, a anunþat ieri
portalul de ºtiri Focus Online. Cu 15 miliarde de euro
pot fi fãcute multe lucruri pentru formarea specialiºti-
lor, integrarea pieþei forþei de muncã sau susþinerea
economiei. Potrivit noului ministru german al Dezvol-
tãrii, Gerd Müller (CSU), exact atâþia bani nu au folosit
România ºi Bulgaria din fondurile structurale sociale
ºi regionale ale UE. Au fost solicitate numai 42% din
cele 26 de miliarde de euro, astfel cã partea germanã
considerã cã guvernele celor douã þãri au eºuat ºi a

Eroii nu sunt ceea ce se pretind:
zeci de foºti poliþiºti ºi pompieri din
New York s-au trezit marþi, 7 ianuarie
a.c., puºi sub acuzare, pentru obþi-
nerea prin fraudã a pensiilor de inva-
liditate dupã atentatele din 11 sep-
tembrie 2001. Ancheta deschisã în
urmã cu doi ani implicã în total 106
suspecþi, potrivit procurorului dis-
trictului Manhattan, Cyrus Vance Jr..
Suma totalã deturnatã ar putea ajun-

justiþia sã-ºi continue investigaþiile ºi
sã aducã în faþa instanþelor responsa-
bilii de crime naziste care mai sunt în
viaþã. Zilele trecute, un german în vâr-
stã de 88 de ani a fost inculpat pentru
participarea la masacrul de acum 70
de ani de la Oradour-sur-Glane, dupã
cum a anunþat miercuri justiþia ger-
manã. Data procesului n-a fost încã
stabilitã de tribunalul din Koln. Proce-
dura va lua „mai multe sãptãmâni”, a
explicat Andreas Brendel, procurorul

general al Oficiului Central de Investi-
gare a Crimelor Naziste, deºi Parche-
tul din Dortmund a luat decizia incul-
pãrii. În vârstã de 19 ani în momentul
comiterii faptelor, învinuitul este acu-
zat de uciderea colectivã a 25 de per-
soane ºi complicitate la moartea altor
sute, a anunþat tribunalul din Koln,
printr-un comunicat de presã. În faþa
anchetatorilor, cel inculpat a recunos-
cut cã a fãcut parte din regimentul Der
Fuhrer, al diziviei de blindate SS Das
Reich, dar a negat participarea la ma-
sacrul de la Oradour-sur-Glane. Po-
trivit actului de acuzare, rezumat în
comunicatul Tribunalului din Koln,
„toþi locuitorii satului au fost adunaþi
în centrul localitãþii, unde bãrbaþii au
fost separaþi de femei ºi copii, ºi apoi
uciºi”. Acuzatul, împreunã cu un alt
membru al regimentului, au ucis 25
de oameni într-un hambar. Supravie-
þuitorii au mai primit câte un glonte de
pistol în hambarul incendiat de solda-
þii germani. În biserica din localitate
„254 de femei ºi 205 copii au fost ma-
sacraþi, cu ajutorul explozibilului, ar-
melor automate ºi grenadelor”. Alte
cinci persoane suspectate cã au luat
parte la masacrul de la Oradour-sur-

Glane sunt în atenþia Oficiului Cen-
tral de Investigare a Crimelor Nazis-
te. Robert Hebras (88 de ani), unul
dintre ultimii supravieþuitori ai masa-
crului, se întreabã dacã un proces îºi
mai are rostul. Mai multe anchete
realizate în Germania de Vest privind
masacrul au fost clasate. Dar desco-
perirea de cãtre un istoric a unui do-
cument STASI cu privire la aceste
fapte l-au convins pe Andreas Bren-
del sã antameze noi investigaþii în
2010. În Franþa, în 1953, 21 de sol-
daþi prezumaþi de participarea lor la
masacru, în majoritatea lor din Alsa-
cia, înrolaþi în forþele armate germa-
ne, au fost condamnaþi la moarte ºi
muncã silnicã. Dar ulterior, în numele
reconcilierii naþionale, au fost amnis-
tiaþi, în pofida indignãrii familiilor vic-
timelor. Mai multe proceduri judicia-
re au fost deschise în ultimele luni în
Germania împotriva presupuºilor cri-
minali naziºti de rãzboi încã în viaþã.
Astfel, Tribunalul din Hagel, din apro-
piere de Koln, chiar miercuri a dat o
achitare din lipsã de probe împotriva
unui fost SS, Siert Bruins (92 de ani),
acuzat de asasinarea unui olandez din
miºcarea de rezistenþã, în 1974.

Oradour-sur-Glane

SUA: Escrocherii de proporþii dupã atentatele din 11 septembrie

venit vremea sã-ºi facã temele. Parlamenta-
rul Hans-Peter Uhl (CSU) spune acelaºi lu-
cru: „Germania se gândeºte de luni de zile la
posibilitãþi de a ajuta România ºi Bulgaria în
administraþie, pentru a face rost de resurse
ºi a pune pe picioare proiecte. Autoritãþile
germane sunt pregãtite sã aducã experþi”, a declarat el.
Motivele pentru lipsa de activitate în Bucureºti ºi So-
fia sunt diferite: un rol important l-a jucat faptul cã
aceste þãri au trebuit sã aducã ºi ele bani drept contri-
buþii la proiectele finanþate cu bani europeni — uneori
25%, dar ºi 10% din finanþarea totalã. Apoi, aratã sursa
citatã, se pune problema voinþei politice. Tocmai de

aceea, Uhl îi propune Executivului comunitar sã facã
presiuni publice, însã europarlamentarul CSU Mo-
nika Hohlmeier susþine cã nu este suficient. „ (...) Eu
cer Comisiei Europene sã întãreascã structurile de
sprijin. Trebuie mobilizat personal ºi know-how
ºi sã fie aduse ajutoare pentru realizarea de pro-
iecte concrete”, susþine Hohlmeier.

România ºi Bulgaria nu folosesc miliarde de euro din ajutoare
europene, atrag atenþia conservatorii bavarezi
România ºi Bulgaria nu folosesc miliarde de euro din ajutoare
europene, atrag atenþia conservatorii bavarezi
România ºi Bulgaria nu folosesc miliarde de euro din ajutoare
europene, atrag atenþia conservatorii bavarezi
România ºi Bulgaria nu folosesc miliarde de euro din ajutoare
europene, atrag atenþia conservatorii bavarezi
România ºi Bulgaria nu folosesc miliarde de euro din ajutoare
europene, atrag atenþia conservatorii bavarezi
România ºi Bulgaria nu folosesc miliarde de euro din ajutoare
europene, atrag atenþia conservatorii bavarezi
România ºi Bulgaria nu folosesc miliarde de euro din ajutoare
europene, atrag atenþia conservatorii bavarezi
România ºi Bulgaria nu folosesc miliarde de euro din ajutoare
europene, atrag atenþia conservatorii bavarezi
România ºi Bulgaria nu folosesc miliarde de euro din ajutoare
europene, atrag atenþia conservatorii bavarezi

ge la 400 milioane dolari. Dupã aten-
tatele de acum cunoscute, mai mulþi
dintre inculpaþi ºi-au declarat inca-
pacitatea de a munci, invocând tul-
burãri psihice ºi stres post-trauma-
tic, pentru a putea obþine pensiile de
invaliditate. În solicitãrile lor de pen-
sie acuzaþii afirmau cã nu cãlãtoresc
ºi n-au avut nici o interacþiune so-
cialã, potrivit acuzãrii. Dar lucrurile
stãteau altfel. Unul pilota elicopte-

rul, altul juca black jack la Las Vegas,
altul fãcea ski pe apã, iar altul preda
arte marþiale. Unele dintre dosare erau
anterioare atentatelor din 2001. Toþi
aceºtia au fost consiliaþi în demersu-
rile lor de patru oameni: Raymon La-
vallee, avocat de 83 de ani, Thomas
Hale (89 de ani), Joseph Esposito,
un fost poliþist din New York (64 de
ani), ºi John Minerva (61 de ani), con-
sultant specialist în chestiuni de in-
validitate. Dupã 1988, aceºti oameni
sunt acuzaþi de a fi fãcut forme la sute
de persoane ºi a le instrui în modali-
tatea de convingere a Administraþiei
securitãþii sociale asupra incapacitã-
þii lor totale de a munci, a spus Cyrus
Vance Jr. Cuantumul pensiilor de in-
validitate oscileazã între 30.000 ºi
50.000 de dolari pe an, pentru inca-
pacitate de muncã asociatã tulburã-
rilor psihice. Pentru ajutorul lor, La-
vallee, Hale, Esposito ºi Minerva
câºtigau câte 20.000-50.000 dolari pe
dosar acceptat. Mulþi dintre partici-
panþii la escrocherii au pretind, ci-
nic, cã suferã de boli mintale, ca re-
zultat al atentatelor din 11 septem-
brie, dezonorând echipele de inter-

venþie care au acþionat în oraº cu
preþul vieþii ºi al sãnãtãþii, a spus pro-
curorul din Manhattan, subliniind cã
aceastã înºelãtorie a redus resursele
în lupta cu adevãratele situaþii de
stres post-traumatic. Unii dintre acu-
zaþi sufereau de tulburãri limitate,
pentru care puteau pretinde ajutor,
dar nu pensii de invaliditate. Cei mai
mulþi dintre cei inculpaþi au încasat
câte 500.000 de dolari. Oricum, nimeni
n-a primit mai puþin de 210.000 do-
lari. Atentatele din 11 septembrie
2001 au fãcut 3.000 de morþi la New
York. Ideea cã mulþi au ales eveni-
mentele evocate pentru a beneficia
de pensie de invaliditate dezonorea-
zã cu atât mai mult, a spus ºeful poli-
þiei din New York, Bill Bratton. Chiar
ºi astãzi, mii de poliþiºti, medici ºi
pompieri din oraº suferã de proble-
me medicale (cancer, afecþiuni respi-
ratorii ºi pulmonare) în urma inter-
venþiilor la locul atentatelor. În 2011,
preºedintele Barack Obama a dispus
votarea unei legi care prevedea de-
blocarea a 2,8 miliarde dolari pentru
a veni în ajutorul victimelor indirecte
ale atentatelor din 11 septembrie.
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12:00 Kiss Cinema

12:30 Sistemul nervos

13:30 Cireaºa de pe tort (R)

14:30 Eurobox

15:00 ªi eu m-am nãscut în

România

16:15 Iubiri secrete

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Eu ºi Marley

22:30 Dupã faptã ºi rãsplatã

23:30 Mediumul

01:30 Iubiri secrete (R)

03:00 Focus (R)

04:30 Kiss Cinema (R)

05:00 Cireaºa de pe tort (R)

06:00 Luana Show (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Glory Super Fight Series:

Mourad "The Silent Power"
Bouzidi - Saulo Cavalari

20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 LK Superstars: Remy

Bonjasky
00:00 "Faceþi jocurile" - World

Poker Tour
02:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Aºii amanetului
09:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
11:00 Rãzboiul depozitelor
13:00 Aºii amanetului
15:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
17:00 Rãzboiul depozitelor
19:00 Aºii amanetului
20:00 Rãzboiul depozitelor:

Texas
21:30 Rãzboiul depozitelor
22:00 Aºii amanetului
23:00 Rãzboiul transportatorilor
00:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
01:00 Rãzboiul depozitelor

TVR 1

VINERI - 10 ianuarie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00Telejurnal matinal *Sport
*Zon@ *Meteo(I)

08:00 Telejurnal matinal *Sport
*Zon@ *Meteo(I)

09:00 Preþuieºte viaþa!
12:00 Alexandru Tomescu în

Turneul Stradivarius Bach to
Basics

12:55 Dincolo de celebritate
13:00 România deºteaptã
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Oameni ca noi
16:00 Anii Mitterand
16:55 Superconsumatorul (R)
17:25 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:10 Serrallonga
22:45 Hanul roºu
00:25 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:40 Legendele palatului:

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Japonia - Þarã a ceaiului

(R)
10:00 Cercul vieþii (R)
11:10 Ultimele zile (R)
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Rezistenþa prin culturã
16:00 Cercul vieþii
17:00 Videoterapia
18:00 Telejurnal
19:00 Taipei 101 - Aproape de

cerul Taiwan-ului
20:10 Împreunã
21:50 5 minute de istorie
22:00 Ora de ºtiri
23:00 30 Rock
23:50 Motomagia

07:40 Hotelul Marigold
09:45 Salutãri din Hollywood
11:25 Chimpanzee
12:45 Îþi prezint un prieten
14:25 Cãþelul detetectiv
16:00 Dreptate la înãlþime
17:45 Se numea Sarah
19:30 Filme ºi vedete
20:00 Domniºoare de onoare
22:00 Riposta
22:50 O varã foarte instabilã
00:30 ªapte psihopaþi ºi un câine

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Bãiatu' mamei (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 MasterChef - Sezonul 1
16:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 First Blood - Rambo I
22:15 Purtãtorii
00:00 Loch Ness: Confruntarea

decisivã
02:00 Apropo Tv (R)
03:00 Purtãtorii (R)
04:30 La Mãruþã (R)

07:30 Suflet de gheaþã (R)
08:30 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00 Maricruz (R)
12:00 Viaþã de împrumut (R)
13:30 Viaþã de împrumut (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Viaþã de împrumut
20:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:30 Poveºtiri adevãrate (R)
01:30 Furtuna din adâncuri (R)
03:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
04:30 Poveºtiri adevãrate (R)
05:30 Casa Ibacka (R)
06:00 Dincolo de povestiri
06:30 Triumful dragostei (R)

09:15 Români de succes (R)
09:30 Acasã în bucãtãrie
10:15 My Name Is Earl (R)
11:00 Bine, dragã! (R)
12:00 The Unit (R)
13:00 Români de succes
13:15 Zoom în 10
13:45 La Mãruþã
15:00 Promotor (R)
15:30 Bine, dragã!
16:30 The Unit
17:15 La bloc (R)
18:00 M.A.S.H. (R)
19:00 My Name Is Earl
20:00 O mireasã momealã
21:45 Zoom în 10
22:00 Preþul trãdãrii
23:45 Prison Break

10:00 Knight Rider (R)

10:50 În gura presei

12:00 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 Film

22:30 Misiunea

00:00 Cascada Seraphim

02:30 Misiunea (R)

04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

08:30 Campionul
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Inima nu respectã reguli
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Pe banii pãrinþilor (R)
21:30 Faci faþã, faci bani (R)
22:30 Ziua Rãzbunãrii
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Teo Show (R)
03:15 Ziua Rãzbunãrii (R)
05:00 Pastila de râs (R)
05:30 Inima nu respectã reguli

(R)
06:30 Neveste de piloþi

07:00 Danni Lowinski
08:00 Regina cumpãrãturilor (R)
09:30 Anchetã militarã (R)
10:30 Fii pe fazã! (R)
12:00 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
13:00 Mondenii (R)
14:00 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Focus
15:30 Focus Monden (R)
16:00 Regina cumpãrãturilor
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Mãrul discordiei
22:00 Mondenii
22:30 Trãsniþi din NATO
23:15 Fii pe fazã!
00:00 Anchetã militarã
01:00 Mãrul discordiei (R)
03:00 Focus (R)
03:30 Regina cumpãrãturilor (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Trãdaþi în dragoste
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Marea Þãcãnealã
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora de ProSport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 "Ciocanul LuptãTHOR":

Cristian Ciocan - Kevin Johnson
22:00 Mafioþi
23:00 Wrestling RAW
01:00 "Faceþi jocurile" -

European Poker Tour
02:00 ªtiri Sport.ro
02:10 Wrestling SMACK
04:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului din

Louisiana
09:30 Rãzboiul depozitelor:

Texas
10:00 Extratereºtri antici
12:00 Restaurãri
13:00 Aºii amanetului din

Louisiana
14:00 Aºii amanetului din

Louisiana
16:00 Aºii amanetului din

Louisiana
17:00 Extratereºtri antici
18:00 Restaurãri
19:30 Rãzboiul depozitelor:

Texas
20:00 Extratereºtri antici
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TVR 1

DUMINICÃ - 12 ianuarie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
14:00 Telejurnal
14:30 Superconsumatorul (R)
15:00 Tezaur folcloric
16:10 Bluegrass
17:50 Filmoteca veselã
19:00 Lozul cel mare
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Aripioarã sau picior?
23:10 Oraºul iubirii
00:45 Filmoteca veselã (R)
03:15 Esenþe (R)
03:45 Universul credinþei (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Cap compas (R)
08:00 Popasuri folclorice (R)
09:00 Ferma
10:10 În curtea bunicilor
12:00 Fram
13:00 Pescar hoinar
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Cursa
15:50 Poate nu ºtiai
16:00 Rezistenþa prin culturã
17:00 Handbal masculin: Islanda

- Norvegia
18:30 Retorspectivã
19:00 5 minute de istorie
19:15 Handbal masculin: Spania

- Ungaria
20:50 Înghiþitorul de sãbii
22:40 Lumini ºi umbre
23:40 Cursa (R)
01:15 Teatru: Nevestele vesele

din Windsor (R)

07:20 Katy Perry: Despre mine
08:55 Bãrbaþi în negru 3
10:40 Simte-te ca acasã
12:20 Copacabana
14:05 Paul. Un extraterestru

fugit de-acasã
15:50 Rãmâi cu mine
16:15 Aventuri sub clar de lunã
17:50 Marile speranþe
20:00 Rãmâi cu mine
20:50 Ruby Sparks
22:35 Imperiul din Atlantic City
00:25 Riposta
01:10 Cronici
02:35 Detaºamentul orb
03:05 Casa din Cornouaille
04:40 The Shukar Collective

Project
06:00 Marile speranþe

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Mirajul dansului 2 (R)
12:00 Gossip Girl: Intrigi la New

York
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 O dãdacã musculoasã (R)
15:00 Dragoste la micul dejun
17:00 Bibliotecarul 2: Întoarce-

rea la minele Solomon
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Poliþist la ananghie
22:45 Bancomatul terorii
00:30 Poliþist la ananghie (R)
02:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:00 Bancomatul terorii (R)
05:30 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:00 România, te iubesc! (R)

07:30 Suflet de gheaþã (R)
08:30 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00 Maricruz (R)
12:00 Viaþã de împrumut (R)
13:30 Triumful dragostei (R)
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Viaþã de împrumut
20:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:30 Doctorul casei (R)
01:30 Furtuna din adâncuri (R)
03:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
04:30 Doamne de poveste (R)
05:30  Triumful dragostei (R)

08:45 Merlin (R)
09:30 Promotor
10:00 Acasã în bucãtãrie (R)
11:00 My Name Is Earl (R)
12:00 Bine, dragã! (R)
13:00 The Unit (R)
14:00 Merlin
14:45 Lumea Pro Cinema
15:15 Zoom în 10
15:30 Bine, dragã!
16:30 The Unit
17:15 Viaþa ca o tornadã (R)
19:00 My Name Is Earl
20:00 Din Raiul meu
22:30 Purtãtorii
00:15 Prison Break
01:00 Misteriosul John Doe
01:45 Purtãtorii (R)
03:15 Prison Break (R)
04:00 Misteriosul John Doe
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

09:00 Un prieten deosebit (R)

11:00 George, trãsnitul junglei 2

(R)

13:00 Observator

13:30 Mumia

16:00 Observator

16:15 SuperBingo Metropolis

19:00 Observator

19:45 FamiliaDA

20:30 Totul e permis

22:30 Top Chef (R)

01:00 Observator (R)

02:00 FamiliaDA (R)

02:30 Totul e permis (R)

08:30 Campionul

09:45 Pastila de râs (R)

10:30 Amor cu fiica ºefului

meu (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 WOWBiz (R)

15:00 Bingo România

17:15 Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

19:45 D-Paparazzi

20:30 Ochii din umbrã (R)

22:00 Baieti pe motoare

00:00 ªtirile Kanal D (R)

01:00 D-Paparazzi (R)

01:45 Ochii din umbrã (R)

03:00 Ziua Rãzbunãrii (R)

04:45 Neveste de piloþi (R)

05:30 Pastila de râs (R)

07:00 Euromaxx

08:00 Mediumul (R)

09:30 Casa: construcþie ºi

design

10:30 Cu lumea-n cap

11:00 Levintza prezintã

12:00 Luana Show

13:00 Mondenii (R)

14:00 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Killer Karaoke (R)

16:00 Iubiri secrete

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! (R)

23:30 Dragon Boys

01:30 Iubiri secrete (R)

03:00 Focus (R)

04:30 Casa: construcþie ºi

design

05:00 ªi eu m-am nãscut în

România (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Patron la Steaua
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 "Ticãloºi cu Glorie"

Campionii Glory din 2013
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri

mortale
23:00 LK Superstars Peter

Aerts
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 ªtiri Sport.ro
02:00 Wrestling WWE Super-

stars
03:00 Wrestling WWE NXT

Next Generation

07:00 Pe urmele antichitãþilor
08:00 Aºii amanetului din

Louisiana
09:00 Aºii amanetului
10:00 Rãzboiul depozitelor:

Texas
11:00 Rãzboiul transportatorilor
12:00 Pe urmele antichitãþilor
13:00 Aºii amanetului din

Louisiana
14:00 Aºii amanetului
15:00 Rãzboiul depozitelor:

Texas
16:00 Rãzboiul transportatorilor
17:00 Pe urmele antichitãþilor
18:00 Rãzboiul depozitelor:

Texas
19:00 Extratereºtri antici
20:00 Rãzboiul depozitelor
22:00 Oamenii cu topoare
23:00 Aºii amanetului din

Louisiana
00:00 Omenirea povestea

noastrã

TVR 1

LUNI - 13 ianuarie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal *Sport
*Zon@ *Meteo(II)

08:00 Telejurnal matinal *Sport
*Zon@ *Meteo(III)

09:00 Legendele palatului:
negustorul Lim Sang-ok

10:20 Oameni care au schimbat
Lumea

10:30 Ora regelui (R)
11:15 În grãdina Danei (R)
11:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
12:30 În grãdina Danei (R)
13:00 Germana...la 1
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Vreau sã fiu sãnãtos
17:25 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 Întrebãri ºi rãspunderi
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Distractis - Distilat de

comedie
22:00 ªerif în Arizona
22:30 Biziday
23:20 Oameni care au schimbat

Lumea
23:30 Maºini, teste ºi verdicte

07:00 Poate nu ºtiai
07:40 Legendele palatului:

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Viaþa pe uriaºul Gros-

sglockner (R)
10:10 În curtea bunicilor (R)
12:00 Lumea azi (R)
12:30 Naturã ºi sãnãtate (R)
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Academicienii
16:00 Cercul vieþii
17:00 Deportaþii
18:00 Telejurnal
19:00 Teatru: Nevestele vesele

din Windsor
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Domnul Klein
01:10Concertele Festivalului

George Enescu (R)

08:10 Aventuri sub clar de lunã
09:45 Paul. Un extraterestru

fugit de-acasã
11:30 Roman Polansky: Un

cineast incomod
13:00 Ruby Sparks
14:45 Vacanþa de varã
16:30 Îndrãgostit cerebral
18:00 Cinci poveºti
19:30 Pe platourile de filmare
20:00 Total Recall. Memorie

programatã
22:00 Detectivii din Louisiana
23:00 Atlasul norilor
01:50 Un Crãciun cu Harold ºi

Kumar
03:20 Rufele se spalã în familie
04:45 Detectivii din Louisiana

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Gossip Girl: Intrigi la New

York (R)
11:00 Dragoste la micul dejun

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Bibliotecarul:Comoara din

spatele cãrþilor (R)
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Îngerii lui Charlie
22:15 Lovitura decisivã
00:15 CSI: New York - Criminaliºtii
01:00 Îngerii lui Charlie (R)
02:45 Lovitura decisivã (R)
04:30 CSI: New York - Crimina-

liºtii (R)

07:30 Suflet de gheaþã (R)
08:30 Furtuna din adâncuri (R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00 Maricruz (R)
12:00 Viaþã de împrumut (R)
13:30 Viaþã de împrumut (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Viaþã de împrumut
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:30 Regina (R)
01:30 Poveºtiri adevãrate (R)
02:30 Poveºtiri de noapte (R)
03:00 Cancan.ro (R)
03:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
04:30 Regina
05:30 Poveºtiri adevãrate (R)
06:30 Triumful dragostei (R)

07:30 Promotor (R)
08:00 Merlin (R)
08:45 My Name Is Earl (R)
09:45 Bine, dragã! (R)
10:45 Teleshopping
11:00 The Unit
12:00 Teleshopping
12:15 La Mãruþã
14:30 Bine, dragã!
15:30 The Unit (R)
16:30 Din Raiul meu (R)
19:00 My Name Is Earl
20:00 La bloc
21:00 M.A.S.H.
22:00 Curierul morþii
00:00 Prison Break
01:00 Misteriosul John Doe

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

11:40 Teleshopping

12:00 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 Top Chef

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Nikita (R)

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

08:30 Campionul

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Inima nu respectã reguli

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Feriha

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Teo Show (R)

03:15  WOWBiz (R)

04:45 Pastila de râs (R)

05:15 Inima nu respectã reguli

(R)

06:15 Poveste de familie

07:00 Danni Lowinski

08:00 Regina cumpãrãturilor (R)

09:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã (R)

10:30 Fii pe fazã!

12:00 Viitorul, Azi

13:00 Mondenii (R)

14:00 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Cu lumea-n cap (R)

16:00 Regina cumpãrãturilor

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

22:00 Mondenii

22:30 Trãsniþi din NATO

23:15 Focus Monden

23:45 Fii pe fazã!

00:30 Anchetã militarã

01:30 Frumoasa Ceci

03:00 Focus (R)

03:30 Regina cumpãrãturilor (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Trãdaþi în dragoste

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
10:30 Rãzboiul depozitelor:

Texas
11:00 Extratereºtri antici
12:00 Restaurãri
14:00 Aºii amanetului
15:00 În cãutarea pericolului
15:30 Aºii amanetului
17:00 Extratereºtri antici
18:00 Restaurãri
19:00 Aºii amanetului din

Louisiana
20:00 Aºii amanetului
23:00 În cãutarea pericolului

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Marea Þãcãnealã
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Fotbal FA Cup 3rd round:

Blackburn Rovers - Manchester
City, Arsenal - Tottenham Hotspur

14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Fotbal FA Cup 3rd round:

Derby - Chelsea, Manchester
United - Swansea

15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora de Prosport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Fotbal: Anglia - România

'81, '85
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Glory Super Fight Series:

Brice Guidon - Jahfarr Wilnis
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Bellator: Gladiatorii: Top

20 KO
00:00 ªtiri Sport.ro
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TVR 1

MARÞI - 14 ianuarie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal *Sport
*Zon@ *Meteo(II)

08:00 Telejurnal matinal *Sport
*Zon@ *Meteo(III)

09:00 Legendele palatului:
negustorul Lim Sang-ok

10:20 Oameni care au schimbat
Lumea

10:30 Distractis - Distilat de
comedie (R)

11:30 Din Tara de Foc la
Tijuana

12:00 Masini, teste si verdicte
(R)

12:30 România vazuta altfel (R)
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 România vazuta altfel
17:25 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 Interes general
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:10 Dinastia Kennedy
22:00 ªerif în Arizona
23:10 Viata mea, ce întâmplare!
23:20 Dincolo de celebritate
23:30 Border Run

07:00 Poate nu ºtiai
07:40 Legendele palatului:

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Polonia braconierilor (R)
10:00 Cercul vieþii (R)
11:05 Teatru: Nevestele vesele

din Windsor (R)
14:20 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Memorialul durerii
16:00 Cercul vieþii
17:00 Videoterapia
18:00 Telejurnal
19:00 Caviarul, comoara din Iran
20:00 Destine ca-n filme
21:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo 2011
21:30 M Magazin
22:00 Ora de ºtiri
23:00 30 Rock
23:50 Omul invizibil
00:40 Concertele Festivalului

George Enescu (R)

07:00 Îndrãgostit cerebral
09:15 Cinci poveºti
10:45 Scooby-Doo! Sãrbãtori

bântuite
11:10 În armatã
12:40 O chema Sarah
14:20 Hotel Transilvania
15:50 Culoarea purpurie
18:20 Cvartet
20:00 Hannah face legea
21:30 Rãmâi cu mine
22:20 Misionarul rãzboinic
00:30 Banshee
01:15 Banshee
02:15 360
04:05 Ceaþa

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Inimi de vânzare
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Autostrada destinelor
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ninja
22:00 Blestemul comorii
23:45 CSI: New York - Crimina-

liºtii
00:45 Ninja (R)
02:15 Blestemul comorii (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore ? (R)
04:30 CSI: New York - Crimina-

liºtii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:30 Suflet de gheaþã (R)
08:30 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00 Maricruz (R)
12:00 Viaþã de împrumut (R)
13:30 Viaþã de împrumut (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Viaþã de împrumut
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:30 Regina (R)
01:30 Poveºtiri adevãrate (R)
02:30 Poveºtiri de noapte (R)
03:00 Cancan.ro (R)
03:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
04:30 Regina
05:30 Poveºtiri adevãrate (R)
06:30 Triumful dragostei (R)

09:30 Acasã în bucãtãrie (R)
10:15 My Name Is Earl (R)
11:00 Bine, dragã!
11:45 Teleshopping
12:00 The Unit (R)
13:00 Români de succes
13:15 Teleshopping
13:30 La Mãruþã
15:00 Bine, dragã!
16:30 The Unit
17:00 La bloc (R)
18:00 M.A.S.H. (R)
19:00 My Name Is Earl
20:00 La bloc
21:00 M.A.S.H.
22:00 Montana
00:00 Prison Break
01:00 Misteriosul John Doe (R)
01:45 Montana (R)
03:15 Prison Break (R)
04:00 Misteriosul John Doe (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani

10:50 În gura presei

11:40 Teleshopping

12:00 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 Jackie Chan, pilot de

curse

22:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Nikita (R)

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

08:30 Campionul
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Inima nu respectã reguli
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Feriha
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Teo Show (R)
03:15  WOWBiz (R)
04:45 Pastila de râs (R)
05:15 Inima nu respectã reguli

(R)
06:15 Poveste de familie

07:00 Danni Lowinski

08:00 Regina cumpãrãturilor (R)

09:30 Anchetã militarã (R)

10:30 Fii pe fazã! (R)

12:00 În vitezã!

13:00 Mondenii (R)

14:00 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Regina cumpãrãturilor

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort (R)

20:30 Extratereºtrii din mansardã

22:00 Mondenii

22:30 Trãsniþi din NATO

23:15 Focus Monden

23:45 Fii pe fazã!

00:30 Anchetã militarã

01:30 Frumoasa Ceci

03:00 Focus (R)

03:30 Regina cumpãrãturilor (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Trãdaþi în dragoste

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Marea Þãcãnealã
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora de Prosport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Fotbal: Austria - România '87
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Sport sângeros
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
02:30 Ora exactã în sport

07:00 Omenirea povestea
noastrã

08:00 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
10:00 Aºii amanetului din

Louisiana
11:00 Extratereºtri antici
12:00 Restaurãri
13:00 Aºii amanetului din

Louisiana
13:30 Rãzboiul depozitelor:

Texas
17:00 Extratereºtri antici
18:00 Restaurãri
19:00 Aºii amanetului din

Louisiana
20:00 Aºii amanetului
21:00 Rãzboiul depozitelor

TVR 1

MIERCURI - 15 ianuarie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal *Sport
*Zon@ *Meteo(II)

08:00 Telejurnal matinal *Sport
*Zon@ *Meteo(III)

09:00 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung

10:30 Vacanþã plãcutã, domnule
Preºedinte!

11:30 Dispãruþi fãrã urmã
12:00 Alexandru Tomescu în

Turneul Stradivarius Bach to
Basics

12:55 Dincolo de celebritate
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Convieþuiri
16:50 România vãzutã altfel
17:25 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:10 Ultimul twist la Moscova
22:50 Oameni care au schimbat

Lumea
23:10 O scurtã cãlãtorie în paradis

07:00 Poate nu ºtiai
07:40 Legendele palatului:

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Caviarul, comoara din

Iran (R)
10:00 Cercul vieþii (R)
11:00 Destine ca-n filme (R)
12:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo 2011 (R)
12:30 Tehnologiile viitorului
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 D'ale lu' Miticã (R)
16:00 Cercul vieþii
17:00 Videoterapia
18:00 Telejurnal
19:00 Uleiul de argan - Aurul alb

al Marocului
20:10 Ultimele zile
20:50 5 minute de istorie
22:00 Ora de ºtiri
23:00 30 Rock
23:50 Omul invizibil

07:30 Cvartet
09:10 Hannah face legea
10:35 Avem un zoo!
12:35 Descendenþii
14:30 Cavalerul negru:

Legenda renaºte
17:10 Gardienii destinului
18:55 Salutare, doamnelor!
19:25 Secþia de geriatrie
20:00 Rãmâi cu mine
20:50 Ruby Sparks
22:30 Detectivii din Louisiana
23:35 Cursã infernalã
01:00 Abraham Lincoln: Vânãtor

de Vampiri
02:45 O varã foarte instabilã
04:25 Proiectul X
06:00 Descendenþii

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Autostrada destinelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Amintiri ºterse
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Commando
22:15 Misiune în linia întâi
00:00 CSI: New York - Crimina-

liºtii
01:00 Commando (R)
02:30 Misiune în linia întâi
04:00 Promotor (R)

07:30 Suflet de gheaþã (R)
08:30 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00 Maricruz (R)
12:00 Viaþã de împrumut (R)
13:30 Viaþã de împrumut (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Viaþã de împrumut
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:30 Regina (R)
01:30 Poveºtiri adevãrate (R)
02:30 Poveºtiri de noapte (R)
03:00 Cancan.ro (R)
03:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
04:30 Regina
05:30 Poveºtiri adevãrate (R)
06:30 Triumful dragostei (R)

09:15 Români de succes (R)
09:30 Acasã în bucãtãrie
10:15 My Name Is Earl (R)
11:00 Bine, dragã! (R)
11:45 Teleshopping
12:00 The Unit (R)
13:00 Români de succes
13:15 Zoom în 10
13:30 La Mãruþã
15:00 Bine, dragã!
16:00 The Unit
17:00 La bloc (R)
18:00 M.A.S.H. (R)
19:00 My Name Is Earl
20:00 La bloc
21:00 M.A.S.H.
22:00 Vocea morþii 2
00:00 Prison Break
01:00 Misteriosul John Doe
01:45 Vocea morþii 2 (R)
03:00 Misteriosul John Doe (R)
03:15 Prison Break (R)
04:00 Misteriosul John Doe
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani

10:50 În gura presei

11:40 Teleshopping

12:00 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 Te Pui Cu Blondele

22:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Închiderea programului,

revizie tehnicã

06:00 Observator

08:30 Campionul

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Inima nu respectã reguli

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Jumãtatea mea ºtie (R)

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Teo Show (R)

03:15 WOWBiz (R)

04:45 Pastila de râs (R)

05:15 Inima nu respectã reguli

(R)

06:15 Poveste de familie

07:00 Danni Lowinski

08:00 Regina cumpãrãturilor (R)

09:30 Anchetã militarã (R)

10:30 Fii pe fazã! (R)

12:00 În formã

13:00 Mondenii (R)

14:00 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Regina cumpãrãturilor

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Killer Karaoke

22:00 Mondenii

22:30 Trãsniþi din NATO

23:15 Focus Monden

23:45 Fii pe fazã!

00:30 Anchetã militarã

01:30 Frumoasa Ceci

03:00 Focus (R)

03:30 Regina cumpãrãturilor (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Trãdaþi în dragoste

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Restaurãri
09:00 Rãzboiul depozitelor
10:00 Muntenii
11:00 Extratereºtri antici
12:00 Restaurãri
13:00 Aºii amanetului din

Louisiana
13:30 Rãzboiul depozitelor:

Texas
14:00 Extratereºtri antici
16:00 Shaun Ryder despre

OZN-uri
17:00 Extratereºtri antici
18:00 Restaurãri
20:00 Rãzboiul depozitelor

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Marea Þãcãnealã
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora de ProSport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Fotbal: Franþa - România

2010
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Boxbuster: Jo Jo Dan -

Kevin Bizier
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
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Filmele din perioada 10.01 - 16.01.2014

JOI - 16 ianuarie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Poate nu ºtiai
07:40 Legendele palatului:

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Uleiul de argan - Aurul alb

al Marocului (R)
10:00 Cercul vieþii (R)
11:10 Ultimele zile (R)
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Ferma (R)
16:00 Cercul vieþii
17:00 Videoterapia
18:00 Telejurnal
19:00 Japonia - Þarã a ceaiului
20:10 Ultimele zile
21:50 5 minute de istorie
22:00 Ora de ºtiri
23:00 30 Rock
23:50 Zon@ IT
00:25 Omul invizibil
01:15 Concertele Festivalului

George Enescu (R)

4:25 Proiectul X
6:00 Descendenþii
7:55 Gardienii destinului
9:40 Ruby Sparks
11:25 Scooby Doo la circ
12:45 În cãutarea lui Bin
14:30 Sora mea
16:00 Unde vei fi poimâine?
18:05 Din dragoste pentru

Roma
20:00 Un gând, un vis, Doyle...

si-un pix
22:55 Rufele se spalã în familie
0:20 Riposta
1:05 Rãmâi cu mine
1:55 Maºina lui Jayne Mansfield
3:55 Rãzbunarea unui erou

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Amintiri ºterse (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Un milion de probleme
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
22:15 Febra roºie
00:15 CSI: New York - Crimina-

liºtii
01:15 Las fierbinþi (R)
02:00 Dupã 20 de ani (R)

4:30 Regina
5:30 Poveºtiri adevãrate
6:30 Triumful dragostei
7:30 Suflet de gheaþã
8:30 Poveºtiri adevãrate
9:30 Teleshopping
9:45 Diamantul nopþii
10:45 Teleshopping
11:00 Maricruz
12:00 Santa Diabla
13:00 Teleshopping
13:30 Santa Diabla
14:30 Triumful dragoste
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Santa Diabla
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Îþi ordon sã mã iubeºti!
0:30 Regina
1:30 Poveºtiri adevãrate
2:30 Poveºtiri de noapte
3:00 Cancan.ro
3:30 Îþi ordon sã mã iubeºti!

09:15 Români de succes (R)
09:30 Acasã în bucãtãrie (R)
10:15 My Name Is Earl (R)
11:00 Bine, dragã! (R)
12:00 The Unit (R)
13:00 Români de succes
13:15 Zoom în 10
13:45 La Mãruþã
15:00 Lumea Pro Cinema
15:30 Bine, dragã!
16:30 The Unit
17:15 La bloc (R)
18:00 M.A.S.H. (R)
19:00 My Name Is Earl
20:00 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Pasiune de ospiciu
23:45 Prison Break
00:30 Misteriosul John Doe
01:15 Pasiune de ospiciu (R)
02:45 Prison Break (R)
03:30 Misteriosul John Doe (R)
04:15 Lumea Pro Cinema
04:45 Cine A.M.

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 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 Comoara naþionalã
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Nikita (R)
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

08:30 Campionul

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Inima nu respectã reguli

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Autobuzul lui Vârciu (R)

21:45 Asta-i România!

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Teo Show (R)

03:15 WOWBiz (R)

04:45 Pastila de râs (R)

05:15 Inima nu respectã reguli

(R)

06:15 Poveste de familie

07:00 Danni Lowinski

08:00 Regina cumpãrãturilor (R)

09:30 Anchetã militarã (R)

10:30 Fii pe fazã! (R)

12:00 Poveºti din jurul lumii

12:30 Teleshopping

13:00 Mondenii (R)

14:00 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Regina cumpãrãturilor

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Mãrul discordiei

22:00 Mondenii

22:30 Trãsniþi din NATO

23:15 Fii pe fazã!

00:00 Anchetã militarã

01:00 Mãrul discordiei

03:00 Focus (R)

03:30 Regina cumpãrãturilor (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Trãdaþi în dragoste

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Marea Þãcãnealã
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora de ProSport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Fotbal: Italia - România,

Ungaria - România
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV Hell

in a Cell
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului
08:30 În cãutarea pericolului
09:00 Oamenii mlaºtinilor
10:00 Oamenii cu topoare
11:00 Extratereºtri antici
12:00 Aºii amanetului
12:30 În cãutarea pericolului
13:00 Rãzboiul depozitelor
17:00 Extratereºtri antici
18:00 Aºii amanetului
18:30 În cãutarea pericolului
19:00 Rãzboiul depozitelor
20:00 Oamenii mlaºtinilor
21:00 Extratereºtri antici
22:00 Fantomele istoriei
23:00 Supraoamenii lui Stan Lee
00:00 Rãzboiul depozitelor

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

REGATUL DE GHEAÞÃ

DOMESTIC

Ore de spectacol:
12:00
Proiecþie: 3D

Dhoom 3:
Lovitura

Ore de spectacol:
14:00

Hobbitul:
O cãlãtorie
neaºteptatã

Ore de spectacol:
17:30
Proiecþie: 3D

Lupul de pe
Wall Street

Ore de spectacol:
21:00

Ore de spectacol:
12:00;14:00
Gen film: Comedie,
Dramã
Cu: Adrian Titieni, Gheor-
ghe Ifrim, Sergiu Costache
Regizor: Adrian Sitaru

Sunt o babã
comunistã

Ore de spectacol:
16:00; 18:00; 20:00
Gen film: Comedie,
Dramã
Cu: Luminiþa Gheorghiu,
Marian Râlea, Ana Ularu
Regizor: Stere Gulea

07:00 Telejurnal matinal *Sport
*Zon@ *Meteo(II)

08:00 Telejurnal matinal *Sport
*Zon@ *Meteo(III)

09:00 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung

10:30 La masã cu politicienii
11:30 Superconsumatorul
12:00 Alexandru Tomescu în

Turneul Stradivarius Bach to
Basics

12:55 Dincolo de celebritate
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Akzente
16:50 Lozul cel mare
17:45 Dispãruþi fãrã urmã (R)
18:15 Din Þara de Foc la

Tijuana
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 O datã’n viaþã
00:00 Distractis - Distilat de

comedie (R)
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A.N.A.F. – Directia Generala Regionala a  Fi-
nantelor Publice Craiova - Administraþia Jude-
teana a Finanþelor Publice Dolj organizeazã
licitaþii publice în condiþiile precizate de O.G.
nr. 92/ 2003 rep. privind Codul de procedurã
fiscalã cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmi-
lian, nr. 2, cam. 206  pentru debitorii: 1. SC
ECO FOREST METAL SRL Craiova, str. Bres-
tei, nr. 374, jud. Dolj, cod identificare fiscala
24190646 in data de 22.01.2014, ora 10.00 pen-
tru vanzarea bunului: centrala termica Saunier
Duval ISO FAST CONDENS F35E, pret pornire
licitatie 1.200 lei. Amplasare: sediul societatii.
2. SC INDOR AUTO SRL Craiova, str. Izvorul
Rece, nr. 19E, jud. Dolj, cod identificare fiscala
17717248 in data de 22.01.2014, ora 13.00 pen-
tru vanzarea bunului: autoturism marca Mer-
cedes-Benz, tip C220, an fabricatie1995, nr. in-
matriculare DJ-02-WYW, pret pornire licitatie
8.800 lei. Amplasare: sediul societatii. 3. SC CI-
PEV SRL Craiova, str. Maresal Alexandru Ave-
rescu, nr. 21, bl. D14, sc. 1, ap. 1, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 29220438 in data de
22.01.2014, ora 15.00 pentru vanzarea bunu-
lui: autoturism marca Lexus, tip LS460 L, an
fabricatie 2007, nr. inmatriculare DJ-12-ARH, pret
pornire licitatie 109.400lei. Amplasare: sediul
societatii. 4. SC VANA PAN SRL Craiova, b-
dul 1 Mai, bl. G8, sc. 1, ap. 4, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 4517647 in data de
23.01.2014, ora 9.00 pentru vanzarea bunuri-
lor:distribuitoare de produse petroliere MES-
SANLAGE FUR cu seriile de fabricatie 331 si
5222, pret pornire licitatie 3.017 lei/buc. Ampla-
sare: punctul de lucru din Podari, jud. Dolj,
directia Craiova-Calafat. 5. SC ISSA ALTERNA-
TIVE PUBLISHING SRL Craiova, str. Caracal,
nr. 57, jud. Dolj, cod identificare fiscala
27921988 in data de 23.01.2014, ora 10.00 pen-
tru vanzarea bunului: autoturism marca Fiat,
tip Doblo, nr. inmatriculare DJ-87-XPL, an fa-
bricatie 2008, pret pornire licitatie 14.475 lei.
Amplasare: sediul societatii. 6. SC WOOD MAN-
SION SRL Craiova, str Milcov, nr. 21, bl. B26,
sc. 1, ap. 8, jud. Dolj, cod identificare fiscala
20087363 in data de 23.01.2014, ora 12.00 pen-
tru vanzarea bunului: masina de aplicat CANT
(hexaustor cu 2 saci pentru praf + 2 motoare),
pret pornire licitatie 18.938 lei. Amplasare: punc-
tul de lucru din str. Dezrobirii, nr. 155, Craiova.
7. SC STITECH SRL loc Isalnita, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 6777694 in data de
23.01.2014, ora 14.00 pentru vanzarea bunu-
lui: autoturism Suzuki-Grand Vitara 2,0TDI, an
fabricatie 2003, nr. inmatriculare DJ-60-JUL, pret
pornire licitatie 10.640 lei. Amplasare: sediul so-
cietatii. 8. SC IRCOM ELIMPEX SRL Craiova,
str. Rovinari, nr. 18, bl. S13, sc. 1, ap. 2, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 3439796 in data
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de 23.01.2014, ora 16.00 pentru vanzarea bu-
nurilor: autoturism marca BMW, tip 520D, an
fabricatie 2002, nr. inmatriculare DJ-63-TOM,
pret pornire licitatie 19.200 lei; autoutilitara marca
Gaz, tip 2705 Gazella, an fabricatie 2006, nr.
inmatriculare DJ-10-EBD, pret pornire licitatie
12.300 lei. Amplasare: sediul societatii. 9. SC
LUX  HOUSE SRL Craiova, b-dul. Dacia, nr.
82, bl. D21, sc. 1, ap. 11, jud. Dolj, cod identifi-
care fiscala 17349944 in data de 24.01.2014,
ora 10.00 pentru vanzarea bunurilor: cuptor pa-
tiserie model Vento 10 tavi, pret pornire licitatie
7.840 lei; dospitor patiserie ES160, pret porni-
re licitatie 1.780 lei; malaxor patiserie, pret por-
nire licitatie 1.820 lei; dospitor LIEV 7X2, pret
pornire licitatie 1.630 lei; malaxor NT50 cu 2
viteze, pret pornire licitatie 2.740 lei. Amplasa-
re: punctul de lucru din Craiova, str R. Munci-
toare, nr. 30. 10. SC CHI-CO SRL, Craiova, str.
Grigore Plesoianu, bl. 4, sc. 1, ap. 13, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 2326713 in data
de 24.01.2014, ora 12.00 pentru vanzarea bu-
nurilor: stender cu 4 brate reglabile, pret porni-
re licitatie 38 lei; stender in Z, pret pornire licita-
tie 27 lei; suport cu 5 umeri, buc. 5, pret porni-
re licitatie 5 lei/buc; suport haine, pret pornire
licitatie 60 lei. Amplasare: sediul societatii. 11.
SC MINUFAN PRODIMPEX SRL, Craiova, str.
Piata Garii, bl. 6, Parter, jud. Dolj, cod identifi-
care fiscala 8748245 in data de 27.01.2014, ora
13.00 pentru vanzarea spatiului comercial com-
pus din doua spatii vanzare, grup sanitar, doua
incaperi magazii cu suprafata utila 78,71 mp
situat in Craiova, cartier Piata Garii, bl 6, parter,
pret pornire licitatie 231.000 lei, precum si a
bunurilor mobile: cuptor panificatie Debag Mo-
sun S=4,86 mp, pret pornire licitatie 12.590 lei;
cuptor panificatie Debag Mosun S=6,12 mp,
pret pornire licitatie 8.810 lei; cuptor panificatie
Debag Mosun Mini, pret pornire licitatie 3.890
lei; formator paine WLS LOSER-6016, pret por-
nire licitatie 8.030 lei; vitrina frigorifica, pret por-
nire licitatie 420 lei amplasate in Craiova, str. C-
tin Brancusi, nr. 2 si Piata Garii, bl. 6, parter.
12. SC BAYLA SRL Craiova, str. Dr Constan-
tin Angelescu, nr. 9, bl. V25, sc. 1, ap. 5, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 15295961 in data
de 27.01.2014, ora 15.00 pentru vanzarea bu-
nurilor: autoturism marca Honda, tip Civic, nr.
inmatriculare DJ-08-TZI, an fabricatie 2003, pret
pornire licitatie 3.850 lei; autoturism marca Che-
vrolet, tip Aveo, nr. inmatriculare DJ-19-CCC,
an fabricatie 2007, pret pornire licitatie 3.200
lei; autoturism marca Dacia, tip Logan, nr. in-
matriculare DJ-19-CCN, an fabricatie 2005, pret
pornire licitatie 6.450 lei; autoturism marca Da-
cia, tip Logan, nr. inmatriculare DJ-11-CCN, an
fabricatie 2005, pret pornire licitatie 9.150 lei;
autoturism marca Dacia, tip Logan, nr. inmatri-
culare DJ-94-MMM, an fabricatie 2005, pret por-

nire licitatie 5.550 lei. Autoturismele sunt utili-
zate in regim de taxi. 13. SC CONSTALIN COM
SRL Craiova, str. Brestei, nr. 279, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 10135102 in data de
28.01.2014, ora 10.00 pentru vanzarea bunu-
lui: autoturism marca Daewoo Matiz, nr. inma-
triculare DJ-07-SSN, an fabricatie 2004, pret
pornire licitatie 1.510 lei. Amplasare: sediul so-
cietatii. 14. SC ROGOPLAST SRL, Craiova, str.
Tineretului, nr. 24, bl. 17A, sc. 1, ap. 14, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 17928644 in data
de 28.01.2014, ora 13.00 pentru vanzarea bu-
nurilor: compresor AYDIN TRAFO, pret pornire
licitatie 570 lei; masina de debavurat Bautech,
pret pornire licitatie 870 lei; masina de lipit Bau-
tech, pret pornire licitatie 1.065 lei; masina de
taiat Wolfman, pret pornire licitatie 1.455 lei; ge-
nerator Einhell, pret pornire licitatie 270 lei; ma-
sina frezat Wolfman, pret pornire licitatie 1.290
lei; pantograf Bautech, pret pornire licitatie 305
lei; stoc materiale confectionat tamplarie PVC
(armaturi, semibalamale suport rama, mecanism
DD, conectori, adaptori, etc), pret pornire lici-
tatie 2.073,78 lei. Amplasare: Craiova, str. In-
dustriilor, nr. 7. 15. SC ROXI BEAUTY SRL Cra-
iova, Aleea Magnoliei, nr. 10, bl. 155F, sc. 1,
ap. 3, jud. Dolj, cod identificare fiscala 15716076
in data de 28.01.2014, ora 15.00 pentru vanza-
rea proprietatii imobiliare formata din aparta-
ment 2 camere si dependinte, amenajat partial
ca salon de infrumusetare, nr. cad. 8414/3, in-
tabulat in CF 211070-C1-U1, suprafata utila
50,79 mp amplasata in Craiova, Aleea Magno-
liei nr. 10, bl. 155F, sc. 1, ap. 3, pret pornire
licitatie 165.500 lei. 16. CAMERA DE COMERT
SI INDUSTRIE A JUDETULUI DOLJ Craiova,
str. Brestei, nr. 21, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 4552423 in data de 29.01.2014, ora 10.00
pentru vanzarea proprietatii imobiliare situata
in Craiova, Cl. Severinului, nr. 23, compusa din;
centru expozitional transfrontalier (regim de inal-
time P+E, Sc=2016 mp, Sd=2520 mp), spatii
de expunere exterioara (Sc=264 mp, Sd=264
mp), amenajare teren si retea subterana trans-
port energie electrica, pret pornire licitatie
1.889.158 lei, precum si a urmatoarelor bunuri:
autoturism RENAULT tip KC/KCE7/KANGOO,
nr. inmatriculare DJ-10-CCI, pret pornire licita-
tie 5.125 lei, autoturism ROVER, tip J/LH/RO-
VER75, nr. inmatriculare DJ-06-CCI, pret porni-
re licitatie 7.130 lei, anul de fabricatie 2005. Am-
plasare: sediul societatii. 17. SC BPT 2002 SRL
loc Cosoveni, str. Prof. Stefan Constantin, nr.
8, jud. Dolj, cod identificare fiscala 14694972
in data de 29.01.2014, ora 13.00 pentru vanza-
rea proprietatii imobiliare cu nr. cadastral 542/
2/1/1/2, CF33063 Carcea compusa din teren
intravilan 364 mp si cladire casa de locuit
S+P+M, supf. construita 128 mp situata in loc.
Carcea, str. Macului, nr. 1, pret pornire licitatie
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407.370 lei. 18. SC MARMI  TRAVEL SRL Cra-
iova, str. Gheorghe Chitu, nr. 45, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 16186202 in data de
29.01.2014, ora 15.00 pentru vanzarea bunuri-
lor: plita de gatit electric, pret pornire licitatie
3.220 lei; centrala termica Thermosathl MCL120,
pret pornire licitatie 4.160 lei; centrala termica
ZDB Viadrus U22-4D, pret pornire licitatie 540
lei; masina de gheata Whirlpool AGB024, pret
pornire licitatie 720 lei; soba electrica, pret por-
nire licitatie 160 lei; generator BCS 6E 110SX,
pret pornire licitatie 41.220 lei; cantar CAS LP-
11, pret pornire licitatie 790 lei; unitate centrala
Dell, pret pornire licitatie 170 lei; monitor touch
19' pret pornire licitatie 310 lei; unitate centrala
NEC, pret pornire licitatie 80 lei; monitor LG
Flatron L1718S 17', pret pornire licitatie 70 lei;
canapea lemn, pret pornire licitatie 110 lei; du-
lap sala de consiliu, pret pornire licitatie 350
lei; fotoliu lemn 2 buc, pret pornire licitatie 40
lei/buc; masa consiliu 4 buc, pret pornire licita-
tie 60 lei/buc; mobilier bar, pret pornire licitatie
50 lei; masa 17 buc, pret pornire licitatie 80 lei/
buc; oglinda 17 buc, pret pornire licitatie 30 lei/
buc; cuier 17 buc, pret pornire licitatie 30 lei/
buc; dulap cu 2 usi glisante17 buc, pret porni-
re licitatie 160 lei/buc.; dulap cu 2 usi glisante
(usa cu oglinda) 17 buc, pret pornire licitatie
140 lei/buc; noptiera 17 buc, pret pornire licita-
tie 10 lei/buc; pat (cadru)17 buc, pret pornire
licitatie 60 lei/buc; cada hidromasaj 2 buc, pret
pornire licitatie 70 lei/buc; spalator inox 2 cuve,
pret pornire licitatie 1.130 lei; cuptor electric Elo-
ma Genius A6-11, pret pornire licitatie 13.580
lei; dulap refrigerare, pret pornire licitatie 1.040
lei; espressor profesional La Spaziale New EK,
pret pornire licitatie 3.110 lei; frigider pret pornire
licitatie 680 lei; friteuza electrica dubla, pret por-
nire licitatie 200 lei; friteuza pe gaz dubla
MBMGF77B, pret pornire licitatie 3.850 lei; fri-
teuza electrica dubla, pret pornire licitatie 260
lei; hota profesionala EPM9/18, pret pornire lici-
tatie 1.100 lei; masina de gatit pe gaz 6 ochiuri
MBM G6S7, pret pornire licitatie 3.120 lei; masi-
na de spalat rufe Bosch Classixx 1200 Express,
pret pornire licitatie 290 lei; masina de spalat ve-
sela, pret pornire licitatie 1.920 lei;  masina de
spalat vesela, pret pornire licitatie2.470 lei;  ma-
sina de spalat vesela MBM  LF55, pret pornire
licitatie 3.040 lei; sistem audio Montarbo, pret
pornire licitatie 3.460 lei; sistem control acces
Salto- Encoder, pret pornire licitatie 380 lei; spa-
lator inox 2 cuve, pret pornire licitatie 880 lei;
mixer Montarbo SX17, pret pornire licitatie 1.710
lei; storcator fructe Philips HR1858, pret pornire
licitatie 100 lei; televizor LG Hisense PDP-4220,
pret pornire licitatie 730 lei; hota profesionala,
pret pornire licitatie 1.280 lei; hota profesionala,
pret pornire licitatie 890 lei; proiector Elba Luxor
2 buc, pret pornire licitatie 60 lei/buc; sistem te-
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lefonic PanasonicKX, pret pornire licitatie 740
lei; sistem control acces Salto, pret pornire lici-
tatie 2.210 lei; sistem supraveghere video, pret
pornire licitatie 1.020 lei; televizor Toshiba
21S3TM, pret pornire licitatie 180 lei. Amplasare:
Pensiunea «La Izvoare» situata pe DE70 la km
17 (Beharca), jud. Dolj. Prioritate are oferta de-
pusa pentru achizitionarea tuturor bunurilor mai
sus mentionate la pretul total  in suma de 110.570
lei, exclusiv TVA. 19. SC GENERAL COMI SA
Craiova, str. Gheorghe Doja, nr. 2A, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 2323911 in data de
30.01.2014, ora 10.00 pentru vanzarea proprie-
tatii imobiliare, nr. cadastral 5646, CF6076-Cra-
iova, str. Gh. Doja, nr. 2A, compusa din: cladire
C1 sediu administrativ S+P+3E, Sc 359,73 mp;
Su 1213,03 mp; Sd1438,92 mp;  cladire C2 gara-
je auto sediu Sc221,77 mp; Su184,72 mp; Sd
221,77 mp si teren intravilan  in supf de 1064
mp, pret pornire licitatie 1.946.790 lei. 20. SC
AGEPED SRL, Craiova, str. Toporasi, nr. 25, bl.
312, sc. 1, ap. 6, jud. Dolj, cod identificare fisca-
la 16011847 in data de 30.01.2014, ora 13.00 pen-
tru vanzarea bunurilor: constructie usoara – spa-
tiu comercial fast food situat pe terenul aflat in
proprietatea Primariei Craiova in zona 1 Mai, lan-
ga Spitalul nr. 1, supf. construita 30 mp, pret
pornire licitatie 21.819 lei; teren intravilan 481 mp,
nr. cad 207379, CF 207379, inclusiv 83 mp su-
prafata indiviza, cale acces CF207554, situat in
Craiova, str. Dimitrie Cantemir, nr. 36, T27, P2,
zona ANL Parc, pret pornire licitatie 69.579 lei,
proprietatea dlui Grigore Pompinel-Marian ipo-
tecat in favoarea AJFP Dolj. Mentionam ca tere-
nul este ocupat de o constructie tip vila cu re-
gim de inaltime P+E neterminata si neintabula-
ta. 21. SC VALORIFICARE CREANTE SRL, Cra-
iova, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 21, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 16623838 in data de
31.01.2014, ora 10.00 pentru vanzarea construc-
tiilor agricole FERMA NR. 2: cladire birouri 196,43
mp, atelier mecanic 217,58 mp, depozit pestici-
de 193,54 mp, baraca dormitoare sezonier 368,22
mp, cantar bascula cu cabina-cabina subterana
14,85 mp, cuva bascula 27 mp, grajd 24,89 mp,
beci semiingropat 26 mp, cabina 4,80 mp, am-
plasate in Craiova, str. N Titulescu, nr. 168 (peri-
feria nord vestica a Craiovei), pret pornire licita-
tie  26.850 lei. Mentionam faptul ca terenul pe
care sunt amplasate bunurile este proprietate
de stat. Preþurile  nu includ TVA. Invitãm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
sã înºtiinþeze despre aceasta A.J.F.P.- Dolj înain-
te de datele stabilite pentru vânzare, mentionate
mai sus. Invitãm pe cei interesaþi in cumpãrarea
bunurilor sã se prezinte la termenele de vânza-
re, la locul fixat în acest scop ºi sã depunã cu
cel puþin o zi înainte de data licitaþiei urmãtoarele
documente: oferta de cumpãrare; dovada plaþii
taxei de participare sau a constituirii garanþiei

sub forma scrisorii de garanþie bancarã, taxa de
participare  reprezintã 10% din preþul de pornire
a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN
RO16TREZ 291.50.67XXX005062, cod fiscal
4830007 deschis la Trezoreria A.J.F.P. Dolj; îm-
puternicirea persoanei care-l reprezintã pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de naþionalitate
românã, copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de ORC; pentru persoanele juridi-
ce strãine, actul de înmatriculare tradus in limba
românã; pentru persoanele fizice strãine, copie
de pe paºaport; pentru persoanele fizice româ-
ne, copie de pe actul de identitate; dovada emi-
sã de organele fiscale cã nu au obligaþii fiscale
restante faþã de acestea (Consiliul Local ºi Ad-
ministraþia Financiarã în raza cãrora se aflã do-
miciliul sau sediul ofertantului), urmând  sã se
prezinte la datele stabilite pentru vânzare si la
locul fixat in acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contestaþie
la instanþa judecãtoreascã competentã în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoº-
tiinþã, în conformitate cu prevederile art. 172-173
din OG nr. 92/2003, republicatã cu modificãrile
si completãrile ulterioare. Licitaþia începe de la
cel mai mare preþ din ofertele de cumpãrare scri-
se, dacã acesta este superior preþului de porni-
re la licitaþie, iar in caz contrar va începe de la
acest din urmã preþ. Adjudecarea se face în fa-
voarea participantului care a oferit cel mai mare
preþ, dar nu mai puþin decât preþul de pornire.
Taxa de participare nu se restituie ofertanþilor
care nu s-au prezentat la licitaþie, celui care a
refuzat încheierea procesului-verbal de adjude-
care, precum ºi adjudecatarului care nu a platit
preþul. Potivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din
O.G. nr. 92/2003 rep. cu modificarile si comple-
tarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri
de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informatii suplimenta-
re va puteþi adresa A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitropolit
Firmilian, nr. 2, cam. 206 sau la tel: 0251/402.207.
S.C. ZILE FESTIVE SRL titular al proiectului
„Construire Cort Profesional cu împrejmuire
teren ºi dotãrile aferente” anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre ARPM Craiova – AVIZARE
FÃRÃ ACORD DE MEDIU pentru proiectul
„Construire Cort profesional cu împrejmuire
teren ºi dotãrile aferente” propus a fi ampla-
sat în comuna Pieleºti, T 80, P 20, P21, Lot. l.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº nr. l, în zilele de
Luni-Vineri, între orele 9-14, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet http:// arpmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare
(în termen de 5 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ) pânã la data de 14.01.2014.
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OFERTE SERVICIU
VILA Nickos, Cârcea an-
gajeazã bucãtar / ospã-
tar ºi dansatoare. Telefon:
0762/482.044, 0251/
458.336.

PRESTÃRI SERVICII
ACORDÃM Credite de
consum cu dobândã
0%, credite de nevoi per-
sonale salariaþilor, pensi-
onarilor cu vârste 18-75
ani. telefon. 0731/
035.501; 0727/321.850.
GRESIE, faianþã, rigips,
tencuieli, ºape. Telefon:
0736/003.526.

Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Te-
lefon: 0770/901.283.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E negocia-
bil. Telefon: 0720/
556.607.

3 - 4 CAMERE
CORNIÞOIU, str. Con-
stantin Brâncoveanu,
confort 1, semidecoman-
dat, 68 mp îmbunãtãþit.
Telefon: 0743/309.754.
VÂND Apartament 3 ca-
mere, superlux mobilat,
ieºire separatã, zona Ca-
lea Bucureºti. Telefon:
0764/280.027.

CASE
Imobil de vânzare;
400mp 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Tele-
fon: 0764/735.304.

Vând casã Ford, preþ
33000 Euro, 2 camere,
78 mp locuibili, baie, bu-
cãtãrie, teren 200 mp, puþ
forat, centralã pe lemne.
Telefon: 0767/392.167.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet me-
dical – avocaturã. Accept
douã rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.
Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.

Vând gospodãrie forma-
tã din casã, anexe, fân-
tânã, pomi fructiferi, cãp-
ºuni, suprafaþã totalã de
2500 mp. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, li-
vadã, vie, în comuna
Giurgiþa. Telefon: 0755/
953.397.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
VÂND teren Braniºte,
5.000 mp, cu deschi-
dere 100 mp, vis-a-vis
Aviasan Romaneºti. Te-
lefon: 0764/280.027.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimni-
cu de Sus la 600 mp de
Lacul Tanchiºtilor (între
vile). Telefon: 0351/
170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro lo-
tul de casã în spatele spi-
talului Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Tele-
fon: 0741/078.812.

Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500 Euro.
Telefon: 0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã Ca-
lafat, cu garsonierã Cra-
iova. Telefon: 0251/
231.143.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 10 ianuarie 2014
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AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, benzinã,
revizie 2015, stare exce-
lentã 91000 km, 6000
RON, consum sub 4,5%.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV 4,
diesel 2008, 9600 Euro
negociabil. Telefon:
0763/690.698.
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me-
talic, 6 trepte, turbo-die-
sel, motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%, preþ
2500 Euro negociabil.
Telefon: 0753/948.440.

UTILAJE
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat
Palilula, stare foarte
bunã. Telefon: 0251/
361.093; 0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/016.889,
0723/984.309.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi naþionale, cea-
suri de masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/459.222.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând un injector pentru
un aparat de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin. Te-
lefon: 0729/092.211.
Dry Cooker, pantofi 44-
46, scurtã piele 58-62, 50-
54, mãsuþã bar demon-
tabilã, lulea deosebitã. Te-
lefon: 0767/049.976.
Vând uºã glasvant sigi-
latã, televizor color dia-
gonalã 30 cm - 100 lei,
motor maºinã spãlat Al-
balux, maºinã cu peda-
le pentru copii 50 lei. Te-
lefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi bu-
telie, aparat foto, bicicle-
tã, aparat mãsurã, pãturã
antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din piele,
maºinã de cusut, galerii
sculptate, 9 ha pãdure - Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtor gaze sobã
Ø 600, bocanci piele 43
noi, piatrã polizor 250/20/
25 mm, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, ansam-
blu ax volan ºi contact
cu cheie Dacia 1310.
Telefon: 0251/427.583.
Vând þuicã de prune. Te-
lefon: 0765/ 291.628.

Vând loc de veci cimitirul
Sineasca, lângã poartã.
Telefon: 0351/805.111,
dupã ora 20.00.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mas-
cã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã de-
fecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/ 989.439.
Vând Ceragem 2000 lei
sau 450 euro. Telefon:
0351/409.381.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamota-
tã  tip Coralex, stare foar-
te bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã
neagrã, schelã metalicã.
Telefon: 0731/989.215.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând cadru metalic han-
dicap, masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi pentru
varzã. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea, fo-
tolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Elect-
record de muzicã popu-
larã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut nemþeºti,
româneºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând canapea extensibi-
lã tapiþerie pluº, preþ 160
lei, stare bunã negociabil.
Telefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.

SCHIMBURI
Schimb 1 ha pãdure situa-
tã în Ocnele Mari pe gar-
sonierã în Craiova, Vâlcea.
Telefon: 0741/078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz de Satu
Mare, vechi dar funcþional.
Telefon: 0251/457.204.
Cumpãr butelie aragaz.
Telefon: 0765/291.623.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ Salã pentru
evenimente, maxim 80
persoane. Telefon: 0762/
482.044, 0251/458.336.
Inchiriez apartamnet 2 ca-
mere ultracentral, ultralux,
toate dotãrile, internet, AC.
Telefon. 0762/109.595.
Particular, închiriez aparta-
ment 2 camere zona Cor-
niþoiu, 150 euro negocia-
bil. Telefon: 0770/935.848.
Garsonierã mobilatã et. 1/
5, Bucureºti –Vitan. Exclus
agenþie, 230 Euro / lunã
seriozitate. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Ofer gratuit camerã la bloc
unei studente (eleve). Te-
lefon: 0351/410.939.
APARTAMENT ultra-
central lux. Telefon:
0761/433.444.

Închiriez teren pentru Staþie
GPL, Centru vânzare maºini
sau parcare. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
MATRIMONIALE
Tânãr rezident Italia doresc
cunoºtinþã tânãrã în vede-
rea prieteniei eventual a cã-
sãtoriei. Exclus aventuriere-
le. Telefon: 0760/556.804.
COMEMORÃRI

Cu adâncã tristeþe în su-
flete ºi nemãrginitã dure-
re familia soþul Gheorghe
Miertescu, nora Monica,
nepoata Ana Maria Irina,
cuscra Flori, rudele, prie-
tenii ºi vecinii, anunþã îm-
plinirea a 6 sãptãmâni la
data de 11.01.2014, de la
decesul fulgerãtor  al ce-
lei ce a fost soþie, buni-
cã, vecinã ºi prietenã

ALEXANDRINA MIER-
TESCU în vârstã de 81
ani. Dumnezeu sã o
odihneascã în liniºte ºi
pace. Ii vom pãstra o vie
ºi neºtearsã amintire.



vineri, 10 ianuarie 2014 cuvântul libertãþii / 19sp   rt
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Utilizat din minutul 64 al confruntã-
rii cu Getafe, de miercuri seara, din
turul optimilor de finalã ale Cupei
Regelui Spaniei, argentinianul Leo

CUPA REGELUI SPANIEI – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Messi, revenire cu „dublã”Messi, revenire cu „dublã”Messi, revenire cu „dublã”Messi, revenire cu „dublã”Messi, revenire cu „dublã”
Messi, pentru prima datã pe teren din
10 noiembrie încoace, când s-a acci-
dentat într-un meci de campionat cu
Betis, a reuºit o dublã, într-o victorie

cu 4-0 a Barcelonei.
Primit cu urale pe

“Camp Nou”, mai întâi
argentinianul l-a
executat cu sânge rece
pe goalkeeper-ul
advers, dupã o pasã a
lui Montoya (90),
pentru ca apoi (90+2)
sã închidã tabela la
capãtul unei faze
geniale, marcã înregis-
tratã: a primit mingea
de la Song, aproape de
centrul terenului ºi a
pãtruns pânã aproape
de poartã, ºutând la
colþul scurt, dintre mai
mulþi adversari.

Celelalte reuºite ale
catalanilor, de aseme-

nea o “dublã”, au purtat semnãtura lui
Cesc Fabregas, în minutul 9, când a
reluat cu capul, la colþul lung, din
suprafaþa de pedeapsã, ºi 63, dintr-un
penalty obþinut de Pedro.

La oaspeþi, Ciprian Marica s-a aflat pe
teren pânã în minutul 77, ieºind în
evidenþã doar într-o singurã ocazie, în
minutul 31, moment în care, singur în
careu, a trimis peste poarta lui Pinto.

Dupã “deschiderea” de marþi, dintre
Valencia ºi Atletico, 1-1 (Helder Postiga
90+3 / Raul Garcia 72), miercuri s-au
mai consemnat urmãtoarele rezultate:
Alcorcon (II) – Espanyol 1-0 (Dani
Pacheco 72; Gabriel Torje a fost rezervã
la oaspeþi), Betis – Bilbao 1-0 (Ruben
Castro 42), Santander (III) – Almeria 1-
1 (Concha 64 / Corona 26).

Restul partidelor s-au disputat asearã
târziu, dupã închiderea ediþiei, acestea
fiind: Sociedad – Villareal, Rayo –
Levante, Real Madrid – Osasuna.

Manºa secundã este programatã
sãptãmâna viitoare (14/16 ianuarie).

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 19-A

Astãzi: Granada – Valladolid (22:00);
Mâine: Bilbao – Almeria (17:00), Celta –

Valencia (19:00), Atletico – Barcelona
(21:00), Elche – Sevilla (23:00);

Duminicã: Getafe – Rayo (13:00), Betis
– Osasuna (18:00), Espanyol – Real Ma-
drid (20:00), Levante – Malaga (22:00):

Luni: Villarreal – Sociedad (23.00).
1. Barcelona 49 11. Malaga 20
2. Atletico 49 12. Levante 20
3. Real 44 13. Granada 20
4. Bilbao 33 14. Almeria 19
5. Sociedad 32 15. Osasuna 18
6. Villarreal 31 16. Elche 17
7. Sevilla 29 17. Valladolid 16
8. Valencia 23 18. Celta 16
9. Getafe 23 19. Rayo 13
10. Espanyol 22 20. Betis 11

LIGUE 1 –
ETAPA A 19-A

Astãzi: Montpellier – Monaco (21:30);
Mâine: Ajaccio – Paris SG (18:00), Bor-

deaux – Toulouse, Guingamp – St. Etien-
ne, Lyon – Sochaux, Rennes – Nice, Va-
lenciennes – Bastia (toate ora 21:00);

Duminicã: Nantes – Lorient (15:00),
Evian TG – Marseille (18:00), Lille – Reims
(22:00).

1. Paris SG 44 11. Toulouse 25
2. Monaco 41 12. Guingamp 24
3. Lille 40 13. Bastia 24
4. St. Etienne 33 14. Nice 23
5. Bordeaux 31 15. Rennes 21
6. Marseille 29 16. Evian TG 20
7. Nantes 29 17. Montpellier 17
8. Reims 29 18. Valencien. 14
9. Lorient 27 19. Sochaux 11
10. Lyon 25 20. Ajaccio 9

CUPA ITALIEI –
OPTIMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Miercuri: Fiorentina (I) – Chievo (I)
2-0 (Joaquin 29, Rebici 45+2);

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Roma
(I) – Sampdoria (I) – ora 19:00, Udinese
(I) – Inter (I) – ora 22:00;

14 ianuarie: Lazio (I) – Parma (I) –
ora 22:00.

15 ianuarie: Catania (I) – Siena (II) –
ora 17:00, Milan (I) – Spezia (II) – ora
19:00, Napoli (I) – Atalanta (I) – ora
22:00.

Partida Juventus (I) – Avellino (II) s-a
disputat în 18 decembrie ºi s-a încheiat
cu scorul de 3-0 (Giovinco 7, Caceres
17, Quagliarella 35),

CUPA FRANÞEI –
TURUL 3 – RESTANÞE

Miercuri: Brest (II) – Paris SG (I)
2-5 (Lesoimier 33, Ayite 89 / Ibrahimo-
vici 10, 39, 42, T. Motta 15, Lavezzi
46), Jura Sud (IV) – Creteil (II) 1-0

(Gomariz 9).
Partida Cannes (IV) – St. Etienne (I)

se va disputa în 14 ianuarie.
Program „16”-imi (22 ianuarie), o

singurã manºã: Lens (II) – Bastia (I),
Iris Club de Croix (V) – Lille (I), CA
Bastia (II) – Niort (II), Paris SG (I) –
Montpellier (I), Moulins (IV) – Toulou-
se (I), Angers (II) – Sochaux (I), Fa Ile
Monticello (V) – Bordeaux (I), Monts
Or Azergues (IV) – Monaco (I), Yzeure
(IV) – Lyon (I), Marseille (I) – Nice (I),
Boulogne (III) – Rennes (I), Ajaccio (I)
– Caen (II), Sete (V) – Jura Sud (IV),
Auxerre (II) – Dijon (II), Concarneau
(IV) – Guingamp (I),  Cannes (IV)/St.
Etienne (I) – Plabennec (IV).

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 1
21:30 – FOTBAL – Camp. Franþei: Mon-

tpellier – Monaco.
Digi Sport 2
10:30 – TENIS (F) – Turneul de la Sydney,

semifinale: Angelique Kerber – Þvetana Piron-
kova / 18:00 – HANDBAL (M) – Under 18,
preliminarii CE 2014: România – Armenia / 19:30
– HOCHEI – Liga MOL: ASC Corona Braºov –
HSC Miercurea Ciuc / 22:00 – FOTBAL –
Camp. Spaniei: Granada – Valladolid.

Digi Sport 3
18:00, 20:00, 21:45 – BASCHET (M) –

Euroliga: ÞSKA Moscova – Zalgiris Kaunas,
Anadolu Efes – Unicaja Malaga, Real Madrid
– Galatasaray.

Dolce Sport 1
21:30 – FOTBAL – Camp. Franþei: Mon-

tpellier – Monaco / 5:30 – BASCHET NBA:
LA Clippers – LA Lakers.

Eurosport
12:30 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã de

la Altenmarkt-Zauchensee / 15:00 – BIATLON
– CM de la Ruhpolding / 19:30, 21:35 – DARTS
– Campionatul Mondial de la Frimley Green:
sferturi de finalã.

Eurosport 2
15:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE – CM

de la Tauplitz / 17:00 – SNOWBOARD – CM
de la Jauerling / 18:30 – SCHI ACROBATIC –
CM de la Breckenridge.

Naþionala masculinã de handbal a obþi-
nut o victorie importantã în grupa a 2-a
preliminarã de calificare în barajul Cam-
pionatului Mondial din 2015 (Qatar), dis-
punând, miercuri, în sala Dinamo, de Ita-
lia, scor 34-29. Bãieþii lui Eliodor Voica nu
ºi-au mai subestimat adversarii, aºa cum
a fãcut-o duminicã în faþa Ciprului (31-
30), astfel cã în final au câºtigat mai clar
decât s-a putut vedea înscris pe tabelã.

România a avut încã de la pauzã o di-
ferenþã consistentã, 20-13, însã aceasta
a fost ºi mai mare în partea secundã (scor
29-20, min. 47, ºi 32-23, min. 52). În
urma acestui rezultat, prima reprezenta-

HANDBAL (M) – PRELIMINARII CM 2015

“Tricolorii” au fãcut un pas enorm cãtre baraj
Doar o ruºine, mâine, în Slovacia le-ar mai putea da

planurile peste cap

tivã a acumulat maximum de puncte
ºi este favoritã pentru calificarea în
barajul CM, în faþa Slovaciei, 22-20,
tot miercuri, în deplasare cu Cipru.
Reprezentativa noastrã va juca mâine,
în deplasare, tocmai cu principala sa
urmãritoare, ºi pleacã cu un avantaj
de opt goluri dupã ce în toamnã s-a
impus cu 32-24. De menþionat cã în
baraj se calificã prima echipã din grupã,
iar în caz de egalitate de puncte principa-
lul criteriu de departajare este confrunta-
rea directã în cele douã partide.

Împotriva Italiei, cel mai bun marcator
a fost Florin Acatrinei – 7 goluri. Au mai

înscris: Talaº – 6, Florea – 4, Csepreghi –
4, Fenici – 3, Mihalcea – 3, Criciotoiu –
2, ªandru – 2, Asoltanei – 1, Ghiþã – 1,
ªimicu – 1.

Clasament, 5 jocuri: 1. România 10p,
2. Slovacia 8p, 3. Italia 2p, 4. Cipru 0p.

Manchester City se poate considera ca
ºi calificatã în finala Cupei Ligii Angliei, dupã
ce a zdrobit, miercuri seara, scor 6-0, pe
teren propriu, pe West Ham United, în pri-
ma manºã a semifinalelor competiþiei.

Spaniolul Alvaro Negredo a fost MVP-

Ultimul act este o formalitate acum!

City, “set alb” contra suferindei West Ham
ul partidei de pe “Etihad Stadium”, fostul
jucãtor al Sevillei trecându-ºi în cont un
hattrick, în minutele 12, 26 ºi 49. Celelal-
te reuºite au venit din partea lui Yaya Tou-
re (40), respectiv Edin Dzeko (60, 89).

Returul este programat în 21 ianuarie.
La gazde, Costel Pantilimon a

evoluat toate minutele, ºomând
practic între buturi. În schimb,
Rãzvan Raþ nu a prins decât ulti-
mul sfert de orã la gruparea londo-
nezã, aflatã la al doilea eºec ruºi-
nos în numai trei zile, dupã 0-5, du-
minicã, pe terenul divizionarei se-
cunde Nottingham Forest, în turul
trei al Cupei Angliei. Plus cã “cio-
cãnarii” stau deplorabil ºi în cam-
pionat, ocupând locul 19, penuti-
mul, cu doar douã puncte cucerite
în ultimele 7 partide.

În prima semifinalã, disputatã
marþi, Sunderland ºi-a asigurat un
avantaj minim (2-1) contra lui Uni-
ted, în perspectiva revanºei de pe
“Old Trafford” (22 ianuarie).

CUPA LIGII ANGLIEI – SEMIFINALE – MANªA TUR

sursa: agerpres:ro
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Craiova a încheiat anul 2013 frumos, cu
un succes contra campioanei României, Ase-
soft Ploieşti, dar a deschis 2014 cu primul
eşec acasă în Liga Balcanică, împotriva du-
blei câştigătoare a competiţiei, Galil Gilboa.
Israelienii au început în forţă, dominând lup-
ta sub panou şi având un procentaj de sută la
sută la aruncări până la 17-9. Jackson, mai
înalt şi mai activ decât Popescu, a impus rit-
mul, iar Sims n-a ratat nimic, oaspeţii impre-

După accidentul suferit miercuri
seara, Silviu Lung a părăsit Spita-
lul Judeţean de Urgenţă ieri după-
amiază, fără a avea acordul medi-
cilor. „Silviu Lung nu a fost exter-
nat, nu a primit aviz medical, dar a
părăsit spitalul. Nici nu pot să spun
că a fugit, fiindcă nu alerga nici pe
teren, fiind portar, dar cert este că
a fost dorinţa sa să nu mai rămână
internat. Probabil că a făcut acest
lucru pentru a nu mai fi hărţuit de
presă” a declarat purtătorul de cu-
vânt al Spitalului Judeţean, Cristi-
na Geormăneanu. Lui Lung i s-a
aplicat o sutură la plaga frontală,
fiind  conştient, stabil, avea o evo-
luţie favorabilă, dar medicii doreau
să-l mai ţină sub supraveghere cel
puţin până astăzi. Fostul portar era
marcat de cele întâmplate şi se in-
teresa permanent de starea celor-
lalţi răniţi în accident. Pe de altă
parte, tânărul de 15 ani este în con-
tinuare la chirurgie pediatrică, are
mai multe fracturi, dar este stabil,
conştient şi va fi externat în cu-
rând. În schimb, tânăra de 17 ani
este internată la neurochirurgie,
starea sa este des tul de gravă,

Ambele echipe craiovene au
transferat câte un fundaş dreapta.
Digisport.ro a anunţat că echipa
CS Universitatea Craiova l-a achi-
ziţionat pe Tome Kitanovski, 21 de
ani, internaţional macedonean de
tineret, de la Pelister Bitolia, locul
trei în Macedonia. Kitanovski este
cotat de transfermark la 300.000
de euro, are 5 meciuri la echipa
U21 şi unul la prima reprezentati-
vă a Macedoniei. Tome Kitanov-
ski va putea ocupa un loc de jucă-
tor sub 22 de ani la echipa din Bă-
nie. De asemenea, Adrian Mititelu
a anunţat că a perfectat primul

transfer din acest an. Fostul fundaş dreapta de la Steaua, Aris Limassol,
FC Botoşani şi Foresta Fălticeni, Daniel Bălan, în vârstă de 34 de ani, a
semnat un contract pe un an şi jumătate. Bălan, care a jucat cu Steaua în
semifinala Cupei UEFA din 2006, a fost coleg la Rapid CFR Suceava cu
portarul FCU, Andrei Preda  „Gogoaşă”. Moldoveanul spune că nu-l inte-
resează banii şi că vrea să promoveze cu echipa lui Mititelu.

Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Silviu Lung a părăsit ieri
după-amiază Spitalul Judeţean

având un hematom subdural, va
rămâne în spital, este sedată şi ven-
tilată, iar în funcţie de evoluţia sa
se va decide dacă este nevoie de
intervenţie chirurgicală.

Urmează să se afle viteza
cu care circula Lung

Accidentul s-a produs pe DN
65, Calafat – Craiova, între două
localităţi, la ieş irea dintr-o curbă
uşor ascendentă, maşina lui Silviu
Lung depăşind linia continuă şi in-
trând frontal într-un Renault Clio.
Vizibilitatea era extrem de redusă,
atât prin prisma curbei, dar mai ales
din cauza ceţii. Silviu Lung pretin-
de c ă nu avea mai mult de 60 de
km la oră în momentul impactu-
lui.  „Eram într-o curbă,  era c eaţă
densă şi am văzut în ultimul mo-
ment cealaltă maşină. Am încer-
cat să fac dreapta, dar ne-am cioc-
nit.  Nu aveam mai mult de 60 la
oră”. Un martor al accidentului,

aflat în spatele maşinii lui Lung,
pretinde însă că Silviu Lung con-
ducea cu o viteză mai mare de 90
de km la oră. Viteza din momen-
tul accidentului se va stabili în
urma unei expertize tehnice, care
durează de obicei 2 săptămâni.

Funeraliile au loc sâmbătă
Primăria comunei Moţăţei a

ac ordat un prim ajutor de 500 de
lei familiei celui decedat. Niciu-
nul dintre soţi nu avea loc de mun-
că, iar cei doi c opii făceau nave-
ta la Craiova pentru a merge la
şc oală. De funeraliile care vor
avea loc sâmbătă se va ocupa fra-
tele victimei, consilier local în
Moţăţei, dar şi familia Lung s -a
oferit să suporte cheltuielile de
înmormântare.  În urmă c u o lună
şi trei săptămâni, familia Lung a
mai trecut printr-un moment di-
fic il, în urma decesului mamei lui
Silviu Lung.

CSU şi FCU
şi-au luat fundaşi dreapta

Echipa de baschet Universitatea Craiova a pierdut primul meci acasă în
Liga Balcanică,  în faţa campioanei ultimelor două ediţii, Galil Gilboa

SCM Universitatea Craiova – Galil Gilboa
70-80 (25-22, 13-21, 19-20, 13-17)

Sala Polivalentă, spectatori: 3.500.
Craiova: Sokk (10), Seals (13), Kovac (9), Bureau (12), Popescu (13). Au intrat: Maric (2),

Hallik (3), Căpuşan (4), Tyler (4). Antrenor: Milan Nisic.
Galil Gilboa: Sims (25), Younger (5), Robinson (22), Tishman (3), Jackson (12). Au intrat: Boyn-

ton (4), Simchon (4), Douglass (3), Kazarnovski (2), Reuven. Antrenor: Sharon Drucker.
Arbitri: Vladimir Tsekov, Borislav Peltekov, Ventsislav Velikov (toţi din Bulgaria).

Clasament
1. KK Kumanovo 14 6 2
2. Galil Gilboa 12 5 2
3. Sigal Priştina 12 5 2
4. Kozuv Gevgelija 12 4 4
5. Levski Sofia 11 4 3
6. SCM U Craiova 11 3 5
7. Balkan Botevgrad 9 3 3
8. KB Peja 9 2 5
9. Teodo Tivat 9 1 7

sionând printr-un cvintet echilibrat şi omo-
gen. Impulsionată de fani, „Legiunea” s-a tre-
zit şi avea să câştige primul sfert, singurul pe
care avea să şi-l adjudece. Primele puncte au
venit din triţele lui Seals (2) şi Kovac, iar apoi
alb-albaştrii s-au desprins printr-un 20-5, ofe-
rind senzaţia că pot domina un adversar mai
bine cotat. În startul parţialului secund tabela
dădea speranţe suporterilor, 29-22, numai că
israelienii au avut un run de 15-0, care le-a
adus un avantaj decisiv. Seals a acumulat prea
repede 3 greşeli personale, Maric nu a intrat
bine în joc, iar Bureau a fost mai precaut în
acţiunile personale după ce a fost blocat de
câte ori sub panou. După pauză, a debutat la
Craiova şi uriaşul James „Shaq” Tyler, spre
deliciul fanilor. A început ezitant, dar apoi a
pus două mingi în plasa adversă, reuşind şi
tot atâtea blocaje. Totuşi, colosul american
nu s-a integrat încă, dovedindu-se şi destul

de lent în anumite faze, mai ales în condiţiile
unei apărări agresive, cu dublaj permanent,
încercată de băieţii lui Nisic. În partea secun-
dă l-am revăzut pe Bogdan Popescu din restul
sezonului, bătăios şi eficace sub panoul ad-
vers, dar parcă restul coechipierilor nu au mai
avut încrederea că pot reveni pentru un final
palpitant. „N-a funcţionat nici atacul şi nici
contraatacul la parametri normal” a explicat
după meci Milan Nisic. „Cred că ne-a lipsit

forma de joc, pauza de Sărbători ne-a scos
din ritm” a spus şi Bogdan Popescu, iar Ma-
rius Toma a declarat că un rezultat bun se
putea obţine dacă avantajul din sfertul secund
era gestionat mai bine. Pentru „Legiunea Ge-
mina” urmează restanţa din Liga Naţională,
de la Mediaş, mâine, de la ora 17.15, iar pe
14 ianuarie este programat un nou meci din
BIBL în Sala Polivalentă, contra liderului com-
petiţiei, KK Kumanovo.
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