
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Anul XXIV,  Nr. 7348vineri, 17 ianuarie 2014  20 pagini     1 leu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Străbunii noştri, Popescule, au
trăit pe picior de plai, iat tinerii de
azi trăiesc pe picior de plecare. actualitate / 3
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Pentru că nu există deocamdată
fonduri pentru achiziţia de tram-
vaie, RAT Craiova a decis să scoată
pe calea de rulare, modernizată cu
fonduri UE, nişte vagoane care ara-
tă ca şi cum ar fi noi. O garnitură
de15 tramvaie mai vechi va fi mo-
dernizată în atelierele regiei şi apoi
va fi scoasă în trafic în toamna vii-
toare. Deşi vor fi reabilitate din eco-
nomii, conducerea promite că noi-
le vagoane vor fi mai silenţioase şi
dotate cu aer condiţionat.
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Primele 93 de
blocuri vor intra
în reabilitare

Primarul municipiului Craiova, Lia
Olguţa Vasilescu, a semnat, ieri, au-
torizaţiile de construcţie pentru creş-
terea eficienţei energetice a blocuri-
lor pentru care s-au strâns semnă-
turile necesare intrării în programul
european. Municipalitatea a demarat
procesul de reabilitare termică a blo-
curilor de locuinţe în 2012. Din cele
peste 3.600 de blocuri existente în
Craiova s-au înscris în procesul de
reabilitare termică circa 300. În pri-
mul lot de reabilitare termică sunt în
scrise 93 de blocuri pentru care
Consiliul Local al Municipiului Cra-
iova a aprobat documentaţia de avi-
zare în şedinţa extraordinară din data
de 23 mai 2013.

LAURA MOŢÎRLICHE

Studentă
accidentată
pe trecere

Despre o carte:
„Craiova – modele
de legitimare şi
valori europene”

Dacă orice apariţie editorială re-
prezintă un demers trudit al autori-
lor, care poate fi trecut cu vederea
sau salutat, cartea „Craiova – mo-
dele de legitimare şi valori euro-
pene” (Editura „Aius”, 2013), în
coordonarea Danielei Micu şi Luizei
Mitu, sub tutela lui Nicolae Marines-
cu, chiar este un notabil eveniment.
I-am spune, realmente de referinţă.
Mai ales că adună laolaltă contribuţii
– adevărate exegeze – ale mai mul-
tor autori, despre nu puţine „mode-
le de legitimare” din acest spaţiu
geografic, considerat de B.P. Haş-
deu în a sa „Istorie critică a Ro-
mânilor” inima ţării.

Preşedintele
Ion Prioteasa
a analizat
bugetul cu
primarii din Dolj
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FMI soseºte la Bucureºti pe 21 ianuarie,
pentru prima ºi a doua evaluare a
acordului preventiv cu România

O misiune a Fondului Monetar Inter-
naþional va vizita Bucureºtiul în perioa-
da 21 ianuarie - 5 februarie 2014, pentru
discuþii privind prima ºi a doua evalua-
re a acordului preventiv cu România
care a fost aprobat în 27 septembrie
2013, a declarat, ieri, reprezentantul re-
zident al FMI în România ºi Bulgaria,
Guillermo Tolosa. „Misiunea FMI va
discuta cu autoritãþile române recente-
le evoluþii economice ºi prioritãþile în
reformele economice. De asemenea, vor
fi discutate mãsurile de compensare a
deficitului de venituri în urma amânãrii
cu trei luni a majorãrii accizei la com-
bustibil, astfel încât sã se asigure þinta
de deficit bugetar de 2,2% din PIB”, a
precizat acesta.

Premierul îºi contrazice consilierul:
Hotãrârea Rompetrol - discutatã în
primã lecturã, urmeazã aprobarea

Hotãrârea care aprobã memorandumul
convenit cu Rompetrol a fost discutatã,
miercuri, de Guvern în primã lecturã ºi
urmeazã sã fie adoptatã, probabil sãptã-
mâna viitoare, a anunþat premierul Vic-
tor Ponta ieri, contrazicându-l pe consi-
lierul sãu, Mirel Palada, care afirmase cã
subiectul nu a fost discutat. „A fost în
primã lecturã miercuri, probabil sãptã-
mâna viitoare (n.r. – va fi aprobatã), con-
form deciziei Curþii Constituþionale. Aºa
a spus Curtea, aºa facem”, a spus Pon-
ta. Potrivit memorandumului, statul va
încasa 200 milioane dolari prin rãscum-
pãrarea de cãtre compania de stat Kaz-
MunaiGaz din Kazahstan a unui pachet
de 26,69% din acþiunile Rompetrol Rafi-
nare. În luna noiembrie, legea de apro-
bare a memorandumului de înþelegere
între statul român ºi Rompetrol, votatã
de Parlament, în legãturã cu care preºe-
dintele Traian Bãsescu a formulat o se-
sizare la CCR, a fost declaratã neconsti-
tuþionalã. Bãsescu a arãtat atunci cã pre-
mierul Ponta va trebui sã-ºi asume acest
memorandum prin hotãrâre de Guvern,
„dacã simte nevoia”.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
(CSM) a luat în discuþie ieri ºi ºi-a însuºit raportul
Inspecþiei Judiciare (IJ) potrivit cãruia declaraþiile
premierului Victor Ponta despre condamnarea la
patru ani de închisoare cu executare a lui Adrian
Nãstase în dosarul „Zambaccian” ºi celeritatea
soluþionãrii unor sesizãri penale au afectat inde-
pendenþa sistemului judiciar. În favoarea însuºirii
de cãtre CSM a raportului au votat majoritatea
membrilor Consiliului. Premierul Victor Ponta a
declarat în seara zilei de 6 ianuarie, la România TV,
cã Adrian Nãstase este un condamnat politic.
„Adrian Nãstase e un condamnat politic pentru
cã, începând cu anul 2005, (...) a fost principala
þintã a preºedintelui Bãsescu ºi a oamenilor sãi,
Macovei, Morar ºi ceilalþi ºi, iatã, suntem la finalul
celui de-al doilea mandat al lui Traian Bãsescu”.
Totodatã, Ponta l-a calificat pe Nãstase drept „o
victimã a regimului Bãsescu” ºi a comparat cazul
sãu cu cel al fostului premier ucrainean Iulia Timo-
ºenko, care a fost condamnatã la închisoare. La
intrarea în sediul CSM, preºedintele Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie (ICCJ), Livia Stanciu, a declarat,
la rândul sãu, cã este extem de grav cã oameni poli-
tici care deþin funcþii în stat fac afirmaþii ce urmãresc
decredibilizarea sistemului judiciar ºi cã premierul a
indus ideea cã celeritatea soluþionãrii cauzelor dife-
rã în raport de culoarea politicã a inculpaþilor. Potri-
vit acesteia, atacurile oamenilor politici la adresa
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sistemului judiciar au devenit din ce în ce mai dese,
cu deosebire la adresa ICCJ ºi a judecãtorilor care
instrumenteazã dosare penale ce îi vizeazã pe politi-
cieni. „Faptul cã premierul României - ºi îmi pare rãu
cã trebuie sã spun acest lucru, pentru cã nu m-am
aºteptat -, sigur, poate în calitatea domniei sale de
preºedinte al PSD ar fi putut sã facã diverse afirma-
þii, dar ca premier al României, sã induci ideea cã, la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, celeritatea soluþi-
onãrii cauzelor diferã în raport de culoarea politicã a
inculpaþilor, este extrem de grav”, a atras atenþia
Livia Stanciu. Aceasta a precizat cã l-a auzit pe pre-
mierul Victor Ponta spunând ºi inducând „o idee

gravã”, aceea cã la ICCJ aceiaºi judecãtori pronun-
þã într-o fazã procesualã, în unanimitate, o soluþie
de achitare, dupã care, aceiaºi judecãtori ai Secþiei
penale, tot în unanimitate, pronunþã o soluþie de
condamnare.  Comentând raportul Inspecþiei Judi-
ciare, premierul Victor Ponta a declarat cã este „con-
vins” cã justiþia este atât de independentã încât nu
poate fi influenþatã de nimeni. „Sunt convins cã
populaþia are mare încredere în justiþie (...) Eu sunt
liniºtit de faptul cã justiþia este atât de independen-
tã încât, în mod sigur, nu poate fi influenþatã de
nimeni, nici de cel care are cheile justiþiei, nici de
mine, de nimeni. Sunt atât de convins de indepen-
denþa justiþiei din România ºi de faptul cã nici dacã
ai cheile justiþiei nu se întâmplã nimic, ea tot inde-
pendentã rãmâne, încât e foarte bine”, a spus Pon-
ta. La rândul sãu, ministrul Justiþiei, Robert Cazan-
ciuc, a declarat ieri, chiar în plenul CSM, cã se aflã
în cursul unei dezbateri cu societatea civilã ºi cu
magistraþii despre necesitatea unui cod de con-
duitã politicã referitor la justiþie. „Sunt în conti-
nuare în cursul unei dezbateri cu magistraþii, cu
societatea civilã despre necesitatea sau nu a unui
cod de conduitã politicã cu privire la justiþie. Tre-
buie sã stabilim foarte clar jaloane, pe care sã ni le
asumãm toþi, pe care sã le respectãm”, a spus Ca-
zanciuc. Referitor la ceea ce a spus premierului,
ministrul a adãugat cã, din punctul sãu de vedere,
„anumite declaraþii trebuiau cel puþin nuanþate”.

Autostrada Comarnic-Braºov va
fi finalizatã în 2017, lucrãrile de con-
strucþie urmând sã înceapã la fina-
lul lunii aprilie, a anunþat ieri pre-
mierul Victor Ponta, care s-a întâl-
nit, împreunã cu ministrul delegat
pentru Proiecte de Infrastructurã,
Dan ªova, la Palatul Victoria, cu re-
prezentanþii Asocierii Vinci - Strabag
– Aktor, cea care a câºtigat licitaþia
pentru construcþia tronsonului de
autostradã. Ieri, cele douã pãrþi au
semnat un Memorandum de înþele-
gere. Autostrada Comarnic-Braºov
va avea o distanþã de 53,215 km, plus
7 km de drumuri de legãturã, 3 tune-
luri, 19 viaducte, 15 poduri, precum
ºi 3 noduri de ieºire (Sinaia-Buºteni,
Predeal ºi Râºnov). Suma estimatã
pentru construcþia autostrãzii este
de 1,8 miliarde euro, la un cost de
circa 28 milioane euro pe kilometru.
Ponta a arãtat cã, potrivit memoran-
dmului, ultimul kilometru al autostrã-
zii va fi finalizat în 2017, deºi sperã
ca proiectul sã fie terminat pânã la
finalul anului 2016, iar la momentul
actual este avutã în vedere perce-

Preºedintele Traian Bãsescu s-a întâlnit, ieri,
la Bruxelles, cu preºedintele Consiliului Euro-
pean, Herman Van Rompuy, la cererea pãrþii ro-
mâne, temele de discuþie fiind prioritãþile Româ-
niei în UE în 2014, asocierea Republicii Moldova
la UE ºi aderarea þãrii noastre la Schengen. Pre-
ºedintele Bãsescu a declarat dupã întrevedere cã
a discutat cu ºeful Consiliului European „proble-
ma sprijinului pentru Moldova, cu semnarea cât
mai rapid (a Acordului de asociere cu UE) ºi rati-
ficarea în timp util, înainte de alegeri”, potrivit
Agerpres. Un alt „subiect extrem de important a
fost legat de Schengen”, ºeful statului român

Liderul PDL, Vasile Blaga, a de-
clarat cã dacã Elena Udrea va conti-
nua atacurile la adresa partidului este
posibil sã fie luate mãsuri ce pot mer-
ge pânã la excludere, menþionând cã
sperã sã nu se ajungã pânã acolo.
„Ar trebui sã decidã, pânã la urmã,
doamna Udrea: mai rãmâne în partid
sau nu mai rãmâne în partid, cã de-
spre asta este vorba. Poate sã rãmâ-
nã în partid dacã respectã deciziile

partidului. Dacã nu le respectã, iar
decizia partidului este luatã de peste
100.000 de membri, ea nu are un re-
gim special în partid, chiar dacã o
cheamã Elena Udrea. Va trebui, la un
moment dat, sã aplicãm Statutul. Nu
este o ameninþare, este o constata-
re”, a spus Blaga la „Gândul Live”.
„Dacã are alte opþiuni, poate sã le
materializeze într-o altã zonã politicã,
nu e nici o reþinere”, a adãugat el,

subliniind cã ar prefera ca
Udrea sã fie „mai mult colegã
de partid ºi sã nu joace rolul
analistului sau a Mamei Omi-
da”. Blaga s-a arãtat deranjat
de declaraþiiile lui Udrea re-
feritoare la ºansele pe care -
Crin Antonescu le are la pre-
zidenþiale ºi la susþinerea pe
care aceasta ºi-a declarat-o
pentru o candidaturã a lui E-
mil Boc, în defavoarea celei a
lui Cãtãlin Predoiu, validat ca
prezidenþiabil PDL în cadrul
unei competiþii interne la care
au votat peste 100.000 de
membri de partid.

Blaga, despre Udrea: E posibil sã luãm
mãsuri care pot sã ajungã pânã la excludere

Ponta: Autostrada Comarnic-Braºov
va fi finalizatã în 2017

perea unei taxe de utilizare de 5,7 lei
plus TVA. Autostrada va fi datã în
concesiune pe o perioadã de 26 ani
plus perioada de construcþie, iar
Guvernul va trebui sã înceapã ram-
bursarea costurilor de construcþie-
 începând cu 2017. Ponta a precizat
cã Guvernul a solicitat acordul Eu-
rostat ca proiectul sã nu fie luat în
calcul la deficitul bugetar, iar dupã
acordul Comisiei Europene ºi al in-
stituþiilor financiare internaþionale,
BEI, BERD, precum ºi dupã finaliza-
rea procedurilor cu bãncile finanþa-
toare, sperã ca acest contract cu a-
socierea Vinci - Strabag - Aktor sã fie
semnat pânã la 20 aprilie. Oricum,
Guvernul a rezervat în buget 100 mi-
lioane lei pentru exproprieri, sublini-
ind cã toate terenurile sunt în extra-
vilan. Potrivit premierului, dacã toa-
te procedurile vor fi realizate cu suc-
ces ºi se va reuºi semnarea con-
tractului la termenul propus, Guver-
nul va grãbi ºi realizarea celorlalte
proiecte de parteneriat public-pri-
vat, precum Piteºti-Craiova ºi Cen-
tura de Sud a Capitalei.

Bãsescu:  Am propus sã începem din acest an procesul de intrare în Schengen
„propunând ca obiectiv ca anul ãsta sã se întâm-
ple ceva. Adicã sã începem procesul de intrare în
Schengen, chiar aºa în etape, aºa cum a fost sta-
bilit”, dupã cum a spus chiar acesta pentru co-
respondenþii români de la Bruxelles. Întrebat dacã
poziþia preºedintelui Consiliului European lasã sã
se întrevadã progrese în chestiunea aderãrii la
Schengen, Bãsescu a rãspuns: „ªtiþi cã nu dân-
sul este problema. Dar sã facem o politicã împre-
unã, pentru ca pânã la sfârºitul anului sã se în-
tâmple ceva. Nu putem sã ne împiedicãm de fie-
care datã ori de declaraþii, ori de idei ale grupuri-
lor din parlament”.
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Primul tramvai a fost moder-
nizat de angajaţii RAT Craiova în
ac eastă vară şi a fost testat,  ier i,
de primarul Lia Olguţa Vasilesc u.
Cele două vagoane au fos t con-
duse c âţiva metri prin c urtea de-
poului, c onducerea regiei încer-
c ând să demonstreze c ă sunt
mult mai s ilenţioase după ce au
trecut prin service.  „Prima călă-
torie a fost foarte frumoasă. E un
tramvai s ilenţios, vom avea şi o
linie de tramvai modernizată, deci
nu va mai fi zgomotul acela in-
fernal”, a spus primarul Olguţa
Vasilescu, după ce a coborât din

tramvai.  Edilul a recunosc ut
apoi că ideea modernizării în
regie proprie a tramvaielor i-a
aparţinut directorului RAT Cra-
iova,  c are a dorit să înc erce ş i
aceas tă pos ibilitate.

Unele piese,
produse
la strungurile
proprii

Tramvaiul cel nou a stat în ser-
vic e aproape şase luni. În tot
ac est timp i s-au sc himbat mai
multe piese,  i-au fost montate
plafoniere pentru iluminat ş i
sc aune noi.  „Piesele nu a fost
uşor de găs it, dar  spec ialiş tii
RAT-ului au început să îşi aducă
aminte de calific ările pe care le-
au avut ş i, efec tiv, pe strungurile
noastre de aici, se cons truiesc  o
parte din piesele pe care nu le-
am găs it”, a precizat directorul
Radu Preda. Deoc amdată,  tram-
vaiul nu este prevăzut şi cu in-
stalaţie de aer c ondiţionat, însă

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

RAT Craiova a început
să-şi modernizeze tramvaiele

Pentru că nu există deocamdată fonduri pentru
achiziţia de tramvaie, RAT Craiova a decis să scoată
pe calea de rulare, modernizată cu fonduri UE, niş-
te vagoane care arată ca şi cum ar fi noi. O garni-
tură de15 tramvaie mai vechi va fi modernizată în
atelierele regiei şi apoi va fi scoasă în trafic în toam-
na viitoare. Deşi vor fi reabilitate din economii, con-
ducerea promite că noile vagoane vor fi mai silen-
ţioase şi dotate cu aer condiţionat.

conducerea regiei a promis ieri că
se va încerca să monteze AC pe
toate tramvaiele care vor fi mo-
dernizate în acelaş i mod.

Craiova Capitală
Culturală
Europeană,
un brand afişat

Un element distinctiv, pe care
conducerea regiei a ţinut să îl evi-
denţieze, este caroseria în stil re-
tro. Noul tramvai este vopsit în
alb-albas tru,  culorile RAT Craio-
va, şi imprimat c u instantanee în

sepia din Bănie, precum Parc ul
„Romanescu”, Universitatea, se-
diile Primăriei ş i Prefecturii. „O
să fie un proiec t pentru f iecare
tramvai, dar sprijinul nos tru pe
Craiova Capitală Culturală Euro-
peană este unanim. Pe toate o să
se regăsească brand-ul Craiovei
şi sperăm noi ca şi efortul nostru

să contribuie la nominalizare şi la
atragerea celor 500 de milioane
de euro care ar  veni odată cu
ac est titlu”,  a declarat Radu Pre-
da. Primarul Lia Olguţa Vasiles-
cu a menţionat că brand-ul Cra-
iova Capitală Culturală Europea-
nă va fi afişat şi pe ramele trenu-
lui electric.

Tramvaiul
modernizat
este garantat
câţiva ani

Refacerea tramvaiului a cos tat
40.000 de lei. Conducerea RAT
Craiova susţine că ac eas tă sumă
es te mică în condiţiile în care un
tramvai nou-nouţ c os tă între
800.000 ş i 2.000.000 de euro.
„Sperăm să dăm anul acesta mai
mulţi bani pentru ca RAT Craio-
va c a să modernizeze mai multe
tramvaie şi să le pună şi aer  con-
diţionat”,  a dec larat primarul
Craiovei,  Lia Olguţa Vasilesc u.
Întrebat cât o să dureze tram-
vaiul modific at,  Radu Preda a
răspuns c ă poate să fie folos it

câţiva ani fără nic i un fel de pro-
blemă.  „Noi îl îngrijim, îl adu-
c em în stare bună ş i depinde
numai de noi să îl păs trăm în
condiţii cât mai bune.  Eu mi-aş
dori să dureze c âţiva ani, până
în momentul în c are reuşim să
găsim resurse financiare c a să
cumpărăm tramvaie noi”.

O garnitură
de 15 vagoane
va intra în
service

Conducerea RAT Craiova îşi
propune să modernizeze în total
15 tramvaie pe care le va sc oate
în trafic pe măsură ce vor fi gata,
primul tramvai fiind folosit înce-
pând din toamna aces tui an, când
va fi dată în funcţiune calea de ru-
lare reabilitată cu fonduri UE. „Ca-
lea de rulare a tramvaiului se va
moderniza mai repede pentru că
firmele lucrează foarte bine. În
toamna aceasta va fi gata şi ime-
diat ne vom apuca de reconstruc-
ţia Căii Bucureşti, care va fi as-
faltată, va avea spaţii verzi mai mul-
te, spaţii de parc are şi piste pen-

tru biciclete”, a precizat Lia Ol-
guţa Vasilesc u. Primarul a expli-
cat c ă, din păcate, nu s-a reuşit
modificarea proiectului,  astfel că
jumătate din linia de tramvai va fi
pe dală continuă şi cealaltă jumă-
tate pe dală discontinuă.

Primăria reia
licitaţia pentru 50
de autobuze noi

Primarul Lia Olguţa Vasilescu a
anunţat, în schimb, că, în aceeaşi
zi, Primăria Craiova a lansat licita-
ţia pentru achiziţia celor 50 de au-
tobuze. „Pentru că am terminat anul
trecut cu un plus, putem acum să
luăm mai multe autobuze. Şi faptul
că anul trecut nu s-a prezentat de-
cât un ofertant, care avea şi o ofer-
tă de preţ mare, şi nu am acceptat
aşa ceva, a fost tot un rău spre bine.
Putem să luăm anul acesta mai multe
autobuze”, a menţionat primarul
Craiovei. Directorul Radu Preda a
anunţat că, tot din acest an, vor fi
montate 50 de staţii de aşteptare noi,
realizate din inox, şi în jur de zece
staţii care vor fi prevăzute şi cu toa-
lete publice.
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Studentã accidentatã pe trecereStudentã accidentatã pe trecereStudentã accidentatã pe trecereStudentã accidentatã pe trecereStudentã accidentatã pe trecere

Din cercetãrile poliþiºtilor Birou-
lui Rutier Craiova s-a stabilit cã
Mãdãlina Dumitru, de 20 de ani,
din Slatina, studentã în anul II la
Facultatea de Inginerie Electricã,
din Craiova, a fost accidentatã
grav, ieri, în timp ce încerca sã
traverseze regulamentar bulevar-
dul „Decebal”, pentru a intra în
sediul unitãþii de învãþãmânt. Mar-
torii accidentului au povestit cã
tatãl fetei a adus-o cu maºina la
ºcoalã, a oprit maºina peste stra-
dã, iar când tânãra a încercat sã
traverseze cãtre clãdirea Facultã-
þii, pe trecerea de pietoni, a fost
surprinsã ºi lovitã de un autotu-
rism Mercedes, cu numãrul de în-
matriculare AG-01-TST.

La faþa locului a fost solicitatã
o ambulanþã SMURD, echipajul

O tânãrã de 20 de ani, studentã, a ajuns
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova ieri dupã-amiazã, dupã ce a fost
lovitã de un Mercedes condus de o feme-
ie de 40 de ani din Argeº. Victima traver-
sa regulamentar bulevardul „Decebal” din
Craiova, pe trecerea de pietoni din drep-
tul Facultãþii de Electrotehnicã.

acordându-i tinerei îngrijiri la faþa
locului, apoi transportând-o la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, pentru investigaþii de
specialitate. Poliþiºtii au stabilit cã
la volanul Mercedesului era Ele-
na Stanciu, de 40 de ani, din mu-
nicipiul Piteºti, judeþul Argeº, pe
numele ei fiind întocmit dosar
penal pentru vãtãmare corporalã
din culpã.

„Victima a fost transportatã la
spital pentru investigaþii ºi îngri-
jiri medicale, iar pe numele con-
ducãtoarei autoturismului s-a în-
tocmit dosar penal, cercetãrile fi-
ind continuate sub aspectul comi-
terii infracþiunii de vãtãmare cor-
poralã din culpã”, ne-a declarat
inspector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, miercuri dimineaþa, Marin
Bercea, de 46 de ani, din comuna
Sopot, în timp ce conducea un
autoturism Dacia, pe DJ 606, prin
localitatea Predeºti, pe fondul nea-
tenþiei în conducere, la un moment
dat a pãrãsit partea carosabilã spre
dreapta ºi a intrat în ºanþul de scur-
gere a apei pluviale, dupã care a
fost proiectat în construcþia de ci-
ment a unei fântâni. Din pãcate, în
urma impactului ºoferul ºi-a pier-
dut viaþa. „În urma accidentului a
rezultat decesul conducãtorului
auto, care se afla singur în autotu-
rism, în cauzã fiind continuate cer-
cetãrile de poliþiºtii rutieri ajunºi la
faþa locului”, ne-a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin, din ca-

Accident mortal la Predeºti
Un bãrbat de 46 de ani ºi-a

pierdut viaþa ºi un altul a ajuns
în stare gravã la spital, dupã douã
accidente petrecute miercuri în

Craiova ºi în judeþ. În plus, în
noaptea de miercuri spre joi un

ºofer bãut a intrat cu maºina într-un
stâlp, autoturismul luând foc.

Poliþiºtii Serviciului pentru
Imigrãri Dolj, în urma unor veri-
ficãri specifice pe linia combate-
rii migraþiei ilegale, au depistat un
cetãþean din Bangladesh, în vâr-
stã de 28 de ani, care a trecut
fraudulos frontiera de stat a Ro-
mâniei. Pe numele acestuia au
fost întocmite acte de constata-
re a sãvârºirii infracþiunii de tre-
cere frauduloasã a frontierei de
stat 9intrare), conform art. 70,
alin. 1 din O.U.G. 105/2011 pri-
vind frontiera de stat a României.

În aceste condiþii, poliþiºtii
Serviciului au emis pe numele
bãrbatului o Decizie de returnare
sub escortã ºi au instituit con-
semnul nominal de nepermitere a
intrãrii în þarã pentru o perioadã

Cetãþean din BangladeshCetãþean din BangladeshCetãþean din BangladeshCetãþean din BangladeshCetãþean din Bangladesh
depistat ilegal în Craiovadepistat ilegal în Craiovadepistat ilegal în Craiovadepistat ilegal în Craiovadepistat ilegal în Craiova

de 5 ani, fiind condus la Punctul
de Trecere a Frontierei „Henri
Coandã” ºi returnat de pe terito-
riul României.

„Facem apel cãtre toþi cetãþe-
nii strãini de pe raza judeþului ºi
contãm pe respectul dumnea-
voastrã faþã de legislaþia în do-
meniu, invitându-vã sã ne con-
tactaþi pentru orice problemã le-
gatã de aplicarea prevederilor le-
gale la sediul Serviciului pentru
Imigrãri Dolj, din strada „Ama-
radia” nr. 32-34, la numãrul de
telefon 0251/407.500, interior
20317, 20323, 20265, sau vizi-
tând site-ul public la adresa
www.ori.mai.gov.ro”, au preci-
zat reprezentanþii Serviciului pen-
tru Imigrãri Dolj.

drul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Miercuri seara,
la ora 19.45, Da-
niel Mladin, de 26
de ani, din Craiova, în timp ce con-
ducea un autoturism Opel pe bule-
vardul „Dacia”, ajuns la intersec-
þia cu strada „Bariera Vâlcii” nu a
acordat prioritate de trecere pieto-
nilor ºi l-a accidentat grav pe Con-
stantin Ganea, de 60 de ani, din Ca-
lafat. Poliþiºtii rutieri au întocmit
dosar de cercetare penalã în cauzã
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii
de vãtãmare corporalã din culpã.

Bãut la volan,
a lovit un stâlp

Cel de-al trei-
lea eveniment s-a
petrecut în noap-
tea de miercuri
spre joi, la ora
00.15, în Craio-
va. Din cercetãri-
le poliþiºtilor Bi-
roului Rutier Cra-
iova s-a stabilit cã
Alexandru Oprea,
de 40 de ani, din
localitate, în timp
ce conducea un
autoturism Ford

Focus pe bulevardul „Nicolae Ti-
tulescu”, la intersecþia cu strada
„Iancu Jianu” a pierdut controlul
asupra direcþiei de mers ºi a acro-
ºat un stâlp de lemn ce susþine
firele de telefonie, iar în urma im-
pactului, autoturismul a luat foc.
A fost nevoie de intervenþia pom-
pierilor, care au fost solicitaþi la
faþa locului cu o autospecialã,
pentru stingerea incendiului la au-
toturism, acesta fiind însã distrus
în procent de 60%. Poliþiºtii Bi-
roului Rutier ajunºi la faþa locu-
lui l-au testat pe craiovean cu apa-
ratul alcooltest rezultând o con-
centraþie de 0,58 mg/l alcool pur
în aerul expirat.

„Conducãtorul auto a fost
condus la U.P.U. Craiova unde
i-au fost recoltate probe în ve-
derea stabilirii alcoolemiei. Pe
numele sãu s-au întocmit acte
premergãtoare începerii urmãririi
penale sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de conducere a unui
autoturism pe drumurile publice
sub influenþa bãuturilor alcooli-
ce”, au mai precizat reprezen-
tanþii IPJ Dolj.
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Dacă orice apariţie editorială
reprezintă un demers trudit al au-
torilor, care poate fi trecut cu ve-
derea sau salutat, cartea „Craio-
va – modele de legitimare  şi
valor i e urope ne ”  (Editura
„Aius”,  2013), în coordonarea
Danielei Micu şi Luizei Mitu,  sub
tutela lui Nicolae Marinescu, chiar
este un notabil eveniment. I-am
spune, realmente de referinţă. Mai
ales  că adună laolaltă c ontribuţii
– adevărate exegeze – ale mai
multor autori, despre nu puţine
„modele de legitimare” din acest
spaţiu geografic , c ons iderat de
B.P.  Haşdeu în a sa „Istorie cri-
tică a Românilor” inima ţării.
Lucruri inedite, pe aloc uri cu har
dezvăluite, aflăm despre Gheor-
ghe Chiţu,  ca sus ţinător  al cultu-
rii şi învăţământului românesc
(Mihaela Bărbieru), despre Maria

MIRCEA CANŢĂR

Despre o carte: „Craiova – modele
de legitimare şi valori europene”

Chiţu cu preocupările sale rafina-
te de a traduce aproape integral,
în secolul XIX „Divina comedie”
(Nicoleta Călin), despre Tiberiu
Iliescu, adevărat spadas in al ver-
bului publicistic,  părintele publi-
caţiei „Meridian”,  prieten al lui
Petre Pandrea (George Popescu),
despre Şcoala „Cornetti” din Cra-
iova (Augustin Radu), despre Eu-
geniu Carada, ca ctitor al Româ-
niei moderne (Diana Mihaela Pă-
unoiu), despre Constantin Brân-
cuşi („Universalitatea simbolurilor
brâncuşiene” – Magda Buce Ră-
duţ). Referiri la fel de incitante,
relativ corect argumentate, sunt
focalizate pe anvergura intelectua-
lă, farmecul deplin al altor oameni
de spirit, precum C.S. Nicolăes-
cu-Plopşor, un ctitor modern de
instituţii şi aşezăminte culturale,
Iordache şi Grigore Otetelişanu,

Nic olae Titulesc u şi Constantin
Argetoianu,  Gogu Constantines-
cu, Alexandru Macedonski, I.D.
Sârbu, Marin Soresc u. Dacă lec-
tura este corvoada necesară ca să-
ţi găseşti tu însuţi conturul, gân-
dul şi provocările, de această dată
ea îţi induce un sentiment confor-
tant. Traversat însă, în egală mă-
sură,  de o mândrie tonică în pri-
vinţa apartenenţei noastre la o fa-
buloasă zonă istoric ă, aptă de a
zămisli asemenea spirite, dar  şi de
melancolie dezamăgită, că încă nu
iradiază convingător, ca modele de
viaţă şi, mai ales , de hiper-legiti-
mare a zonei. O uimire nu poate
fi, însă, estompată gândindu-te la
ce oameni, de reală ţinută intelec-
tuală,  şi-au putut plimba paşii prin
aces t mare municipiu. Captivante
de-a dreptul sunt secvenţele de is-
torie din exis tenţa Şcolii „Cor-

netti”, o academie a muzicii cul-
te, cu dascăli aparţinând elitei cra-
iovene. Coordonatorii cărţii „Cra-
iova – mode le de le gitimare şi
valori europe ne”, Daniela Micu
şi Luiza Mitu, n-au avut deloc o
misiune uşoară în asamblarea unui
conţinut dens şi diversificat.  Ra-
portând însă numele iluştr ilor îna-
intaşi, prezentaţi în cartea pome-
nită, la perioadele în care au trăit,
observăm că interbelicul şi ante-
belicul au fost etapele binelui es-
tetic,  al nuanţelor, rafinamentului,
când împrumutul şi copia, cu pre-
cădere din cultura occidentală, au
prevalat.  Exceptându-i pe I.D.
Sârbu şi Marin Sorescu, extraşi
din istoria noastră recentă, exila-
rea perioadei comuniste, legitimată
şi prin forma gregară a insatisfac-
ţiilor, omiţându-se că a fost o
„dictatură participativă”, rămâne

ca nedumerire. Forţat de-a drep-
tul ni se pare titlul „I.D. Sârbu:
din spiritul tragic al Craiovei”
(Ionel Buşe). Am adăuga doar atât:
nici chiar aşa. Şi l-am cunoscut
pe I .D. Sârbu, i-am citit şi cărţi-
le,  inclusiv lucrarea,  relativ ne-
convingătoare,  a Clarei Mareş
„Zidul de st iclă. I .D. Sârbu în
arhivele Se curităţii” (Ed.  Cur-
tea Veche, 2012). Povestea este
lungă. Fără a fi vorba de o „rezis-
tenţă prin cultură”, asta e o dis-
cuţie anacronică, a sugera un de-
şert prin părţile locului nu se în-
scrie într-o logică argumentativă,
cât de cât corectă, c ând inclusiv
coordonatorii cărţii, dar şi restul
autorilor de comunicări, s-au năs-
c ut, instruit prec umpănitor  în
ac ea vreme. Este o observaţie,
între altele,  deloc menită a mina
meritele lucrării menţionate.

La nivelul medicinei de familie
se introduc câteva noutăţi. Spre
exemplu, prevenţia.  Consultaţia
preventivă de evaluare a riscului
individual nu a existat până acum
şi nu trebuie confundată cu vechea
consultaţie de bilanţ anual. De ase-
menea, prevenţia pentru copii este
mai bine definită. Pachetul de bază
introduce, în plus, o serie de con-
sultaţii speciale pentru riscurile şi
problemele de sănătate cu cel mai
mare impac t asupra populaţiei.
Afecţiuni prioritare sunt riscul de

Pachetele de servicii medicale,
prezentate în videoconferinţă

În cadrul unei videoconferinţe, reprezentanţii Minis-
terului Sănătăţii au explicat noile reglementări ale pa-
chetelor de servicii medicale care ar trebui adoptate în
prima parte a acestui  an. Ieri, discuţiile au avut loc pe
marginea serviciilor care se acordă în pachetul de bază
la nivelul medicilor de familie.

boli cardiovasculare, diabet de tip
II, boală cronică respiratorie obs-
tructivă, depresie şi tulburări de
creştere şi dezvoltare la copil. Se
doreşte structurarea mai riguroa-
să a serviciilor, astfel încât pacien-
tul să ştie la ce anume are dreptul.
Serviciile pe care
le oferă medicii de familie

Potrivit reprezentanţilor Ministe-
rului Sănătăţii, pachetul de bază nu
limitează numărul de prezentări pen-
tru probleme de sănătate noi sau

pentru agravarea unor probleme mai
vechi. Ori de câte ori intervine o
modificare în starea de sănătate, ori
de câte ori o persoană se simte rău
sau are o suspiciune cu privire la
starea sa de sănătate are dreptul să
se adreseze medicului de familie,
indiferent de vârstă, fiind vorba de-
spre consultaţii în afara programu-
lui de prevenţie. Consultaţia pentru
probleme noi de sănătate sau epi-
soade acute nu trebuie confundată
cu urgenţa, pentru care pacientul
sună la 112.

În ceea ce priveşte tipul de con-
sultaţii ce figurează în noul pachet
de bază pentru persoanele sănătoa-
se sunt prevăzute consultaţii pre-

ventive: la copii şi adoles-
cenţi, iar la adulţii sănă-
toşi consultaţii preventive
de evaluare a riscului in-
dividual.

Pe de altă parte, pen-
tru persoanele care au o
problemă de sănătate se
oferă consultaţii pentru
probleme de sănătate nou
apărute sau episoade acu-
te,  consultaţiile pentru afecţiuni
prioritare – denumite consultaţii de
monitorizare activă prin protocoa-
le de management integrat –, con-
sultaţii pentru boli cronice (altele
decât cele cărora le sunt dedicate
consultaţiile de monitorizare acti-

vă) şi consultaţii programate la do-
miciliu (pentru anumite categorii de
pacienţi). Alte categorii de consul-
taţii şi servicii consultaţii pentru
gravide şi lehuze, servicii adiţiona-
le şi servicii de suport.

RADU ILICEANU

Potrivit specialiştilor, zilele următoare
debitele vor fi în general staţionare, ex-
ceptând unele râuri din bazinele hidrogra-
fice Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, bazinele su-
perioare ale râurilor Someş, Crişuri, Arieş,
Timiş, Jiu, Motru, unde vor fi în creştere
urmare a efectului combinat al precipita-
ţiilor lichide prevăzute, cedării apei din
stratul de zăpadă şi propagării. Mici creş-
teri de debite se mai pot produce pe unele
râuri mici din zonele de deal şi munte din
vestul, nordul şi centrul ţării datorită pre-
cipitaţiilor lichide prognozate (slabe can-
titativ),  cedării apei din stratul de zăpadă
şi propagării. Formaţiunile de gheaţă
(gheaţă la maluri, pod de gheaţă) prezen-
te în bazinele hidrografice: Suceava, Mol-
dova, Bistr iţa,  Buzău, Bârlad, bazinele
superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Ol-
tului, bazinele superioare ale Argeşului,

Debitele râurilor, în scădere

Reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Ape-
le Române” au anunţat că debitele principale-
lor cursuri de apă se situează la jumătate faţă
de debitele medii m ultianuale, dar nu se sem-
nalează secţiuni unde să fie atinse debitele m i-
nime de avertizare.

Ialomiţei şi Trotuşului se vor menţine fără
modificări importante, exceptând bazine-
le hidrografice Vişeu, Iza, bazinul mijlo-
ciu şi inferior al Someşului, unde vor fi în
diminuare şi restrângere.
Dunărea, sub media multianuală a
lunii ianuarie

În secţiunea Baziaş, debitul Dunării este
în scădere şi atinge valoarea  de  3.550
mc/s. Conform buletinului hidrologic zil-
nic emis de INHGA, în intervalul 16-22
ianuarie a.c., debitul Dunării la intrarea în
ţară  (în secţiunea Baziaş) va fi în scădere
şi va ajunge, până la data de 20 ianuarie
a.c., la valoarea de 3.400 mc/s, apoi va fi
staţionar până la sfârşitul intervalului de
prognoză, situându-se sub media multia-
nuală a lunii ianuarie (4.950 mc/s). În aval
de Porţile de Fier debitele vor fi în prima

parte a intervalului în scădere pe sectorul
Gruia – Corabia şi în creştere pe sectorul
Turnu Măgurele – Tulcea, iar în partea a
doua a intervalului vor fi în scădere pe sec-
torul Gruia – Cernavodă şi relativ staţiona-
re pe sectorul Hârşova – Tulcea.

Ieri, gradul de umplere al principalelor
lacuri de acumulare era de 74,2 %, re-
prezentând un volum de 3,25 miliarde
metri cubi, cantitate care asigură necesa-
rul de apă pentru toate folosinţele de apă
în sistemele centralizate de alimentare cu
apă. Specialiştii Administraţiei Naţionale
„Apele Române” monitorizează permanent
volumul de apă stocat în lacurile de acu-
mulare, astfel încât rezerva de apă stoca-
tă în acumulări garantează asigurarea apei
brute la valorile normale pentru toţi utili-
zatorii: populaţie, industrie, energie, agri-
cultură, piscicultură şi agrement.

RADU ILICEANU
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Parlamentul European criticã
dur poziþia anumitor lideri euro-
peni care au propus mãsuri de re-
stricþionare a acestui drept.
Membrii Parlamentului European
cer aplicarea legilor Uniunii ast-
fel încât sã se garanteze un tra-

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Nu ceri sã se limiteze dreptul la liberã
circulaþie, care este un drept fundamen-
tal al Uniunii, ºi nu blamezi popoare pen-
tru cã un numãr foarte mic de beneficiari
ai sistemului social din statul gazdã încal-
cã legea, a transmis vicepreºedintele Gru-
pului PPE, eurodeputatul Marian-Jean Ma-
rinescu, în cadrul unei dezbateri organiza-
te la iniþiativa sa, miercuri, 15 ianuarie,

în Parlamentul European. „Dezbaterea
ridicolã din Marea Britanie ºi alte þãri pri-
vind restricþionarea dreptului la liberã cir-
culaþie trebuie sã înceteze” a spus Marin
Jean Marinescu, unul dintre autorii rezo-
luþiei privind respectarea dreptului la libe-
rã circulaþie, supusã aprobãrii Parlamen-
tului European ieri, ºi care a fost depusã
în numele a cinci grupuri politice din PE.

tament nediscriminat al tuturor
muncitorilor UE, indiferent de
þara de origine. Parlamentul Eu-
ropean este îngrijorat de creºte-
rea tendinþelor rasiste ºi xenofo-
be dacã dezbaterea nu este adre-
satã în mod raþional ºi recunoaº-

te faptul cã libertatea de miºcare
a muncitorilor UE a devenit sub-
iect de campanie politicã pentru
anumite partide. „Aceste discuþii
sunt alimentate de politicieni
populiºti, care vor sã câºtige vo-
turi cu orice preþ ºi care încearcã
sã mascheze astfel eºecurile lor
administrative ºi rezultatele eco-
nomice nefavorabile ale þãrilor
lor. Aceºti politicieni par sã uite
trei lucruri: în primul rând, fap-
tul cã libertatea de miºcare este
unul dintre drepturile fundamen-
tale ale tuturor cetãþenilor euro-
peni. În al doilea rând, s-a do-
vedit cã muncitorii mobili con-
tribuie la dezvoltarea economi-
cã a þãrii gazdã. În al treilea
rând, uitã faptul cã nu poþi strân-
ge voturi în acest fel. Astãzi, Par-
lamentul European le-a reamin-
tit aceste lucruri”, a spus Mari-
an-Jean Marinescu (RO), vice-
preºedintele Grupului PPE ºi unul
dintre autorii rezoluþiei.

Beneficii pentru economia
europeanã

Vicepreºedintele Grupului
PPE a adãugat cã nu trebuie sã
se facã o confuzie între liberta-
tea de miºcare ºi accesul la sis-
temele sociale: „Nu limitezi un
drept fundamental ºi nu tragi la
rãspundere un întreg popor pen-
tru cã un numãr mic de benefi-
ciari încalcã legea. Cine gre-
ºeºte, plãteºte”. ªi eurodeputa-
tul Jacek Protasiewic a avut o
poziþie la fel de fermã vizavi de
aceastã problematicã. „Nu tre-
buie sã uitãm beneficiile impor-
tante pe care aceastã libertate
le are pentru economia euro-

peanã. Cifrele sunt clare. Eu-
ropenii migreazã în alte þãri
pentru a munci, nu pentru a cere
beneficii sociale. În pofida so-
licitãrilor Comisiei Europene,
niciun guvern european nu a
fost capabil sã vinã cu dovezi
care sã infirme acest adevãr.
Drepturile vin la pachet cu
obligaþii. Þine de fiecare gu-
vern în parte sã se asigure cã
legea este respectatã. Rãspân-
direa unor stereotipuri discrimi-
natorii ºi a unor acuzaþii false
nu este însã modul prin care tre-
buie fãcut acest lucru”, a adã-
ugat vicepreºedintele PE Prota-
siewicz.

“Unii lideri politici euro-
peni, în loc sã se pronunþe
împotriva comerþului mal-
tez cu cetãþenia europea-
nã, au încercat sã distragã
atenþia, referindu-se la
acordarea cetãþeniei româ-
ne unor cetãþeni din Repu-
blica Moldova”, a remar-
cat, în discursul sãu din
plen, eurodeputata PNL
Renate Weber, purtãtoare
de cuvânt a grupului ALDE
în materie de libertãþi civi-
le, justiþie ºi afaceri interne, fã-
când referire la recentele comen-
tarii ale liderului Grupului Socia-

Cetãþenia europeanã nu poate fi de vânzare!
Problema “Cetãþeniei UE de vânzare” a fost

discutatã, miercuri seara, în plenul Parlamen-
tului European, plecând de la cazul Maltei,
care a decis la finalul anului trecut sã acorde

cetãþenie oricãrei persoane dintr-o þarã-ter-
þã, contra sumei de 650.000 de euro, fãrã obli-
gaþia rezidenþei, a unei investiþii sau a demon-
strãrii unei legãturi cu þarã respectivã.

list (S&D) din PE, Hannes Swo-
boda. “Probabil e mai uºor sã uiþi
deciziile tragice ale istoriei re-

cente ºi sã blamezi
recuperarea unui
drept pierdut, deºi
alte þãri au proce-
dat la fel. Nu Ro-
mânia ºi Moldova
sunt o problemã,
ci comerþul cu ce-
tãþenia europeanã,
pentru cã el afec-
teazã grav una din-
tre cele mai impor-
tante valori  ale
Uniunii Europe-

ne”, a atras atenþia eu-
rodeputata PNL, fã-
când o paralelã cu si-
tuaþia României ºi Bul-
gariei: În urmã dezba-
terii de miercuri seara,
parlamentarii europeni
au votat ieri o rezoluþie
prin care solicitã Comi-
siei Europene “sã eva-
lueze diversele sisteme
de cetãþenie în lumina
valorilor europene, pre-
cum ºi în litera ºi spi-

ritul acestora, dar ºi practica le-
gislaþiei UE” ºi sã emitã reco-
mandãri pentru “a preveni ca ast-
fel de scheme sã submineze în-
crederea pe care a fost construitã
Uniunea”. De asemenea, rezolu-
þia, negociatã în numele Alianþei
Liberalilor ºi Democraþilor pen-
tru Europa (ALDE) de eurode-
putata PNL Renate Weber, în ca-
litate de coordonatoare politicã
a grupului în Comisia LIBE, so-
licitã Maltei “sã-ºi modifice sis-
temul actual de acordare a cetã-
þeniei pentru a fi conform cu spi-
ritul valorilor UE sau sã-l elimi-
ne în totalitate”.

Sãptãmâna Verde, cel mai mare
târg agroalimentar din lume, îºi va
deschide porþile astãzi la Berlin.
Târgul, care are o istorie de 88 de
ani, va avea ca þarã invitatã anul
acesta Estonia ºi a fost inaugurat
ieri de ministrul german al agri-
culturii, Hans-Peter Friedrich.
Sãptãmâna Verde, care se va în-
cheia în 26 ianuarie, va reuni 1.650
de expozanþi din 70 de þãri diferi-
te care vor prezenta 100.000 de
specialitãþi provenite din întreaga
lume, inclusiv din Româna. Sãp-
tãmâna Verde va reuni ºi alte ac-
tivitãþi precum celebrarea celui de-

Sãptãmâna Verde, cel mai mare
târg agroalimentar din lume

al VI-lea Forum Mondial pentru
Alimentaþie ºi Agriculturã (GFFA),
care se va desfãºura timp de trei
zile, adicã pânã mâine, ºi la care
se aºteaptã sã participe peste 70
de miniºtri ºi miniºtri adjuncþi ai
agriculturii, precum ºi responsa-
bili ºi reprezentanþi din industria
agricolã ºi alimentarã. Organiza-
torii sperã sã primeascã 400.000
de vizitatori din întreaga lume,
între care ºi 100.000 de specia-
liºti în domeniu, pe o suprafaþã
care ocupã 124.000 de metri pã-
traþi, repartizaþi în 26 de saloane
la Centrul Berlin ExpoCenter City.
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Cu aceastã ocazie, Ion Prio-
teasa, preºedintele CJ Dolj, a
subliniat cã, în contextul în care
sumele ce revin judeþului se men-
þin, în general, la un nivel simi-
lar celui din anul precedent, fon-
durile europene vor avea, în con-
tinuare, o importanþã deosebitã
pentru dezvoltarea comunitãþilor
locale. „Ne aflãm în situaþia în
care criza economicã încã îºi
pune amprenta asupra Europei ºi,
implicit, a României, aspect care
se reflectã, bineînþeles, ºi în bu-
getul pentru 2014. Suma pe care
o avem de repartizat localitãþilor
din judeþul Dolj se situeazã la un
nivel asemãnãtor celui din 2013.
Necesitãþile comunitãþilor locale
sunt mari, desigur, însã ne vom
descurca, aºa cum am fãcut ºi
anul trecut. Cãtre bugetele locale

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Preºedintele Consiliului Judeþean
(CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a convocat,
în cursul acestei sãptãmâni, o serie
de întâlniri cu primarii localitãþilor din

judeþ, cu care a purtat discuþii pe
marginea bugetului pe care îl vor
avea la dispoziþie în anul 2014 ºi a
prioritãþilor investiþionale.

ale comunelor, oraºelor ºi mu-
nicipiilor vom distribui prin ho-
tãrâre a consiliului judeþean su-
mele defalcate din taxa pe va-
loarea adãugatã ºi cotele defal-
cate din impozitul pe venit, cu
precizarea cã, potrivit prevede-
rilor legale, aceºti bani au ca
destinaþie, în primul rând, achi-
tarea arieratelor ºi apoi susþine-
rea programelor de dezvoltare
localã ºi a proiectelor de infras-
tructurã care necesitã cofinan-
þare”, a spus Ion Prioteasa, pre-
ºedintele CJ Dolj.

„Lecþia finanþãrilor
nerambursabile,
bine stãpânitã
de edilii doljeni”

ªeful administraþiei doljene a
mai subliniat ºi faptul cã, în cur-

sul acestui an, trebuie finanþate
cu prioritate lucrãrile aferente
proiectelor derulate cu fonduri
externe nerambursabile, iar in-
vestiþii noi vor fi realizate în mã-
sura în care au fost asigurate
sursele financiare pentru cele
aflate în derulare. „Alocãrile pen-
tru infrastructura rutierã se în-
cadreazã ºi ele în tabloul gene-
ral, suma care ne revine fiind
aproape aceeaºi ca în anul 2013.
Diferenþa este cã, în privinþa dru-
murilor comunale, am suplimen-
tat finanþarea pentru a ajunge la
aproximativ 4 milioane de lei.
Aceºti bani se împart la totalul
de 862 de kilometri, cât mãsoa-
rã întreaga reþea, ºi astfel avem
un indicator obiectiv din care ne
rezultã suma pe care o va primi
fiecare localitate, în funcþie de
lungimea drumurilor comunale
pe care le deþine, clasificate ca
atare.  Anul 2014 este unul cru-
cial, pentru care trebuie sã ne
pregãtim cât mai bine, deoarece
începe un nou segment financiar
al Uniunii Europene, care va avea
alocaþi bani foarte mulþi, chiar ºi
în comparaþie cu exerciþiul re-
cent încheiat. Desigur, lecþia fi-
nanþãrilor nerambursabile este
una pe care primarii doljeni o stã-
pânesc foarte bine ºi meritã fe-
licitaþi pentru modul în care au
acþionat pânã acum. Ne bucurã
faptul cã sunt 17 localitãþi din
judeþ care, prin Mãsura 3.2.2 a
Programului Naþional de Dez-
voltare Ruralã, au beneficiat de
fonduri însemnate pentru reali-
zarea unor obiective importan-
te. Pregãtirea pentru accesarea
fondurilor europene va fi, în
concluzie, prioritatea pentru
anul 2014 ºi, de altfel, pentru
întregul mandat, iar apelul meu
cãtre primari este ca toþi cei care
mai au documentaþii aferente
unor proiecte pentru care se
poate obþine finanþare nerambur-
sabilã sã le actualizeze, astfel în-
cât sã fie gata pentru depune-
re“, a declarat Ion Prioteasa, pre-
ºedintele CJ Dolj.

„Vom semna con-
tractul de finanþare
pentru proiectul în
valoare de peste 24
de milioane de euro”

În cadrul întâlnirilor cu pri-
marii, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, a
prezentat ºi principalele obiecti-
ve investiþionale ale instituþiei
pentru anul 2014. „În ceea ce ne
priveºte, ne vom orienta în con-
tinuare cãtre fondurile europe-
ne, prin intermediul cãrora reu-
ºim sã aducem acest judeþ la su-

prafaþã. Vom semna contractul
de finanþare pentru proiectul în
valoare de peste 24 de milioane
de euro ce vizeazã infrastructu-
ra de miºcare a Aeroportului Cra-
iova, care înseamnã reabilitarea
integralã a pistei de aterizare -
decolare, instalarea unui sistem
modern de balizaj ºi extinderea
platformei din faþa terminalelor.
Acest aeroport, care a depãºit ºi
aºteptãrile noastre în ceea ce
priveºte numãrul de cãlãtori, pre-
cum ºi podul peste Dunãre, de
la Calafat-Vidin, tranzitat de pes-
te 300.000 de persoane de la in-
augurare, reprezintã obiective
care au schimbat cu mult per-
cepþia asupra regiunii ºi care fac
acest judeþ mai atractiv. Rezul-
tatul este cã beneficiem de aten-
þie sporitã în ceea ce priveºte in-
vestiþiile în infrastructurã ºi
avem certitudinea cã lucrãrile la
drumul european Craiova-Cala-
fat se vor încheia, cã va începe
ºi construirea autostrãzii care sã
asigure ieºirea cãtre partea de est
a þãrii”, susþine ºeful administra-
þiei doljene.

„Vom urmãri finali-
zarea lucrãrilor de
modernizare a am-
bulatoriului”

Ion Prioteasa le-a mai spus
primãrilor cã strategia CJ Dolj
este aceea de a direcþiona o se-
rie de investiþii ale consiliului ju-
deþean în principal cãtre secto-
rul sanitar, pentru cã, în defini-
tiv, nimic nu poate fi mai impor-
tant decât sãnãtatea oamenilor,
decât salvarea unor vieþi. „Vom
urmãri, în primul rând, finaliza-
rea lucrãrilor de modernizare a
ambulatoriului de la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, realizate printr-un proiect cu
finanþare europeanã în valoare
totalã de peste 8 milioane de
euro. Vom aborda noi obiective
în raport cu necesitãþile acestei
unitãþi, conform consultãrilor
purtate cu specialiºtii din cadrul
spitalului ºi din domeniul sãnã-
tãþii“, a precizat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

La întâlnirile cu primarii localitãþilor, desfãºurate marþi, miercuri ºi joi
la Palatul Administrativ, au participat, alãturi de preºedintele CJ Dolj, Ion
Prioteasa, cei doi vicepreºedinþi, Cristinel Iovan ºi Laurenþiu Ivanovici,
directorul Direcþiei Economice a instituþiei, Daniela Avrãmoiu, consilierii
judeþeni din Comisia de specialitate „Studii, prognoze social-economice,
buget-finanþe, administrarea domeniului public ºi privat al judeþului Dolj”,
directorul Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã „Oltenia”, Aurel Din-
cã, inspectorul general al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, Georgicã
Bercea, ºi Ion Ghencea, reprezentant al Direcþiei Generale Regionale a
Finanþelor Publice Craiova.
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Ceva avertismenteCeva avertismenteCeva avertismenteCeva avertismenteCeva avertismente
Pare cã blestemul (mioritic ºi nu nu-

mai) ne urmãreºte la fiecare pas. Mode-
lul Meºterului Manole reînvie, de la o zi
la alta, în politica dâmboviþeanã, fiindcã
pulseazã, din fiecare colþ – care n-are nicio
legãturã cu vreo opþiune ideologicã – câte
un atac care, dincolo de formaþiune poli-
ticã, de instituþie a statului ºi chiar de o
opinie personalã prezentatã ca o… stra-
tegie statalã.

Starea de fapt în România anului de
graþie 2014 s-a aºezat sub semnul scan-
dalului: unul pe cât de zgomotos pe atât
de insipid ºi, mai mult, contraproductiv
pentru viitorul nostru. Un preºedinte de-
cis sã tulbure apele indiferent de preþul

pe care Þara îl va plãti, o instituþie, cea a
Guvernului, care dã semne de ambigui-
tate, indecisã sã punã punct unei stãri
conflictuale fãrã orizont.

Prin unghere bicisnice pândesc, am
impresia, forþe oculte, de toate nuanþele,
la o vânãtoare neatestatã de nicio Curte
judiciarã: amatori jalnici de chilipiruri po-
liticianiste deschiºi oricãror aranjamente
de culise, oricãror înþelegeri de moment
pentru niºte victorii efemere.

Este imposibil sã te sustragi unei inte-
rogaþii elementare: în aceastã bicisnicã
vânãtoare cine este vânãtorul ºi cine vâ-
natul. Senzaþia neliniºtitoare este cã, cel
puþin în ultimele luni, se trage aiurea, din

toate pãrþile ºi într-o singurã þintã: noi ºi
Þara. Sunt invocate principii pro domo,
cadrul legislativ se preteazã la interpre-
tãri diametral opuse, pânã ºi Constituþia
a rãmas vãduvã de orice conþinut cât de
cât predictic. S-a reinventat strãvechea
axiomã cu gust de justiþie popularã homo
hominis lupus. Lupul e însã mereu celã-
lalt. ªi se creeazã astfel un cerc vicios
din care aproape nu se poate ieºi.

Ce va urma? Am mai scris in aceste colþ
de paginã: o bãtãlie haoticã sub egida „care
pe care”? Însã, din pãcate, populaþia n-
are nicio vinã: politicienii par a-ºi uita, în-
tre alegeri, acele minime obligaþii pentru
care s-au angajat ºi pentru care au fost

primit o investire; totdeauna în alb, fiind-
cã asta este proasta dialectica a votului.

Dincolo de toate acestea, nemulþumi-
rea, întreþinutã la foc stins cam din toate
pãrþile, creºte ºi poate exploda în orice
moment. ªi mai grav este cã raza ei de
cuprindere nu va avea nicio conotaþie…
doctrinarã. Nici un motiv… ideologic. Fi-
indcã dincolo de nevoi materiale, mai
existã ºi o nevoie, astãzi mai urgentã de-
cât oricând, de pace socialã. Ori de… li-
niºte. Exact liniºtea care îþi permite sã
creez ceva noi, sã construieºti, câtã vre-
me vrajba distruge prin definiþie. ªi exact
liniºtea pe care politicienii de azi o renea-
gã în numele unor hilare utopii.

Organizatorii spun cã ºi-au pro-
pus ca prin acþiunile lor sã sprijine
mamele copiilor cu nevoi speciale
ºi sã le ofere momente de respiro
în vederea realizãrii unor activitãþi
de investigare a stãrii de sãnãtate,
de îngrijire a aspectului fizic ºi, nu
în ultimul rând, de divertisment,
având în vedere cã starea lor de
sãnãtate ºi cea psihicã sunt cele mai
importante condiþii pentru ca, atât
copilul cu nevoi speciale, cât ºi în-
treaga familie sã beneficieze de o
viaþã normalã.

«În urmã cu câteva luni, douã
mãmici m-au vizitat la Sala Poliva-
lentã pentru a cere aprobarea în
vederea strângerii de fonduri pen-
tru copiii cu nevoi speciale în ca-
drul competiþiilor sportive. Am ob-
servat atunci cã de pe chipul aces-
tor femei lipsea acea luminã reflec-
tatã de un surâs sau de licãrirea ace-
ea a privirii alimentatã de pacea in-
terioarã. Aceste mame nu mai aveau
în priviri nici un semn de bine, pen-
tru cã ele nu mai existau pentru ele,
existau doar pentru copiii lor spe-
ciali. Le-am întrebat dacã ar dori sã
lase, mãcar pentru câteva ore, grija
lor în grija altor persoane suport,
dacã ar dori sã participe la un pro-
iect prin care un prieten sã le ofere
timp pentru ele, pentru un moment
de respiro, un moment în care sã
aibã timp sã se gândeascã la ele, la

Organizaþia Femeilor Social Demo-
crate Craiova a lansat miercuri, 15 ia-
nuarie a.c., proiectul „Mame speciale
pentru copii speciali”. Proiectul se
adreseazã femeilor care îºi dedicã fie-
care clipã pentru a veni în sprijinul ne-

voilor copiilor lor, copii cu dizabilitãþi.
Astfel, timp de douã luni, cât dureazã
proiectul “Mame speciale pentru copii
speciali”, 60 de mãmici vor fi rãsfãþate
ºi îngrijite, vor învãþa ce înseamnã sã
aibã timp ºi pentru ele.

sãnãtatea lor. Aºa a luat naºtere pro-
iectul “Mame special pentru copii
speciali”. Ne dorim sã sprijinim
aceste femei speciale pe cât posi-
bil, sã le facem conºtiente de ele
însele, sã le oferim un moment de
respiro, sã le rãsfãþãm, sã le facem
sã zâmbeascã ºi sã atragem atenþia
familiilor, prietenilor, colegilor, ve-
cinilor cã pot ajuta un copil cu ne-
voi special prin ajutorul oferit ma-
mei sale. Femeile social-democrate
din Craiova vor fi lângã aceste
doamne speciale cu sprijin moral,
dar ºi practic, în sensul cã, pe lân-
gã implementarea activitãþilor care
dau ºansã vieþii active ºi sprijinã sã-
nãtatea pentru mama copilului cu
nevoi special, vom prelua anumite
sarcini, astfel încât mamele sã be-
neficieze de timpul necesar pentru
a participa la activitãþile oferite prin
acest proiect», a declarat preºedin-
tele OFSD Craiova, Aurelia Filip.

„Nimeni nu se gândeºte
la aceste femei
minunate”

Prezent la evenimentul de lansa-
re a proiectului “Mame speciale
pentru copii speciali”, preºedintele
PSD Craiova, primarul Lia Olguþa
Vasilescu, le-a felicitat pe femeile
social-democrate craiovene pentru
aceastã iniþiativã ºi le-a rugat ca re-
laþia cu mamele speciale sã nu se
opreascã la finalul proiectului: “Vã

felicit pentru proiect. E prima datã
când cineva se gândeºte ºi la ma-
mele care au copii cu nevoi specia-
le. De fiecare datã, în preajma sãr-
bãtorilor ne aducem aminte de co-
pii, de bãtrâni, dar nimeni nu se gân-
deºte la aceste femei minunate care
ºi-au dedicat toatã viaþa pentru creº-
terea acestor copii ºi ei minunaþi ºi
speciali. Nu puteam rata un eveni-
ment într-adevãr special, cred cã
este prima datã când o organizaþie
de femei se gândeºte la un astfel de
proiect. Sper din toatã inima sã nu
se opreascã aici, sã continue pe vi-
itor, sã creãm o legãturã cu aceste
doamne speciale ºi sã le ajutãm cânt
mai mult de acum înainte în tot ceea
ce au de fãcut”, a spus Lia Olguþa
Vasilescu.

„Vã încurajez
sã dezvoltaþi
în continuare proiectul”

La rândul sãu, deputatul Clau-
diu Manda, preºedintele PSD Dolj,

a spus cã nu putea sã rateze un
astfel de eveniment special, afir-
mând totodatã cã organizaþiile de
femei sunt un adevãrat motor pen-
tru partid. “ªtiu ce se întâmplã la
nivelul organizaþiei de femei ºi fe-
licit toate doamnele implicate în
proiect. Din punctul meu de ve-
dere, în afarã de structura orga-
nizatoricã sunteþi cel mai impor-
tant motor pe care îl avem ºi nu
pot decât sã vã încurajez sã dez-

Pentru început, cele 60 de femei vor trece printr-un control medical
amãnunþit ºi apoi, dacã este necesar, vor merge la un medic specialist.
Mãmicile vor trece pe la ginecolog ºi dentist, apoi vor face vizite la salo-
nul de înfrumuseþare, unde vor fi coafate, aranjate, machiate. Vor putea
afiºa o nouã manichiurã, dar ºi o poziþie mai relaxatã în urma masajului.
Partea de divertisment este asiguratã de Opera Românã Craiova ºi Filar-
monica „Oltenia”, la sfârºitul proiectului mamele vor primi ºi o vesti-
mentaþie semnatã de un desinger local. În tot acest timp, mãmicile, care
nu au cu cine sã îºi lase copiii, pot sta liniºtite: cei mici vor fi suprave-
gheaþi de voluntarii OFSD Craiova, alãturi de specialiºti în domeniu.

Se doreºte ca mamelor implicate în proiect sã li se ofere ºansa de a
socializa, de a împãrtãºi bucuriile, necazurile, reuºitele ºi experienþele
comune care le leagã, ºansa sã înveþe împreunã sã facã faþã situaþiilor
speciale cu care se confruntã în aceastã luptã continuã, posibilitatea de a
se forma profesional într-o activitate care le permite sã fie permanent în
preajma copilului. „Am primit proiectul cu mare drag. Sã fii mama unui
copil cu dizabilitãþi înseamnã sã te ocupi de copil, de terapii, de recupe-
rare ºi viaþa unei astfel de mame este pusã pe locul doi. Proiectul a fost
unul dorit ºi abia aºteptãm sã începem sã ne rãsfãþãm. Nu avem timp
pentru noi pentru cã avem alte prioritãþi permanente; este sãnãtos sã ne
facem timp ºi pentru noi, dar îl obþinem greu”, a spus Adriana Preda,
mama unui copil cu nevoi speciale.

voltaþi în continuare proiectul în-
ceput. Sunt lucruri minunate pe
care le vedem la organizaþia de
femei. Cred cã sunt câteva mii de
copii la care s-a ajuns la sfârºitul
anului, în mare parte prin grija
organizaþiei de femei, ceea ce este
un lucru lãudabil. Vã încurajez,
sunt alãturi de dumneavoastrã”, a
spus preºedintele PSD Dolj, de-
putatul Claudiu Manda.

ALINA DRÃGHICI

OFSD Craiova a lansat proiectul
„Mame speciale pentru copii speciali”

OFSD Craiova a lansat proiectul
„Mame speciale pentru copii speciali”

OFSD Craiova a lansat proiectul
„Mame speciale pentru copii speciali”

OFSD Craiova a lansat proiectul
„Mame speciale pentru copii speciali”

OFSD Craiova a lansat proiectul
„Mame speciale pentru copii speciali”

OFSD Craiova a lansat proiectul
„Mame speciale pentru copii speciali”

OFSD Craiova a lansat proiectul
„Mame speciale pentru copii speciali”

OFSD Craiova a lansat proiectul
„Mame speciale pentru copii speciali”

OFSD Craiova a lansat proiectul
„Mame speciale pentru copii speciali”



educaţie / culte cuvântul libertăţii / 9vineri, 17 ianuarie 2014
Pagină realizată de MAGDA BRATU

„Lecţia de violoncel” îl readuce
la TNC pe actorul Radu Beligan

Radu Beligan, cel mai longeviv
artist al scenei româneşti, joacă în
spectacolul în premieră „Lecţia de
violoncel”, scris de Mona Radu
special pentru el şi pentru fiica lui,
Lamia, şi regizat de Felix Alexa.
O reprezentaţie va avea loc pe
scena Teatrului Naţional „Marin
Sorescu” luni, 24 februarie, de la
ora 19.00. După 20 de ani de căs-
nicie, Eva (Lamia Beligan) o fos-
tă vedetă de film, trăieşte suspi-
ciunea c ă soţul ei, politicianul
George Popa (Radu Beligan), îi
este infidel. Rănită profund în or-
goliu, participă la un casting unde
obţine un rol într-un film ameri-
can, dar pentru interpretarea lui
trebuie să înveţe să cânte la vio-
loncel doar în trei luni.  În felul
acesta, îl cunoaşte pe tânărul pro-

fesor Radu Manoliu (Marius Manole), care este însurat cu Gabi
(Tania Popa/Rodica Ionescu) şi au doi copii. Dacă la început pro-
fesorul de violoncel i se pare Evei dezagreabil, treptat se îndră-
gosteşte de acesta şi fără scrupule îl seduce, negândindu-se la con-
secinţe, care nu întârzie să apară. Despre alegerea Evei, între rolul
pe care şi-l doreşte cu disperare, bărbatul de care s-a îndrăgostit şi
actualul soţ – în comedia „Lecţia de violoncel”.

Conferinţă la Craiova a reputatului
eminescolog N. Georgescu

Manifestările de-
dicate Zilei Culturii
Naţionale continuă
la Casa de Cultură
„Traian Demetres-
c u” din Craiova.
Astăzi,  de la ora
17.00, unul dintre
cei mai importanţi
eminesc ologi ro-
mâni, N. Georges-
cu, este invitatul pri-
mei ediţii din acest
an în cadrul proiec-

tului cultural „Scriitori la Tradem”. «Autor al unei excelente ediţii
„Poesii de Mihail Eminescu” (Editura Academiei, 2012), o ediţie
critică, de 799 de pagini, format academic, prevăzută cu un studiu
introductiv, comentarii filologice şi scenariul probabil al ediţiei prin-
ceps, N. Georgescu este la ora actuală o somitate în vastul câmp al
cercetării operei şi vieţii poetului, despre care cercetătorul avizat
Th. Codreanu spunea: „N. Georgescu, a cărui operă este dedicată
aproape integral eminescologiei, este singurul cercetător care cu-
noaşte toate ediţiile poeziei lui Eminescu, dovadă fiind masiva lui
teză de doctorat, în două volume, „Eminescu şi editorii săi”», apre-
ciază Nicolae Coande, iniţiatorul proiectului. N. Georgescu va sus-
ţine la Craiova conferinţa intitulată „Noutăţi în eminescologie” şi
va vorbi despre activitatea sa de cercetare întinsă pe parcursul a
zeci de ani de muncă pe manuscrisele şi ediţiile dedicate poetului
Mihai Eminescu.

Teatrul „Colibri”: Sfârşit de săptămână
sub semnul poveştilor de neuitat

Prima dezvăluită
publicului va fi „Răţuş-
ca cea urâtă”, de Hans
Chris tian Andresen,
spec tacol în regia lui
Todor Valov,  c e va
avea loc mâine, 18 ia-
nuarie, de la ora 18.00.
Scenografia este sem-
nată de Stefka Kyu-
vlieva, iar muzica îi
aparţine Elenei Meto-
dieva. Din distribuţie
fac parte actorii Oana

Stancu, Emanuel Popescu, Alla Cebotari, Ionica Dobrescu, Adria-
na Ioncu, Iulia Cârstea, Rodica Prisăcaru, Mugur Prisăcaru şi Da-
niel Mirea. Duminica va fi animată, de la ora 11.00, de spectacolul
„Bună dimineaţa, Noapte bună” – o adaptare după  Donald Bisset,
în regia lui Joro Ivanov. Scenografia îi aparţine lui Eustaţiu Grego-
rian, muzica lui Alexandr Mihailov, iar din distribuţie fac parte Adri-
ana Ioncu şi Alla Cebotari.

Grupaj realizat de MAGDA BRATU

Asociaţia „Vasiliada”, organizaţie ne-
guvernamentală cu caracter social
aflată sub patronajul Mitropoliei
Olteniei, a lansat campania de
strângere de fonduri intitulată
„Ajută cu 2%”, ce are la bază
„Prevederea 2%” din Codul
Fisc al. Campania se va desfă-
şura în judeţele Dolj şi Gorj
până la data de 15 mai a.c . şi
are ca scop informarea tuturor
contribuabililor persoane fizice
cu privire la posibilitatea de a
sprijini programele sociale de-
rulate de asociaţie, prin direcţi-
onarea a 2% din impozitul dato-
rat statului. Prin intermediul aces-
tei campanii, asociaţia î’ i doreşte să
dezvolte un parteneriat c u comunita-
tea locală,  promovând totodată sentimentul de res-
ponsabilitate socială în rândul c etăţenilor.

«Direcţionând Asociaţiei „Vasiliada” 2% din impo-
zit, fiecare cetăţean are posibilitatea de a contribui la

Asociaţia „Vasiliada”
a lansat campania „Ajută cu 2%”

Asociaţia „Vasiliada” a desfăşurat în anul 2013 o bogată activitate
socială în judeţele Dolj şi Gorj, derulând proiecte sociale prin intermediul

a 10 centre sociale. Anul trecut, asociaţia a oferit sprijin direct unui
număr de aproximativ 3400 de persoane aflate în situaţii de dificultate.

alfabetizarea copiilor neşcolarizaţi, la sus-
ţinerea copiilor nevoiaşi pentru a putea

să meargă la şcoală, la prevenirea si-
tuaţiilor de abuz şi de neglijare a
copiilor, la instruirea şi găsirea unui
loc de muncă pentru tinerii cu di-
zabilităţi, cât şi la susţinerea per-
soanelor fără adăpost şi a persoa-
nelor şomere în vederea găsir ii
unui loc de muncă», a precizat pă-
rintele Adrian Stănulică, preşedin-
tele Asociaţiei „Vasiliada”.

Direcţionarea a 2% din impozi-
tul pe venit se face prin completa-
rea formularului tip „Cerere 230”,

cu datele personale ale contribuabi-
lului şi cu datele de identificare ale Aso-

ciaţiei „Vasiliada”, urmând ca acest for-
mular să fie depus la ghişeul Administraţiei

Financiare. Formularul de direcţionare poate fi pro-
curat de la sediul asociaţiei (strada „Fraţii Buzeşti” nr.
20) sau poate fi descărcat de pe pagina web www.a-
socatiavasiliada.ro.

Fiecare judeţ din cele partenere ale protocolului vor
participa la Cupa Universităţii cu mai multe echipe,
Doljul fiind reprezentat de 15 echipe înscrise deja în
cupă. Activitatea deschisă azi îşi propune să îi aducă
pe elevi mai aproape de sistemul universitar. „Până anul
trecut, colegii din conducerea Universităţii Craiova au
încercat să stabilească relaţii cu Inspectoratele Şcolare
în legătură cu diverse activităţi pe care le putem dez-
volta împreună. Am găsit o deschidere foarte mare la
colegii din Oltenia şi la începutul anului universitar am
stabilit să semnăm un protocol ce conţine o listă de
acţiuni desfăşurate până la sfârşitul anului universitar.
Începutul a fost greu, activităţile vor începe în luna
februarie. Sunt prezenţi azi reprezentanţii Inspectora-
telor Şcolare. Vreau să vă spun că protocolul pe care l-
am semnat conţine activităţi specifice pentru fiecare
judeţ, dar şi comune. Plecând de la o idee pe care am
avut-o anul trecut, am extins pregătirile pe care le avem
cu elevii şi profesorii în vederea pregătirii studenţilor de
mâine. Cupa Universităţii este o acţiune prin care dorim
să îi facem pe elevi să înţeleagă că facultatea nu înseam-
nă numai şcoală, înseamnă şi cultură şi sport”, a afirmat
Cezar Spînu, prorector Universitatea Craiova.

Universitatea din Craiova deschide
Cupa Universităţii la Fotbal

Universitatea din Craiova în parteneriat
cu Inspectoratele Şcolare din judeţe le  Ol-
teniei organizează prima ediţie a Cupe i Uni-
vers ităţii Craiova la fotbal pentru licee le

Oltenie i. Acţiunea se  înscrie  în seria de  ac-
tivităţi cuprinse în protocolului semnat de
Univers itatea Craiova ş i Inspectoratele
Şcolare Judeţene din Oltenia.

“Este prima dată când Universitatea din Craiova
coboară în rândul elevilor”

La evenimentul de deschidere a Cupei Universităţii
Craiova au participat şi reprezentaţi ai Inspectoratelor
Şcolare: inspector Emilian Calotă – ISJ Mehedinţi,
inspector Felicia Man – ISJ Olt, inspector Liviu Vlă-
descu – ISJ Vâlcea, şi inspectorul adjunct ISJ Dolj,
Nicu Cotescu. „Suntem un grup-ţintă foarte impor-
tant pentru Universitatea din Craiova, avem mii de
elevi care promovează examenul de Bacalaureat şi peste
7.000 de cadre didactice care promovează în grade
universitare. Este prima dată când Universitatea Cra-
iova coboară în rândul elevilor. Noi ne ocupăm de
elevii din învăţământul gimnazial pentru promovarea
la liceu, dar nu ştim ce informaţii să le oferim atunci
când termină liceul şi se îndreaptă către o facultate şi
cum vor fi integraţi în câmpul muncii. Pregătirea pe
care Universitatea din Craiova o oferă elevilor noştri
aflaţi în clasele terminale este binevenită. Avem şi noi
cursuri suplimentare, dar nu strică o mână întinsă în
plus”, a declarat Nicu Cotescu, inspector ISJ Dolj.

ALINA DRĂGHICI
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CE ºi-a clarificat poziþia
privind aplicarea
acordului de liber-schimb
în Transnistria

Comisia Europeanã ºi-a
prezentat planurile cu privire la
Republica Moldova, în urma
unor comentarii ale ambasadoru-
lui rus la UE Vladimir Cijov,
care a ironizat luni capacitatea
UE de a prezenta o soluþie pentru
regiunea separatistã moldoveanã
Transnistria - afectatã de un
conflict îngheþat ºi a cãrei
independenþã nu este recunoscutã
de ONU, ce întreþine legãturi
strânse cu Moscova, - în cadrul
Acordului de Liber-Schimb UE-
Republica Moldova, relateazã
Euractiv. „Nimeni nu pune la
îndoialã integritatea teritorialã a
(Republicii) Moldova, însã în
aceastã þarã funcþioneazã practic
douã economii. (...) Am discutat
cu reprezentanþi moldoveni, (...)
care au spus «suntem siguri cã
UE se va gândi la ceva». Nu am
nimic altceva de adãugat!”, a
spuns Cijov. „Desigur cã ne-am
gândit la tot, indiferent ce spun
cei care nu au nimic a face cu
aceste acorduri”, a declarat
Peter Stano, un purtãtor de
cuvânt al comisarului european
pentru Extindere ºi Politica de
Vecinãtate, Stefan Füle. Într-un
e-mail trimis Euractiv, Biroul
comisarului îºi detalizã planuri-
le. „(n.r. - Acordul) se va aplica
teritoriului Republicii Moldova
între frontierele sale internaþio-
nale recunoscute”, afirmã
Comisia, dar va rãmâne la
decizia autoritãþilor de la
Tiraspol sã aplice prevederile
acordului ºi sã „implementeze
toate condiþiile necesare”.

Parlamentarii americani
au în vedere sancþiuni
împotriva oficialilor
de la Kiev

Aleºii americani au avertizat
cã iau în considerare impunerea
de sancþiuni împotriva adminis-
traþiei ucrainene ºi privarea de
vizã a oficialilor responsabili de
represiunile împotriva manifes-
tanþilor proeuropeni la Kiev,
informeazã France Presse. „Nu
vom rãmâne surzi la apelurile
oamenilor curajoºi care manifes-
teazã, animaþi de speranþã ºi
dorinþa de libertate. Dacã
guvernul preºedintelui Ianuko-
vici continuã sã acþioneze în
aceastã manierã, împotriva
propriilor cetãþeni, eu nu sunt
sigur cã vom aºtepta Departa-
mentul de Stat sã adopte sancþi-
uni sau sã revoce vizele în cazul
celor care au comis aceste acte”,
a afirmat Robert Menendez,
preºedintele Comisiei pentru
afaceri externe din Senat, într-o
conferinþã de presã dupã o
audiere cu privire la situaþia din
Ucraina. „Comisia (pe care o
prezidez) se va gândi la legislaþia
care ar putea avea acest efect”,
a subliniat liderul parlamentar
republican. Kievul este de o lunã
scena unei importante mobilizãri
de contestare a regimului preºe-
dintelui Viktor Ianukovici, dupã
ce guvernul sãu a suspendat
semnarea Acordului de asociere
la UE, preferând o relaþie mai
strânsã cu Rusia.

Potrivit informaþiilor publicate miercuri, 15
ianuarie a.c., de „New York Times”, Barack
Obama va anunþa astãzi o reformã a metode-
lor de supraveghere din SUA, denunþând dez-
vãluirile fostului consultant al Ahenþiei Naþio-
nale de Securitate (NSA), Edward Snowden.
Conform cotidianului amintit, programul
Prism, care concentreazã supravegherea In-

Pentru o reformã minimalãPentru o reformã minimalãPentru o reformã minimalãPentru o reformã minimalãPentru o reformã minimalã
a metodelor de supravegherea metodelor de supravegherea metodelor de supravegherea metodelor de supravegherea metodelor de supraveghere

ternetului, va continua însã sã existe. Ceea ce
se aºteaptã sã spunã Barack Obama se bazea-
zã pe strãdaniile unui grup de cinci experþi
mandataþi de el, care au formulat în luna de-
cembrie 46 de propuneri, cu referire la colec-
tarea de metadate din toate apelurile telefonice
de pe teritoriul SUA, program denunþat de
Snowden în 2013. Potrivit guvernului ameri-

can, recoltarea de date res-
pectã Constituþia, care inter-
zice percheziþiile ºi confiscã-
rile neordonate de justiþie,
deoarece acestea conþin doar
numerele apelate, ora ºi du-
rata apelului, nu ºi conþinutul
convorbirii. Aceastã proble-
mã a fãcut obiectul a nume-
roase interpretãri din partea
tribunalelor americane. Potri-
vit „New York Times”, dis-
cursul lui Obama este de aº-
teptat sã anunþe o limitare a
numãrului de persoane ale
cãror listinguri telefonice pot
fi examinate de cãtre servi-

ciile de informaþii ºi va propune în context cre-
area unei reprezentanþe publice pentru abor-
darea problemelor de protecþie a vieþii private.
Preºedintele va trebui sã lase uºa deschisã pen-
tru alte modificãri de mai târziu. Nimic din
programul Prism nu va fi suprimat. Acesta este
util, apãrat de serviciile de informaþii ca unul
dintre cele mai eficiente ale NSA. Acesta ofe-
rã acces la e-mail-uri, fotografii ºi comunicaþii
pe site-urile Internet din întreaga lume, cum ar
fi Gmail, Hotmail ºi serviciul de mediachat Sky-
pe. Potrivit „New York Times”, Obama ar pu-
tea face apel la protejarea vieþii private a strãini-
lor. Dezbaterea este „dacã guvernul trebuie sã
aibã puterea de a crea baze de date masive pri-
vind cetãþenii sãi”, a declarat, marþi, senatorul
Patrick Leahy. „Cred cu tãrie cã trebuie sã se
impunã limite foarte stricte în privinþa compe-
tenþelor de supraveghere”, a completat acesta.
Dupã cum se ºtie, programul Prism i-a ºocat
pe europeni ºi ascultarea liderilor strãini, între
care cancelarul german Angela Merkel, a pro-
vocat consternare. Barack Obama ar putea lua
în considerare limitarea interceptãrilor de e-
mail-uri ºi a apelurilor de la aliaþi.

Victoria taberei „da” în referendumul constitu-
þional din Egipt – reluat pe parcursul a douã zile,
marþi ºi miercuri - era sigurã miercuri, însã pute-
rea spera la o prezenþã de peste 50% pentru legi-
timarea unei candidaturi la prezidenþiale a coman-
dantului armatei, care l-a destituit pe fostul preºe-
dinte islamist. Acest referendum pare sã fie un
plebiscit pentru generalul Adbel Fattah el-Sisi, noul
ºi foarte popularul cel mai puternic om din þarã.
Guvernul, condus de facto de cãtre militari, nu a
ascuns cã o participare puternicã ar legitima des-
tituirea lui Mohamed Morsi, în iulie, calificatã drept
„loviturã de stat” de cãtre adversari. Potrivit pri-
melor estimãri, anunþate miercuri seara de presa
de stat, cel puþin 50% dintre alegãtori au aprobat
noua Constituþie. Într-un comunicat publicat dupã
închiderea secþiilor de votare, un purtãtor de cu-
vânt al armatei a mulþumit „mulþimii” alegãtorilor
cã a participat la ceea ce a numit „bãtãlia istoricã
a referendumului”. Victoria taberei „da” nu pro-

Organizaþia internaþionalã Greenpeace a pu-
blicat recent un raport în care alerteazã asu-
pra elementelor toxice pentru sãnãtate pe care
le conþin hainele pentru copii produse de mari
firme internaþionale ºi care se vând în þãri ca
Spania, Columbia, Argentina, Mexic sau SUA,
informeazã agenþia EFE. Organizaþia a anali-
zat aproximativ 82 de articole vestimentare
pentru copii, de la salopete, tricouri ºi pânã la
ghetuþe, aparþinând unor firme precum Adi-
das, American Apparel, Burberry, C&A, Dis-
ney, GAP, H&M, Li-Ning, Nike, Primark, Puma
ºi Uniqlo, achiziþionate în magazinele din 25
de þãri. „Investigaþia a confirmat prezenþa unor
compuºi chimici periculoºi pentru sãnãtate,
care pot altera echilibrul hormonal, în hainele
produse atât de mãrcile ieftine, cât ºi în cele
de lux. Este o situaþie alarmantã, care se ex-
tinde în întreaga industrie textilã”, a explicat
pentru EFE Ann Lee, responsabilã cu toxici-
tatea de la biroul Greenpeace din Asia de Est.
Analizele au demonstrat cã 61% dintre hãinu-
þe conþineau nonilfenol, un compus chimic

Victorie asiguratã a taberei „da” în referendumul din Egipt
voacã vreo urmã de îndoialã, în contextul în care
vasta majoritate a egiptenilor s-a raliat în ultimele
ºase luni - la semnalul cvasiunanim al presei - în
spatele puterii care l-a destituit ºi arestat pe Morsi,
primul preºedinte ales democratic în Egipt, ºi care
a reprimat în sânge orice manifestaþie a susþinãto-
rilor islamiºti ai acestuia. La cozi, aºteptând sã
intre în secþii de votare din Cairo, aproape toþi
alegãtorii intervievaþi de AFP îºi exprimau în mod
ferm intenþia de a vota „pentru generalul el-Sisi”
ºi „împotriva (miºcãrii islamiste) Fraþii Musul-
mani”, consideratã „teroristã”, dupã ce a câºtigat
toate alegerile organizate de la îndepãrtarea lui
Hosni Mubarak de la putere, în 2011. În cele douã
zile de scrutin, peste 350 de persoane au fost
arestate pentru tulburarea operaþiunilor de votare,
potrivit Ministerului de Interne. Marþi, nouã per-
soane au fost ucise în cursul unor manifestaþii
pro-Morsi, iar o bombã a explodat la Cairo, înain-
tea deschiderii secþiilor de votare. Din noua Con-

stituþie au fost îndepãrtate clauze care deschideau
calea unei islamizãri a legii ºi care au provocat
tensiuni în mandatul lui Morsi, însã puterile insti-
tuþionale au fost modificate nesemnificativ, influ-
enþa armatei în viaþa politicã fiind consolidatã încã
un pic.

Greenpeace alerteazã asupra toxinelor prezente în hainele
pentru copii produse de mari firme internaþionale

care poate duce la tulburãri hormonale, în timp
ce 94% conþineau ftalaþi, folosiþi în mod obiº-
nuit ca balsam în industria textilã ºi care afec-
teazã sistemul reproductiv al mamiferelor. În
pofida riscului pe care îl prezintã contactul cu
aceºti compuºi chimici nu se cunoaºte, deo-
camdatã, care ar putea fi consecinþele pentru
copiii care poartã aceste haine, a declarat Lee.
„Încã nu existã studii ºtiinþifice concrete, care
sã arate exact consecinþele expunerii prelun-
gite la aceste toxine. Dacã se atrage însã aten-
þia cu privire la acest lucru, vom fi mai prevã-
zãtori în privinþa folosirii acestor haine care
conþin astfel de toxine”, a subliniat Lee. Pro-

dusele analizate de Greenpeace au fost achizi-
þionate între mai ºi iunie 2013, din magazinele
oficiale ale acestor firme din þãri ca Spania,
Columbia, Mexic, Argentina, Italia ºi SUA ºi
care au fost fabricate în circa zece naþiuni di-
ferite. O marte parte dintre ele proveneau din
China, de unde organizaþia crede cã trebuie sã
înceapã combaterea acestei probleme. „Tre-
buie combãtutã problema de la rãdãcinã. Chi-
na a început pentru prima datã sã aplice o re-
glementare privind substanþele chimice în 2013,
dar nu am vãzut multe progrese. Trebuie sã
facã mai mult, pentru cã începe sã devinã o
problemã globalã”, avertizeazã Lee. Greenpeace
a lansat un apel mãrcilor internaþionale, pre-
cum Burberry, sã reducã pânã în 2020 „la gra-
dul zero” orice prezenþã a toxinelor în hainele
pentru copii produse de firmã. Datoritã presi-
unii populare, 18 mãrci internaþionale — între
care se numãrã ºi cele spaniole Mango ºi Zara
— au fãcut progrese mari în acest sens —
noteazã Greenpeace — în urma rapoartelor si-
milare publicate în anii trecuþi.
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07:30 Primii europeni
08:20 Oameni care au schimbat

Lumea
08:30 Clubul desenelor animate:

Ciocãnitoarea Woody
08:50 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd
10:00 Beneficiar România
10:35 Garantat 100% (R)
11:30 Tezaur folcloric (R)
12:30 Emisiune de turism
13:00 Ora regelui
14:00 Patinaj artistic. Campiona-

tele Europene de la Budapesta.
17:25 Filmoteca veselã
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Benny ºi Joon
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:10 Incendiar
01:55 Filmoteca veselã (R)
02:20 Pe scurt despre orice (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Ferma (R)
08:30 Pescar hoinar (R)
09:00 Zon@ IT (R)
09:30 Motomagia
10:10 Un prinþ pentru mama
11:45 Poate nu ºtiai
12:00 Cap compas
12:30 5 minute de istorie
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Când legendele mor
15:45 Poate nu ºtiai
16:00 Memorialul durerii
17:00 Handbal masculin*.

Campionatul European
18:30 Lumea azi
19:00 Poate nu ºtiai
19:15 Handbal masculin*.

Campionatul European
20:45 Peter ºi Vandy
22:15 Henri IV
23:50 Omul invizibil
00:40 Mighty Celt (R)
02:05 Henri IV (R)
03:40 Memorialul Durerii (R)
04:30 Popasuri folclorice (R)
05:20 Mesager

07:45 Detectivii de la Second Sight
09:10 Liga dreptãþii: Apocalipsa
10:30 Poveste de Crãciun 2
11:55 Rock'n'roll
13:40 Cinci poveºti
15:10 Madagascar 3: Fugãriþi

prin Europa
16:45 Câinele japonez
18:15 Ruby Sparks
20:00 Salutare, doamnelor!
20:30 Secþia de geriatrie
21:00 Rãmâi cu mine
21:50 Apariþia
23:15 Dupã dealuri
01:45 Caut prieten pentru

sfârºitul lumii

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Salvati-l pe Willy I
12:00 Gossip Girl: Intrigi la New

York
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Masterchef
15:00 Vânãtoarea de ºoareci
17:00 Un tatic grozav
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ziua Independenþei
23:30 Lipit de tine
01:30 Salvati-l pe Willy I (R)
03:30 Lipit de tine (R)
05:30 România, te iubesc! (R)
06:15 Gossip Girl: Intrigi la New

York (R)

07:30 Suflet de gheaþã (R)
08:30 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00 Maricruz (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 Triumful dragostei (R)
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Santa Diabla
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)
03:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
04:30 Regina
05:30 Triumful dragostei (R)

09:15 My Name Is Earl (R)
10:15 Bine, dragã! (R)
11:15 The Unit (R)
12:30 Descoperã România
13:00 Merlin
15:00 Bine, dragã!
16:00 The Unit
17:00 Ferma veselã (R)
19:00 My Name Is Earl
20:00 Zâmbet de soare
22:00 Acþiune rapidã
23:45 Prison Break
00:45 Misteriosul John Doe (R)
01:30 Acþiune rapidã (R)
03:00 Prison Break (R)
03:45 Misteriosul John Doe (R)
04:30 Lumea Pro Cinema
05:00 Cine A. M.

09:00 Knight Rider

11:00 Acasa la Coana Mare 2

(R)

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

19:45 FamiliaDA

20:30 Rãzboiul mireselor

22:30 Pus pe jar

01:30 Strãini printre noi

02:30 Observator (R)

03:15 Pus pe jar (R)

06:00 Observator

08:30 Campionul

09:45 Pastila de râs (R)

10:15 Jumãtatea mea ºtie (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 WOWBiz

16:00 D-Paparazzi (R)

16:45 Cireºarii

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D (R)

19:45 Asta-i România!

21:00 O vedetã în casa ta

23:00 ªtirile Kanal D (R)

00:00 Aripi de zãpadã (R)

01:45 WOWBiz (R)

03:30 Pe banii pãrinþilor (R)

05:00 Pastila de râs

05:30 Campionul (R)

06:30 Neveste de piloþi

07:00 Cu lumea-n cap (R)

08:00 Schimb de mame (R)

09:30 Secrete de stil

10:30 Sport, dietã ºi o vedetã

11:00 Kiss Cinema

11:30 Necunoscuta din umbrã

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 Michael Clayton

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 Misiune Imposibilã: KO-

uri de Campion
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri

mortale
23:00 LK Superstars: Semmy

Schilt
00:00 "Faceþi jocurile" - World

Poker Tour
01:00 Wrestling WWE NXT

Next Generation
02:00 ªtiri Sport.ro
02:10 Wrestling RAW
04:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Aºii amanetului
08:30 În cãutarea pericolului
09:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
11:00 Rãzboiul depozitelor
13:00 Aºii amanetului
14:30 În cãutarea pericolului
15:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
17:00 Rãzboiul depozitelor
19:00 Aºii amanetului
20:00 Rãzboiul depozitelor: Texas
21:00 Vikingii
22:00 Aºii amanetului
23:00 Rãzboiul transportatorilor
00:00 Colecþia de la Count's

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

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

09:00 Preþuieºte viaþa!
12:15 Oameni care au schimbat

Lumea
12:30 România vãzutã altfel (R)
13:00 România deºteaptã
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Patinaj artistic. Campiona-

tele Europene de la Budapesta.
18:00 Superconsumatorul (R)
18:30 Oameni care au schimbat

Lumea
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Patinaj artistic. Campiona-

tele Europene de la Budapesta.
22:55 Oameni care au schimbat

Lumea
23:10 Enigma
01:15 Mihail Gorbaciov (R)

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

dintre vânturi
09:00 Tãietorii de lemn din Canada
10:00 Cercul vieþii (R)
11:10 Despre Eminescu cu

dragoste (R)
12:30 Tehnologiile viitorului
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 Handbal masculin* Ungaria -

Norvegia. Campionatul European
18:30 Telejurnal
19:00 Handbal masculin* Croaþia -

Suedia. Campionatul European
20:30 Mighty Celt
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Handbal masculin* Serbia -

Franþa. Campionatul European
00:30 Omul invizibil

07:45 Din dragoste pentru Roma
09:35 Victoria
10:30 Batman: The Dark Knight

Returns, Part 1
11:45 Producãtorii
13:55 Vrem ºcoala înapoi
15:55 Dragostea unui preºedin-

te american
17:45 Pãrinþi vs. bunici
19:30 Filme ºi vedete
20:00 Activitate paranormalã 4
21:30 Detaºamentul orb
22:00 Riposta

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Un milion de probleme (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 Rambo: First Blood Part II

(1985)
22:15 Dinamita
00:15 Contact
02:45 Dinamita (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 Santa Diabla (R)
13:30 Santa Diabla (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Santa Diabla
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
13:30 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 Ferma veselã
22:00 Ogre
23:45 Prison Break
00:30 Misteriosul John Doe
01:15 Ogre (R)
02:45 Prison Break (R)
03:30 Misteriosul John Doe (R)

08:00 Neata cu Rãzvan ºi Dani
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 Acasa la Coana Mare 2
22:30 Slevin: Nevinovat cu

ghinion
00:45 Nikita
02:15 Slevin: Nevinovat cu

ghinion (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 Umbrele morþii
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Teo Show (R)
03:15 Umbrele morþii (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)
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 (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
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Finala Cupa UEFA

2009: Werder - Sahtior
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 Boxbuster: Bute ºi

Pascal
22:00 Mafioþi
23:00 Wrestling RAW
01:00 "Faceþi jocurile" -

European Poker Tour
02:00 ªtiri Sport.ro
02:10 Wrestling SMACK
03:00 Wrestling WWE Super-

stars
04:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Supraoamenii lui Stan Lee
08:30 Aºii amanetului
09:00 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
12:00 Supraoamenii lui Stan Lee
12:30 Aºii amanetului
13:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Aºii amanetului din Louisiana
17:00 Extratereºtri antici
18:00 Supraoamenii lui Stan Lee
18:30 Aºii amanetului
19:00 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Aºii amanetului
21:30 Aºii amanetului din Louisiana
22:00 Pe urmele antichitãþilor
23:00 Extratereºtri antici
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TVR 1

DUMINICÃ - 19 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
12:00 Patinaj artistic. Campiona-

tele Europene de la Budapesta.
15:00 Tezaur folcloric
16:00 Patinaj artistic. Campiona-

tele Europene de la Budapesta.
18:00 Filmoteca veselã
19:00 Lozul cel mare
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:45 Zazania
22:30 Marele Alb
00:20 Filmoteca veselã (R)
01:20 Descoperã Europa ta! (R)
01:45 Sport (R)
02:00 Marele Alb (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 Rãscoala
15:50 Rezistenþa prin culturã
16:45 Handbal masculin * .

Campionatul European.
18:15 Poate nu ºtiai
18:30 Retorspectiva.Anul sportiv

2013* Rugby
19:00 Handbal masculin * .

Campionatul European.
20:50 Baltagul
22:20 Lumini ºi umbre
23:20 Rãscoala (R)
00:55 Teatru (R)* ”Zi cã-þi

place” de Valentin Nicolau (R)

07:30 Tom ºi Jerry: Robin Hood
ºi ceata lui

08:30 În armatã
10:00 Drew Peterson: Incoruptibil
11:25 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
13:10 Îndrãgostit cerebral
14:40 Lovit de fulger
16:05 Epoca de gheaþã 4:

Continente în derivã
17:35 Rãzbunãtorii
20:00 Rãmâi cu mine
20:50 Jack Reacher. Un glonþ la

þintã
23:00 Detectivii din Louisiana
00:05 Riposta
00:55 Un Crãciun cu Harold ºi

Kumar
02:25 Iubire dupã horoscop

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Vânãtoarea de ºoareci

(R)
12:00 Gossip Girl: Intrigi la

New York
13:00 ªtirile Pro Tv
13:30 Superman III (R)
16:00 Ziua Independenþei (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Cecul sau viaþa
22:45 Ultima ºansã
00:30 Cecul sau viaþa (R)
02:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:00 Ultima ºansã (R)
06:00 Apropo Tv (R)

07:30 Suflet de gheaþã (R)
08:30 Poveºtiri adevãrate

(R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00 Maricruz (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 Triumful dragostei (R)
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz- in culisele

succesului
19:30 Santa Diabla
20:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Îþi ordon sã mã iubeºti!
00:30 Doctorul casei (R)
01:30 Furtuna din adâncuri

(R)
03:00 Îþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
04:30 Doamne de poveste

(R)
05:30 Triumful dragostei (R)

07:45 Merlin (R)
09:30 Promotor
10:00 My Name Is Earl (R)
11:00 Bine, dragã! (R)
12:00 The Unit (R)
13:00 Merlin
14:45 Lumea Pro Cinema
15:00 Zoom în 10
15:15 Bine, dragã!
16:15 The Unit
17:15 Zâmbet de soare (R)
19:00 My Name Is Earl
20:00 Ducesa
22:15 Domnul Brooks
00:30 Prison Break
01:30 Misteriosul John Doe
02:15 Domnul Brooks (R)
04:15 Prison Break (R)
05:00 Misteriosul John Doe

(R)
05:45 Cine A.M.

09:00 Te Pui Cu Blondele (R)

11:00 Echipa Thunderbirds (R)

13:00 Observator

14:00 Rãzboiul mireselor

16:00 Observator

16:15 SuperBingo Metropolis

19:00 Observator

19:45 FamiliaDA

20:30 Totul e permis

22:15 Poliþiºti fãrã maniere

00:00 Echipa Thunderbirds (R)

01:45 Observator (R)

02:30 Totul e permis (R)

04:15 Poliþiºti fãrã maniere (R)

06:00 Observator

08:30 Campionul

09:45 Pastila de râs (R)

10:30 O vedetã în casa ta (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 Testul curajului

23:00 ªtirile Kanal D (R)

01:00 D-Paparazzi (R)

01:45 Ochii din umbrã (R)

03:00 Testul curajului (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
16:30 Ora exactã în sport
17:30 Fotbal Olanda: Ajax -

PSV
19:30 ªtiri Sport.ro
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri

mortale
23:00 Invincibilul - 10 ani de

KO-uri: Badr Hari "The Golden
Boy"

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
08:30 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
13:30 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 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Papa de la capãtul lumii
22:00 Fantomele istoriei
23:00 Aºii amanetului
23:30 Aºii amanetului din

Louisiana

TVR 1

LUNI - 20 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)
11:30 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
00:10 Greu de crezut

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

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Sarea incaºilor
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 Handbal masculin*

Campionatul European
18:30 Telejurnal
19:00 Poate nu ºtiai
19:15 Handbal masculin*

Campionatul European
20:40 Teatru * O noapte

furtunoasã de I L Caragiale
21:40 Poate nu ºtiai
21:55 5 minute de istorie (R)
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Teatru * O noapte

furtunoasã de I L Caragiale
00:35 Concertele Festivalului

George Enescu (R)

07:30 Lovit de fulger
08:55 Epoca de gheaþã 4:

Continente în derivã
10:20 Rãzbunãtorii
12:40 Unde vei fi poimâine?
14:40 Batman: The Dark Knight

Returns, Part 1
15:55 Madonna: The MDNA Tour
17:50 Johnny English... se

întoarce!
19:30 Pe platourile de filmare
20:00 Armata celor 12 maimuþe
22:05 Detectivii din Louisiana
23:05 Django dezlãnþuit

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Toþi oamenii regelui
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Salvatorii lumii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Curierul
22:15 ªtirile Pro Tv
22:45 Alien: Ultima ºansã
00:30 CSI: New York - Crimina-

liºtii
01:30 Revizie tehnicã
05:30 Apropo Tv (R)

07:30 Suflet de gheaþã (R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00 Maricruz (R)
12:00 Viaþã de împrumut (R)
13:30 Doctorul casei (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 Îþi 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 Îþi ordon sã mã iubeºti!

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

08:15 Merlin (R)
09:00 My Name Is Earl (R)
10:00 Bine, dragã! (R)
10:45 Teleshopping
11:15 The Unit
12:00 Teleshopping
12:30 La Mãruþã
15:00 Bine, dragã!
16:00 The Unit (R)
17:00 Acasã în bucãtãrie
18:00 Filmele si vedetele anului

2013
19:00 My Name Is Earl
19:55 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Warrioress
00:00  Prison Break
01:00 Lumea Pro Cinema
01:30 Revizie tehnicã
06:00 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 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 Cireaºa de pe tort (R)

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 Fii pe fazã! (R)

07:00 Shaun Ryder despre
OZN-uri

08:00 Aºii amanetului
10:00 Pe urmele antichitãþilor
11:00 Shaun Ryder despre

OZN-uri
12:00 Aºii amanetului
13:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Aºii amanetului
17:00 Shaun Ryder despre

OZN-uri
18:00 Aºii amanetului
19:00 Rãzboiul depozitelor
20:00 Aºii amanetului
22:30 Aºii amanetului din

Louisiana

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 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: Steaua - Barcelo-

na '86
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Glory Super Fight Series:

Sergei "The Russian Mercenary"
Kharitonov - Daniel "The Warrior"
Sam

23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Bellator: Gladiatorii:

Quinton "Rampage" Jackson -
Joey "The Mexecutioner" Beltran

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Superstars
01:30 Wrestling SMACK
02:30 Bellator: Gladiatorii:

Quinton "Rampage" Jackson -
Joey "The Mexecutioner" Beltran

03:30 ªtiri Sport.ro
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TVR 1

MARÞI - 21 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 Þara de Foc la
Tijuana

12:00 Maºini, teste ºi verdicte (R)
12:30 România vãzutã 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 Beneficiar România (R)
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
22:30 Biziday
23:20 Oameni care au schimbat

Lumea
23:30 Ultima iarnã

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

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Columbia, parcul de

distracþii fermecat
10:00 Cercul vieþii (R)
11:00 Gala Astra Film
12:00 We are Europe
12:30 Tehnologiile viitorului (R)
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Memorialul durerii
16:00 Cercul vieþii
17:00 Handbal masculin.

Campionatul European
18:30 Telejurnal
19:15 Handbal masculin.

Campionatul European
20:45 Destine ca-n filme
21:45 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:00 30 Rock
23:50 Omul invizibil
00:40 Concertele Festivalului

George Enescu (R)

07:20 Pe platourile de filmare
07:50 Dragostea unui presedin-

te american
09:45 Johnny English... se

întoarce!
11:25 Salutari din Hollywood
13:05 Parinti vs. bunici
14:50 Atât de bine!
16:20 De Anul Nou
18:15 Dreptate la înaltime
20:00 Jesse Stone: O moarte

suspecta
21:30 Ramâi cu mine
22:20 O afacere regalã
00:35 Banshee

07:00 Stirile Pro Tv
10:05 Tânar si Nelinistit (R)
11:00 Salvatorii lumii (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânar si Nelinistit
15:00 Mihai Viteazul
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:15 În luptã cu mafia
22:15 ªStirile Pro Tv
22:45 Centrul Pãmântului
01:15 CSI: New York - Crimina-

liºtii
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:15 În luptã cu mafia (R)
05:00 Promotor (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
20:30 Santa Diabla
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Îþi 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 Îþi ordon sã mã iubeºti!

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

08:45 Acasã în bucãtãrie (R)
09:45 My Name Is Earl (R)
10:45 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!
16:00 The Unit
17:00 La bloc (R)
18:00 M.A.S.H. (R)
19:00 My Name Is Earl
19:55 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Se mai întamplã!
00:00 Prison Break
01:00 Misteriosul John Doe (R)
01:45 Pasiune de ospiciu
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 Identitatea lui Bourne

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 Vacanþã ºi terapie

08:00 Regina cumpãrãturilor (R)

09:30 Anchetã militarã (R)

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 Drive it!

13:00 Mondenii (R)

14:00 Vacanþã ºi terapie (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 Dragoste si alte dezastre

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 Fii pe fazã! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Fotbal: Steaua - Barcelo-

na 1986
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: Steaua - Dinamo

Kiev '87
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Sport sângeros
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 "Faceþi jocurile" -

European Poker Tour

07:00 Extraterestri antici
08:00 Asii amanetului
10:30 Asii amanetului din

Louisiana
11:00 Extraterestri antici
12:00 Asii amanetului
13:00 Razboiul depozitelor
14:00 Razboiul depozitelor:

Texas
17:00 Extraterestri antici
18:00 Asii amanetului
19:00 Razboiul depozitelor
20:00 Asii amanetului
21:00 Razboiul depozitelor:

Texas
22:00 Razboiul depozitelor
23:00 Vikingii

TVR 1

MIERCURI - 22ianuarie

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 Când se zideau catedra-
lele

11:30 Dispãruþi fãrã urmã
12:00 Beneficiar România (R)
12:30 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Convieþuiri
16:50 Europa mea
17:25 Legendele palatului:

Pictorul de la Curte
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Moºtenirea clandestinã
22:00 ªerif în Arizona
22:30 Biziday
23:20 Oameni care au schimbat

Lumea

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

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Kenya, satul femeilor
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 Lupta pentru supravieþuire
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 Lupta pentru supravieþui-

re (R)
16:30 Poate nu ºtiai
16:45 Handbal masculin.

Campionatul European
18:30 Telejurnal
19:00 Kenya, satul femeilor (R)
20:00 Filler Eminescu
20:10 Vine Olimpiada albã.

Sochi 2014
21:30 M Magazin
22:00 Ora de ºtiri
23:00 30 Rock

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

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Mihai Viteazul (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Reggaeton: Ritmuri de foc
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 Cine sunt?
22:15 ªtirile Pro Tv
22:45 Mesaje ucigaºe
00:30 CSI: New York - Criminaliºtii
01:30 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Cine sunt? (R)
04:30 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 Santa Diabla (R)
14:30 Triumful dragostei
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!
00:30 Regina (R)
01:30 Poveºtiri adevãrate (R)
02:30 Poveºtiri de noapte (R)
03:00 Cancan.ro (R)
03:30 Îþi ordon sã mã iubeºti!

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

08:30 Români de succes (R)
08:45 Acasã în bucãtãrie
09:45 My Name Is Earl (R)
10:45 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
19:55 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 El Mariachi
23:45 Prison Break
00:45 Misteriosul John Doe
01:30 El Mariachi (R)
02:45 Prison Break (R)
03:30 Misteriosul John Doe
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 Te Pui Cu Blondele

22:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Nikita

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

08:30 Campionul

10:00 Draga mea prietena

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lânga mine

15:30 Inima nu respecta reguli

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Jumatatea mea stie (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 respecta reguli

(R)

06:15 Poveste de familie

07:00 Vacanþã ºi terapie

08:00 Regina cumpãrãturilor (R)

09:30 Anchetã militarã (R)

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 În formã

13:00 Mondenii (R)

14:00 Vacanþã ºi terapie (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 Fii pe fazã! (R)

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului
09:00 Rãzboiul depozitelor:

Texas
10:00 Rãzboiul depozitelor
11:00 Extratereºtri antici
12:00 Aºii amanetului
13:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Extratereºtri antici
16:00 Shaun Ryder despre

OZN-uri
17:00 Extratereºtri antici
18:00 Aºii amanetului
19:00 Rãzboiul depozitelor
20:00 Rãzboiul depozitelor:

Texas

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Fotbal: Steaua - Dinamo

Kiev '87
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: Steaua - AC Milan

'89
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Boxbuster: Wladimir

Klitschko
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro
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 CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROPUTERE S.A. (denumita in continuare
Societatea), cu sediul social in Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/12/1991, Cod de
Inregistrare Fiscala RO 6312800, intrunit in data de 9 Ianuarie 2014, in conformitate cu
prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.
6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acþionarilor în cadrul adunãrilor generale
ale societãþilor comerciale si ale Actului constitutiv al  Societatii, actualizat la data de
8.11.2013,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA
GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 20 Fe-
bruarie 2014, ora 11.00, respectiv ora 12,00, care isi va desfasura lucrarile in sala de
sedinte de la sediul Societatii, din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj si la care au
dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor
Societatii la sfarsitul zilei de 7 Februarie 2014 (Data de Referinta), avand urmatoa-
rea ordine de zi pentru:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
1. Revocarea dlui. Manfred Klepacz din calitatea de membru si presedinte al Con-

siliului de Administratie.
2. Completarea structurii Consiliului de administratie, prin numirea unui nou membru

al Consiliului de administratie, durata mandatului acestuia fiind limitata la durata manda-
tului consiliului de administratie in functiune. Lista cu privire la numele, localitatea de
domiciliu si calificarea profesionala ale persoanei propuse pentru functia de administra-
tor se va afla la dispozitia actionarilor, atat la la sediul Societatii, cat si pe website-ul
Societatii, putand fi consultata si completata de acestia incepand cu data de 15 Ianuarie
2014.

3. Stabilirea datei de 11 Martie 2014, ca Data de Inregistrare a actionarilor
asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor;

4. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secre-
tarului sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ionascu Stefan,
salariat al societatii, pentru semnarea tuturor celorlalte documente si indeplinirea forma-
litatilor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
1. Modificarea art. 17.1.2 din Actul constitutiv al Societatii, actualizat la data de

8.11.2013, dupa cum urmeaza:
„Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
-[…], cetatean […], nascut la data de […] in […], cu domiciliul in […], identificat cu

C.I./PASS. Seria/Nr […]  emis(a) la data de ….;
-Abdur-Razzak LADHA, cetatean canadian, nascut la data de 07.07.1949, in loca-

litatea Karachi, Pakistan, cu domiciliul in 13 Gooseman Crescent, Markham, Ontario,
Canada, L6B0S3, identificat cu pasaport nr.BA283836 emis de autoritatile din Scarbo-
rough la data de 25.08.2011

-Fathi Taher, cetatean iordanian, nascut la data de 21.12.1947 in Kamleh (Iordania),
identificat cu PASS Seria J nr. 094562 emis de autoritatile competente din Amman (Ior-
dania) la data de 10.07.2006;

-Alexandru Bunea, cetatean roman, nascut la data de 02.02.1948, in Com. Produ-
lesti – jud. Dimbovita, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 4, Str. Tatulesti nr. 1, bl. 103, sc.
B, et. 2, ap. 16, identificat cu C.I. Seria EP nr. 002007, emisa de I.N.E.P., la data de
22.03.2005, CNP 1480202400012;

-Hans-Joachim Schmidt, cetatean german, nascut la data de 29.10.1945, in Nieder-
scheld, cu domiciliul in Oberursel (Talinus) Goldgrubenstr 18, Germania, identificat cu
C.I. nr. 4103689160 emisa de autoritatile din Germania la data de 28.07.2003.”.

2. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii, actualizat cu modificarile de mai sus,
urmand ca acesta sa fie transcris si depus la Registrul Comertului in noua sa forma,
conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, modificata si completata. Noul Act
Constitutiv va intra in vigoare la data depunerii acestuia la Registrul Comertului, in forma
autentificata, si va inlocui Actul constitutiv actualizat la 8.11.2013, care isi inceteaza
efectele la aceeasi data.

3. Stabilirea datei de 11 Martie 2014, ca Data de Inregistrare a actionarilor asupra
carora se vor rasfrange efectele hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

4. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secre-
tarului sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru semnarea hotararii
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ionascu Ste-
fan, salariat al Societatii, pentru semnarea tuturor celorlalte documente si indeplinirea
formalitatilor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat, in
fata Notarului Public si depunerea acestuia la Registrul Comertului.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data de 20 Februarie 2014, Aduna-
rea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se
va intruni la data de 21 Februarie 2014, ora 11,00, respectiv ora 12:00, in sala de sedinte de
la sediul Societatii din Mun. Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, cu aceeasi ordine de zi.

Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotara-
rilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale Hotararilor Adunarii Generale Ex-
traordinare a Actionarilor va fi stabilita de adunarile generale, data de 11 Martie 2014
fiind  propusa de Consiliul de Administratie in acest sens.

Proiectele de hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor, documentele si materialele de sedinta sunt dispo-
nibile, incepand cu data publicarii convocarii (15 Ianuarie 2014), atat in format electronic,
pe website-ul Societatii la adresa (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat,
cat si pe suport de hartie, putand fi consultate la sediul Societatii din Mun. Craiova, Calea
Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, intre orele 9.00-15.00, in  fiecare zi lucratoare, la Serviciul
Secretariat AGA si CA (persoana responsabila Dl. Ionascu Stefan). Persoanele intere-
sate pot obtine, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Unul sau mai multi actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din
capitalul social are/au dreptul:

- De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca
fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre
adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convo-
carii (15.01.2014), respectiv pana la data de 31.01.2014, ora 15:00;

- De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunarii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii
convocarii (15.01.2014), respectiv pana la data de 31.01.2014, ora 15:00.

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru numirea noului
membru al Consiliului de Administratie este 31.01.2014, ora 15:00. Lista cuprinzând in-
formatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale per-
soanelor propuse ca administratori se afla la dispozitaia actionarilor, putand fi consultata
si completata de catre acestia la sediul societatii, sau pe website la adresa www.electro-
putere.ro .

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele aferente
exercitarii acestor drepturi vor fi transmise astfel:

- prin servicii de posta si/sau curierat, cu confirmare de primire, catre sediul Socie-
tatii din Craiova, Calea Bucuresti nr.80, jud. Dolj, cod postal 200440, in atentia Dlui.
Ionascu Stefan; sau

- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/
2001 privind semnatura electronica, la adresa actionari@electroputere.ro,  mentionand
la subiect „pentru Adunarea Generala a Actionarilor din 20/21 Februarie 2014”.

Sub sanctiunea neluarii lor in considerare in caz contrar, documentele transmise con-
form celor de mai sus trebuie sa fie insotite obligatoriu de documente care sa permita
verificarea identitatii actionarilor, astfel:

In cazul actionarilor persoane fizice:
- copie C.I., B.I. sau pasaport in termen de valabilitate; si
- un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un alt

organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii; data legalizarii / certifica-
rii trebuie sa fie ulterioara datei de convocare a prezentei adunari generale a actionarilor;
specimenul de semnatura trebuie sa fie lizibil si sa permita compararea acestuia cu sem-
natura aplicata pe documentele transmise pentru exercitarea drepturilor de actionar.

- daca este cazul, copie C.I., B.I., pasaport in termen de valabilitate si specimen de
semnatura care sa indeplineasca toate conditiile de mai sus pentru reprezentantul legal al
actionarului – persoana fizica, precum si copie a documentului oficial care atesta calita-
tea de reprezentant legal.

In cazul actionarilor persoane juridice:
- copie C.I., B.I. sau pasaport in termen de valabilitate pentru reprezentantul legal

al actionarului – persoana juridica; si
- documentele transmise pentru exercitarea drepturilor de actionar vor fi semnate,

sub sanctiunea neluarii lor in considerare in caz contrar, numai de catre persoana fizica
care are calitatea de reprezentant legal; si

- un specimen de semnatura pentru reprezentantul legal al actionarului, legalizat/
certificat de un notar public sau de un alt organism cu competente de legalizare/certifica-
re a semnaturii; data legalizarii / certificarii trebuie sa fie ulterioara datei de convocare a
prezentei adunari generale a actionarilor; specimenul de semnatura trebuie sa fie lizibil si
sa permita compararea acestuia cu semnatura aplicata de reprezentantul legal pe docu-
mentele transmise pentru exercitarea drepturilor de actionar; si

- copie a certificatului de inmatriculare sau a unui document echivalent; si
- original sau copie a documentului  oficial care atesta calitatea de reprezentant

legal a persoanei fizice care semneaza documentele transmise de actionarul-persoana
juridica (emis dupa data convocarii adunarii generale pentru care se furnizeaza respec-
tivul document).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi
a adunarii generale, la Serviciul Secretariat AGA si CA (in atentia Dlui. Ionascu Stefan)
pana la data de 18.02.2014, ora 15:00. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul Socie-
tatii, pot fi transmise prin servicii de posta/curierat, cu confirmare de primire sau prin e-
mail la adresa actionari@electroputere.ro,  mentionand la subiect „pentru Adunarea
Generala a Actionarilor din 20/21 Februarie 2014”. Pentru identificarea persoanelor care
adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii documentele mentionate la paragraful
anterior, necesare pentru verificarea identitatii actionarilor/reprezentantilor (legali) ai
actionarilor, aceasta fiind o conditie pentru luarea in considerare a intrebarilor respecti-
ve. Se considera ca un raspuns este dat, daca informatia pertinenta este disponibila pe
website-ul Societatii (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat, sectiunea “in-
trebari frecvente”, in format Intrebare-Raspuns.
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Persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot exercita dreptul de a
participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si din
cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 20/21 Februarie 2014 in mod
direct sau  pot fi reprezentate si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei procuri
speciale.  Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor precum si la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis
prin simpla proba a identitatii acestora, facuta astfel:

- in cazul actionarilor persoane fizice care participa personal - cu actul de identitate
(buletin/carte de identitate/pasaport) si

- în cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice care parti-
cipa prin reprezentant - cu procura speciala acordata persoanei fizice care ii reprezinta,
insotita de actul de identitate al reprezentantului.

Formularele de procura speciala (in limba romana cat si limba engleza)  se pot obtine
de la sediul Societatii, Serviciul Secretariat AGA si CA sau se pot descarca de pe web-
site-ul societatii (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat, incepand cu data
15.01.2014. Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul formularului de procura speciala,
instructiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care ii reprezinta, pentru fiecare
punct inscris pe ordinea de zi.

Un exemplar original al procurii speciale, completat si semnat de actionar, se va trans-
mite (in limba romana sau in limba engleza) la sediul Societatii astfel incat sa fie la
dispozitia Serviciului Secretariat AGA si CA pana cel mai tarziu la data de 18.02.2014,
ora 12:00, astfel:

- prin inregistrare la serviciul de Registratura al Societatii, in plic sigilat, avand apli-
cata mentiunea clara “Procura pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a
Actionarilor din 20/21 Februarie 2014” (in atentia Dlui. Ionascu Stefan); sau

- transmisa la sediul Societatii, prin servicii de posta si/sau curierat, cu confirmare
de primire, in atentia Dlui. Ionascu Stefan; sau

- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/
2001 privind semnatura electronica, la adresa actionari@electroputere.ro,  mentionand
la subiect „pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 20/21
Februarie 2014”.

Sub sanctiunea neluarii lor in considerare in caz contrar, procurile trebuie sa fie inso-
tite obligatoriu de documente care sa permita verificarea identitatii actionarilor, astfel
cum au fost acestea prezentate la paragrafele anterioare.

Procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la
dispozitie de Societate sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt
opozabile Societatii si determina pierderea dreptului de vot in cadrul adunarii generale
pentru care au fost acordate.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta,
inainte de data stabilita pentru adunarile generale, utilizand formularul de vot prin corespon-
denta (in limba romana cat si limba engleza), pus la dispozitie incepand cu data de 15.01.2014,
atat la sediul Societatii (Serviciul Secretariat AGA si CA – Dl. Ionascu Stefan), cat si pe
website-ul societatii (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat.

Formularele de vot prin corespondenta – in limba romana sau in limba engleza -  (com-
pletate si semnate de catre actionari/reprezentantii legali ai actionarilor si insotite de
documente care sa ateste identitatea acestora, asa cum au fost acestea specificate de-
taliat in prezentul convocator, sub sanctiunea neluarii lor in considerare in caz contrar)
trebuie sa parvina Societatii pana la data de 18.02.2014, ora 12.00, sub sanctiunea nelua-
rii lor in considerare in cazul in care sunt primite ulterior datei si orei anuntate, astfel:

- prin depunere la Registratura Societatii (in plic sigilat, avand aplicate mentiuni
clare cu privire la continutul plicului si mentionand ca persoana destinatara pe Dl. Ionas-
cu Stefan); sau

- transmisa la sediul Societatii, prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirma-
re de primire, in atentia Dlui. Ionascu Stefan; sau

- in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii
nr.455/2001 privind semnatura electronica, transmise la adresa actionari@electropute-
re.ro mentionand la subiect „pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a
Actionarilor din 20/21 Februarie 2014”.

Regulamentul integral privind procedura de vot prin corespondenta, adoptat de Socie-
tate, poate fi consultat de actionari pe website-ul Societatii (www.electroputere.ro), lin-
kul Compania/Actionariat, incepand cu data publicarii convocarii. In cazul in care prin
prezentul convocator s-au adus modificari regulamentului privind procedura de vot prin
corespondenta, acestea se considera incorporate in regulament si vor prevala fata de
prevederile contrare ale acestuia.

In cazul actionarilor persoane fizice si/sau juridice care prezinta toate sau o parte
dintre documentele solicitate pentru proba identitatii sau documentele privind exercitarea
drepturilor de actionar intr-o limba straina, acestia trebuie sa furnizeze obligatoriu o tra-
ducere realizata de un traducator autorizat din Romania al respectivelor documente, cu
exceptia cazului in care documentele semnate de actionarul respectiv sunt  redactate si/
sau insusite de acesta in varianta bilingva si exista mentiunea ca, in caz de neconcordan-
te intre versiunea in limba straina si versiunea in limba romana, prevaleaza versiunea in
limba romana.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0251/438450,0251/438100 - int. 4211 sau
la adresa de e-mail sionascu@electroputere.ro .

Presedintele Consiliului de Administratie,
Manfred Klepacz
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Anunþul tãu!
ANUNT Privind organizarea si
desfasurarea concursului pen-
tru ocuparea functiilor specifice
comitetului director (director me-
dical si director financiar - con-
tabil). Spitalul de Pneumoftizio-
logie Leamna organizeazã con-
curs în data de 12.02.2014, ora
10, la sediul din Comuna Buco-
vãþ, sat Leamna de Sus, str. Prin-
cipalã, nr. 1, pentru ocuparea
functiilor specifice comitetului
director ( director medical si di-
rector financiar-contabil). Con-
cursul se va desfasura la sediul
spitalului, localitatea Leamna de
Sus, com. Bucovat, judetul Dolj,
str. Principala, nr. 1. 1. Criterii ge-
nerale de participare conform
OMSP nr. 284/2007: - domiciliu
stabil in Romania; - nu sunt con-
damnati penal sau in curs de
urmarire penala; - sunt apti din
punct de vedere medical (fizic si
neuropsihic); - nu au varsta de
pensionare, conform prevederi-
lor Legii 19/2000, privind siste-
mul public de pensii si alte drep-
turi de asigurari sociale. 2. Crite-
rii specifice de participare: a)-
 pentru directorul medical: -
sunt absolvenþi de învãþãmânt
universitar de lungã duratã, cu
diplomã de licenþã sau echiva-
lentã în profil medicinã; - sunt
confirmaþi ca medic specialist
sau primar; - au cel puþin 2 ani
vechime ca medic specialist sau
au competenþã/atestat în mana-
gementul serviciilor de sãnãtate
ori sunt absolvenþi ai cursului de
management pitalicesc; b) pen-
tru directorul financiar-contabil:

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
- sunt absolvenþi de învãþãmânt
universitar de lungã duratã, cu
diplomã de licenþã sau echiva-
lentã în profil economic; - au cel
puþin 2 ani vechime în speciali-
tatea studiilor; 3. Dosarul de in-
scriere la concurs trebuie sa
cuprinda: a) cererea de înscrie-
re; b) copie de pe actul de identi-
tate; c) copie legalizatã de pe di-
ploma de licenþã sau de absolvi-
re, dupã caz; d) curriculum vi-
tae; e) adeverinþa care atestã ve-
chimea în gradul profesional sau
în specialitatea studiilor, dupã
caz; f) cazierul judiciar; g) copii
de pe diplomele de studii ºi alte
acte care efectuarea unor spe-
cializãri, cursuri, stagii, compe-
tenþe/atestate etc., în funcþie de
postul pentru care concureazã;
h) declaraþia pe propria rãspun-
dere cã nu este urmãrit penal ºi
nu are cunoºtinþã cã a început
urmãrirea penalã asupra sa; i)
declaraþia pe propria rãspunde-
re privind colaborarea cu Secu-
ritatea înainte de anul 1989; j)
adeverinþa din care sã rezulte cã
este apt medical, fizic ºi neuro-
psihic; k) proiectul/lucrarea de
specialitate. Dosarul de inscrie-
re la concurs se depune la se-
cretariatul spitalului iar perioada
de depunere a acestora este
20.01.2014-31.01.2014 . PROBE
DE CONCURS: - test grila / lu-
crare scrisa de verificare a cu-
nostintelor din legislatia specifi-
ca postului - sustinerea proiec-
tului/ lucrarii de specialitate pe o
tema din domeniul de activitate
al postului - interviul de selectie.

Relatii suplimentare, bibliografia
si alte mentiuni referitoare la or-
ganizarea concursului vor fi puse
la dispozitie la sediul unitatii, Spi-
talului de Pneumoftiziologie
Leamna, din sat Leamna de Sus,
comuna Bucovãþ, str. Principalã
nr. 1, tel: 0251-360395, sau pe
site: www.spitalulpnf.ro. Publicat
azi 17.01.2014.
reda Sergiu cu domiciliul in Cra-
iova anunta elaborarea primei
versiuni a planului: Aviz preala-
bil de oportunitate, elaborare
PUZ si obtinere avize pentru
construire imobil P+4 cu desti-
natie de spatii comerciale si lo-
cuinte colective in mun. Craio-
va, b-dul Tineretului, nr. 2B si
declansarea etapei de incadra-
re pentru obtinerea avizului de
mediu. Consultarea primei ver-
siuni a planului se poate realiza
la sediul APM Dolj, str. Petru
Rares nr. 1, Craiova, jud. Dolj,
site-ul APM Dolj. Comentariile
si sugestiile se vor transmite in
scris la sediul APM Dolj, in ter-
men de 18 zile calendaristice,
de la data prezentului anunt.
Cãminul pentru Persoane Vârst-
nice Craiova organizeazã în
data de 28.02.2014 concurs de
ocupare a unui post pe perioa-
dã nedeterminatã- infirmierã ºi
a unui post de infirmierã pe pe-
rioadã determinatã. Condiþiile de
participare, tematica ºi biblio-
grafia sunt afiºate la sediul in-
stituþiei: Craiova, str. Tabaci, nr.
3. Relaþii suplimentare la tele-
fon: 0251/533.578 interior 104.
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OFERTE SERVICIU
CHIC Salon Grãdina
Botanicã, angajeazã
coafezã.  Telefon. 0761/
418.493.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

PROPRIETAR, vând
garsonierã, ultracentral.
Telefon. 0723/065.620.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere, parter, pretabil fir-
mã, Calea Severinului
Telefon. 0767/656.269.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate.
Telefon: 0770/901.283.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.

CASE
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.

Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Tele-
fon: 0764/735.304.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã.
Telefon. 0769/969.604.
Vând casã Ford, preþ
33000 Euro, 2 came-
re, 78 mp locuibili,
baie, bucãtãrie, teren
200 mp, puþ forat, cen-
tralã pe lemne. Tele-
fon: 0767/392.167.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
mp de Lacul Tanchiº-
tilor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Te-
lefon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil.
Telefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 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. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.

Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, 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 CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsonierã
Craiova. Telefon: 0251/
231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, sta-
re excelentã 91000
km, 6000 RON, con-
sum sub 4,5%. Tele-
fon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV
4, diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând WV Golf 3,
1996, 12400 Euro, ne-
gociabil. Telefon.
0762/621.066.

UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, 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 bocanci, ghete,
pantofi negru, flex
mare, calculator in-
struire copii nou, com-
binã stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei bo-
vinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit etajat
patru feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã deo-
sebit! Telefon. 0251/
415.863; 0765/027.337.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector pentru
un aparat de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigi-
latã, televizor color dia-
gonalã 30 cm - 100 lei,
motor maºinã spãlat
Albalux, maºinã cu pe-
dale pentru copii 50 lei.
Telefon: 0729/977.036.
Vând antifurt auto, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Primãria comunei Scãeºti,
judeþul Dolj, organizeazã concurs
de recrutare privind ocuparea
funcþiei publice de execuþie
de: INSPECTOR - contabil,

clasa 1, grad profesional su-
perior, care va avea loc pe

data de 17.02.2014, ora 10.00
proba scrisã ºi pe data de

19.02.2014, ora 10.00 interviul.
Relaþii la telefon / fax: 0251/
447.007 sau 0764/971.976.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00,9.00,9.00,9.00,9.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 16.00,6.00,6.00,6.00,6.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 17 ianuarie 2014

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute 25
lei, garniþã de unturã
cu capac smãlþuitã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
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 po-
lizor 250/20/25 mm,
cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, ansamblu ax
volan ºi contact cu
cheie Dacia 1310. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca, lângã
poartã. Telefon: 0351/
805.111, dupã ora
20.00.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Mer-
cedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig
micã defecþiune 50 lei,
cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã  tip Coralex,
stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.628.

Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciuper-
cã), butoi pentru varzã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon: 0761/
155.549.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damige-
ne 10-15 litri, 15 lei/buc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.

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
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pãdure
situatã în Ocnele Mari
pe garsonierã în Cra-
iova, Vâlcea. Telefon:
0741/078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz de
Satu Mare, vechi dar
funcþional. Telefon:
0251/457.204.
Cumpãr butelie aragaz
ofer 90 lei. Telefon:
0765/291.623.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartamnet 2
camere ultracentral,
ultralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon.
0762/109.595.

Particular, închiriez
apartament 2 camere
zona Corniþoiu, 150
euro negociabil. Tele-
fon: 0770/935.848.
Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti –Vitan.
Exclus agenþie, 230
Euro / lunã seriozitate.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru vân-
zare maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.

CITAÞII
Numita Mureºanu
Leontina, cu domiciliu
în municipiul Craiova,
str. Cosuna, nr. 79, ju-
deþul Dolj, este che-
matã în data de
26.02.2014, ora 8.30
în calitate de pârãtã în
dosarul nr. 27974/215/
2012, la completul 2 al
Judecãtoriei Craiova.

PIERDERI
Pierdut Numãr fiscal
DJ 0027005637. Se
declarã nul.

Pierdut Carte Funcia-
rã cu numãrul 904 din
comuna Gherceºti.
Se declarã nulã.
Pierdut Legitimaþie de
serviciu eliberatã de
Societatea Românã
de Radiodifuziune pe
numele URSU LILIA-
NA. Se declarã nulã
Pierdut Legitimaþie de
serviciu eliberatã de
Societatea Românã
de Radiodifuziune pe
numele PAPALAN
CAMELIA LIANA. Se
declarã nulã.
Pierdut legitimaþie se ser-
viciu eliberatã de Socie-
tatea Românã de Radi-
odifuziune pe numele
LÃZÃRICÃ ªTEFAN.
Se declarã nulã.
CONDOLEANÞE
Primãria Urzicuþa
transmite sincere
condoleanþe doam-
nei Angela Dondera,
în aceste clipe de grea
suferinþã pricinuite de
decesul soþului. Sin-
cere condoleanþe!

Preºedintele PP- DD
Dolj – Cilibiu Mihai
regretã pierderea bu-
nului prieten ºi co-
leg col. (R) GOLO-
GAN VIOREL - con-
silier local în comu-
na Pleniþa. Dumne-
zeu sã-l odihneascã
în pace!
Organizaþia PP-DD
Craiova deplânge
trecerea la cele veº-
nice a colegului col.
(R) GOLOGAN VIO-
REL. Condoleanþe
familiei îndurerate!
La trecerea în nefiin-
þã a col. (R) VIOREL
GOLOGAN trans-
mit sincere condo-
leanþe familiei îndo-
liate. Marin Dumitru.
Familia Petrean este
alãturi de doamna
Angela Dondera la
greaua suferinþã pri-
cinuitã de trecerea
prematurã în nefiinþã
a soþului sãu. Since-
re condoleaþe! Dum-
nezeu sã-l odihneas-
cã în liniºte ºi pace!
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Pe o cãldurã înãbuºitoare, Simona Halep
(nr. 11 WTA) a reuºit sã se califice în turul
III la Australian Open, dupã ce a dispus, ieri
noapte în România, ora prânzului la Melbour-
ne, în 3 seturi, de colega Ralucãi Olaru la
dublu, americanca de origine uzbecã Varva-
ra Lepchenko (nr. 50), scor 4-6, 6-0, 6-1.

A fost un meci în douã pãrþi: în prima,
Halep a fost ezitantã, a comis 12 greºeli ne-
forþate ºi a fost nevoitã sã cedeze primul set,
dar a doua a gãsit-o pe jucãtoarea de 22 de
ani din Constanþa cu toate motoarele porni-
te. Simona s-a concentrat mult mai bine, a
reuºit sã reducã drastic numãrul de greºeli
neforþate (7 în ultimele douã seturi!), în timp

AUSTRALIAN OPEN – TURUL II

Halep, revenire fantasticã în cazanulHalep, revenire fantasticã în cazanulHalep, revenire fantasticã în cazanulHalep, revenire fantasticã în cazanulHalep, revenire fantasticã în cazanul
cu smoalã de la Melbournecu smoalã de la Melbournecu smoalã de la Melbournecu smoalã de la Melbournecu smoalã de la Melbourne

ce Lepchenko, numãr 50 WTA, a pãrut com-
plet doborîtã de ritmul ºi de soarele de la
Antipozi, contorizând nu mai puþin de 47 de
greºeli neforþate în tot meciul!

De altfel, Lepchenko a fost nevoitã sã
cearã intervenþia medicului, în condiþiile în
care temperature a ajuns la 42,5 grade Cel-
sius. “Cred cã meciul nu trebuia sã aibã loc,
ci trebuia amânat. A fost ca într-o saunã,
condiþii mizerabile de joc. E periculos pen-
tru oricine e afarã”, a spus Lepchenko.

În turul urmãtor, în aceastã noapte, Si-
mona Halep o va întâlni pe jucãtoarea kaza-
hã Zarina Diyas, cea care a eliminat-o pe
Marina Erakovici (nr. 52 WTA), scor 6-4,

6-0. În vîrstã de 20 de ani, Diyas (locul
152 în lume) se aflã pentru prima oarã
pe tabloul principal al unui turneu de
Mare ªlem, unde a ajuns din postura de
jucãtoare venitã din calificãri.

Prin accederea în turul III la Austra-
lian Open, Halep ºi-a atins cea mai bunã
performanþã la turneul de la Antipozi,
ea reuºind sã mai participe în aceastã
fazã ºi în 2011.

Hãnescu, învins de Raonic
Într-un joc, de asemenea, din turul

secund, ziua a patra a Openului Aus-
traliei a consfiinþit eliminarea singu-
rului nostru reprezentant la simplu
masculin, Victor Hãnescu (nr. 76

ATP) înclinându-
se în faþa canadia-
nului Milos Rao-
nic, scor 6-7 (9/
11), 4-6, 4-6. La
scorul de 1-0 la
seturi ºi 3-2, cu
break, partida a fost suspendatã o bunã
bucatã de timp, din cauza cãldurii.

Cât priveºte competiþia la dublu, în pri-
ma manºã, Monica Niculescu ºi Klara Za-
kopalova (Cehia) au trecut de tandemul
autohton format din Irina-Camelia Begu ºi
Sorana Cîrstea, scor 6-3, 6-2. Cara Black
(Zimbabwe) ºi Sania Mirza (India), cap de
serie 6, vor fi viitoarele adversare ale pe-
rechii româno-cehe, triumfãtoare în acest
an în ambele turnee la care a participat, la
Shenzen (China), respectiv Hobart (Aus-
tralia).

La primele ore ale acestei dimineþi, Mo-
nica Niculescu (nr. 64), a disputat ºi me-
ciul din turul III de la simplu, adversarã
fiindu-i rusoaica Ekaterina Makarova (lo-
cul 22 mondial). Douã meciuri în care au
fost angrenaþi români, ºi la dublu: Horia
Tecãu/Jean-Julien Rojer (Olanda), favorþi
10, contra Yuki Bhambri (India)/Michael
Venus (N. Zeelandã) ºi  Varvara Lepchen-
ko (SUA)/Raluca Olaru împotriva Hao-
Ching Chan (Taipei)/Liezel Huber, favo-
rite 13.

LIGUE 1 –
ETAPA A 21-A

Astãzi: St’Etienne – Lille (21:30);
Mâine: Marseille – Valenciennes (18:00),

Bastia – Bordeaux, Lorient – Guingamp, Nice –
Ajaccio, Rennes – Evian TG, Sochaux – Mon-
tpellier (toate 21:00);

Duminicã: Reims – Lyon (15:00), Toulouse
– Monaco (18:00), Paris SG – Nantes (22:00).

1. Paris SG 47 11. Lorient 27
2. Monaco 42 12. Guingamp 25
3. Lille 40 13. Bastia 24
4. St. Etienne 34 14. Nice 24
5. Marseille 32 15. Rennes 22
6. Nantes 32 16. Evian TG 20
7. Reims 32 17. Montpellier18
8. Bordeaux 31 18. Valencien. 17
9. Lyon 28 19. Sochaux 11
10. Toulouse 28 20. Ajaccio 9

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 20-A

Astãzi: Malaga – Valencia (22:00);
Mâine: Betis – Real M. (17:00), Elche – Rayo

(19:00), Granada – Osasuna (21:00), Espanyol
– Celta (23:00);

Duminicã: Getafe – Sociedad (13:00), Villar-
real – Almeria (18:00), Levante – Barcelona
(20:00), Atletico – Sevilla (22:00);

Luni: Bilbao – Valladolid (23:00).
1. Barcelona 50 11. Getafe 23
2. Atletico 50 12. Espanyol 22
3. Real 47 13. Osasuna 21
4. Bilbao 36 14. Malaga 20
5. Villarreal 34 15. Celta 19
6. Sociedad 32 16. Almeria 19
7. Sevilla 30 17. Elche 18
8. Valencia 23 18. Valladolid 16
9. Granada 23 19. Rayo 16
10. Levante 23 20. Betis 11

CUPA ANGLIEI – TURUL III
Miercuri: Man. City (I) – Blakburn

(II) 5-0 (Negredo 45+1, 47, Dzeko 63,
79, Aguero 73; Pantilimon a fost in-
tegralist la gazde).

Program „16”-imi (24-26 ianuarie):
Arsenal (I) – Coventry (III), Nottingham
(II) – Preston (III), Bournemouth (II) –
Liverpool (I), Sunderland (I) – Kidder-
minster (V), Bolton (II) – Cardiff (I), Sout-
hampton (I) – Yeovil (II), Huddersfield
(II) – Charlton (II)/Oxford (IV), Port Vale
(III) – Brighton (II), Southend (IV) –
Hull (I), Rochdale (IV) – Sheffielld Wed
(II), Wigan (II) – Crystal P. (I), Man. City
(I) – Watford (II), Birmingham (II) –
Swansea (I), Stevenage (III) – Everton
(I), Sheffielld Utd (III) – Fulham (I), Chel-
sea (I) – Stoke (I).
În caz de egalitate, meciurile se rejoacã.

CUPA ITALIEI – OPTIMI DE FINALÃ
– O SINGURÃ MANªÃ

Marþi: Lazio (I) – Parma (I) 2-1 (B.
Perea 25, 90+1 / Biabiany 43; La

Etapa a doua a fazei grupelor, rezultate consemnate
miercuri

Grupa C: Rusia – Serbia 27-25,
Polonia – Franþa 27-28.

Clasament: 1. Franþa 4p, 2. Serbia
2p, 3. Rusia 2p, 4. Polonia 0p.

Grupa D: Muntenegru – Croaþia 22-
27, Belarus – Suedia 22-30.

Clasament: 1. Croaþia 4p, 2. Suedia
4p, 3. Muntenegru 0p, 4. Belarus 0p.

Ultima rundã

Asearã, dupã închiderea ediþiei:
Macedonia (1p) – Austria (2p), Dane-
marca (4p) – Cehia (1p) – grupa A,

Ultimele informaþii despre starea lui
Michael Schumacher, în comã indusã
dupã ce a suferit un grav accident la cap,
în 29 decembrie anul trecut, în timp ce
schia pe o pârtie din staþinea francezã
Meribel, sunt îngrijorãtoare. Potrivit pre-
sei germane, fostul pilot de Formula 1 nu
ar mai putea fi trezit din comã. Bild a
notat, ieri, cã starea septuplului campion
mondial este în continuare gravã, iar le-
ziunile cerebrale suferite sunt suficient
de puternice încât acesta sã nu poatã fi
scos din starea în care se aflã.

Michael Schumacher este internat la
un spital din Grenoble ºi a suferit douã
intervenþii pe creier din momentul pro-
ducerii cumplitului accident.

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (DANEMARCA)

Spania (4p) – Islanda (3p), Ungaria (1p) – Norvegia (0p) –
grupa B.

Astãzi: Polonia – Rusia (19:00),
Serbia – Franþa (21:15) – grupa C,
Croaþia – Suedia (19:00), Belarus –
Muntenegru (21:15) – grupa D.

În faza urmãtoare, cea a grupelor
principale, acced primele trei clasate
din fiecare grupã, urmând a se alcãtui
douã grupe de câte 6, prin încruciºa-
rea grupelor A cu B ºi C cu D.

În grupele principale (I ºi II) se
pãstreazã rezultatele directe.

Merg mai departe primele douã
locuri, în semifinale jucându-se
încruciºat, I1 – II2 ºi II1 – I2.

Previziuni sumbre
pentru Schumacher

gazde, ªtefan Radu a jucat pânã în
minutul 57).

Miercuri: Catania (I) – Siena (II) 1-4
(Leto 4 / Paolucci 24, Valiani 59,
Pulzetti 90+1, Rosseti 90+3), Milan
(I) – Spezia (II) 3-1 (Robinho 28, Paz-
zini 31, Honda 47 / Ferrari 90+1),
Napoli (I) – Atalanta (I) 3-1 (Callejon
15, 80, Insigne 72 / De Luca 14; La
oaspeþi, Constantin Nica a jucat tot
meciul).

Celelalte partide aferente acestei
rundei se disputaserã deja, închein-
du-se cu urmãtoarele rezultate:Juven-
tus (I) – Avellino (II) 3-0, Fiorentina (I)
– Chievo (I) 2-0, Roma (I) – Sampdoria
(I) 1-0, Udinese (I) – Inter (I) 1-0.

CUPA REGELUI SPANIEI – OPTIMI
DE FINALÃ – MANªÃ SECUNDÃ
Marþi: Almeria (I) – Santander (III)

0-2, în tur 1-1 (Sanz 61, Duran 79),
Atletico Madrid (I) – Valencia (I), 2-
0, în tur 1-1 (Godin 51, R. Garcia 89).

Miercuri: Espanyol (I) – Alcorcon
(II) 4-2, în tur 0-1 (Simao 9, S. Garcia

23 pen., Alvarez 83, Pizzi 86 / Plano
4, Javito 80; Gabriel Torje a fost re-
zervã la gazde), Bilbao (I) – Betis (I)
2-0, în tur 0-1 (M. Rico 22, 76), Le-
vante (I) – Rayo (I) 1-0, în tur 0-0 (D.
Barral 42), Osasuna (I) – Real Ma-
drid (I) 0-2 , în tur 0-2 (Ronaldo 21,
Di Maria 55).

Asearã, dupã închiderea ediþiei:
Villarreal (I) – Sociedad (I), în tur 0-0,
Getafe (I) – Barcelona (I), în tur 0-4.

CUPA LIGII FRANÞEI – SFERTURI
DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ
Marþi: Bordeaux (I) – Paris SG (I) 1-

3 (Poko 48 / Pastore 45+1, Rabiot
86, Matuidi 88).

Miercuri: Nantes (I) – Nice (I) 4-3
(Dordevici 48, 52, Vizcarrondo 77,
Gakpe 87 / Digard 17, Kolodziejczak
72, Cvitanich 86; La gazde, Bãnel
Nicoliþã n-a fost convocat), Troyes
(II) – Evian TG (I) 3-1 (Nivet 33, Gim-
bert 44, Cabot 90+3 / N’Sikulu 69),
Lyon (I) – Marseille (I) 2-1 (Gourcuff
24, Gomis 74 / Gignac 89 pen.).

Digi Sport 1
16:00, 18:00 – HANDBAL (M) –

Cupa Unirii: CSM Cãlãraºi – „U” Buco-
vina Suceava, ªtiinþa Bacãu – Dinamo /
22:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Ma-
laga – Valencia.

Digi Sport 2
17:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: Unic

LPS Piatra-Neamþ – Dinamo / 19:00 –
HOCHEI – Liga MOL: HSC Miercurea
Ciuc – ASC Corona Braºov / 21:30 –
FOTBAL – Camp. Franþei: St’Etienne –
Lille.

Digi Sport 3
18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþio-

nalã: „U” Mobitelco Cluj – CS Municipal
Oradea / 20:00, 21:45 – BASCHET (M)
– Euroliga, Top 16: Unicaja Malaga –
Fenerbahce Istanbul, Partizan Belgrad –
ÞSKA Moscova.

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

St’Etienne – Lille / 2:00 – BASCHET
NBA: New York – LA Clippers.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMII ÎN DIRECT
Eurosport
7:00, 10:00, 11:40 – TENIS – Aus-

tralian Open: ziua a 5-a / 15:30 – BIA-
TLON – Cupa Mondialã, la Antholz /
17:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE –
CM, la Zakopane / 21:00 – SNOOKER –
Mastersul Marii Britanii, la Londra / 2:00
– TENIS – Australian Open: ziua a 6-a.

Eurosport 2
7:00, 10:00 – TENIS – Australian

Open: ziua a 5-a / 11:30 – SCHI ALPIN –
CM, la Wengen / 14:00 – COMBINATA
NORDICÃ – CM, la Seefeld / 14:45 –
SCHI ALPIN – CM, la Wengen / 16:30 –
COMBINATA NORDICÃ – CM, la See-
feld / 21:00 – PATINAJ ARTISTIC – Cam-
pionatul European, la Budapesta / 2:00 –
TENIS – Australian Open: ziua a 6-a.

TVR 1
15:00, 21:00 – PATINAJ ARTISTIC

– Campionatul European, la Budapesta.
TVR 2
19:00 – HANDBAL (M) – Campio-

natul European: Croaþia – Suedia.
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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)

Serie excelentă a echipei de hand-
bal a Craiovei, care a câştigat cinci
din ultimele şase meciuri ale turu-
lui, pierzând doar în faţa liderului,
HC Baia Mare, aceasta impunându-
se la doar două goluri pe teren pro-
priu. În meciul care a încheiat pri-
ma parte a sezonului regulat, fetele
lui Carmen Amariei au făcut o de-
monstraţie de handbal pe terenul
unei favorite la play-off, HCM Ro-
man, câştigând cu 25-22 (12-9).
Echipa secundului lui Tadici de la
naţională, Florin Pera, a condus
doar la jumătate primei reprize pen-
tru o scurtă perioadă, în rest „alb-
albastrele” făcând legea pe parchet.
Ionica Munteanu a închis dn nou
poarta, cu 15 intervenţii, unele în
situaţie de „unul la unu”, exaspe-
rându-le pe romaşcane. Chiar dacă
nu a marcat, Goran a făcut un meci
bun pe pivot, creând culoare pen-

Divizionara C CS Podari s-a reunit miercuri, dar
nu pe teren, ci la un restaurant din localitate, unde
masa a avut şi caracter informativ în privinţa perioa-
dei de pregătire. Fostul mijlocaş de la Universitatea
Craiova, Pandurii sau CS Mioveni, Mădălin Murgan,

Murgan, cel mai cunoscut nume
la reunirea Podariului

este jucătorul cu cel mai sonor CV din lotul Poda-
riului, unul schimbat în mare măsură în iarna aceas-
ta. Au fost încorporaţi mai mulţi fotbalişti de la
Municipal Craiova, dar şi Mohora de la Ştiinţa Tur-
ceni şi Buciuman de la Motru. Antrenorii Bogdan
Vrăjitoarea ş i Tiberiu Lung i-au avut la masă, şi
probabil ş i la antrenamente în perioada următoa-
re, pe: Turieanu, Purcea (portari)  – Slavu, Or-
ban, Ignat, Geac ă, Dreşcă,  E. Dina, Cioc ioană,
I. Mitroi, R.Bălan, Fruntelată,  Crângoiu, Al. Stoi-
ca, Preda, Mohora, Murgan, Stăncuţa, Răduţ,
Jianu,  Buciuman – jucători de câmp. Podairul a
stabilit deja trei amic ale: cu Dunărea Bistreţ (25
ianuarie, ora 11), cu FC Balş (1 februarie) ş i SCM
Piteşti (18 februarie),  informează site-ul oficial
al grupării c are se află pe loc ul 11 în seria a tre-

ia. Podariul se află la 6 puncte de ocupanta ultimu-
lui loc de play-off,  intrarea în primele şase fiind şi
obiec tivul echipei în retur. Primul antrenament a fost
susţinut ieri, iar în februarie Podariul va efec tua un
cantonament în Serbia.

Fostul căpitan de la
Metalul Reşiţa, Bogdan
Vătăjelu, jucător care nu
a împlinit încă 21 de ani,
a semnat cu CS Univer-
sitatea Craiova. Patronul
Metalului, Cătălin Rufă,
a anunţat preţul transfe-
rului: 150.000 de euro,
plus TVA. În plus, a păs-
trat 20 la sută dintr-un
eventual transfer şi ar
urma să încaseze şi anu-
mite bonusuri în funcţie
de performanţele clubu-
lui oltean. „Eu am venit
liber de contract la Reşiţa, numai
pentru domnul Cătălin. Eu am venit
în vară cu promisiunea dumnealui
că la prima ofertă bună şi pentru
club, şi pentru mine pot să plec. La
Craiova se doreşte promovarea,
sunt mai aproape de casă şi cred că
lumea va înţelege de ce am făcut
pasul acesta. Nu îmi este uşor să
plec de la Reşiţa, dar cariera mea
trebuie să meargă înainte. Am avut
cea mai călduroasă galerie şi ţin să
mulţumesc celor care au fost ală-
turi de echipă”, a declarat Vătăjelu
pentru banatexpres.ro. Fotbalistul

Ce motive a avut Vătăjelu  pentru a alege Craiova:

Obiectivele CSU,
banii şi apropierea de casă

spune că la Craiova are un contract
net superior celui de la Reşiţa, dar
că şi clubul din Valea Domanului
trebuie să fie mulţumit de pe urma
acestui transfer. „Din punct de ve-
dere financiar pentru mine e mai
bine la Craiova, deşi banii mă inte-
resează mai puţin acum, pentru că
nu am nici 21 de ani. E o sumă bună
de transfer şi pentru club, e o sumă
importantă pentru Liga a II-a”, a
mai spus fundaşul. Delegaţia CSU
a ajuns ieri în Antalya, unde a efec-
tuat deja primul antrenament alături
de ceilalţi alb-albaştri.

Clasamentul Ligii Naţionale feminine de handbal

1. HCM Baia Mare 30 10 1 0
2. Corona Braşov 28 9 1 1
3. Dunărea Brăila 22 7 1 3
4. Jolidon Cluj 21 7 0 4
5. HCM Roman 19 6 1 4
6. HC Zalău 18 6 0 5
.........................................................................
7. CSM Bucureşti 16 5 1 5
8. SCM Craiova 15 5 1 5
9. Cetate Deva 9 2 3 6
10. Neptun Constanţa 7 2 1 8
11. CSM Ploieşti 4 1 1 9
12. HCM Rm. Vâlcea 2 0 2 9

tru aruncătoare, interii Anca Ama-
riei şi şi Snopova au punctat atunci
când trebuia, iar Ilie şi Dincă au ju-
cat bine la intercepţie şi au speculat
pe contraatac erorile gazdelor. A im-
presionat din nou puştoaica talen-
tată adusă recent de la Bucureşti,
Alexandra Maria Gavrilă, c are a
dezvoltat cu multă imaginaţie jocul
la 9 metri, luând multe acţiuni pe
cont propriu şi aruncând eficient
peste masivele apărătoare adverse.
Handbalista recomandată de Ama-
riei drept viitorul centru al echipei
naţionale n-a fost anihilată nici cu
marcaj „om la om” de gazde, des-
făşurându-se în voie pe semicercul
advers. Craiova a condus la pauză
cu 3 goluri, iar în repriza secundă a
crescut ritmul de joc, cu o apărare
agresivă, care i-a adus şi destul de
multe eliminări, dar şi câteva con-
traatacuri. Gogoriţă a început bine

jocul, dar în partea secundă a fost
neatentă, pasând la intercepţie, ne-
găsind soluţii în atac. Pentru SCM
Craiova au evoluat: Munteanu şi Ni-
chita (portari) - Florică (3 goluri),
Snopova (5), Han, Goran, A. Ama-
riei (4), Dincă (2), Gogoriţă (3), Ia-
naşi (1), C. Ilie (2), Cioaric (1),
Gavrilă (4). Formaţia craioveană a
terminat turul sezonului regulat pe
locul 8, iar sâmbătă debutează în a
doua parte a campionatului, cu un
meci în deplasare, contra echipei
selecţionerului Tadici, HC Zalău, care
ocupă ultimul loc de play-off. Parti-
da va avea loc sâmbătă, de la ora
15.30, fiind transmisă în direct de
Digisport 1. Meciul din tur s-a în-
cheiat la egalitate, dar a fost omolo-
gat cu 10-0 pentru formaţia sălăjea-
nă, Craiova fiind şi penalizată cu un
punct, deoarece a folosit-o pe Anca
Amariei fără a avea drept de joc.

Echipa
de handbal
SCM
Craiova
a terminat
turul Ligii
Naţionale
cu o victorie
la Roman
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