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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cei mai “răsăriţi” de la noi,
Popescule, fac treabă în “apus”. eveniment / 4

Primul

cotidian al

Olteniei

actualitate / 7

Peste 500 de militari craioveni din cadrul Batalionului 20
Infanterie au fost prezenţi, ieri, în faţa Primăriei Craiova,
la apelul solemn, în doar câteva zile aceştia urmând să plece
în teatrul de operaţiuni din Afganistan. La ceremonialul
militar-religios, o desfăşurare impresionantă de forţe, au
participat autorităţile locale şi judeţene, şeful Statului Ma-
jor al Forţelor Terestre, generalul-maior Nicolae Ciucă, dar
şi familiile ostaşilor. Timp de şase luni, „Scorpionii Negri”
vor executa misiuni de menţinere a păcii în provincia Zabul.

3 AC
TUA

LITA
TE

pa
gi

na

„Scorpionii Negri”, o nouă misiune
în Afganistan

„Scorpionii Negri”, o nouă misiune
în Afganistan

„Scorpionii Negri”, o nouă misiune
în Afganistan

„Scorpionii Negri”, o nouă misiune
în Afganistan

„Scorpionii Negri”, o nouă misiune
în Afganistan

„Scorpionii Negri”, o nouă misiune
în Afganistan

„Scorpionii Negri”, o nouă misiune
în Afganistan

„Scorpionii Negri”, o nouă misiune
în Afganistan

„Scorpionii Negri”, o nouă misiune
în Afganistan

Oltenii i-au
dedicat o carte
celebrului naist
Gheorghe Zamfir

Hora Unirii, în
centrul Craiovei

Ziua Unirii Principatelor Româ-
ne este marcată, astăzi, printr-o se-
rie de manifestări la care sunt invi-
taţi toţi craiovenii. La ora 10.00, în
Piaţa „Al. I. Cuza” are loc ceremo-
nialul militar-religios la care vor par-
ticipa reprezentanţi ai autorităţilor
publice locale, parlamentari de Dolj,
cadre militare în activitate, în re-
zervă şi retragere, veterani de răz-
boi. Vor susţine alocuţiuni primarul
Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prio-
teasa, şi prefectul Marius Deca. Vor
urma depuneri de coroane de la sta-
tuia lui Al. I. Cuza şi defilarea gărzii
de onoare, apoi Hora Unirii şi un
program artistic susţinut de Ansam-
blul Folcloric „Maria Tănase”. Cir-
culaţia rutieră în centrul oraşului va
fi închisă între orele 9.00 şi 12.00.

RADU ILICEANU
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Pentru publicul
Teatrului
„Colibri”, semne
bune anul are!

Marfă de 45.000
de lei confiscată
de poliţişti
din Târgul
de săptămână

Poliţiştii Serviciului de In-
vestigare a Fraudelor Dolj au
organizat, ieri, o acţiune de
amploare în Târgul de săptă-
mână din Craiova, în urma
căreia au ridicat, în vederea
confiscării, produse şi mărfuri
în  valoa re  de  a pr oximat iv
45.000 de lei, pentru care cele
trei persoane care le comer-
cializau nu au putut prezenta
documente legale.
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Tiberiu Niþu susþine cã ia în
calcul ºi o anchetã privind
modul în care au acþionat
autoritãþile în cazul
accidentului aviatic

Procurorul general al României, Tiberiu
Niþu, a declarat, ieri, cã este analizatã posi-
bilitatea unei anchete referitoare la modul
în care au acþionat autoritãþile în cazul ac-
cidentului aviatic de luni, 20 ianuarie, din
Munþii Apuseni. El a arãtat, la venirea la
sediul Consiliului Superior al Magistratu-
rii, cã ancheta de la Parchetul de pe lângã
Curtea de Apel Alba Iulia vizeazã acciden-
tul aviatic. Întrebat dacã se ancheteazã ºi
modul în care au acþionat autoritãþile, ºeful
Ministerului Public a precizat: „Am vãzut
articolele din presã. Luãm în calcul ºi o
astfel de ipotezã. (...) Am spus cã luãm în
calcul o astfel de ipotezã, nu am spus la
Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Alba
Iulia sau Parchetul General”. Referitor la
încadrarea juridicã a faptelor în cazul unei
astfel de anchete, Tiberiu Niþu a arãtat cã
se analizeazã. „Am spus cã analizãm. În
momentul în care vom lua o hotãrâre cu
siguranþã opinia publicã va fi informatã”,
a mai spus acesta.
Nãstase cere instanþei
contopirea pedepselor

Fostul premier Adrian Nãstase cere Tri-
bunalului Bucureºti, prin avocaþii sãi,
contopirea pedepselor primite prin cele
douã condamnãri definitive (de 2, respec-
tiv 4 ani), în dosarele cunoscute ca „Tro-
feul Calitãþii” ºi „Zambaccian”, instanþa
urmând sã judece solicitarea prin prisma
noilor coduri, pentru cã dosarul are pri-
mul termen de judecatã la începutul lunii
februarie. În urma judecãrii acestei cereri,
fostul premier ar putea primi un spor de
pedeapsã, dupã contopirea efectivã a pe-
depselor. Dacã pedeapsa în urma conto-
pirii va fi de patru ani (48 de luni), Nãstase
ar putea cere liberarea condiþionatã dupã
16 luni. El are dreptul sã cearã liberarea
condiþionatã dupã ispãºirea unei treimi
din pedeapsã dat fiind cã are peste 60 de
ani, preciza pentru Mediafax unul din
avocaþii sãi, Viorel Roº. Þinând cont cã a
executat deja opt luni de închisoare din
pedeapsa de doi ani în dosarul „Trofeul
calitãþii”, Nãstase ar putea cere liberarea
condiþionatã dupã opt luni.

Radu Stroe a demisionat ieri din
postul de ministru al Afacerilor In-
ternelor dupã o discuþie cu premie-
rul Victor Ponta, au declarat agenþiei
Mediafax surse oficiale. Ministrul era
pregãtit sã participe la comandamen-
tul de iarnã, care a început la ora
13.00, ºi a venit în acest sens la Pala-
tul Victoria, dar, odatã ajuns acolo, a
fost informat sã se prezinte la cabi-
netul premierului, de unde tocmai
plecase liderul PNL, Crin Antones-
cu. Stroe nu a mai ieºit din biroul lui
Ponta, comandamentul de iarnã a în-
ceput, iar surse oficiale au precizat
cã acesta a demisionat. La conferin-
þa de presã organizatã ieri dupã-amia-
zã, Radu Stroe a explicat cã ºi-a dat
demisia în semn de onoare pentru
apãrarea demnitãþii pompierilor In-

Meteorologii au emis o informare meteo de nin-
sori viscolite ºi ger în aproape toata þara, în inter-
valul 24 ianuarie, ora 18 – 26 ianuarie, ora 12. În
aceastã perioadã vremea se va înrãutãþi ºi vor fi
precipitaþii în toatã þara. Va ninge ºi se va depu-
ne strat consistent de zãpadã în Oltenia, Mun-
tenia, cea mai mare parte a Dobrogei, în sudul
Moldovei, precum ºi în zona Munþilor Banatu-
lui, a Carpaþilor Meridionali ºi de Curburã. Can-
titãþile de precipitaþii vor depãºi pe arii restrân-
se 20 l/mp în 24 de ore. Vântul se va intensifica
cu precãdere în sudul ºi sud-estul þãrii, unde va
avea viteze de peste 60....70 km/h, viscolind nin-
soarea. Vor fi precipitaþii mixte ºi se va depune
polei în Banat, sudul Dobrogei, iar la începutul
intervalului ºi în sudul Olteniei. Vremea se va
rãci, mai ales în estul ºi sud-estul þãrii, unde va
deveni geroasã în cursul nopþilor ºi al dimineþi-
lor. Astãzi, scãderea temperaturii continuã, ast-
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Preºedintele Traian Bãsescu s-a
întâlnit ieri, la Palatul Cotroceni, cu
delegaþia comunã a Fondului Mone-
tar Internaþional (FMI), a Comisiei
Europene (CE) ºi a Bãncii Mondiale
(BM), presa nefiind prezentã. Însã,
potrivit unor surse citate de Realita-
tea TV, Bãsescu i-ar fi anunþat ieri pe
experþii FMI cã nu va semna scrisoa-
rea de intenþie cu Fondul dacã se va
merge în continuare pe ideea cu taxa
de 7 eurocenþi aplicatã la carburanþi.
„Bineînþeles, responsabilitatea este
a Guvernului ºi a dumneavoastrã, dar
o asemenea taxã nu va fi susþinutã,
public, de cãtre mine, pentru cã nu
cred cã aceasta este o soluþie rezo-
nabilã. Nu blochez decizia dintre
dumneavoastrã ºi Guvern, de data
aceasta, dar nu îmi cereþi sã semnez
aceste negocieri!”, ar fi spus Traian
Bãsescu. ªeful statului ºi-a exprimat
speranþa cã aceastã misiune a FMI
în România va avea succes, dar a atras
atenþia cã „ne-am recãpãtat vechile
obiceiuri. Imediat cum avem o micã
creºtere, începem sã cheltuim mai
mult ºi mai mult, iar acest lucru pre-
gãteºte România pentru o nouã cri-
zã”. Apoi, preºedintele a criticat in-

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîn-
tu a fost reþinut de poliþie ºi adus cu
mandat, ieri dimineaþã, la Parchetul
General, fiind suspectat cã ar fi vrut
sã pãrãseascã þara folosind docu-
mente false.Asta dupã ce ar fi fost
gãsit un paºaport cu fotografia lui ºi
numele altei persoane, din Republi-
ca Moldova, potrivit unor surse ju-
diciare. Pe de altã parte, potrivit pri-
melor informaþii, Sorin Ovidiu Vîntu
nu are nici un fel de interdicþie de a
pãrãsi þara. Procurorii Parchetului de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie — Secþia de urmãrire penalã
ºi criminalisticã s-au sesizat din oficiu
cu privire la faptul cã autoritãþile din
Republica Moldova au eliberat pe
numele unui cetãþean moldovean un
buletin de identitate ºi un paºaport
pe care sunt aplicate fotografii care
nu aparþineau acestuia. Imaginea exis-
tentã în cadrul fiºei personale a cetã-
þeanului moldovean a fost înaintatã
autoritãþilor române, care au constat
cã, dupã anumite elemente, aceasta
corespunde înfãþiºãrii lui Vîntu. Ca
urmare a verificãrilor efectuate de cã-
tre autoritãþile române, s-a stabilit în
mod cert, prin intermediul unei con-
statãri tehnico-ºtiinþifice, cã fotogra-
fia din fiºa personalã a cetãþeanului
moldovean îl reprezintã pe omul de
afaceri. „În cauzã existã indicii temei-
nice cã numitul Vîntu Sorin Ovidiu,
cu ajutorul unor documente de iden-
titate falsificate, cu participarea unor

Bãsescu cãtre delegaþia FMI: „Nu îmi
cereþi sã semnez aceste negocieri!”

troducerea de noi taxe de cãtre Gu-
vern. „Mã uit, acum, la cheltuielile
Guvernului, un buget relaxat din
punctul de vedere al cheltuielor, ºi
bineînþeles cã, din cauza ineficienþei
colectãrii taxelor, noi taxe au fost in-
troduse. Nu critic lãrgirea bazei de
impozitare, o susþin, dar exagerãrile
de a pune taxe noi pe energie ºi acci-
za pe combustibil în special, consi-
der cã este o mare greºealã, care va
afecta ºi economia ºi populaþia”, a
spus Traian Bãsescu. Guvernul vrea
ca board-ul FMI sã aprobe douã eva-
luãri ale acordului preventiv al Ro-
mâniei, dupã ce ºeful statului a refu-
zat sã semneze ultimul memorandum,
opunându-se astfel introducerii ac-
cizei suplimentare de 7 eurocenþi pe
litrul de carburanþi, document care
încheia evaluarea derulatã la finele
anului trecut de FMI. Pe de altã par-
te, premierul Victor Ponta a afirmat
cã „în mod normal” acciza de 7 euro-
cenþi la carburanþi va intra în vigoare
de la 1 aprilie, pentru cã nici mãcar
preºedintele Traian Bãsescu nu se
va mai putea opune, iar efectul aces-
tei mãsuri va fi analizat dupã primul
semestru.

Vîntu, acuzat cã a falsificat
documente pentru a pleca din þarã

persoane necunoscute, a determinat
eliberarea unui buletin de identitate ºi
a unui paºaport de cãtre autoritãþile
din Republica Moldova, având apli-
catã fotografia sa ºi datele de identi-
tate ale unei persoane fictive, fapte
prevãzute de art. 26 rap. la art. 288, art.
291, art. 293 ºi art. 323 din Codul pe-
nal”, se aratã într-un comunicat al Par-
chetului General. Omul de afaceri a
susþinut însã, la ieºirea din sediul Par-
chetului General, cã nu are legãturã
cu persoana care ºi-a fãcut documen-
te de cãlãtorie în Republica Moldova
folosind fotografia sa. Totodatã, aces-
ta a anunþat cã procurorii au început
urmãrirea penalã pe numele lui ºi cã
documentul incriminat este din 2003,
când el nu avea interdicþie de a ieºi
din þarã. „În 2003 eu nu aveam nici un
fel de interdicþie de a pleca din þarã.
Prima mea ieºire din România cãtre
Moldova a fost în 2008. Pânã în anul
2008 eu nu am intrat în Republica
Moldova. Procurorii vor verifica lu-
crul acesta ºi vor da, mai mult ca si-
gur, soluþia care se impune. Deci, nu
e vorba de nici un document falsifi-
cat, nici un paºaport falsificat, e vor-
ba de cineva care ºi-a luat un buletin
moldovenesc”, a spus Vîntu. Acesta
s-a arãtat convins de faptul cã pro-
curorii „vor face o comisie rogatorie,
vor merge la faþa locului, vor verifica
cã eu nu am avut nici o ieºire cãtre
Moldova pânã în 2008 ºi dosarul se
va închide”.

Ministrul Radu Stroe a demisionat,
Oprea a preluat interimar portofoliul

spectoratului General pentru Situaþii
de Uugenþã, care în ultimele trei zile
au primit acuzaþii nedrepte, deºi ei
sunt eroii care salveazã vieþi. „Îmi
prezint scuze tuturor celor care, prin
unele declaraþii nefericite, dar nu rãu
intenþionate, le-am creat impresia de
om relaxat sau indiferent sau care þine
de scaunul de ministru. Plecarea mea
trebuie sã reprezinte un fapt de nor-
malitate într-o þarã democraticã”, a
spus Stroe. Premierul Victor Ponta a
confirmat cã vicepremierul Gabriel
Oprea va asigura interimatul la con-
ducerea MAI, precizând cã a discu-
tat în acest sens cu preºedintele Tra-
ian Bãsescu, ºi a arãtat cã PNL va
propune un nou ministru în jurul da-
tei de 1 februarie. „Este din ce în ce
mai evident cã erorile grave care i-au

îndreptat greºit pe cei care îi cãutau
pe supravieþuitori au fost produse
de ROMATSA ºi STS. Vã asigur cã
activitatea în ROMATSA trebuie sã
continue. Sãptãmâna viitoare vom
avea propunerea de modificare a sis-
temului de funcþionare ºi de coordo-
nare a instituþiilor publice în aseme-
nea situaþii. Vor exista douã tipuri de
comisii, de comitete de urgenþã, unul
pentru intemperii ºi altul pentru si-
tuaþii de urgenþã”, a spus premierul.
Demisia lui Stroe vine în urma tragi-
cului accident de avion de luni, 20
ianuarie, din Munþii Apuseni, în care
ºi-au pierdut viaþa douã persoane -
pilotul Adrian Iovan ºi studenta la
Institutul de Medicinã Militarã Au-

relia Ion - ºi alte cinci au fost rãnite.
Rând pe rând, numeroase voci au
criticat extrem de dur atât „comuni-
carea catastrofalã” a lui Radu Stroe,
cât ºi afirmaþia acestuia potrivit cã-
reia regretã cã tragedia s-a petrecut
în timpul mandatului sãu. Într-o in-
tervenþie la Realitatea TV, însuºi li-
derul PNL, Crin Antonescu, a taxat
lipsa de reacþie a ministrului ºi a aver-
tizat cã va propune în partid „mãsuri
radicale”. Liderul deputaþilor PNL,
George Scutaru, ºi senatorul PNL
Teodor Atanasiu sunt numele vehi-
culate de cãtre liberali pentru a pre-
lua ºefia Ministerului de Interne, au
declarat pentru Mediafax surse din
PNL.

fel cã doar în regiunile intracar-
patice mai rãmâne puþin peste
mediile multianuale. În restul
þãrii vorbim deja de o vreme
rece pentru data din calendar.
Temperaturile maxime vor fi cu-
prinse între -11 grade, -10 grade
în nordul Moldovei, la Sucea-
va, ºi 7-8 grade în Banat, la Ti-
miºoara. Cerul va fi mai mult
noros ºi pe spatii restrânse se
vor semnala precipitaþii sub formã de ninsoare în
Moldova ºi la munte, mai mult ploi în Banat ºi
precipitaþii mixte în restul þãrii. Seara ºi noaptea
precipitaþiile se vor accentua treptat în sudul þã-
rii. Izolat vor fi depuneri de polei. Vântul va pre-
zenta intensificãri în zona montanã, precum ºi în
jumãtatea de sud a þãrii. Mâine, vremea va fi în-
chisã ºi se vor semnala precipitaþii pe arii extinse

în majoritatea regiunilor. Vor fi mai ales ninsori,
exceptând vestul ºi sud-estul þãrii, unde vor fi
precipitaþii mixte. Izolat vor fi condiþii de polei.
Vântul va continua sã aibã intensificãri la munte
ºi în jumãtatea de sud a þãrii. Temperatura conti-
nuã sã scadã. Maximele vor fi cuprinse între -
13...-12 grade în nordul Moldovei ºi 2-3 grade în
Banat si Criºana.
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Un iz de patriotism local, atât
de mult dezavuat, uneori fără jus-
tificare, nu s tr ic ă din când în
când, mai ales când istoria loc u-
lui ne ajută.  Şi ziua de 24 ianua-
rie, c are prilejuieşte an de an c e-
lebrarea Unirii Princ ipatelor, se
constituie într-un astfel de eve-
niment de omagiere a unionişti-
lor craioveni şi olteni, c u aportul
lor consis tent la înfăptuirea unui
ideal naţional. La Craiova s -a ju-
cat Hora Unirii acum 155 de ani,
în Palatul Bibesc u,  din Parcul
„Nic olae Romanesc u”,  a fos t
găzduit domnitorul Alexandru
Ioan Cuza, în timpul primei sale
vizite ofic iale pe ac este melea-
guri, şi tot la Craiova pictorul
Theodor Aman a creat,  ca artist
de geniu,  un tablou de reală va-
loare,  chiar aşa intitulat,  „Hora
Unirii”. Dar peste toate, doar „ini-
ma şi devotamentul” craioveni-
lor au conferit forţa surmontării
obstac olelor ridicate în faţa Uni-
rii Princ ipatelor („Vocea Oltului”,
nr.  2 din 1857). Centrul adminis-

MIRCEA CANŢĂR

Craiova, un avanpost al Unirii
trativ, politic şi c ultural al Ţării
Româneşti, cu importanţă con-
firmată, prin adeziunea sa la pro-
gramul naţional al mişcării unio-
niste,  Craiova a atenuat rezisten-
ţa elementelor  conservatoare, re-
prezentate de grupările foş tilor
domnitori,  Gheorghe Bibescu şi
Barbu Ştirbei,  boieri autohtoni,
apărători ai menţinerii,  cel mult
amendării, regimului politic exis-
tent, implicit a propriilor  privile-
gii funciare. Unirea Princ ipatelor,
aşa cum spunea Gheorghe Chi-
ţu, fruntaş al mişcării unioniste,
coleg şi prieten cu Titu Maiores-
cu, primul decan al Baroului Dolj,
primar al Craiovei, deţinător al
mai multor  portofolii de minis tru,
era inspirată „de Dumnezeul pro-
gresului şi reclamată de popor”.
La rândul său, adresându-se c re-
dincioşilor prezenţi la slujba din
6 mai 1857, de la Biseric a „Ma-
dona Dudu”, preotul Mihai Am-
zulesc u spunea: „Stind ardul
mântuirii s-a înălţat.  ( ... ) Ro-
mâni, creştini, mântuirea şi feri-

cirea voastră este unirea ţărilor
şi chezăşia autonomiei cu guvern
constituţional”. O pleiadă de ti-
neri,  formaţi la fac ultăţile de
Drept ale Apusului, c unoscători
efectivi ai vieţii politic e a celor
mai avansate democraţii ale tim-
pului – Gheor ghe Magh eru,
Gh eorg he Chiţ u,  Ale xand ru
Aman, Emanoil Chinezu,  Euge-
niu Carada –,  dar  şi alţi intelec-
tuali olteni, elaboraseră o s trate-
gie legis lativă profund democra-
tică.  Bătălia pentru c uc erirea
majorităţii în adunarea ah-hoc
devenise obiectivul principal al
forţelor politic e. Cons tituit la în-
ceputul lunii martie 1857,  Comi-
tetul electoral din Craiova avea
în componenţa sa pe Dimitrie
Haralamb – preşedinte, Grigorie
Lăceanu – vicepreşedinte,  Barbu
Bălcescu, Costache Romanescu,
Gheorghe Chiţu, Goic ea Radia-
nu, Ion Cernătescu, C.M. Fon-
tanin,  Vas ile Caloianu, Toma
Strâmbeanu,  toţi participanţi la
Revoluţia de la 1848. Şi este

momentul să menţionăm apariţia,
la 22 martie 1857, a bisăptămâna-
lului „Vocea Oltului”, devenit „Ol-
tul”, jurnal politic şi literar tipărit
de patriotul unionist Gh. Chiţu, cu
rol determinant în promovarea idei-
lor unioniste. Bineînţeles, campa-
nia de lămurire a locuitorilor cu
drept de vot de a prezenta actele
necesare înscrierii pe liste electo-
rale până la 30 iunie 1857 s-a do-
vedit o corvoadă, nelipsită de apri-
gele confruntări între reprezentanţii
Partidei Naţionale şi grupurile con-
servatoare. Dar, la 18 septembrie
1857, consemna publicaţia menţi-
onată, „zi de sărbătoare pentru
oraşul Craiova”, care, alături de
Ploieşti, avea dreptul la două man-
date de deputat. Paşii următori se
ştiu din istorie: vot favorabil, la 9
octombrie 1857, la Bucureşti, pen-
tru Unirea Principatelor, ceea ce se
va întâmpla şi la Iaşi. Ştirea de-
spre votul adunării ah-hoc primită
de „redacţiunea «Oltului»” (nr. 41
din 22 octombrie 1857), de la co-
respondentul său în Capitală, care

anunţa „declaraţiunea cea unani-
mă a ambelor Divane, comunica-
tă publicului prin tipar şi grai, în
foaie extraordinară, s-a răspândit
cu iuţeala unei scântei electrice.
S-a făcut Unirea! A triumfat naţi-
unea! Trăiască deputaţii!”. Poe-
zia şi cântecul au inundat străzile
şi centrul Craiovei. Versurile din
„Hora Unirii”, aparţinând poetului
Vasile Alecsandri, erau pe buzele
tuturor în vara lui 1857, generând
o frenezie generală.  Numirea lui
Alexandru Ioan Cuza ca domni-
tor al Moldovei, la 5 ianuarie 1859,
şi alegerea aceluiaşi domnitor în
Ţara Românească, idee a liderilor
Partidei Naţionale, la 24 ianuarie
1859,  în şedinţa publică a Adună-
rii Elective,  deschidea o nouă eta-
pă a istoriei: unificarea deplină,
politică şi administrativă, şi recu-
noaşterea externă a statului ro-
mân. Craiova a fost, neîndoielnic,
un avanpost al Unirii Principate-
lor,  catalizând întreaga Oltenie, şi
astăzi, cu precădere, mândria este
chiar  justificată.

Începând cu data de 2 februarie a.c. mili-
tarii Batalionului 20 Infanterie „Scorpionii
Negrii” vor fi dislocaţi în teatrul de operaţi-
uni din Afganistan pentru o perioadă de şase
luni în vederea participării la operaţiuni ISAF.
Batalionul de manevră execută misiuni de
pace sub comanda NATO, în cooperare cu
celelalte forţe aparţinând ISAF. În provincia
Zabul, militarii craioveni vor contribui la spri-
jinirea guvernului Republicii Islamice Afga-
nistan în procesul de menţinere a securităţii,
stabilităţii şi extindere a autorităţii guverna-
mentale, precum şi în susţinerea efortului
de reconstrucţie.

Sc opul ac estei misiuni este partic iparea
alături de aliaţi la operaţiile de asistenţă şi
sprijin pentru guvernul afgan în creşterea
influenţei, exercitarea şi menţinerea auto-
rităţii, cât şi în dezvoltarea capacităţii in-
stituţiilor guvernamentale
locale şi regionale. Con-
comitent, eforturile se vor
concentra şi asupra nor-
malizării vieţii cotidiene.
Prin obiec tivele aces tei
operaţiuni se numără men-
ţinerea libertăţii de mişca-
re pe autostrada A1, re-
duc erea infiltrărilor insur-
gente pe rutele de acces,
descoperirea şi dis truge-
rea ascunzătorilor cu ar-
mament ale insurgenţilor,
influenţarea pozitivă a po-
pulaţiei civile şi participa-
rea la ac ţiuni de sprijin
umanitar.

„Scorpionii Negri”,
o nouă misiune în Afganistan

Peste 500 de militari craioveni din cadrul Batalionului 20 Infanterie au fost
prezenţi, ieri, în faţa Primăriei Craiova, la apelul solemn, în doar câteva zile
aceştia urmând să plece în teatrul de operaţiuni din Afganistan. La ceremoni-
alul militar-religios, o desfăşurare impresionantă de forţe, au participat auto-
rităţile locale şi judeţene, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-
maior Nicolae Ciucă, dar şi familiile ostaşilor. Timp de şase luni, „Scorpionii
Negri” vor executa misiuni de menţinere a păcii în provincia Zabul.

550 de militari craioveni
vor fi prezenţi în provincia Zabul

Prezentă la c eremonia de plec are a mi-
litar ilor  în Afganis tan, Lia Olguţa Vasi-
lescu, primarul munic ipiului Craiova, a
subliniat încă o dată c urajul de care au
dat dovadă de atâtea ori „Sc orpionii
Negri” craioveni, capabili să ac ţioneze
în cele mai dif ic ile teatre de operaţii din
întreaga lume.

„Pes te câteva zile, 550 de militari îşi
lasă ac asă soţiile,  copiii şi părinţii şi merg
într-unul din cele mai peric uloase locuri
din lume.  Mergeţi acolo şi vă fac eţi dato-
ria de bravi ostaş i,  de c raioveni curajoş i,
de români care îş i apără cu mândrie s tea-
gul ţării lor. Îndepliniţi-vă cu succ es  mi-
siunea şi faceţi-ne mândri de voi. Dorul
de c asă, de ţară să vă ţină vigilenţi ş i să

vă ţină departe de pericolele c are vă pân-
desc  la tot pasul. În c ei zece ani de când
România a intrat în NATO, ţara noastră a
avut o contribuţie importantă în menţi-
nerea unui mediu de sec uritate s tabil. Vă
as igur de respec tul meu, dar  ş i de faptul
că familiile dumneavoastră se vor bucura
de sprijinul meu ş i c el al autorităţilor  lo-
cale”, le-a transmis primarul Lia Olguţa
Vasilescu militarilor din c adrul Batalionu-
lui 20 Infanterie.

La rândul său,  preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj,  Ion Prioteasa, a vorbit de-
spre rolul pe care Batalionul 20 Infante-
rie l-a avut şi îl are în c onsolidarea presti-
giului armatei române în rândul aliaţilor.

„Sunt profund onorat să mă
adresez domniilor  voastre cu pri-
lejul plecării în Afganis tan a mili-
tar ilor  c are servesc  patria sub
drapelul de luptă al Batalionului 20
Infanterie. De-a lungul timpului,
militar ii craioveni au contribuit de-
cisiv la consolidarea prestigiului
de partener consec vent şi de în-
credere, pe care armata română
îl are în rândul aliaţilor. Reprezen-
taţi o unitate de elită a Armatei Ro-
mâne, cu o carte de vizită ono-
rantă care şi-a clădit un renume
în teatrele de operaţiuni.  Sunt re-
pere c are vorbesc în cel mai bun
fel pos ibil despre curajul, devota-

mentul şi responsabilitatea cadrelor mili-
tare”,  a spus  Ion Prioteasa,  preşedintele
Cons iliului Judeţean Dolj.

Pregătiţi pentru unul dintre cele mai
dificile teatre de operaţii din lume

Pe lângă misiunea de menţinere a păcii,
militarii craioveni au ş i sarcina de a repa-
tr ia în bune condiţii materialele ş i echipa-
mentele militare utilizate în teatrul de ope-
raţiuni din provincia Zabul. „Militar ii Ba-
talionului 20 Infanterie sunt foarte bine
pregătiţi pentru îndeplinirea mis iunii în
Afganistan. Avem toată înc rederea că pe
parcursul etapelor de pregătire au desfă-
şurat toate activităţile cuprinse în planul
de ins trucţie. Au desfăşurat atât acţiuni de
simulare,  cât şi reale c are au replicat sc e-
nariile cât mai apropiate de mediul opera-
ţional din teatrul de operaţii din Afganis-
tan. Motiv pentru care, ţinând c ont de ex-
perienţa şi de profesionalismul lor, de de-
dicaţia profesională, suntem convinşi că
îş i vor îndeplini misiunea în condiţiile în
care ei sunt cei care vor încheia c iclul
misiunilor  de rotaţie a batalioanelor în tea-
trul de operaţiuni din Afganistan. Este o
misiune care are continuitate. Ei trebuie
repatr ieze tot materialele şi echipamentele
militare din teatru”, a dec larat generalul-
maior Nicolae Ciucă, şeful Statului Major
al Forţelor Terestre.

RADU ILICEANU
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Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã poliþiºtii craioveni din cadrul

Cu prilejul sãrbãtoririi a 155 de ani de la
înfãptuirea Unirii Principatelor Române, la
sediul comun al Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean „Mihai Bravul” Dolj ºi Grupãrii de
Jandarmi Mobile „Fraþii Buzeºti” Craiova se
desfãºoarã o serie de activitãþi dedicate aces-
tui moment deosebit. Astfel, în Sala Tradi-
þiilor a celor douã unitãþi va fi organizatã o
expoziþie de carte ºi fotografii, iar în Sala
Polivalentã, în prezenþa cadrelor militare ºi
a personalului civil, precum ºi în subunitãþi-
le dislocate, va fi prezentat un scurt istoric
privind însemnãtatea Zilei Unirii Principate-
lor Române.

În plus, la activitãþile ce sunt organizate
în Piaþa „Al. I. Cuza” din Craiova, o delega-
þie de militari din cadrul I.J.J. Dolj ºi G.J.Mb.
Craiova va participa, alãturi de reprezentan-
þii autoritãþilor publice locale, la ceremonia-

Poliþiºtii Brigãzii de Combatere a Crimi-
nalitãþii Organizate (BCCO) Craiova – Ser-
viciul Antidrog ºi procurorii DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova au organizat, mier-
curi, o acþiune în Craiova, în urma cãreia
doi tineri au ajuns în spatele gratiilor.

În baza informaþiilor deþinute de oamenii
legii, au fost fãcute douã percheziþii, la lo-
cuinþele a doi craioveni suspectaþi de trafic
de droguri de risc. Însoþiþi de “mascaþi” de
la IPJ Dolj, poliþiºtii BCCO Craiova au gãsit
ºi ridicat, în urma descinderilor, aproxima-
tiv 600 de grame de rezinã de cannabis.

“Din cercetãrile efectuate a reieºit faptul
cã unul dintre suspecþi ar fi procurat dro-
guri din Spania, pe care le-ar fi introdus în
þarã prin intermediul autocarelor de trans-

Marfã de 45.000 de lei confiscatãMarfã de 45.000 de lei confiscatãMarfã de 45.000 de lei confiscatãMarfã de 45.000 de lei confiscatãMarfã de 45.000 de lei confiscatã
de poliþiºti din Târgul de sãptãmânãde poliþiºti din Târgul de sãptãmânãde poliþiºti din Târgul de sãptãmânãde poliþiºti din Târgul de sãptãmânãde poliþiºti din Târgul de sãptãmânã

Craioveni în arest pentru trafic
de droguri de risc

Doi tineri din Craiova, ambii în vârstã
de 22 de ani, au fost arestaþi preventiv
pentru 30 de zile, miercuri seara, pentru
trafic de droguri de risc, trafic transfron-
talier de droguri de risc ºi deþinere de
droguri de risc. În urma descinderilor
fãcute la locuinþele lor, oamenii legii au
descoperit ºi confiscat 600 de grame
rezinã de cannabis provenitã din Spania.

port de persoane, iar ulterior le-ar fi vândut,
împreunã cu cel de-al doilea suspect”, se
aratã într-un comunicat dat publicitãþii, ieri,
de Inspectoratul General al Poliþiei Române.

Cei doi tineri, Alexandru Drãcea ºi Daniel
Ispas, ambii în vârstã de 22 de ani, au fost
conduºi la sediul DIICOT – Serviciul Teri-
torial Craiova, pentru audieri, iar procurorii
au dispus reþinerea acestora pentru trafic de
droguri de risc, trafic transfrontalier de dro-
guri de risc ºi deþinere de droguri de risc. În
cursul serii de miercuri, cei în cauzã au fost
prezentaþi Tribunalului Dolj, care a admis
propunerea procurorilor ºi a dispus aresta-
rea acestora pentru 30 de zile. La activitãþi
au participat ºi luptãtori de la Serviciul Acþi-
uni Speciale al I.P.J. Dolj.

Jandarmii doljeni marcheazã 155 de ani de la „Mica Unire”
lul militar ºi religios consacrat Zilei Unirii
Principatelor Române, ocazie cu care vor fi
depuse jerbe de flori la monumentul domni-
torului Alexandru Ioan Cuza, iar un pluton
din cadrul G.J.Mb. Craiova va lua parte la
constituirea Gãrzii de Onoare.

Pe timpul desfãºurãrii manifestãrilor or-
ganizate în municipiul Craiova ºi municipiul
Bãileºti cu prilejul sãrbãtoririi a 155 de ani
de la Unirea Principatelor, efective din ca-
drul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean
Dolj în cooperare cu lucrãtori ai Inspecto-
ratului de Poliþie al Judeþului (IPJ) Dolj, I.-
S.U. Dolj, Poliþia Localã Craiova ºi Poliþia
Localã Bãileºti, vor asigura mãsurile de or-
dine publicã în vederea prevenirii oricãror
acte de tulburare a ordinii publice ºi asigu-
rarea unui climat civic corespunzãtor des-
fãºurãrii activitãþilor publice.

Poliþiºtii Serviciului de Investigare
a Fraudelor Dolj au organizat, ieri,
o acþiune de amploare în Târgul de
sãptãmânã din Craiova, în urma cã-
reia au ridicat, în vederea confiscã-

rii, produse ºi mãrfuri în valoare de
aproximativ 45.000 de lei, pentru
care cele trei persoane care le co-
mercializau nu au putut prezenta do-
cumente legale.

Serviciului de Investigare a Frau-
delor au acþionat, ieri, în Târgul de

sãptãmânã din municipiul
Craiova pentru prevenirea
ºi combaterea faptelor ili-
cite de comerþ ºi a con-
trafacerii de produse.

Ca urmare a activitãþi-
lor desfãºurate au fost
identificate trei persoane
fizice, din Craiova, în
timp ce comercializau

produse alimentare preambalate,
whisky, detergenþi, cosmetice ºi
produse de igienã personalã, pen-
tru care nu au putut prezenta do-
cumente de provenienþã. În aces-
te condiþii, poliþiºtii au ridicat toa-
tã marfa, a cãrei valoare se ridicã
la circa 45.000 de lei.

„Cele trei persoane nu au putut
prezenta poliþiºtilor documentele de
provenienþã pentru mãrfurile co-
mercializate, existând, totodatã, ºi

suspiciuni cã se sustrag de la plata
obligaþiilor cãtre bugetul de stat.
Produsele identificate au fost ridi-
cate în vederea confiscãrii, iar

poliþiºtii continuã cercetãrile în
aceastã cauzã”, ne-a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin, din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, mier-
curi seara, în jurul orei 23.00, pe DE 70
Craiova – Filiaºi, în afara localitãþii Al-
mãj, s-a produs un accident rutier în
urma cãruia trei persoane au fost trans-
portate la spital. Din primele cercetãri
ale poliþiºtilor Serviciului Rutier Dolj s-
a stabilit faptul cã Marin Negreþ, de 46
de ani, din comuna Predeºti, în timp
ce conducea un autoturism Ford, din-
spre Craiova cãtre Filiaºi, pe fondul
consumului de bãuturi alcoolice, nu a
redus viteza de deplasare în curbã, a
pierdut controlul asupra direcþiei de
mers pãrãsind partea carosabilã cãtre
dreapta, dupã care s-a rãsturnat.

În urma impactului a rezultat rãni-
rea conducãtorului auto, precum ºi a

S-au rãsturnat pe DE 70S-au rãsturnat pe DE 70S-au rãsturnat pe DE 70S-au rãsturnat pe DE 70S-au rãsturnat pe DE 70
Trei persoane au ajuns la

Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, miercuri
seara, dupã ce autoturismul
cu care circulau pe DE 70
s-a rãsturnat, în apropierea
comunei Almãj. Poliþiºtii
spun cã ºoferul autoturis-
mului, care era bãut, nu a
adaptat viteza într-o curbã
ºi i-au întocmit dosar penal.

lui Leontin Gogoºanu, de 26 de ani, ºi Dorin
Andrei, de 34 de ani, pasageri în acelaºi au-
toturism. Victimele au fost transportate la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,
constatându-se cã au suferit rãni uºoare.

„Conducãtorul auto a fost testat cu etilo-
testul, rezultând o valoare de 0,31 mg/l al-
cool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate
probe biologice de sânge în vederea stabili-
rii alcoolemiei. Pe numele sãu a fost întoc-
mit dosar de cercetare penalã pentru sãvâr-
ºirea infracþiunilor de vãtãmare corporalã din
culpã ºi conducere sub influenþa bãuturilor
alcoolice”, a precizat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Într-un moment, cel al ultimelor douã de-
cenii – în care discursul meta-literar pare sã
se fi blocat în eradicarea oricãror forme ale
Tradiþiei în tentativa, altminteri legitimã, de
substituire a lor cu noi deschideri, gândite într-
o perspectivã pretins novatoare, a sfârºit prin
a oculta cu totul raportul literaturii – ºi al Ar-
tei în general – cu realitatea, cu Viaþa, în di-
mensiunea ei socialã.

„Ceea ce izbeºte pe un critic obiectiv în
peisajul literaturii noastre estetice e, în primul
rând, puerilitatea – nota, prin 1930, Mihail
Ralea, adãugând parcã, în acelaºi foileton, aver-
tismente de o actualitate încã ºi mai surprinzã-
toare, raportate la ceea ce se întâmplã, în ulti-
mii, ani, în arta ºi în literatura autohtonã:

Artiºtii noºtri n-au sentimentul tragic al

vieþii, nu ºtiu ce înseamnã grozãvia ei mutã,
nu bãnuiesc maiestatea morþii, mândria umi-
linþei, gustul oþelit al orgoliului, n-au iubit,
n-au disperat ºi n-au dispreþuit resemnat. Nici-
unul din capitolele într-adevãr teribile ale
vieþii nu le e familiar. Nu sunt oameni, sunt
clovni. Aºezaþi în marginea de drum ºi-au
întins, pe o zi de primãvarã, când zefirul su-
flã înviorãtor ºi trist de langoare, arºicele ºi
se joacã cu inconºtienþã ºi candoare. Alãturi
oamenii iubesc, luptã, mor, suferã, dar in-
sensibilitatea lor e definitivã. Amintesc de
acei isterici cu anestezie cutanee, care-ºi ex-
pun inutil în ospicii, în zilele senine, pielea
nesimþitoare la razele soarelui.

Preeminenþa dezbaterii anti-marxiste, su-
port ºi finalitate a procesului anti-comunist,

s-a insinuat, credem, într-un fel de teamã de
catalogare a oricãrui demers de repunere a
binomului mai sus evocat în termenii sãi pro-
ducãtori de sens. Ca ºi când raportul respec-
tiv ºi-ar fi pierdut orice perenitate care, subîn-
scrisã în ecuaþia înseºi esenþei sale, i s-ar putea
refuza istoria, dacã nu a subiectului uman,
atunci mãcar a gândirii acestuia în distribuþia
sa multimilenarã.

S-au ivit, într-un context ce s-a definit mai
curând infertil teoretizãrilor cu adevãrat în-
noitoare (blocarea, peste un deceniu, sub
„mantaua” – între timp învechitã ºi specula-
tiv recondiþionatã – a post-modernismului),
izolate miºcãri de articulare, îndeosebi în po-
eticã, a unor direcþii mai mult ori mai puþin
generaþioniste, printre care fracturismul, po-

etica douãmiistã, cu centrarea derizoriului pe
post de topos coalescent.

În rest, structuraþi în „grupãri” mai mult ori
mai puþin eterogene, scriitorii au continuat sã
scrie – ºi sã publice – operele sub impulsul
reactiv la provocãrile unui prezent inform ºi
profund destructurat de miºcãri browniene ale
politicului ºi ale socialului acuzând, deseori
formal ºi inadecvat, un sceptru disproporþio-
nat al unui apocaliptic þinând mai curând de un
gust al mondenitãþii decât de o posibilã des-
chidere a sa spre tragicul ontologic.

Dincolo de astfel de prospectãri fatalmen-
te subiective ºi, deci, asumat reducþioniste,
consider cã o dezbatere pe aliniamentele te-
matice de mai sus ar fi nu numai utilã, ci ºi
extrem de urgentã.

Încã de la începerea ºedinþei,
pentru ca lucrurile sã fie clare, se-
cretarul CJ Dolj a precizat cã ºi-a
propus ca anul acesta sã aloce mai
mult timp instituþiei, „pentru cã
simt eu cã e nevoie de mai multã
mobilizare ºi grijã pentru respec-
tarea legii”, deoarece „unele lu-
cruri au mai ºchiopãtat ºi prin
aceastã Direcþie. Sã nu credeþi cã
eu dacã am avut alte probleme de
rezolvat nu ºtiu o parte dintre pro-
blemele de aici”. Asta nu a fost
însã nimic pe lângã scandalul is-
cat odatã cu prezentarea, de cã-
tre directorul economic Dumitru
Herãscu, a bugetului instituþiei
pentru 2014 ºi a sumelor propuse
pe diverse capitole. Dacã referi-
tor la cheltuielile de personal, în

Gâlceavã „înþeleptului” cu lumea... la DGASPC Dolj
O ºedinþã aparent banalã – Colegiul Director

al Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului (DGASPC) Dolj –, la care trebuia
sã se ia în discuþie raportul de activitate al insti-
tuþiei pe anul trecut ºi programul activitãþilor pro-
puse pentru anul acesta, inclusiv alocãrile bu-
getare, s-a transformat, ieri, într-un show incen-
diar. Avându-l ca principal protagonist pe secre-
tarul Consiliului Judeþean Dolj, Gheorghe Bar-
bãrasã, care este ºi preºedintele acestui for. Ieri
însã, acesta a pãrut mai mult a domnu’ diriginte,
ºi încã unul furios la culme, care a dat cuvântul
cui a vrut ºi când a vrut, a supus la vot o propu-

nere de câte ori a dorit, i-a pus la punct pe cei trei
consilieri judeþeni membri ai Colegiului Director
(Alexandru Brezniceanu – PDL, Costicã Ciurlin –
PP-DD ºi Constantin Moºoiu – PSD), atunci când
au încercat sã-i atragã atenþia cã încurcã procedu-
rile ori cã trebuie sã vinã cu dovezi în sprijinul
acuzaþiilor pe care le face, ba chiar ºi pe directorul
general al DGASPC Dolj, Maria Manolache, pentru
cã nu a citit ce trebuie din raportul de activitate pe
anul trecut. ªi, ca orice diriginte supãrat pe colec-
tiv, a ameninþat cã va trece la controale stricte pe
fiecare serviciu ºi la întâlniri lunare „de dare de
seamã” cu ºefii, prezenþi ºi ei în salã.

valoare de 21,25 milioane lei, din
care cheltuielile cu salariile repre-
zintã 16,638 milioane lei, la cele
cu bunuri ºi servicii – de 14,325
milioane lei – ori la suma de
100.000 lei alocatã achiziþionãrii
de aparaturã medicalã ºi de recu-
perare Gheorghe Barbãrasã nu a
avut nimic de obiectat, când s-a
ajuns la propunerea de a se da
100.000 de lei pentru cumpãrarea
unui autoturism secretarul s-a dez-
lãnþuit: „Eu sunt împotriva alocã-
rii a 100.000 de lei pentru achizi-
þionarea unui autoturism, deoare-
ce consider cã actualul parc auto
este foarte bun, ba, mai mult, e
folosit necorespunzãtor. Propun
ca aceastã sumã sã fie trecutã la
achiziþionarea de aparaturã medi-

calã. E risipã sã-i dai pe încã un
autoturism. Dacã cineva crede cã
mã poate convinge pe mine cã Di-
recþia, care are 46 de autoturis-
me, are nevoie ºi de al 47-lea, se
înºealã!”.

„Procedura e cum
spun eu, domnu’
consilier!”

Odatã lucrurile clarificate, se-
cretarul CJ Dolj le-a explicat celor
prezenþi cã trebuie sã supunã la vot
mai întâi varianta alocãrii celor
100.000 de lei pentru autoturism,
apoi propunerea sa. Dupã ce le-a
reamintit de mai multe ori partici-
panþilor ce variantã voteazã, pen-
tru cã nimeni nu mai înþelegea ni-
mic, a trecut la numãrarea voturi-
lor (procedura a fost prin ridica-
rea mâinii): 10 „pentru”, 3 „împo-
trivã” ºi, s-a presupus,
restul s-au abþinut. Când
sã-i întrebe pe membrii
Colegiului Director cine
este împotriva alocãrii ba-
nilor pentru cumpãrarea
maºinii, secretarul a fost
oprit de consilierul Brezni-
ceanu, care i-a spus cã, po-
trivit procedurii, votul s-a
încheiat, propunerea a pi-
cat ºi nu mai poate fi reluat
votarea. „Procedura e cum
spun eu, domnu’ consilier!
De 24 de ani tot numãr la
voturi”, a reacþionat acesta.

Lucruri au rãmas...
ca în tren

Cum toþi cei prezenþi erau nee-
dificaþi cum rãmãsese cu aceastã
propunere, Gheorghe Barbãrasã a
explicat: „Propunerea pentru achi-
ziþionarea autoturismului nu a într-
unit numãrul de voturi necesar –
adicã 22. Nici propunerea de achi-
ziþionare a aparaturii medicale”. În-
trebat ce înseamnã asta, secretarul
CJ Dolj ºi-a dat seama cã ar trebui
totuºi sã supunã la vot folosirea
sumei de 100.000 lei pentru achizi-
þionarea de aparaturã medicalã, aºa
cum propusese, deºi renunþase sã
o mai facã atunci când i s-a atras
atenþia cã nu aºa prevede procedu-
ra. Nimeni nu l-a mai putut opri de

data aceasta, iar rezultatul a fost de
doar 17 voturi „pentru”. Ceea ce
însemna, din nou a explicat secre-
tarul, cã banii, cei 100.000 de lei,
rãmân nealocaþi. „Staþi liniºtiþi, cã
nu se pierd, la Consiliul Judeþean se
fac tot timpul rectificãri bugetare”,
i-a liniºtit el pe cei prezenþi.

Se va trece la
ºedinþe lunare
de analizã

Finalul ºedinþei i-a aparþinut tot
secretarului Barbãrasã, care i-a
anunþat pe angajaþii DGASPC Dolj
cã a decis ca de acum înainte sã-ºi
exercite rolul de control pe care i-
l conferã postura de preºedinte al
Colegiului Director. Asta va însem-

na cã va trece la un con-
trol strict al activitãþii Di-
recþiei, pe servicii, „pen-
tru cã ne-am obiºnuit cu
lãudãroºenia ºi eu vreau
sã ne dezvãþãm”, ºi cã,
lunar, toþi ºefii de centre
ºi cei de servicii vor avea
ºedinþã cu el, „pentru
analiza problemelor de
buget ºi de personal”.
Acestea fiind zise, secre-
tarul a decis sã punã ca-
pãt ºedinþei, care a du-
rat o orã ºi jumãtate.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Din februarie 2012, ARIES
Oltenia implementeazã, alãturi de
Ministerul Dezvoltãrii Regionale
ºi Administraþiei Publice ºi alþi
zece parteneri din România ºi
Bulgaria, un mare proiect trans-
frontalier, intitulat „Strategie
Comunã pentru Dezvoltarea

Teritorialã Durabilã a zonei
transfrontaliere România-Bul-
garia”, care face parte din Pro-
gramul de Cooperare Transfron-
talierã România-Bulgaria 2007-
2013, Axa prioritarã nr. 1: Îm-
bunãtãþirea mobilitãþii ºi a acce-
sului la infrastructura de trans-
port, informaþii ºi comunicaþii.
Domeniul de intervenþie nr. 2:
Dezvoltarea reþelelor ºi a servi-
ciilor de informaþii ºi comunica-
þii în zona transfrontalierã.

 Partenerii ºi-au propus sã ar-
monizeze politicile economice,
sociale, culturale ºi de mediu din
aceastã regiune, iar la final sã
creeze o strategie comunã de dez-
voltare, care sã aibã un plan de
marketing propriu ºi un brand.
Ieri, o parte din partenerii aces-
tui proiect s-au întâlnit la Craio-
va pentru a prezenta ceea ce s-a
realizat pânã acum, dat fiind fap-
tul cã proiectul urmeazã sã se
încheie în luna februarie a aces-
tui an. „Proiectul are o abordare
comunã, se adreseazã unei arii
transfrontaliere, depãºind deci

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

ARIES Oltenia a implementat, împreu-
nã cu alþi zece parteneri din România ºi
Bulgaria, un proiect transfrontalier de
amploare, care ºi-a propus sã contureze
strategia comunã de dezvoltare pentru
regiunea transfrontalierã. La acest pro-
iect s-a lucrat doi ani ºi s-a reuºit sã se
adune o bazã de date solidã, din mai
multe domenii de activitate, pornind de
la cele economice ºi ajungând la cele
culturale. Banii europeni care vor veni în
urmãtorii ani vor fi investiþi mai uºor ºi
aplicat cu ajutorul acestei strategii, par-
tenerii spunând cã acestea este ºi rolul
proiectului spaþial. Regiunea transfron-
talierã România-Bulgaria va avea ºi un
brand turistic prin care va fi promovatã.

barierele naþionale. Ne va ajuta
foarte mult în urmãtoarea pe-
rioadã pentru cã, prin el, s-au
identificat ºi prioritizat deja in-
vestiþiile cu impact mare în aria
transfrontalierã”, a declarat Cris-
tina Dedi, reprezentantul minis-
terului român.

Va fi conturat
brand-ul turistic
al regiunii

Brand-ul turistic al regiunii
transfrontaliere România-Bulga-
ria este conceput în mare par-
te. Reprezentantul Asociaþiei
pentru turism alternativ din Bul-

garia, partenerã în acest pro-
iect, a explicat cã, în cei doi ani
de implementare, s-a creat o
bazã de date cu toþi cei care
sunt interesaþi sã fie incluºi în
strategia transfrontalierã. „Am
fãcut multe întâlniri cu oamenii
din fiecare centru de judeþ ºi i-
am întrebat dacã vor sã cola-
boreze ºi cum am putea noi sã
transformãm zona lor într-o
formã de turism. Avem deja o
propunere despre cum vrem noi
sã arate zona transfrontalierã,
iar acum aºteptãm rezultatele ºi
dinspre partea românã, ca sã
putem crea o viziune completã
a brandului”, a declarat repre-
zentantul bulgar al asociaþiei în
domeniul turistic. Brand-ul tu-
ristic al zonei transfrontaliere va
fi creat prin cooperarea ambe-
lor pãrþi, românã ºi bulgarã, ºi
va fi apoi promovat prin mate-
riale promoþionale.
Regiunea Pleven
ºi-a conturat
strategia

Agenþia Naþionalã de Îmbu-
nãtãþiri Funciare, alt partener în

acest proiect, a reuºit, în cei
doi ani de implementare, sã
construiascã o bazã de date în
domeniul  sãu de activitate.
„Datele au fost colectate din
surse oficiale, apoi au fost ve-
rificate ºi introduse într-o bazã
de date privind îmbunãtãþirile
funciare, care apoi a fost vali-
datã. Ne ajutã foarte mult pen-
tru cã, în felul acesta, avem
date concrete din toatã zona
transfrontalierã”, a declarat re-
prezentantul ANIF, Cãlin Cocu.

La masa discuþiilor a fost
prezentã ºi o delegaþie din par-
tea administraþiei districtului
Pleven, din Bulgaria, care a pre-
zentat o primã viziune pentru
dezvoltarea regiunii lor. „A fost
un proces îndelung de consul-
tare cu publicul. Ne-am axat pe
resursele care se aflã în jude-
þul nostru, pe care am încer-
cat sã le valorificãm în primul
rând. ªi avem multe avantaje de
care trebuie sã þinem seama,
cum ar fi locaþia ge-
ograficã, o structu-
rã echilibratã din
punct de vedere ur-
banistic, o concen-
traþie mare de popu-
laþie ºi potenþial eco-
nomic, administra-
tiv, academic ºi cul-
tural”, a declarat re-
prezentantul parte-
nerului din Pleven.
Un model
de incubator
de afaceri

ARIES Oltenia a
contribuit în acest
mare  p ro iec t  cu
mai multe iniþiative.
Unul dintre cele mai
mare proiecte ale
sale se bazeazã pe

conturarea unui idei privind in-
cubatorul la afaceri, iniþiativã
pe care a implementat-o alãturi
de Incubatorul de afaceri din
Ruse, Bulgaria, ºi Asociaþia Eu-
roproject din Slatina. „Partene-
rii noºtri bulgari au elaborat un
model de incubator de afaceri,
ce va fi extins la nivelul între-
gii arii transfrontaliere. Noi
venim cu conþinutul, adicã cu
ceea ce trebuie sã ºtie cei care
vor face parte din acest incu-
bator de afaceri”, a declarat Sil-
viu Bratu, expert comunicare ºi
diseminare în cadrul ARIES Ol-
tenia. Potrivit acestuia, centrele
de formare trebuie sã fie bine
conectate cu incubatoarele de
afaceri, dacã nu chiar sã fie in-
tegrate în structura lor. Un alt
proiect implementat de ARIES
Oltenia a fost cel intitulat „Dru-
mul Vinului”, prin care s-a reu-
ºit sã se conecteze mai mulþi
producãtori de vin din Româ-
nia ºi Bulgaria.
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Evenimentul a fost o prefaþã a
Anului Internaþional “Gheorghe
Zamfir”, pe care îl va organiza
fundaþia cu acelaºi nume.
Personalitatea, opera ºi creaþia
marelui artist se regãsesc în cele
11 capitole care construiesc
monografia elaboratã de colectiv
de cadre didactice din cadrul
Facultãþii de Drept ºi ªtiinþe
Sociale.

«Timp de o orã ºi jumãtate,
Craiova este astãzi capitala
mondialã a naiului. ªi asta
datoritã prezenþei aici a maestrul
Gheorghe Zamfir, o personalitate
copleºitoare a culturii contempo-
rane, un om cu o þinutã desãvâr-
ºitã în viaþa publicã ºi cu realizãri
care sunt ameþitoare pentru un
om de rând. Personalitatea, opera
ºi creaþia marelui artist se
regãsesc în paginile acestei cãrþi.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Universitatea din Craiova a fost, ieri,
gazda unui eveniment care se înscrie
în seria celor care vor duce Bãnia spre
titlul de Capitalã Culturalã Europea-
nã. Marele artist Gheorghe Zamfir a

participat la lansarea cãrþii „Un mira-
col românesc: Gheorghe Zamfir”, de-
dicatã aniversãrii vârstei de 73 de ani,
pe 6 aprilie a.c., dintre care 50 petre-
cuþi pe marile scene ale lumii.

Aceastã lucrare nu
face altceva decât sã
se integreze în
spectrul larg al
cunoaºterii ºi cercetã-
rii ºtiinþifice. Cum s-a
nãscut aceastã carte?
În urmã cu trei ani, în
toamna lui 2010, l-am
cunoscut pe maestrul
Gheorghe Zamfir, iar
datoria de sociolog m-
a îndemnat sã pun
întrebãri istovitoare,
ajungând astfel la
concluzia cã are o
viaþã extraordinarã,
este un om care ar
putea sã fie subiectul
unui film foarte
interesant. Astfel s-a
conturat proiectul.
Maestrul are peste
300 de creaþii, peste
750 de milioane de
discuri vândute, 120
de discuri de aur ºi de
platinã, peste 200 de
albume apãrute», a

spus în deschiderea evenimentu-
lui prof. univ. dr. Dumitru
Otovescu.

„Sunteþi o
personalitate foarte
iubitã în Oltenia”

Primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, a apreciat prezenþa
marelui artist Gheorghe Zamfir
în Bãnie, lansându-i acestuia
invitaþia de a se alãtura demer-
sului de câºtigare a titlului de
Capitalã Culturalã Europeanã în
2021. «Acest eveniment se va
înscrie cu siguranþã în seria
celor pe care noi le promovãm
pentru obþinerea titlului de
Capitalã Culturalã Europeanã.
Sunt foarte multe somitãþi care
s-au alãturat demersului nostru,

alãturi de Tudor Gheorghe –
brandul nostru, al oltenilor, de
actorii Teatrului Naþional „Marin
Sorescu” ºi cei de la Opera
Românã Craiova. Sper cã
acelaºi lucru îl veþi face ºi
dumneavoastrã, pentru cã
sunteþi o personalitate foarte
iubitã în Oltenia, sunteþi recu-
noscut ca un brand de þarã.
Vreau sã vã mulþumesc pentru
ceea ce aþi fãcut dumneavoastrã
pentru cultura româneascã ºi vã
asigur cã sunteþi întotdeauna
binevenit în oraºul nostru», a
spus primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu.

„Nu cred cã este
român care
sã nu fi auzit de
Gheorghe Zamfir ºi
naiul sãu fermecat”

Prof. univ. dr. Sorin Liviu
Damean, unul dintre autorii

cãrþii “Un miracol românesc:
Gheorghe Zamfir”, a recunos-
cut cã n-a fost deloc uºor sã
întocmeascã o lucrare despre
viaþa ºi activitatea unui om de
complexitatea maestrului
Gheorghe Zamfir: “Este un
moment emoþionant acesta,
când îl avem alãturi de noi pe

unul dintre pilonii entitãþii
naþionale româneºti – maestrul
Gheorghe Zamfir. Este cel care
a dus numele României peste
graniþele ei de mai bine de 50
de ani. De asemenea, nu cred
cã este român astãzi care sã nu
fi auzit de Gheorghe Zamfir ºi
naiul sãu fermecat. Meritul pe

care îl are domnul profesor
Dumitru Otovescu, acela de a
ne fi îndemnat sã scriem o
astfel de monografie, este mai
mult decât evident. Nu ne-a
fost uºor sã întocmim o astfel
de lucrare despre viaþa ºi
activitatea unui om de comple-
xitatea maestrului Gheorghe

Zamfir. Sunt foarte multe
aspecte ale vieþii domniei sale,
unele luminoase, altele mai puþin
luminoase. Ne-a fost greu sã
scriem aceastã lucrare, dar ne-
am propus sã oferim publicului
o carte pe înþelesul tuturor care
sã surprindã cele mai importante
aspecte din viaþa ºi activitatea
domniei sale”.

Daniel Ghiþã, prodecanul Facultãþii de Drept ºi ªtiinþe Socia-
le a Universitãþii din Craiova: «Volumul „Un miracol românesc:
Gheorghe Zamfir” depãºeºte graniþele unui simplu demers ºtiinþific,
fiind consacrat unei personalitãþi cu asemenea valenþe universale. De
asemenea, volumul nu abordeazã numai o temã de cercetare propriu-
zisã, ci o personalitate ale cãrei valenþe sunt greu de cuprins în pagi-
nile unei cãrþi, fie ea ºi cu caracter monografic. Am vãzut în mono-
grafia lansatã astãzi originile olteneºti ale maestrului. În contextul de-
mersurilor autoritãþilor locale de a duce municipiul Craiova în elita
marilor oraºe culturale europene, ceea ce se întâmplã astãzi cred cã
reprezintã un vector deosebit de important cãtre aceastã direcþie».

Maestrul
s-a declarat
emoþionat de gestul
craiovenilor

Evenimentul de lansare a cãrþii
“Un miracol românesc: Gheor-
ghe Zamfir” s-a încheiat cu un
recital al marelui artist. “Sunt
foarte emoþionat. Sunt aceleaºi
emoþii pe care le simt de atâþia
ani de când reprezint România în
lume, de când port stindardul
acestui popor pe care l-am iubit
cum iubeºte pãdurea pãsãrile ºi
pãsãrile pãdurea. Nu ºtiu dacã se
poate exprima în cuvinte dragos-
te neþãrmuritã pentru patrie. Le
mulþumesc autorilor acestei cãrþi,
care au scris despre viaþa ºi
activitatea mea”, a spus, emoþio-
nat, maestrul Gheorghe Zamfir.
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Activităţi cultural-educative
la Muzeul Olteniei

Muzeul Olteniei, cu sprijinul Consiliu-
lui Judeţean Dolj, marchează împlinirea
a 155 de ani de la Unirea Principatelor
Române realizată în anul 1859 prin orga-
nizarea, astăzi, între orele 9.00 şi 12.00,
la sediul Secţiei de Istorie-Arheologie
(strada „Madona Dudu” nr. 14), a mai
multor activităţi cultural-educative în par-
teneriat cu Colegiile Naţionale „Carol I”
şi „Elena Cuza”, Şcoala Generală nr. 22
„Mircea Eliade” şi Penitenciarul de Mi-
nori şi Tineri din Craiova.

„Unirea Principatelor Române, cunos-
cută ca Mica Unire, a avut loc la jumăta-
tea secolului al XIX-lea şi reprezintă uni-
ficarea vechilor  state Moldova şi Ţara
Românească. Unirea este strâns legată de
personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza şi
de alegerea sa ca domnitor al ambelor Principate la 5 ianuarie 1859 în
Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în Ţara Românească. Totuşi, Unirea a
fost un proces complex, bazat pe puternica apropiere culturală şi
economică între cele două ţări”, subliniază reprezentanţii Muzeului
Olteniei.

Spec ialiştii Secţiei de Is torie-Arheologie vor susţine o prelegere
cu titlul „Oltenia şi Unirea Principatelor”, în care vor fi prezenta-
te c ele mai reprezentative piese din patr imoniul Muzeului Olteniei,
legate de evenimentele din anul 1859. De asemenea, se va desfăşu-
ra c oncursul intitulat generic „Unirea Principatelor Române sub
sceptrul lui Alexandru Ioan Cuza”, la care vor participa elevi din
clasele IX-XII de la Colegiul Naţional „Carol I”.

Conferinţă şi expoziţie de carte
dedicate Unirii Principatelor
Române

Biblioteca Judeţeană „Ale-
xandru ş i Aristia Aman” în
parteneriat cu Societatea de
Ştiinţe Istorice – Filiala Dolj
vă invită să participaţi la con-
ferinţa susţinută de prof. univ.
dr. Sorin Liviu Damean de-
spre „Figuri ilustre ale Uni-
rii din 1859: Vasile Alecsandri
şi Vasile Boerescu”. Eveni-
mentul are loc as tăzi, înce-
pând cu ora 12.00,  în Sala
„Acad. Dinu C. Giurescu” a instituţiei.

Tot astăzi, la bibliotecă se deschide expoziţia de carte  „24 Ianua-
rie 1859 – Unirea Principatelor Române”. Între lucrările prezentate
publicului se numără „Unirea Principatelor (1859): Povestită români-
lor cu prilejul împlinirii a cincizeci de ani de la întemeierea statului
român”, de Nicolae Iorga (1909), „Acte şi documente relative la isto-
ria renascerei României” – vol. 9 (1857-1859), publicată de Dimitrie
A. Sturdza şi J.J. Skupiewski (1901), „Histoire des Roumains de la
Dacie Trajane depuis les origines jusqu’a l’union des Principautés en
1859”, vol. 2 – 1633-1859, de A.D. Xenopol (1896), „Oltenia şi Uni-
rea Principatelor”, de Luchian Deaconu şi Otilia Gherghe (1999),
„Istoria ilustrată a românilor de la origini până la Marea Unire”, de Ion
Ţurcanu (2007), „Lupta artiştilor plastici pentru Unirea Ţărilor Ro-
mâne: 24 ianuarie 1859-1959” (1959), „Unirea Principatelor şi pute-
rile europene” (1984) ş.a.

Arhitectul Emilian Ştefârţă,
noul manager al Muzeului de Artă
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Târgul de Carte „Gaudeamus”
se va deschide la Craiova pe 26 februarie

Mozart, Wagner şi Strauss, în concertul simfonic
de astă-seară al Filarmonicii „Oltenia”

Născ ut la Cluj-
Napoc a în anul
1980 într-o fami-
lie de muzicieni,
Matei Pop a s tu-
diat la Academia
de Mu zic ă
„Gheorghe Dima”
din oraşul natal,
urmând în paralel
secţiile de dirijat şi
c omp oziţie ,  pe
care le-a absolvit
în anul 2005 c a
şef de promoţie.
Form aţiei sale
multilaterale i se
adaugă studiul mai
multor instrumen-
te – pian, trombon, flaut, percuţie, violoncel. În 2007,
după absolvirea mas teratului în dir ijat, a devenit ca-
dru didactic  al academiei c lujene.  În acelaşi an şi-a
început activitatea de dirijor profesionist, dar  s-a
remarcat în egală măsură ş i în calitate de compozi-
tor.  Deţine titlul de doctor în muzicologie (2012) cu
teza „Rigoare şi libertate în elaborarea secţiunii dez-
voltare a f ormei de sonată”.

Dedicat împlinirii a 155 de
ani de la Unirea Principatelor
Române, concertul din această
seară al Filarmonicii „Oltenia”
aduce în scenă, alături de Or-
chestra Simfonică a instituţiei,
doi tineri muzicieni: Matei Pop,

la pupitrul dirijoral, şi pianistul
Victor Nicoară. Vor fi interpre-
tate  Uvertura „Moldova”,  de
Eduard Caudella; Concertul nr.
20 în Re minor pentru pian şi or-
chestră,  K.  466, de Wolfgang
Amadeus Mozart;  Uvertura ope-

rei „Rienzi”, de Richard Wag-
ner; Poemul simfonic „Till Eu-
lenspiegel”, op. 28, de Richard
Strauss. Concertul începe la ora
19.00, iar un bilet costă 15 lei
(pentru elevi, studenţi, pensio-
nari – 10 lei).

Victor Nicoară s -a
născut la Bucureşti în
anul 1984. În 2003 a
fost admis la Royal Col-
lege of Music – Londra,
unde a obţinut atât di-
ploma de BMus (Bache-
lor), cât şi pe c ea de
MMus (Master) .  La
Londra a studiat pianul
cu Andrew Ball şi com-
poziţia cu Huw Watkins
şi Jonathan Cole. A ur-
mat, de asemenea,
cursuri de dirijat cu Neil
Thomson. A susţinut o
bogată activitate con-
certistică odată cu de-
butul (în 2005) pe sce-

na Ateneului Român, urmat de concerte în Londra, Pa-
ris, Bruxelles, Berlin, Frankfurt, München, St. Peters-
burg, Abu-Dhabi, ca şi în diverse oraşe din Luxem-
burg, Elveţia, Italia, Austria. În 2011 a pus bazele gru-
pului „Ensemble Images”, iar în 2012 a debutat în
muzica de film, compunând coloana sonoră pentru „Bu-
bico”, adaptat după schiţa lui I. L. Caragiale şi prezen-
tat la Festivalul „Caragiale 100” de la Berlin.

Societatea Română de
Radiodifuziune – prin
echipa Gaudeamus şi
Radio România Oltenia
Craiova – va organiza la
Craiova, între 26
februarie şi 2 martie, cea
de-a XIII-a ediţie a
Târgului de Carte
„Gaudeamus”. Manifes-
tarea va reprezenta
debutul Caravanei
„Gaudeamus 2014” – o
serie de târguri de ofertă
educaţională şi editorială
organizate de Societatea Română de Radiodifuziune
în principalele centre universitare din ţară, în

Conc ursul de proiec te de management organizat pentru
Muzeul de Artă din Craiova a fost câştigat de arhitectul
Emilian Ştefârţă. Prima etapă, analiza planurilor de ma-
nagement, a avut loc pe data de 15 ianuarie, iar cea de-a
doua, susţinerea ac estora în cadrul interviului,  s-a desfă-
şurat ieri,  Ştefârţă fiind punctat cu 8,  respectiv 8,83, şi
declarat „admis” cu media 8,42. Perioada de management
va f i de trei ani.  Arhitect de profesie şi consilier local muni-
cipal, din partea liberalilor, Emilian Ştefârţă a concurat sin-
gur,  după c e dosarele altor doi c andidaţi (criticul de artă
Cătălin Davidescu – inspector  în cadrul Direcţiei pentru
Cultură Dolj,  şi Arthur Andriţoi – corespondent la Craio-
va al postului B1 TV) au fost respinse.  Muzeul de Artă „e
un loc în c are se poate face treabă”, declara Ştefârţă la
începutul lunii noiembrie a anului trecut, când a mai parti-
cipat la un concurs pentru ocuparea postului de manager
al acestei instituţii. A obţinut nota 8 la prima etapă, iar la
cea de-a doua, nu se ştie din care motive, a dec is să nu se
mai prezinte, fiind, astfel, declarat respins.

parteneriat cu studiourile
regionale ale S.R.R. «Ediţia a
XIII-a a Târgului „Gaudea-
mus” va aduce în Cetatea
Băniei o ofertă educaţională
complexă şi un bogat
program de manifestări, care
va cuprinde numeroase
evenimente editoriale şi
profesionale – lansări şi
prezentări de cărţi, dezbateri,
mese rotunde, spectacole,
concursuri şi tombole», au
precizat organizatorii.
Evenimentul va fi găzduit, ca

şi la ediţiile precedente, de foaierul Teatrului Naţio-
nal „Marin Sorescu”.

Casa de Cultură: „Craiova
şi Unirea” pe înţelesul elevilor

În Salonul Medieval al Casei de Cultură
„Traian Demetrescu” se desfăşoară astăzi,
începând cu ora 10.00, manifestarea ,,Cra-
iova şi Unirea. 24 ianuarie 1859 – 24 ia-
nuarie 2014. Unirea Principatelor Româ-
ne”. Şi-au anunţat participarea elevi de la
Şcolile Gimnaziale „Al. Macedonski”, „Sf.
Dumitru” şi „Ion Creangă”, Grădiniţa cu pro-
gram prelungit „Traian Demetrescu”, Cer-
cul de Pictură „Junior Art” al Casei de Cultu-
ră şi Liceul Tehnologic de Transporturi Auto.
Programul cuprinde montajul muzical-literar
„De veacuri am fost uniţi”, versuri dedicate
momentului 1859, „Unirea Principatelor
Romane reflectată în pictură şi presă de-a
lungul timpului”, un concurs pe teme isto-
rice, susţineri de referate, dramatizarea „Moş
Ion Roată”, precum şi o expoziţie de pictură cu lucrări realizate de
membrii Cercului de Pictură „Junior Art” al Casei de Cultură. De
asemenea, participanţii la eveniment vor vizita expoziţia permanen-
tă „Traian Demetrescu şi epoca sa” din incinta instituţiei-gazdă.
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Sc ena „Elec troColibri” s -a
reanimat încă din 11 ianuarie a.c.,
odată c u prezentarea primului
spectacol al anului.  Pe 13 ianua-
rie a debutat a doua ediţie a ate-
lierelor de creaţie, care se desfă-
şoară până la jumătatea lunii mar-
tie. Cei mici au putut alege între
„ABC”  (c oordonator: Rodic a
Prisăcaru), „Exerciţii-poezii”
(Ionic a Dobrescu),  „Primul pas
pe scenă” (Alis  Ianoş),  „Jocul
de-a joaca” (Oana Stancu),  „Să
cântăm şi să dansăm” (Alla Ce-
botari)  şi „Ucenicul păpuşar”
(Noric a Preduţ), fiecare din cele
şase ateliere având loc , în pre-
zent, în câte o zi a săptămânii,
mai puţin duminic a.

Din 3 februarie, patru spectacole
interactive la Sala Studio!

În curând, încă un spaţiu al te-
atrului va fi deschis publicului: Sala
Studio, care urmează a fi inaugu-
rată cu nu mai puţin de patru spec-
tacole, realizate de trei actori pă-
puşari. Este vorba de „Cheiţa fer-
mecată” şi „Miorlau” (Rodica
Prisăcaru), „La joacă prin lumea
poveştilor” (Adriana Ioncu) ş i
„Prietenii Motanului Încălţat”
(Iulia Cârstea), unele prezenta-
te, vara trecută, în „Maratonul
păpuşilor” – proiectul estival de-
rulat pe esplanada TNC, care a atras

Pentru publicul Teatrului
„Colibri”, semne bune anul are!

Pentru „Prietenii Motanului
Încălţat” actriţa Iulia Cârstea a
recuperat scenografia dintr-un
spectacol mai vechi al teatrului, a
cărui regie n-a fost una dintre cele
mai reuşite. „Întotdeauna în pă-
puşărie când reiei un spectacol
vezi că aici nu e bine, păpuşa asta
trebuie să facă şi altceva, n-ai
muzică şi efecte suficiente şi aşa
mai departe. L-am reluat, l-am
prelucrat şi putem spune că e fi-
nalizat acum. E un spectacol vioi
– avem mânuire, păpuşi superbe,
mişcare scenică –, e interactiv,
copiii vor participa alături de noi.
Sper să fie primit cu dragoste de
cei mici”, a declarat actriţa Iulia
Cârstea. „Prietenii Motanului
Încălţat” le dau întâlnire celor
mici pe 4 februarie, la ora 11.00.

 „La joacă prin lumea poveş-
tilor” este, de fapt, o călătorie
prin câteva dintre cele mai cunos-
cute poveşti: „Cenuşăreasa”,
„Albă ca Zăpada” şi „Punguţa
cu doi bani”. Patru prieteni se
hotărăsc să intervină în acestea,
făcând fapte bune şi devenind
chiar ei personaje. „M-am gândit
că şi copiii se vor simţi stimulaţi
în imaginaţie şi la orice poveste
pe care o vor privi apoi – desen
animat, un film ori alt spectacol –
se vor gândi că ar putea să intre
în locul personajelor, ar putea să
facă faptele acelea chiar ei. În
mod special vreau să înveţe ceva:
să fie buni, generoşi şi cinstiţi”,
spune actriţa Adriana Ioncu.
Spectacolul „La joacă prin lu-
mea poveştilor” va putea fi vă-
zut miercuri, 5, şi joi, 6 februarie,
de la ora 11.00.

„Cheiţa fermecată” şi „Mior-
lau” – spectacole realizate de ac-
triţa Rodica Prisăcaru – vor fi pre-
zentate în Sala Studio pe 3, res-
pectiv 7 februarie. „Sunt, practic,
ateliere demonstrative despre
ceea ce înseamnă să mânuieşti
păpuşile. Şi să vezi cu alţi ochi
joaca – de fapt, un joc cu reguli şi
o artă care nu are nimic superfi-
cial. Pentru că păpuşăria este o
meserie, un meşteşug doar pen-
tru cei însemnaţi, pentru cei foar-
te talentaţi…”, consideră teatro-
logul Adriana Teodorescu.

„Avem de lucru în această primăvară!”,
afirmă Adriana Teodorescu, managerul Tea-
trului pentru Copii şi Tineret, iar „povestea”
evenimentelor care se vor derula în prima
parte a anului pe scena „ElectroColibri” (Ca-
lea Bucureşti nr. 56) nu se lasă aşteptată.
Patru spectacole de studio, interactive – care
vor fi prezentate începând din vacanţa inter-
semestrială a copiilor, împreună cu proiecţii
video, audiţii şi ateliere de desen –  se alătu-
ră celor 17 din repertoriul curent al institu-

ţiei. De asemenea, două premiere sunt în
pregătire – „Eu sunt Shakespeare” şi „Ur-
sul păcălit de vulpe”, la ambele cortina ur-
mând a se ridica în Săptămâna Teatrului (20-
28 martie). Organizarea, la vară, a unui fes-
tival de stradă, reluarea proiectului de suc-
ces „Autobuzul cu păpuşi”, participări la fes-
tivaluri  (inter)naţionale şi spectacole din ţară
invitate la Craiova sunt numai câteva dintre
evenimentele anunţate pentru acest an de
Teatrul „Colibri”.

mii de craioveni, de toate vârstele.
„Această Sală Studio este un spa-

ţiu multifuncţional foarte potrivit
pentru ceea ce vrem noi să facem.
Adică spectacole mici, de studio,
cu componentă didactică şi demon-
strativă”, explică Adriana Teodo-
rescu, managerul Teatrului pentru
Copii şi Tineret „Colibri”. Specta-
colele se vor succeda începând de
luni, 3 februarie, zilnic, de la ora
11.00, pe toată perioada vacanţei
inter-semestriale a copiilor, până
vineri, 7 februarie. «Sunt specta-
cole de „împrietenire” a celor mici
cu teatrul de păpuşi. Pentru că, dacă
ei vin nepregătiţi, avem uneori ne-
plăcuta surpriză să capete o aversi-
une faţă de poveşti până când mai

cresc. Se sperie… Pentru că nu-i
pregătesc adulţii – părinţii şi edu-
catorii. Asta încercăm să facem noi:
să netezim acest drum prin crearea
unei atmosfere de intimitate, de
apropiere de păpuşă, fără „bariera”
scenei, cu o lumină mai caldă, dar
păstrând în acelaşi timp rigoarea
unui spectacol», a adăugat Adriana
Teodorescu.
În vacanţa inter-semestrială,
copiii sunt aşteptaţi
la „Fabrica de poveşti”

Spectacolele de studio vor al-
terna, în vacanţa inter-semestria-
lă, cu diverse activităţi organizate

– de asemenea, zilnic – în
foaierul teatrului. La 10.30
vor avea loc proiecţii cu frag-
mente din spectacole care nu se mai
regăsesc în repertoriul instituţiei, iar
după-amiaza, de la ora 16.00 – au-
diţii şi desene. «Am făcut un parte-
neriat cu Teatrul „Ariel” din Tg.
Mureş şi cu Radio Tg. Mureş, ast-
fel că lansăm un proiect ce se va
derula pe tot parcursul anului: „Fa-
brica de poveşti”. E vorba de po-
veşti foarte scurte, scrise de Alina
Nelega, care au fost înregistrate cu
vocile unor actori cunoscuţi. Fie-
care durează 10-12 minute. Vom
avea aici audiţiile lor, urmate de o
provocare lansată copiilor: să de-
seneze povestea pe care au auzit-

o!», a mai spus managerul Teatru-
lui „Colibri”. Convingerea sa, ca
şi a artiştilor instituţiei,  este că,
astfel, „copiii îşi vor petrece tim-
pul liber într-un mod cât mai agrea-
bil, constructiv şi educativ”. Ac-
cesul atât la spectacolele de stu-
dio, cât şi la audiţii şi desene se va
face pe bază de bilet, care va pu-
tea fi cumpărat de la agenţia tea-
trului, la preţul de 5 lei.
Premiera spectacolului „Eu sunt
Shakespeare” – pe 28 martie

Pe lângă cele 17 spectacole din
repertoriul stagiunii 2013-2014 şi
cele de studio aflate în pregătire,

alte două premiere urmează să vadă
în curând luminile rampei. Prima,
„Eu sunt Shakespeare”, este rea-
lizată după o piesă scrisă special
pentru „Colibri” de Alina Nelega –
unul dintre cei mai importanţi dra-
maturgi contemporani. Regia este
semnată de Gavril Cadariu, tot-
odată directorul Teatrului „Ariel”
din Tg. Mureş, iar scenografia –
de Tiberiu Toitan şi Ioana Micu,
amândoi pe cât de tineri, pe atât
de talentaţi.  Spectacolul – unul
„foarte ambiţios”, potrivit condu-
cerii teatrului – va avea premiera
pe data de 28 martie şi va fi pre-
zentat şi în cadrul Festivalului In-
ternaţional „Shakespeare”, de la
Craiova. Cel de-al doilea, „Ursul
păcălit de vulpe”, este un specta-
col de autor – Valentin Dobrescu,
care semnează atât dramatizarea,
cât şi scenografia şi regia.
Săptămâna Teatrului,
sărbătorită cu o expoziţie
internaţională de scenografie

Un alt proiect important pe care
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Co-
libri” îl pregăteşte în prima parte a
anului este Săptămâna Teatrului,
care se va desfăşura între 20 şi 28
martie.  În cadrul evenimentului
vor fi marcate datele de 20 martie
– Ziua Internaţională a Teatrelor
pentru Copii şi Tineret, celebrată
sub egida ASSITEJ (Asociaţia In-
ternaţională a Teatrelor pentru Co-
pii şi Tineret), din care şi instituţia
craioveană face parte, 21 martie –
Ziua Mondială a Marionetiştilor,
de sub egida UNIMA (Uniunea In-
ternaţională a Marionetiştilor), în
care, de asemenea, „Colibri” este
membru, şi 27 martie – Ziua In-
ternaţională a Teatrului.

Săptămâna Teatrului va cu-
prinde, pe lângă reprezentaţii, şi o
expoziţie internaţională de sceno-
grafie de teatru de păpuşi, ca şi
premiera spectacolului „Ursul pă-
călit de vulpe”.

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”
bucură publicul la acest sfârşit de săptămână
cu alte două titluri din repertoriul celei de-a
65-a stagiuni.

Mâine, 25 ianuarie, de la ora 18.00, specta-
torii vor putea vedea reprezentaţia „Sarea în
bucate”, după Petre Ispirescu. Scenariul şi
regia sunt semnate de Valentin Dobrescu,
scenografia –  de Mihai Pastramagiu, iar
muzica este compusă de Alin Macovei-
Moraru. Din distribuţie fac parte actorii
Ionica Dobrescu, Oana Stancu, Adriana

Ioncu, Iulia Cârstea, Cosmin Dolea, Mugur
Prisăcaru şi Daniel Mirea.

Duminică, 26 ianuarie, de la ora 11.00, se va
juca un spectacol de colecţie: „Şoricelul şi
balerina de porţelan”, după Al. T. Popescu.
Adaptarea şi regia îi aparţin Adrianei Stamate,
scenografia este creaţia maestrului Eustaţiu
Gregorian, iar muzica îl are ca autor pe Alexan-
dru Iosub. În distribuţie: Ionica Dobrescu, Alis
Ianoş, Alla Cebotari, Adriana Ioncu, Oana
Stancu, Daniel Mirea, Iulia Cârstea şi Rodica
Prisăcaru.
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COMENTAR IU
Italia: Berlusconi ºi
„Ruby”, anchetaþi pentru
corupere de martor

Justiþia italianã a deschis o anchetã
împotriva lui Silvio Berlusconi, avoca-
þilor sãi ºi mai multor tinere, între care
ºi „Ruby”, pentru corupere de martor
în cadrul procesului fostului prim-mi-
nistru, relateazã AFP. Decizia urmeazã
condamnãrii lui Berlusconi la ºapte ani
de închisoare pentru abuz de putere ºi
întreþinere de relaþii sexuale contra cost
cu o minorã. În noiembrie, tribunalul
de la Milano l-a acuzat pe magnatul
media de „alterarea sistematicã a do-
vezilor” ºi „cumpãrarea martorilor”, in-
clusiv a tinerei marocane Karima El-
Mahroug („Ruby”). O anchetã a fost
deschisã împotriva a 45 de persoane, a
indicat procurorul de la Milano, Edmon-
do Bruti Liberati, în faþa presei. Printre
aceste persoane se numãrã ºi avocaþii
celui supranumit „Il Cavaliere”, Nicco-
lo Ghedini ºi Piero Longo, precum ºi
mai multe tinere care au participat la
petreceri organizate în vila lui Berlus-
coni de la Arcore. Acestea au afirmat,
în cadrul procesului fostului ºef de
guvern, cã au participat la petrecerile
sale, în timp ce „Ruby” a repetat cã nu
a întreþinut niciodatã relaþii sexuale cu
el. Însã, potrivit judecãtorilor, „este do-
vedit” cã Berlusconi a întreþinut rapor-
turi sexuale cu „Ruby” „în schimbul
banilor sau unor obiecte de valoare”,
iar tânãra marocanã era implicatã într-o
reþea de prostituþie la Arcore.

Serviciile ruse vor
intercepta comunicaþiile
tuturor vizitatorilor
prezenþi la Jocurile
Olimpice de la Soci

Autoritãþile ruse au dreptul sã mo-
nitorizeze toate mesajele online, mesa-
jele ºi conversaþiile telefonice care tran-
ziteazã reþelele de comunicaþii ruse în
timpul Jocurilor Olimpice de la Soci,
criticii avertizând cã mãsurile antitero-
rism interfereazã cu drepturile la res-
pectarea vieþii private. Departamentul
de Stat al Statelor Unite a atras atenþia
cetãþenilor americani în legãturã cu
acest aspect. „Vizitatorii trebuie sã fie
conºtienþi cã legislaþia federalã rusã
permite monitorizarea, colectarea ºi
analizarea tuturor datelor care tranzi-
teazã reþelele de comunicaþii ruse, in-
clusiv a mesajelor online, a mesajelor
ºi conversaþiilor telefonice”, a trans-
mis Departamentul de Stat. Serviciul
federal rus de securitate (FSB, succe-
sorul KGB) nu are nevoie de mandate
judiciare pentru colectarea datelor dis-
pozitivelor de comunicaþii. Rusia a luat
mãsuri drastice pentru garantarea se-
curitãþii Jocurilor Olimpice de iarnã de
la Soci, pe fondul ameninþãrilor tero-
riste, fiind utilizate drone, radare spe-
ciale ºi mii de camere de luat vederi cu
circuit închis. Zeci de mii de membri ai
serviciilor de securitate sunt mobilizaþi
cu ocazia evenimentului sportiv.

Zeci de morþi în Turcia,
într-un accident de
autobuz

Cel puþin 21 de persoane au murit,
iar alte 26 au fost rãnite ieri, într-un
accident de autobuz care a avut loc în
provincia Kayseri, în partea centralã
a Turciei, a anunþat Orhan Düzgün,
guvernatorul local. Anterior, un bilanþ
anunþa 20 de morþi ºi 21 de rãniþi. „Un
pasager rãnit a murit la spital din cau-
za rãnilor, numãrul morþilor crescând
la 21”, a precizat guvernatorul. Vehi-
culul, care asigura o legãturã între Is-
tanbul (nord-vest) ºi Kayseri, a dera-
pat ºi s-a rãsturnat de pe o autostra-
dã, în zona localitãþii Pinarbasi, situa-
tã în apropiere de destinaþia cursei.
Potrivit guvernatorului, accidentul a
fost provocat de o eroare a ºoferului
autobuzului.

Noaptea de miercuri spre joi a decurs într-un calm
relativ la Kiev, unde nu s-au semnalat confruntãri
între manifestanþi ºi poliþie, cu excepþia zgomotului
fãcut de exploziile petardelor aruncate de manifes-
tanþi ºi incendiul declanºat în strada Gruºevski, dupã
ce protestatarii au dat foc la anvelope, relateazã
ITAR-TASS. Flãcãrile s-au extins asupra unui imo-
bil, iar incendiul a fost stins abia în zori, în urma
intervenþiei Serviciului de Stat pentru Situaþii de Ur-
genþã. Demonstranþii au continuat ºi dupã aceasta
sã dea foc la anvelope ºi sã arunce cu petarde. Ieri
dimineaþã, potrivit observatorilor, circa 1.000 de per-
soane se aflau în strada Gruºevski, iar alte câteva
mii în Piaþa Independenþei, unde îºi consolidau ba-
ricadele ridicate. ªi încã de dimineaþã, manifestanþii
ºi poliþiºtii erau angajaþi într-o înfruntare tensiona-
tã, fiind despãrþiþi de baricada de pneuri incendiate,
în zona în care confruntãri violente, transformate
într-o adevãratã luptã de gherilã urbanã, s-au sol-
dat cu cinci morþi în ultimele zile. Câteva zeci de
manifestanþi, purtând cãºti de protecþie utilizate pe

Prima reuniune, de miercuri, între reprezentanþi ai
regimului sirian ºi ai opoziþiei în exil, ce urmãreºte
gãsirea unei soluþii politice pentru conflictul sânge-
ros din Siria, a fost dominatã de un veritabil rãzboi
al cuvintelor ºi de imposibilitatea gãsirii unei poziþii
comune cu privire la soarta preºedintelui sirian Bas-
har al-Assad, informeazã AFP, dupã debutul confe-
rinþei internaþionale de pace denumite Geneva II.
„Retoricã incendiarã”, „elucubraþii agresive”, acu-
zaþii de „trãdare”: conferinþa de pace Geneva II, de
la Montreux, Elveþia, a avut un început dificil, într-o
atmosferã tensionatã. Reuniþi pe malul Lacului Le-
man, reprezentanþi ai 40 de þãri ºi organizaþii nu au
avut nevoie de prea mult timp pentru a constata

Premierul britanic, David Cameron,
se confruntã cu o adevãratã „revol-
tã” în cadrul partidului pe care-l con-
duce pe tema controalelor la frontie-
rã, în contextul unei escaladãri a dez-
baterii privind „turismul pentru aju-
toare sociale”, au dezvãluit ieri surse
conservatoare. Zeci de parlamentari
ai puterii ameninþã sã voteze pentru
impunerea unor restricþii pe piaþa
muncii imigranþilor români ºi bulgari,
cu ocazia trimiterii în Camera Comu-
nelor, sãptãmâna viitoare, a unui pro-
iect de lege privind migrarea, un text
controversat iniþiat de Guvern, rela-
teazã „The Daily Express” în ediþia
online. Surse de rang înalt afirmã cã
încercãrile premierului de a-i tempera
pe conservatorii „rebeli” au eºuat. Un
reprezentant al aripii de dreapta a de-
clarat cã „ceea ce propune Guvernul
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ºantier sau cãºti de moto-
cicliºti, erau adunaþi pe
strada Gruºevski, în spa-
tele unui „zid” de foc ºi
fum, aruncând sporadic cu
pietre sau cocteiului Mo-
lotov. Deflagraþii se au-
zeau sporadic, provocate
aparent de tiruri cu grena-
de asurzitoare sau lacri-
mogene efectuate de for-
þele de ordine. Miercuri
seara, la o nouã Adunare
Popularã în Piaþa Indepen-
denþei, liderii opoziþiei au
anunþat crearea unui par-
lament alternativ — Rada
Popularã — destinat sã
devinã „unicul organ legi-
tim al poporului”. Preºe-

dintele Consiliului politic al partidului „Batkivºci-
na” („Patria”), Arseni Iaþeniuk, a dat un ultimatum
de 24 de ore puterii pentru a evita o baie de sânge.
La rândul sãu, liderul partidului „Udar” („Lovitu-
ra”), pugilistul Vitali Kliciko, i-a cerut preºedintelui
Viktor Ianukovici declanºarea alegerilor anticipate.
Autoritãþile ucrainene au dat clar de înþeles cã nu
acceptã limbajul ultimatumurilor, pledând în acelaºi
timp pentru un dialog constructiv cu opoziþia, pen-
tru a pune capãt confruntãrilor în centrul Kievului.
Într-un interviu acordat antenei locale a BBC, pre-
mierul ucrainean Mykola Azarov a declarat cã doi
manifestanþi au fost împuºcaþi miercuri la Kiev, atri-
buind unor presupuºi provocatori responsabilita-
tea pentru aceste crime. Mai multe media ucrainene
ºi strãine consemneazã însã cinci morþi, aºa cum a
relatat anterior France Presse, în timp ce RIA No-
vosti evocã trei morþi, citând informaþii neoficiale.
„Ancheta preliminarã a arãtat cã focurile de arme au
fost trase de sus, de pe acoperiº. Poliþia nu a fost
acolo. Se poate presupune cã au fost provocatori.

Cineva care a avut nevoie de un motiv pentru esca-
ladarea situaþiei”, a spus premierul Mykola Azarov,
citat de RIA Novosti. Prim-ministrul ucrainean a þi-
nut sã sublinieze cã poliþia nu a putut trage în pro-
testatari, deoarece forþele de ordine nu aveau arme
de foc asupra lor. Odatã cu escaladarea tensiunilor,
Uniunea Europeanã a ameninþat cã poate întrerupe
relaþiile oficiale cu Ucraina dacã se va confirma cã
forþele de ordine au tras în manifestanþi cu arme de
foc, dupã cum a spus vicepreºedintele Parlamentu-
lui European, Jacek Protasiewicz, citat de BBC Uk-
raina. „Informaþiile care vin din Ucraina sunt ºocan-
te. În cazul în care va fi confirmat faptul cã poliþia a
deschis focul împotriva manifestanþilor, relaþiile Uni-
unii Europene cu Ucraina se vor schimba radical.
Noi nu mai putem avea relaþii cu Ucraina ca ºi înain-
te. (...) Dialogul cu Ucraina se aflã în pericol ºi poate
fi întrerupt astãzi. Sângele pe strãzi schimbã totul”,
a afirmat Protasiewicz. Preºedintele Partidului Po-
pular European (PPE), Joseph Daul, a solicitat ieri
reunirea de urgenþã a Consiliului de Securitate al
ONU pentru discutarea situaþiei din Ucraina ºi a
fãcut apel la armatã sã refuze sã ia parte la oprimarea
manifestanþilor. Pe de altã parte, Rusia a anunþat,
tot ieri, prin purtãtorul de cuvânt al preºedintelui
Vladimir Putin, cã nu va interveni în situaþia din
Ucraina. „Credem cã nu avem dreptul sã intervenim
în afacerile interne ale Ucrainei în nici un mod. Este
absolut inacceptabil sã ne amestecãm în afacerile
interne” ale altei þãri, a declarat Dmitri Peskov într-
un interviu publicat pe site-ul tabloidului „Komso-
molskaia Pravda”. ªeful statului ucrainean, Viktor
Ianukovici, a cerut ieri desfãºurarea unei sesiuni
extraordinare a parlamentului, care, potrivit preºe-
dintelui forului legislativ, Vladimir Râbak, trebuie sã
discute despre demisia guvernului, cerutã de cãtre
opoziþie, relateazã AFP. Ianukovici l-a primit pe Râ-
bak ºi i-a cerut sã-i convoace pe deputaþi în vederea
unei „soluþii rapide” la criza actualã ºi pentru vali-
darea rezultatului negocierilor prevãzute cu opozi-
þia, potrivit unui comunicat al preºedinþiei.

Cameron se confruntã cu o adevãratã „revoltã”
în partid pe tema migranþilor din UE

nu este suficient”. Executivul ar urma
sã retrimitã acest proiect contestat în
Camera Comunelor marþi. Textul vizea-
zã sã restrângã accesul la prestaþii
sociale ºi servicii publice a imigranþi-
lor din state UE ºi sã faciliteze „de-
portarea” celor care încalcã legea. Un
numãr semnificativ de parlamentari
conservatori au ameninþat sã voteze
pentru un amendament aparþinând lui
Nigel Mills,  care cerea extinderea re-
stricþiilor pe piaþa muncii pentru bul-
gari ºi români pentru o perioadã de
cinci ani. Guvernul va încerca, sãptã-
mâna urmãtoare, sã domoleascã „re-
beliunea”, promiþând înãsprirea con-
troalelor la aderarea altor state la UE.
Însã mulþi parlamentari conservatori
sunt hotãrâþi sã exercite presiuni în
vederea restrângerii libertãþii circula-
þiei în statele membre ale Uniunii.

Conferinþa Geneva II: Dialog al surzilor la Montreux privind Siria
prãpastia uriaºã între actualul regim de la Damasc ºi
opoziþia sirianã în exil. În deschiderea conferinþei,
secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, s-a referit
la „o zi a speranþei”, venitã dupã trei ani de ciocniri
sângeroase, soldate cu peste 130.000 de morþi ºi
milioane de refugiaþi. Rusia ºi Statele Unite, care au
avut iniþiativa organizãrii acestei conferinþe, au ce-
rut, de asemenea, sirienilor sã profite de o oportuni-
tate „istoricã”. Odatã cu intervenþia secretarului de
stat american John Kerry, tonul s-a schimbat însã.
„Bashar al-Assad nu va face parte din guvernul de
tranziþie. Este imposibil, de neimaginat, ca omul care
a condus astfel de violenþe împotriva propriului
popor sã-ºi pãstreze legitimitatea de a guverna”, a

afirmat Kerry. La aceastã declaraþie, ºeful diploma-
þiei siriene, Walid Muallem, i-a replicat brusc: „Dom-
nule Kerry, nimeni nu are dreptul de a conferi sau
retrage legitimitatea unui preºedinte (...) cu excepþia
sirienilor”. Rusia ºi SUA au continuat astfel sã se
opunã interpretãrii principiilor prevãzute în iunie
2012, în cadrul primei conferinþe, de la Geneva. Oc-
cidentalii vorbesc despre formarea unui guvern de
tranziþie fãrã Bashar al-Assad, o condiþie respinsã
de ruºi ºi de sirienii pro-Assad. Reuniunea de la
Montreux urmeazã sã continue astãzi, la Geneva,
când la negocieri vor participa doar cele douã dele-
gaþii siriene ºi emisarul special al ONU ºi Ligii Ara-
be, Lakhdar Brahimi.
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20:30 101 Dalmaþieni II
22:00 Asterix la Jocurile

Olimpice
00:30 Omul întunericului II
02:15 Strãini printre noi
03:00 Observator (R)
03:45 Nikita (R)
05:30 America's Funniest Home

Videos
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
16:15 D-Paparazzi (R)
17:00 Cetatea ascunsã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
21:00 Cuscrii
23:00 Autobuzul lui Vârciu (R)
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Cetatea ascunsã (R)
03:45 WOWBiz (R)
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 10 ani de Local Kombat!
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri

mortale
23:00 Local Kombat Finala:

Benjamin Adegbuy - Pavel
Zhuravlev

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 Supraoamenii lui Stan Lee
07:30 Aºii amanetului
09:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
11:00 Rãzboiul depozitelor
13:00 Supraoamenii lui Stan Lee
13:30 Aºii amanetului
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
01:00 Rãzboiul depozitelor

TVR 1

VINERI - 24 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(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

07:35 Fata
09:10 Deºtepþii
10:40 Gardienii destinului
12:25 Madonna: The MDNA Tour
14:25 În bãtaia vântului
16:10 Hop-Þop
17:45 Paul. Un extraterestru

fugit de-acasã
19:30 Filme ºi vedete
20:00 Marile speranþe
22:05 Riposta
22:55 Apariþia

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Coroana de foc
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Masterchef
16:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Rambo III
22:15 ªtiu ce-ai fãcut astã-varã
00:15 Dragoste in ape tulburi
02:00 ªtiu ce-ai fãcut astã-varã

(R)
03:45 Apropo Tv (R)

07:30 Suflet de gheaþã (R)
08:30 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Îþi ordon sã mã iubeºti!
00:30 Poveºtiri adevãrate (R)
01:30 Furtuna din adâncuri

(R)
03:00 Îþi 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 Coana Mare: Aºa tatã,

aºa fiu
22:30 Pãcatele unui poliþist -

Ultimul apel: New Orleans
01:30 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 Paper Man
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Teo Show (R)
03:15 Paper Man (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 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Cupa sus, România!

Supercupa României 2013:
Steaua - Petrolul

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

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

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului
09:00 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
12:00 Aºii amanetului
13:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Aºii amanetului din

Louisiana
17:00 Extratereºtri antici
18:00 Aºii amanetului
19:00 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Rãzboiul transportatorilor
22:00 Pe urmele antichitãþilor
23:00 Extratereºtri antici
00:00 Rãzboiul depozitelor
01:00 Rãzboiul transportatorilor
02:00 Pe urmele antichitãþilor
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TVR 1

DUMINICÃ - 26 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 Teatru
19:00 Lozul cel mare
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Zâzania
22:55 Dincolo de celebritate
23:10 Marele Alb
01:00 Teatru (R)
02:00 Marele Alb (R)
03:45 Universul credinþei (R)
04:30 Simbolica (R)
04:35 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 Retrospectiva. 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)
02:10 Baltagul (R)

07:15 IMAX: Hubble 3D
08:00 Johnny English... se

întoarce!
09:40 Hoþul de cuvinte
11:25 Cãþelul detetectiv
13:00 Dreptate la înãlþime
14:45 O chema Sarah
16:25 Cvartet
18:05 Descendenþii
20:00 Rãmâi cu mine
20:50 Iron Man - Omul de oþel 3
23:00 Detectivii din Louisiana
00:00 Riposta
00:50 Armata celor 12 maimuþe
02:55 În ceaþã
05:00 Doina groparilor
06:00 Dreptate la înãlþime

07:00  ªtirile Pro Tv
10:00 Un bãiat de milioane

(R)
12:00 Gossip Girl: Intrigi la

New York
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Un alt început
15:15 Tineri însurãþei (R)
17:15 Dennis, pericol public

(R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Pe jumãtate mort
22:15 Camera de refugiu
00:15 Pe jumãtate mort (R)
02:00 Camera de refugiu (R)
04:00 Dupã 20 de ani (R)
05:00 România, te iubesc! (R)

07:30 Suflet de gheaþã (R)
08:30 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (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 Cununa de lacrimi
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

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.

09:00 101 Dalmaþieni II (R)
10:30 America's Funniest Home

Videos
11:00 Te pui cu blondele (R)
13:00 Observator
13:30 Asterix la Jocurile Olimpice

(R)
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Totul e permis
22:30 Scary Movie
00:30 Ceremony
02:15 Observator (R)
03:00 Nikita (R)
04:15 Scary Movie (R)
06:00 Observator

08:30 Campionul

09:45 Pastila de râs (R)

10:30 Cuscrii (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 Conspiraþie ºi trãdare

00:00 ªtirile Kanal D (R)

01:00 D-Paparazzi (R)

01:45 Ochii din umbrã (R)

03:00 Conspiraþie ºi trãdare

(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 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Lovituri Mortale "Invinci-

bilii României"
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri

mortale
23:00 Local Kombat Finala:

Raul Catinas - Paul Slowinski
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
01:00 Rãzboiul depozitelor
02:00 Fantomele istoriei
03:00 Oamenii cu topoare

TVR 1

LUNI - 27 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)

07:40 O chema Sarah
09:20 Cvartet
11:00 Descendenþii
12:55 Iron Man - Omul de oþel 3
15:05 Curajosul Kelly
16:25 Sora mea
17:55 Madagascar 3: Fugãriþi

prin Europa
19:30 Pe platourile de filmare
20:00 Willard
21:40 Betoniera
22:00 Detectivii din Louisiana
23:00 Isterie
00:40 Rãzbunarea unui erou

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

New York (R)
11:00 Un alt început (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Întreabã-i pe copii!
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Inamicul din umbrã
22:15 ªtirile Pro Tv
22:45 Hidra ucigaºã
00:30 CSI: New York -

Criminaliºtii

07:30 Suflet de gheaþã (R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00 Maricruz - în culisele

succesului (R)
12:00 Santa Diabla (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 Cununa de lacrimi
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 REVIZIE TEHNICÃ
06:00 100 de poveºti celebre

(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 ºi 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 Foc încruciºat

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 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã (R)

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 Viitorul, Azi

13:00 Mondenii (R)

14:00 Vacanþã ºi terapie (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
22:00 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 Fotbal: Rezumate Olanda
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 Cupa sus, România!

Finala Cupa României 2011:
Steaua - Dinamo

21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Glory Super Fight

Series: Mourad "The Silent
Power" Bouzidi-Saulo Cavalari

23:00 Bellator: Gladiatorii:
Alexander "Storm" Shlemenko -
Doug "The Rhino" Marshal

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Wrestling SMACK
02:30 Fotbal: Rezumate Olanda
03:30 Ora exactã în sport
04:00 ªtiri Sport.ro



cuvântul libertãþii / 13vineri, 24 ianuarie 2014 programe TV

TVR 1

MARÞI - 28 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:

Pictorul de la Curte
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 Laura zambeºte

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

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Georgia – Din dragoste

pentru vin
10:00 Micuþa Zorro (R)
10:50 Poate nu ºtiai
11:00 5 minute de istorie (R)
11:10 Teatru * Chiriþa în provincie

– de Vasile Alecsandri (R)
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 5 x 5 minute de istorie (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Memorialul durerii
16:00 Micuþa Zorro
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Televiziunea, dragostea

mea
18:00 Telejurnal
19:00 Spania – Pompierii din Cer
20:00 Destine ca-n filme
21:00 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo, ediþia
a 35-a, 2011

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

07:20 Sora mea
08:50 Senna
10:35 Liga dreptãþii: Crizã pe

cele douã Pãmânturi
11:50 Rapsodie în roz
13:25 Hop-Þop
15:00 Ruby Sparks
16:45 Jaf... la turnul mare
18:30 Ziua Recunoºtinþei în

familie
20:00 Ultima misiune
21:25 Rãmâi cu mine
22:15 Dupã dealuri
00:45 Banshee

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Întreabã-i pe copii! (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Mihai Viteazul
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:15 Detectiv fãrã voie
22:15 ªtirile Pro Tv
22:45 Inamicul nevazut 1
00:30 CSI: New York -

Criminaliºtii
01:30 ªtirile Pro Tv (R)
03:00 Masterchef (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 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (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 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:30 Regina (R)
01:30 Poveºtiri adevãrate (R)
02:30 Poveºtiri de noapte (R)
03:00 Cancan.ro (R)
03:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!

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

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 Supremaþia 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 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Cupa sus, România!

Finala Cupa României 2011:
Steaua - Dinamo

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 Cupa sus, România!

Finala Cupa României 2012:
Dinamo - Rapid

21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Glory Superstars
22:30 Sport Sângeros
23:30 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului
10:00 Aºii amanetului din

Louisiana
11:00 Extratereºtri antici
12:00 Aºii amanetului
13:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Rãzboiul depozitelor: Texas
17:00 Extratereºtri antici
18:00 Aºii amanetului
19:00 Rãzboiul depozitelor
20:00 Aºii amanetului
21:00 Rãzboiul depozitelor: Texas
22:00 Rãzboiul depozitelor
23:00 Vikingii

TVR 1

MIERCURI - 29 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 Când se zideau catedralele
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
23:30 Dragoste interzisã

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

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Spania – Pompierii din

Cer (R)
10:00 Micuþa Zorro (R)
10:50 Poate nu ºtiai
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
14:00 Pescar hoinar (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 D'ale lu' Miticã (R)
16:00 Micuþa Zorro (R)
16:45 Handbal masculin.

Campionatul European
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Televiziunea, dragostea

mea
18:00 Telejurnal
19:00 Satele plutitoare din Golful

Halong
20:10 Vine Olimpiada albã.

Sochi 2014
21:30 M Magazin
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:15 Omul invizibil

07:35 Ruby Sparks
09:15 Jaf... la turnul mare
12:25 Ei au vorbit
13:30 Paul. Un extraterestru

fugit de-acasã
15:15 Avem un zoo!
17:15 Copacabana
19:00 Salutare, doamnelor!
19:30 Secþia de geriatrie
20:00 Rãmâi cu mine
20:50 Iron Man - Omul de oþel 3
23:00 Detectivii din Louisiana
00:00 Silent Hill: Revelaþia 3D

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 Paradisul furat
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 Rãzbunatorul
22:15 ªtirile Pro Tv
22:45 Inamicul nevazut 1
00:30 CSI: New York -

Criminaliºtii
01:30 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Masterchef (R)

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

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

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 prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Inima nu respectã reguli

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Jumãtatea mea ºtie (R)

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Teo Show (R)

03:15 WOWBiz (R)

04:45 Pastila de râs (R)

05:15 Inima nu respectã reguli

(R)

06:15 Poveste de familie

07:00 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
21:00 Oamenii mlaºtinilor

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 Cupa sus, România!

Finala Cupa României 2012:
Dinamo - Rapid

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 Cupa sus, România!

Finala Supercupa României 2012:
Dinamo - CFR

21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Glory Superstars
22:30 Boxbuster: Wladimir

Klitschko
23:30 Wrestling SMACK
00:30 ªtiri Sport.ro
01:00 Wrestling WWE NXT Next

Generation
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Filmele din perioada 24.01 - 30.01.2014

JOI - 30 ianuarie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

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

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Satele plutitoare din Golful

Halong (R)
10:00 Micuþa Zorro (R)
10:50 Poate nu ºtiai
11:00 5 minute de istorie
11:10 Vine Olimpiada albã

(R)Sochi 2014. Prezintã Andreea
Rãducan

12:30 Energia globalã
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 M Magazin
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Ferma (R)
15:50 5 minute de istorie (R)
16:00 Micuþa Zorro
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Televiziunea, dragostea

mea
18:00 Telejurnal
19:00 Prin deºertul Gobi pe cãmilã
20:10 The Penny Promise
21:50 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii

08:00 Copacabana
09:45 Iron Man - Omul de oþel 3
11:50 Simte-te ca acasã
13:30 Aventuri sub clar de lunã
15:05 Poveste de Crãciun 2
16:30 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
18:15 Bãrbaþi în negru 3
20:00 Odã pentru elefanþi
20:45 Sparkle
22:40 Cronici
00:05 Riposta
00:55 Rãmâi cu mine
01:45 Misionarul rãzboinic
03:55 Total Recall. Memorie

programatã
06:00 Categoria grea în acþiune

7:00 ªtirile Pro TV
10:05 Tânãr ºi neliniºtit
11:00 Paradisul furat
13:00 ªtirile Pro TV
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Dragostea, un teren

înºelãtor
17:00 ªtirile Pro TV
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro TV
20:30 Nea Mãrin Miliardar
22:15 ªtirile Pro TV
22:45 Domnul Brooks(
1:00 CSI New York - Criminaliºtii
2:00 ªtirile Pro TV (R)

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

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

09:15 Români de succes (R)
09:30 Acasã în bucãtãrie (R)
10:15 My Name Is Earl (R)
11:00 Bine, dragã! (R)
12:00 The Unit (R)
13:15 Români de succes
13:30 La Mãruþã
15:00 Bine, dragã!
16:00 The Unit
17:00 La bloc (R)
18:00 M.A.S.H. (R)
19:00 My Name Is Earl
20:00 La bloc
21:00 M.A.S.H.
22:00 Ironia sorþii
23:45 Prison Break
00:30 Prison Break
01:30 Misteriosul John Doe
02:15 Ironia sorþii (R)
04:15 Prison Break (R)
05:00 Misteriosul John Doe
2002, SUA, Dramã, Mister, SF
05:45 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 Pasãrea pe sârmã

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 prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Inima nu respectã reguli

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Autobuzul lui Vârciu (R)

21:45 Asta-i România!

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Teo Show (R)

03:15 WOWBiz (R)

04:45 Pastila de râs (R)

05:15 Inima nu respectã reguli

(R)

06:15 Poveste de familie

07:00 Danni Lowinski
08:00 Regina cumpãrãturilor (R)
09:30 Anchetã militarã (R)
10:30 Fii pe fazã! (R)
12:00 Poveºti din jurul lumii
12:30 Teleshopping
13:00 Mondenii (R)
14:00 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Focus
15:30 Focus Monden (R)
16:00 Regina cumpãrãturilor
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Jocul terorii
22:00 Mondenii
22:30 Trãsniþi din NATO
23:15 Focus Monden
23:45 Fii pe fazã!
00:30 Anchetã militarã
01:30 Frumoasa Ceci
03:00 Focus (R)
03:30 Regina cumpãrãturilor (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Trãdaþi în dragoste
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Cupa sus, România!

Finala Supercupa României 2012:
Dinamo - CFR

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 Cupa sus, România!

Supercupa României 2013:
Steaua - Petrolul

21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Glory Superstars
22:30 Wrestling WWE PPV TLC:

Tables, Ladders and Chairs
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului
10:00 Oamenii cu topoare
11:00 Extratereºtri antici
12:00 Aºii amanetului
13:00 Rãzboiul depozitelor
17:00 Extratereºtri antici
18:00 Aºii amanetului
19:00 Rãzboiul depozitelor
20:00 Oamenii mlaºtinilor
21:00 Extratereºtri antici
23:00 Supraoamenii lui Stan Lee
00:00 Rãzboiul depozitelor
01:00 Extratereºtri antici
03:00 Supraoamenii lui Stan Lee
04:00 Rãzboiul depozitelor

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

The Nut Job: Goana dupã aluneThe Nut Job: Goana dupã aluneThe Nut Job: Goana dupã aluneThe Nut Job: Goana dupã aluneThe Nut Job: Goana dupã alune

Amanþii pasageriAmanþii pasageriAmanþii pasageriAmanþii pasageriAmanþii pasageri

Ore de spectacol:

24 ian. - 14:00

25-26 ian. - 12:00;
14:00

27-30 ian. - 14:00

Proiecþie 3D

Un poliþist
ºi jumãtate

Ore de spectacol:

16:30

Eu,
Frankenstein

Ore de spectacol:

19:00; 21:15

Proiecþie 3D

Ore de spectacol:
12:00;14:00; 16:00; 18:00;
20:00
Gen film:Comedie
Cu:Penélope Cruz, Javier
Cámara, Cecilia Roth,
Lola Duenas, Raúl Aréva-
lo, Antonio Banderas
Regizor:Pedro Almodóvar

Descriere:
O defecþiune tehnicã pune în pericol vieþi-
le celor de la bordul zborului 2549. Piloþii
încearcã, alãturi de colegii lor din turnul
de control, sã gãseascã o soluþie. Însoþito-
rii de zbor ºi ºeful lor sunt personaje neo-
biºnuite, baroce, care încearcã sã uite de
problemele personale ºi se dedicã trup ºi
suflet sarcinii de a face zborul cât mai
plãcut pentru pasagerii lor, în aºteptarea
soluþiei. Viaþa printre nori este la fel de
complicatã ca ºi cea de la sol ºi, din…

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 catedralele
11:30 Superconsumatorul (R)
12:00 Europa mea (R)
12:30 Descoperã Europa ta! (R)
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Akzente
16:50 Lozul cel mare.
17:45 Dispãruþi fãrã urmã (R)
18:15 Maºini, teste ºi verdicte (R)
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 O datã-n viaþã (R)
22:55 Oameni care au schimbat

Lumea
00:10 Waking Madison
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Anunþul tãu!
S.C. PIEÞE SI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
anunþã: Având în vedere solicitãrile fã-
cute la sediul societãþii, cu privire la în-
chirierea unei suprafeþe de teren de
aproximativ 2000 mp, rugãm pe cei in-
teresaþi sa depunã ofertele la secreta-
riat pânã la data de 27.01.2014. Mentio-
nãm cã preþul este de 30 lei/mp/luna.
NICK S.P.R.L Craiova în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei S.C.
EXTENSIV COM S.R.L. vinde la li-
citaþie publicã cu strigare urmãtoa-
rele bunuri: - imobil baza sportivã
„stadion extensiv” situat in Craio-
va str. N. Romanescu nr. 35, jude-
þul Dolj copmpus din: teren intra-
vilan cu suprafaþã de 39.641,332
mp; construcþii edificate pe aces-
ta: sediu administrativ c1, magazii
c2, c3, spãlãtorie c4, grupuri sani-
tare c5, c8, depozit c6, tunel – pa-
saj acoperit c7. Preþ de pornire la
licitaþie 26.332.850 lei. Terenurile si
construcþiile enumerate mai sus se
vand in bloc. Preþurile de pornire
la licitaþie nu includ tva. Licitaþia
va avea loc în data de 25.01.2014
ora 13°° la sediul lichidatorului ju-
diciar din Craiova, Calea Bucureºti
nr. 15 b jud. Dolj de unde se poate
achiziþiona si caietul de sarcini. În
caz de neadjudecare licitaþia se va
relua la datele de 10.02.2014,
25.02.2014 ora 13°°. Licitaþiile vor
continua la un interval de 2 saptã-
mâni pâna la adjudecare. Orice
persoanã care pretinde vreun
drept asupra bunurilor scoase la
vânzare este invitatã sa anunte in
scris lichidatorul judiciar pânã cel
mai tarziu la data si ora licitaþiei si
sa faca dovada dreptului respec-
tiv. Informaþii suplimentare ºi caie-
tul de sarcini pot fi obþinute de la
sediul lichidatorului judiciar din
Craiova, Calea Bucureºti nr. 15 b,
tel. 0251.415.158, fax: 0251.418.919
e-mail: nicksprl@yahoo.com.

OFERTE SERVICIU
CHIC Salon Grã-
dina Botanicã, an-
gajeazã coafezã.
Telefon: 0761/
418.493.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
Execut lucrãri la
cererea clientului.
Telefon: 0767/
233.157; 0751/
059.638.
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la
domiciliul clientu-
lui, asigur garan-
þie. Telefon: 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

PROPRIETAR,
vând garsonierã,
ultracentral.  Tele-
fon: 0723/065.620.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere, parter, pre-
tabil firmã, Calea
Severinului Tele-
fon: 0767/656.269.
Particular vând
apartament 2 ca-
mere, etj 2/4, zona
Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.
Vând apartament
Brazdã, 2 deco-
mandate. Telefon:
0770/901.283.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere zona 1 Mai
cu îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0758/347.623.

CASE
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri,
strada Râului, nr.
162, vad comer-
cial, cadastru. Tele-
fon: 0764/735.304.
Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansar-
dã nefinisatã. Tele-
fon: 0769/969.604.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centra-
lã, sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.

Vând casã Ford,
preþ 33000 Euro, 2
camere, 78 mp lo-
cuibili, baie, bucã-
tãrie, teren 200 mp,
puþ forat, centralã
pe lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.
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 co-
muna Giurgiþa. Tele-
fon: 0755/953.397.
Vând casã Câm-
pia Islaz cu teren
320 m. Telefon:
0351/178.898.

TERENURI
Vând teren 400mp
în Segarcea, intra-
vilan, cu cadastru,
strada Unirii, nr.
29F (în spatele li-
ceului). Telefon:
0251/428.415;
0743/510.255.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.



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

superior, 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.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la
600 mp de Lacul Tan-
chiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure
– Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea
asfaltatã, apã, posi-
bilitate energie +
alte avantaje. Tele-
fon: 0785/336.241.

Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/
222.518.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU
C O M E R C I A L
Brazdã, 26500
Euro. Telefon:
0763/690.698.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
3 camere decoman-
dat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsoni-
erã Craiova. Tele-
fon: 0251/231.143.
Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 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 WV Golf 3,
1996, 12400 Euro,
negociabil. Tele-
fon. 0762/621.066.

Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, cu-
loare gri metalic, 6
trepte, turbo-diesel,
motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%,
preþ 2500 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0753/948.440.

UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, sta-
re foarte bunã. Tele-
fon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player
- 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând 2 maºini de
spãlat Indesit 400
lei bucata. Telefon.
0769/690.918.
Vând ladã frigorificã
5 sertare ,stare foar-
te bunã, asigur ga-
ranþie 1 an. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.
Vând goblenuri. Te-
lefon: 0770/862.007.

Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320
litri, piei bovinã ve-
lurate, piese Dacia
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon.
0251/415.863;
0765/027.337.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþi-
onale, ceasuri de
masã ºi o pendu-
lã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector
pentru un aparat de
încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Tele-
fon: 0729/092.211.

Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor co-
lor diagonalã 30 cm -
100 lei, motor maºi-
nã spãlat Albalux,
maºinã cu pedale pen-
tru copii 50 lei. Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5
II E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare plu-
ºate, mochetã, hai-
ne din piele, maºi-
nã de cusut, galerii
sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Tele-
fon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute 25
lei, garniþã de unturã
cu capac smãlþuitã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 24 ianuarie 2014

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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 baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã
polizor 250/20/25
mm, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, an-
samblu ax volan ºi
contact cu cheie Da-
cia 1310. Telefon:
0251/427.583.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca,
lângã poartã. Tele-
fon: 0351/805.111,
dupã ora 20.00.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri,
2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiu-
ne 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emaila-
tã, pe lemne ºi gaze,
ºamotatã  tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.

Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã
sufragerie 6 persoa-
ne, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi
pentru varzã. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fie-
rãrie maºini de cu-
sut nemþeºti, româ-
neºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negocia-
bil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.

Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/kg,
2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.

Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pãdu-
re situatã în Ocne-
le Mari pe garsoni-
erã în Craiova, Vâl-
cea. Telefon: 0741/
078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz
de Satu Mare,
vechi dar funcþi-
onal. Telefon:
0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã
o fatã la aparta-
ment 3 camere cu
centralã Craioviþa
Nouã. Telefon:
0766/328.569.

Închiriez aparta-
ment 2 camere ul-
tracentral, ultralux,
toate dotãrile, inter-
net, AC. Telefon.
0762/109.595.
Particular, închiriez
apartament 2 ca-
mere zona Corniþo-
iu, 150 euro nego-
ciabil. Telefon:
0770/935.848.
Garsonierã mobi-
latã et. 1/5, Bucu-
reºti –Vitan. Ex-
clus agenþie, 230
Euro / lunã serio-
zitate. Telefon:
0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL,
Centru vânzare
maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.

MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã
vicii caut sufletul
pereche pentru
convieþuire, vârsta
55-65 ani. Telefon:
0733/748.576.
Domn serios  52 ani
cu serviciu caut
doamnã serioasã
pentru prietenie even-
tual cãsãtorie. Telefon:
0785/ 103.411; 0740/
895.691.
CONDOLEANÞE
Asociaþia Naþiona-
lã a Cadrelor Mili-
tare în Rezervã ºi
Retragere din MAI
Filiala Dolj regretã
trecerea în nefiin-
þã a agentului ºef
principal LAZÃR
OPRIÞA, un bun
coleg ºi este alã-
turi de familia îndo-
liatã. Dumnezeu
sã-l odihneascã în
pace!
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Pe 7 în Premiership, la mare
distanþã de liderul Arsenal (11
puncte),  plus eliminatã de
Swansea încã din “16”-imile
Cupei Angliei, Manchester Uni-
ted a mai pus o piatrã la teme-
lia unui sezon negru, pãrãsind,
miercuri searã, ºi Cupa Ligii,
în faza semifinalelor. Fapt cu
atât mai dureros cu cât s-a pe-
trecut tot în faþa propriilor fani,
ca ºi cu Swansea, beneficiara
numindu-se de aceastã datã
codaºa Sunderland.

Dupã succesul cu 2-1 din
tur, “pisicile negre” au jucat
curajos ºi pe “Old Trafford”,
însã s-au vãzut conduse la pa-
uzã cu 1-0, urmare a unei reu-

United a trãit o nouã deziluzieUnited a trãit o nouã deziluzieUnited a trãit o nouã deziluzieUnited a trãit o nouã deziluzieUnited a trãit o nouã deziluzie
Sunderland, în finala Cupei Ligii, la capãtul unui meci de neuitat

ºite semnate de fundaºul Jon-
ny Evans (37).

Cum în Cupa Ligii golurile
marcate în deplasare nu se iau
în calcul decât dupã 120 de mi-
nute, s-a ajuns în prelungiri. La
fel ca ºi în sfertul de finalã cu
Chelsea, Sunderland a marcat în
secvenþele de final (119), când
David De Gea a scãpat în poar-
tã o minge facilã ºutatã de Bar-
dsley, iar United era eliminatã.

Totuºi, trupa tot mai contes-
tatului David Moyes (foto) a
mai gãsit puterea de a puncta
pentru 2-1 prin Chicharito Her-
nandez (120+1), o umbrã pânã
atunci, ºi soarta calificãrii
urma sã se decidã la loviturile

de departajare.
Craig Gardner, Danny Wel-

beck ºi Steven Fletcher au ratat
incredibil primele trei ºuturi,
dupã care Darren Fletcher a
adus-o pe United în avantaj.
Marcos Alonso a egalat la unu,
apoi puºtiul de 18 ani Adnan
Januzaj a irosit un nou penalty.
Sud-coreeanul Seung-Yong Ki a
punctat pentru 2-1 în favoarea
lui Sunderland, dupã care Phil
Jones, Adam Johnson ºi Rafael
au ratat ultimele trei execuþii, iar
echipa lui Gustavo Poyet s-a
calificat în prima sa finalã din
1992 încoace.

În ultimul act de pe Wembley,
programat în 2 martie ºi transmis

în direct de Digi Sport, Sunder-
land va întâlni echipa lui Costel
Pantilimon, Manchester City, tri-

umfãtoare fãrã drept de apel în
faþa lui West Ham (6-0, 3-0).

MARIUS CÎRSTOV

Miercuri, competiþia KO din
Hexagon a produs trei uriaºe sur-
prize. Capul de afiº a fost þinut de
Paris Saint-Germain, eliminatã
chiar pe „Parc des Princes” de
Montpellier, scor 1-2. Congre
(20) ºi Montano (69) au punctat

Marþi: Roma – Juventus 1-0 (Gervinho
79).

Miercuri: Milan – Udinese 1-2 (Balotelli
7 / Muriel 41 pen., N. Lopez 78).

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Fiorenti-
na – Siena (II).

29 ianuarie, 21:45: Napoli – Lazio.
Program semifinale, în dublã manºã (5/

12 februarie): Udinese – Fiorentina/Siena,
Roma – Napoli/Lazio.

CUPA REGELUI SPANIEI –
SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Marþi: Espanyol – Real Madrid 0-1 (Benzema 25).
Miercuri: Sociedad – Santander (III) 3-1 (M. Gonzales 4, 33, Vela

62 / M. Kone 83), Levante, Barcelona 1-4 (El Zhar 31 / Juanfran 53
aut., Tello 60, 81, 86).

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Atl. Madrid – Bilbao.
Returul se va disputa sãptãmâna viitoare, 28/30 ianuarie.
Program semifinale (5/12 februarie): Levante/Barcelona – Socie-

dad/Santander, Espanyol/Real M. – Atl. Madrid/Bilbao.

Trei super-favorite, în frunte
cu PSG, out din competiþie

pentru vizitatori, în timp ce reuºi-
ta liderului la zi din Ligue 1 a venit
din partea lui Cavani (30). Tou-
louse ºi deþinãtoarea trofeului,
Bordeaux, au fost celelate pãþite,
cele douã umplându-se de ruºine
pe terenul unor formaþii din eºa-

loane mult inferioare. Toulouse a
capotat în faþa lui Moulins (Liga a
4-a), scor 1-2, dupã ce a condus
cu 1-0 la pauzã, iar Bordeaux, ºi
mai rãu, în faþa Fa Ile Rousse
Monticello (Liga a 5-a), 3-4 la lo-
viturile de departajare, 0-0 la ca-
pãtul celor 120 de minute.

Alte rezultate consemnate
marþi ºi miercuri: Ajaccio – Caen
(II) 0-2, Lens (II) – Bastia 2-1
prel., Angers (II) – Sochaux 1-0,
Boulogne (III) – Rennes 0-2, Sete
(V) – Jura Sud (IV) 2-0, Iris Club
de Croix (V) – Lille 0-3, Concar-
neau (IV) – Guingamp 2-3 prel.,
CA Basttia (II) – Niort (II) 2-2, 5-
4 l.d., Marseille – Nice 4-5, Monts
Or Azergues (IV) – Monaco 0-3,
Yzeure (IV) – Lyon 1-3.

Asearã, dupã închiderea edi-
þiei: Auxerre (II) – Dijon (II),
Cannes (IV) – Plabennec (IV).

MARIUS CÎRSTOV

CUPA ITALIEI – SFERTURI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Internaþionalul spaniol Juan
Mata, nu s-a antrenat miercuri
cu echipa sa de club, Chelsea,
ºi se pare cã acesta ºi-ar fi
anunþat deja colegii cã o
despãrþire între el ºi clubul
londonez este iminentã. Man-
chester United este echipa
interesatã de serviciile internaþi-
onalului spaniol, ºi se pare cã s-
a ajuns deja la un acord între
cele douã cluburi pentru suma
de 40 de milioane de lire
sterline. Juan Mata a ajuns la
Chelsea în vara anului 2011, de
la Valencia, contra sumei de 23
de milioane de euro. Conform
expertului Sky Sport, Guilleme
Balague, se pare cã un contract
va fi semnat pânã la sfârºitul
acestei sãptãmâni, urmând ca
jucãtorul sã efectueze vizita
medicalã luni, 27 ianuarie.
Pentru Juan Mata, transferul la
Manchester United reprezintã o

Septuplul campion mondial
de Formula 1, pilotul german
Michael Schumacher, se aflã
în continuare în comã indusã
de pe data de 29 Decembrie
2013, în urma accidentului de
ski pe care l-a suferit în Alpii
francezi. Schumacher a sufe-
rit între timp douã operaþii la
nivelul creierului ºi se aflã de
mai mult de trei sãptãmâni in
comã indusã, la spitalul uni-
versitar din Grenoble. Starea
pilotului este în continuare cri-
ticã dar stabilã. Mai mulþi ne-
urologi au avertizat cã un sce-
nariu tragic s-ar putea produ-
ce in cazul sãu, conform unui site
austriac de ºtiri. Medicul neurolog
Jean-Marc Orgogozo, profesor al
Universitãþii de Neurologie din Bor-
deaux, a avertizat cã în asemena
situaþii, cu cât timpul în care pa-
cientul se aflã în comã creºte, ºan-
sele sale de recuperare scad. Mai
mult, a apãrut ipoteza cã Schuma-
cher ar putea suferi de sindrom

Juan Mata la Manchester Utd

oportunitate de a juca titular,
fapt care l-ar face sã intre în
atenþia antrenorului echipei
naþionale a Spaniei, pentru a

face parte din lotul care se va
deplasa la Campionatul Mondial
din Brazilia.

LAURENÞIU CANÞÃR

Scenariu sumbru
pentru Schumacher

apalic, dacã va fi scos din coma
indusã. Sindromul apalic,este o
afecþiune pentru care nu existã tra-
tament ºi aduce pacientul intr-o
stare vegetativã, în care nu se poate
hrãni singur. Conform medicilor
neurologi, ºansele de recuperare a
celor care suferã de acest sindrom
sunt mai mici de 50%.

LAURENÞIU CANÞÃR

CUPA FRANÞEI – „16”-IMI DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ
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CUPA ANGLIEI –
„16”-IMI DE FINALÃ

Astãzi: Arsenal (I) – Coventry (III) –
21:45, Nottingham (II) – Preston (III) –
22:00.

Mâine: Bournemouth (II) – Liverpool (I)
– 14:45, Sunderland (I) – Kidderminster
(V), Bolton (II) – Cardiff (I), Southamp-
ton (I) – Yeovil (II), Huddersfield (II) –
Charlton (II), 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) – toa-
te 17:00, Stevenage (III) – Everton (I) –
19:30.

Duminicã: Sheffielld Utd (III) – Fulham
(I) – 15:00, Chelsea (I) – Stoke (I) – 17:30.

În caz de egalitate, meciurile se rejoacã.

BUNDESLIGA –
ETAPA A 18-A

Astãzi: M’gladbach – Bayern (21:30).
Mâine: Dortmund – Augsburg, Stuttgart

– Mainz, Wolfsburg – Hannover, Nurnberg
– Hoffenheim, Freiburg – Leverkusen (toa-
te 16:30), Frankfurt – Hertha (19:30).

Duminicã: Werder – Braunschweig
(16:30), Hamburg – Schalke (18:30).

1. Bayern* 44 10. Stuttgart* 19
2. Leverkusen 37 11. Werder 19
3. M’gladbach 33 12. Hoffenheim 18
4. Dortmund 32 13. Hannover 18
5. Wolfsburg 30 14. Hamburg 16
6. Hertha 28 15. Frankfurt 15
7. Schalke 28 16. Freiburg 14
8. Augsburg 24 17. Nurnberg 11
9. Mainz 24 18. Braunschw.11

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 21-A

Astãzi: Celta – Betis (22:00).
Mâine: Real M. – Granada (17:00), Valla-

dolid – Villarreal (19:00), Valencia – Espa-
nyol (21:00), Sevilla – Levante (23:00).

Duminicã: Almeria – Getafe (13:00), Osa-
suna – Bilbao (18:00), Rayo – Atletico
(20:00), Barcelona – Malaga (22:00).

Luni: Sociedad – Elche (23:00).
1. Barcelona 51 11. Levante 24
2. Atletico 51 12. Getafe 24
3. Real 50 13. Osasuna 22
4. Bilbao 39 14. Malaga 21
5. Villarreal 37 15. Elche 21
6. Sociedad 33 16. Celta 19
7. Sevilla 31 17. Almeria 19
8. Espanyol 25 18. Valladolid 16
9. Valencia 24 19. Rayo 16
10. Granada 24 20. Betis 11

LIGUE 1 –
ETAPA A 22-A

Astãzi: Lille – Rennes (21:30).
Mâine: Guingamp – Paris SG (18:00),

Ajaccio – Sochaux, Montpellier – Nice,
Nantes – Reims, Toulouse – Bastia, Valen-
ciennes – Lorient (toate 21:00).

Duminicã: Lyon – Evian TG (15:00), Bor-
deaux – St. Etienne (18:00), Monaco – Mar-
seille (22:00).

1. Paris SG 50 11. Toulouse 28
2. Monaco 45 12. Bastia 27
3. Lille 40 13. Nice 27
4. St. Etienne 37 14. Guingamp 25
5. Marseille* 32 15. Rennes 23
6. Nantes 32 16. Montpellier 21
7. Reims 32 17. Evian TG 21
8. Lyon 31 18. Valencien.* 17
9. Bordeaux 31 19. Sochaux 11
10. Lorient 30 20. Ajaccio 9
* - un meci mai puþin.

Digi Sport 1
18:00 – HANDBAL (M) –

Liga Naþionalã: Steaua – Poli Ti-
miºoara / 22:00 – FOTBAL –
Camp. Spaniei: Celta – Betis.

Digi Sport 2
18:00 – BASCHET (M) –

Euroliga, Top 16: Lokomotiv
Kuban Krasnodar – Zalgiris Kau-
nas / 19:45 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: Energia Rovinari
– „U” Mobitelco Cluj / 21:30 –
FOTBAL – Camp. Franþei: Lille
– Rennes.

Digi Sport 3
18:00 – VOLEI (F) – Divizia

A1: Rapid – Alba Blaj / 21:30 –
BASCHET (M) – Euroliga, Top
16: Laboral Kutxa Vitoria –
Olympiacos Pireu.

Dolce Sport 1
21:30 – FOTBAL – Camp.

Franþei: Lille – Rennes / 3:00 –
BASCHET NBA: Chicago Bulls

Stanislas Wawrinka (favorit numãrul 8)
s-a calificat, ieri, în premierã, în ultimul act
al unui turneu de Mare ªlem, dupã ce a tre-
cut, într-un meci de mare luptã, de cehul
Tomas Berdych (favorit 7), scor 6-3, 6-7
(1), 7-6 (3), 7-6 (4).

A fost a 9-a victorie a lui Wawrinka (28
de ani) în faþa lui Berdych, în 14 meciuri, 7
dintre acestea venind în ultimele 8 ciocniri.

Elveþianul avea drept cea mai bunã per-
formanþã pânã acum o semifinalã la US
Open 2013, când a cedat în 5 seturi în faþa
lui Novak Djokovici. Acelaºi adversar din
sfertul de finalã de marþi, când s-a rãzbu-
nat, impunându-se de asemenea în maxi-
mum de seturi (9-7 în decisiv). Anterior,
Wawrinka trecuse rând pe rând pe kazahul
Andrey Golubev (1-0 la seturi ºi 4-1 în ac-
tul 2, abandon), de columbianul Alejandro
Falla (3-1), de canadianul Vasek Pospisil
(fãrã a juca, profitând de-o accidentare a
acestuia) ºi de spaniolul Tommy Robredo
(3-0).

„Este uimitor, chiar nu ºtiu ce sã spun.
Nu mã aºteptam sã ajung pânã în finalã,
sunt cu adevãrat fericit”, a declarat
Wawrinka la finele meciului de pe
„Rod Laver”.

“Am servit bine ºi am încercat sã
fiu agresiv, pentru cã el este un ju-
cãtor bun, rapid ºi foarte greu de bã-
tut”, a mai spus Wawrinka, care n-a
pierdut nici un game pe propriul ser-
viciu (Berdych a pierdut doar unul,
evident, în primul set).

Avem un “new entry”
ºi la feminin!
“Supersonica”
Cibulkova & Na Li

Spre deosebire de competiþia bã-
ieþilor, la fete s-au stabilit ambele fi-
naliste. Ultimul act, programat mâi-

Rezultate înregistrate
miercuri searã, în runda
finalã a fazei grupelor
principale

Grupa I: Macedonia –
Spania 22-33, Austria –
Ungaria 25-24, Danemarca –
Islanda 32-23.

Clasament: 1. DANE-
MARCA 10p, 2. SPANIA
8p, 3. Islanda 5p, 4. Ungaria
3p, 5. Macedonia 2p, 6.
Austria 0p.

Grupa II: Rusia – Belarus 39-33, Franþa – Suedia 28-30,
Polonia – Croaþia 28-31.

Clasament: 1. FRANÞA 8p, 2. CROAÞIA 8p, 3. Polonia
6p, 4. Suedia 6p, 5. Rusia 2p, 6. Belarus 0p.

Program semifinale, astãzi, 19:30, 21:00: Franþa –
Spania, Danemarca – Croaþia.

Finalele sunt programate duminicã (16:00, respectiv
18:30).

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL
EUROPEAN (DANEMARCA)

– LA Clippers.
Sport.ro
21:45 – FOTBAL – Cupa An-

gliei: Arsenal – Coventry City.
Eurosport
7:00, 10:30 – TENIS – Aus-

tralian Open: ziua a 12-a / 17:30 –
SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la
Kitzbuhel / 18:30 – BOWLS –
Camp. Mondial: sferturi de finalã.

Eurosport 2
9:30 – SÃRITURI CU

SCHIURILE – CM, la Sapporo /
11:15 – SCHI ALPIN – CM, la
Cortina d’Ampezzo / 12:30 –
SCHI ALPIN – CM, la Kitzbuhel
/ 21:30 – FOTBAL – Camp. Ger-
maniei: M’gladbach – Bayern
Munchen.

TVR 2
19:30, 22:00 – HANDBAL

(M) – Camp. European, semifi-
nale: Franþa – Spania, Danemar-
ca – Croaþia.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

AUSTRALIAN OPEN
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Tenismenul elveþian ar putea lupta pentru trofeu con-
tra compatriotului Roger Federer, care-l va întâlni

astãzi, de la ora 10:30, în direct la Eurosport, pe liderul
mondial, spaniolul Rafael Nadal

ne dimineaþã, va fi o afacere
între chinezoaica Na Li, favo-
ritã 4, ºi fenomenala slovacã
Dominika Cibulkova, favoritã
20, ajunsã pentru întâia oarã
într-o finalã de Grand Slam.

S-a decis ieri, când asiatica
a învins-o cu 6-2, 6-4 pe una
dintre surprizele competiþiei, canadianca
Eugenie Bouchard (nr. 30), iar Cibulkova,
“no comment” ca rezultat, pe Agnieszka
Radwanska, 6-1, 6-2. De furia slovacei se
lovise în sferturi ºi Simona Halep (6-3, 6-
0), iar mai înainte Maria ªarapova (favori-
tã 3, scor 3-6, 6-4, 6-1). Carla Suarez Na-
varro (Spania, 2-0), Stephanie Voegele (El-
veþia, 2-0) ºi Francesca Schiavone (Italia,
2-0) au mai fost învinsele Cibulkovei, în
timp ce Na Li a trecut, pânã la confrunta-
rea cu Bouchard, tot într-o ordine inversã,
de Flavia Pennetta (Italia, 2-0), Ekaterina
Makarova (Rusia, 2-0), Lucie Safarova
(Cehia, 2-1), Belinda Bencic (Elveþia, 2-0)
ºi Ana Conjuh (Croaþia, 2-0).

Câºtigãtoare la Roland Garros în 2011,

Na Li se aflã la a treia finalã de Australian
Open, dupã cele pierdute în 2011 ºi 2013,
contra lui Kim Clijsters ºi Victoria Azarenka.

De cealaltã parte, Cibulkova are drept cea
mai bunã performanþã o semifinalã de Ro-
land Garros, în 2009, când a cedat cu un
dublu 3-6 în faþa retrasei Dinara Safina.

Scorul directelor dintre Na Li ºi Cibul-
kova este de 4-0 în favoarea chinezoaicei,
slovaca nereuºind sã-i “fure” decât un set.
Cel mai recent s-au confruntat la Master-
sul Canadei din 2013, în sferturile de fina-
lã, scor 7-6, 6-2.

Altfel, în aceastã dimineaþã, Horia Te-
cãu a luptat pentru un loc în finala la
dublu mixt, el întâlnind alãturi de Sania
Mirza, perechea australianã Jarmila Gaj-

dosova/Matthew Ebden.
Tecãu ºi Mirza, favoriþi 6,

obþinuserã calificarea ieri
noapte, când au întrecut
cuplul germano-pakistanez,
Julia Georges/Aisam-Ul-
Haq Qureshi, scor 6-3, 6-4.

Finalele la dublu feminin
ºi masculin s-au decis, me-
ciurile fiind urmãtoarele:
Sara Errani/Roberta Vinci
(Italia, favorite 1) – Ekate-
rina Makarova/Elena Vesni-
na (Rusia, favorite 3) ºi Eric
Butorac (SUA)/Raven Kla-
asen (Africa de Sud) – Lu-
kasz Kubot (Polonia)/Ro-
bert Lindstedt (Suedia), fa-
voriþi 14.
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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)

După cinci zile de pregătire în
Antalya, CS Universitatea a dis-
putat şi primul meci amical,  pe
care însă l-a pierdut, c u o forma-
ţie din subsolul ligii azere, Ravan
Baku.  Unicul gol a fost marcat de
brazilianul Thiago în minutul 26,
în urma unei lovituri de colţ,  iar
Craiova a ratat mai multe oc azii
până  la f in al,  au torii f iind
Curelea, Precup, Kitanovski, Şer-
ban şi puş tiul Ivan, c are a fost
campion la acest capitol. Ovidiu
Stângă a început cu: Brac – Kita-
novski,  Pătraşcu, Ljubinkovic,
Velc ovici – Precup – Ferfelea,
Câju, Şerban – Varga, Curelea. Pe
parcursul jocului au intrat: Ir imia,

Echipa feminină de handbal SCM Craiova a pierdut cate-
goric meciul cu Corona Braşov, din etapa a 13-a a Ligii Naţi-
onale, disputat în Sala Polivalentă, scor 28-21 (10-11). După
cum reflectă şi scorul, doar prima repriză a fost pe măsura
aşteptărilor suporterilor Craiovei, în cea de-a doua echipa
lui Bogdan Burcea defilând şi desprinzându-se din start. De

Handbalistele craiovene,
surclasate de fostul antrenor

neînţeles schimbările făcute de Carmen Amariei după pauză,
în condiţiile în care formula din prima jumătate de oră chiar a
dat randament. Au evoluat pentru SCM Craiova: Muntea-
nu, Nichita – Dincă (5 goluri), A. Amariei (4), Han (3), Cioaric
(3), Snopova (2), Ilie (2), Florică (1), Gogoriţă (1), Goran,
Joldeş, Haşegan, Ianaşi. Cele mai bune marcatoare ale Coro-
nei au fost Pricopi şi Brădeanu, ambele cu 7 goluri. „Sunt
dezamăgită de lipsa de determinare a jucătoarelor. Am avut
o prestaţie slabă, poate şi oboseala a intervenit, deşi nu este
o scuză, fiindcă toate echipele au jucat la fel. În atac am
greşit copilăreşte, în apărare nu am dat totul”, a spus Car-
men Amariei după meci. Fostul ei antrenor de la Craiova,
Bogdan Burcea, a declarat: „Mă bucur pentru succes, sunt
fericit la Corona Braşov, avem dreptul să ne gândim în con-
tinuare la titlu, se poate împiedica şi Baia Mare. Am avut o
strângere de inimă ţinând cont că am întâlnit echipa din
oraşul meu. Sper ca SCM Craiova să-şi revină”.

Carmen Amariei a mai înregimentat o alta jucatoare de la
Jolidon Cluj, dupa Dincă şi Joldes. Interul Mihaela Tivadar
(31 de ani) a semnat cu gruparea din Banie, după ce plecase
de la Jolidon din cauza restanţelor salariale. Tivadar este
fostă internaţională si acum doi ani a jucat în Champions
League cu Jolidon.

Ceva mai mult de o lună a ră-
mas până la alegerile pentru şefia
FRF, iar în turul electoral al lui Gică
Popescu a venit şi rândul Craio-
vei, acolo unde s-au adunat repre-
zentanţi ai echipelor de fotbal din
şapte judeţe: Dolj,  Olt,  Vâlcea,
Gorj,  Mehedinţi,  Teleorman ş i
Argeş, dar şi oameni de fotbal din
Bănie, inclusiv componenţii Cra-
iovei Maxima. La finalul întâlnirii,
fostul internaţional a rezumat dis-
cuţiile: „Au fost foarte multe punc-
te de discuţii şi m-am bucurat că
au avut curajul să le ridice, pentru
că numai aşa putem să aflăm pro-
blemele exacte ale cluburilor, care,
de fapt, sunt aceleaşi din 2005: lip-
sa banilor, sectorul de copii şi ju-

Gică Popescu şi-a făcut campanie în Bănie
Candidatul la şefia FRF şi-a expus proiectul

în faţa „electoratului” din 7 judeţe
niori. Adrian Mititelu a fost foarte
activ, a vorbit mult şi foarte bine.
Sunt probleme pe care le-a sesizat
pe vremea când finanţa echipa”.
Popescu a făcut referire şi la cele
două echipe Universitatea Craiova:
„M-aş bucura ca echipele din Cra-
iova să-şi dea mâna şi să rămână
una singură, dar puternică. Când
sunt două echipe în acelaşi oraş şi
eşalon sunt orgolii, jucătorii se
împart în două tabere”. Cât despre
viitorul naţionalei, Popescu a pre-
cizat: „Românii să nu-şi piardă spe-
ranţa, pentru că fotbalul românesc
a avut şi va avea întotdeauna ma-
terie primă.  Important este ca
această materie să o cultivăm, să
o îndrumăm bine şi sunt convins

că în următorii ani, când vom im-
plementa proiectul pe care noi îl
propunem, vor veni şi rezultatele.
Nu am o baghetă magic ă să
schimb echipa naţională peste
noapte, astfel încât rezultatele să
vină imediat. E nevoie de muncă.
Aveam potenţial să ne calificăm şi
la acest turneu final, dar nu a fost
să fie, dar naţionala României tre-
buie să fie prezentă în 2016 la Cam-
pionatul European”.

Mititelu nu l-a menajat deloc
pe Geolgău

Adrian Mititelu s-a simţit bine
printre oamenii din ligile inferioa-
re, care l-au lăsat să sporovăie în

voie: „În ligile inferioare sunt nişte
oameni foarte plăcuţi şi foarte in-
teresanţi şi a fost o întâlnire fruc-
tuoasă şi s-au spus nişte lucruri
destul de interesante”. Mititelu,
care imediat cum a sosit l-a luat
în colimator pe reprezentantul
CSU Craiova şi fostul său anga-
jat, Gheorghiţă Geolgău, a ţinut să
prec izeze că nu exis tă dec ât o
Universitatea Craiova, aceea a lui
şi a copiilor lui şi aceasta nu va
dispărea. „Nu există o altă Uni-
versitatea Craiova, decât în min-
tea unor idioţi, unor tâmpiţi, şi unor
oameni c are,  probabil,  trăiesc

într-o altă lume. Ac eastă ec hipă
va exista în continuare şi nu va
muri aşa cum speră unii sau alţii
şi eu zic că în c el mai scurt timp
o să revină în fotbalul mare. Re-
naşterea ei poate să depindă şi de
preşedintele care va fi ales, însă,
până la urmă, noi ne bazăm pe lege.
Avem un proces foarte important
în instanţă, acolo unde inculpaţii
Sandu şi Dragomir vor trebui să
răspundă pentru ceea ce au făcut.
Sper ca echipa să se reunească în
curând, cât mai repede posibil şi să
ne clasăm pe un loc care să ne ducă
în Liga I”, a declarat Mititelu.

Craiova a picat Baku, dar cu brio
Pagină realizată de COSMIN STAICU

CS Universitatea
a fost învinsă în
primul amical din
Antalya de penul-
tima clasată din
Azerbaidjan, deşi a
dominat şi a avut
multe ocazii de gol

Latinovic - Cârjă, Patriche, Vătă-
jelu, Ganea, Ivan, Sin, Valskis şi
Voinea. Dac ă iniţial cel de-al doi-
lea amical al cantonamentului din
Lara era stabilit pentru ziua de
sâmbătă,  cu Neftekhimik Nizhne-
kamsk, din liga a doua din Rusia,
aceasta şi-a schimbat programul,
aşa c ă alb-albaştrii vor întâlni
mâine, într-un derby studenţesc,
formaţia Yonsei University, care
evoluează în campionatul univer-
sitar din Coreea de Sud.  Asiaticii
au jucat în ultima săptămână cu
Genc lerbirligi (0-3) şi cu Meta-
lurg Zaporoje (0-1). Meciul de se
va disputa pe stadionul comple-
xului Kervansaray, de la ora 15.30.

Stângă: „Am avut mai multe
ocazii decât în tot turul”

Antrenorul Universităţii Craiova
s-a arătat mulţumit de evoluţia echi-
pei, care şi-a creat multe ocazii, dar
regretă accidentarea lui Andrei Sin,
a doua în Antalya, după cea foarte
gravă a lui Gorovei. „Venim după o
săptămână grea, a fost un test reu-
şit, ne-am creat ocazii cât în tot
turul, dar lipsa de prospeţime şi-a
spus cuvântul şi am ratat ocazii
mari. Am jucat în formule noi, cu
jucători noi, şi acest lucru s-a vă-
zut. Să termini 80% din acţiuni cu
şut la poartă, este în regulă. Rămâ-

ne să ne concentrăm, să continuăm
pe aceeaşi linie ca şi pregătire fizi-
că, pentru că numai aşa putem să
avem prospeţime, luciditate şi for-
ţă să marcăm. Andrei Sin este sin-
gura pierdere în urma acestui meci,
pentru c ă a simţit o durere la
muşchi. Dacian Varga a avut o
evoluţie bună, a făcut diferenţa în
multe acţiuni, nu a avut forţa ne-
cesară pe ultimii metri pentru a
avea reuşitele cu care a obişnuit
fotbalul românesc“. Stângă este
optimist în privinţa aderării, în timp,
a fanilor la proiectul CS Universi-
tatea: „Promovarea se va juca pe
teren, nu joacă numele, ci jucăto-
rii care sunt pe teren şi care trebu-
ie să demonstreze că pot să pro-
moveze. Cred că suporterii vor
veni uşor-uşor lângă noi, suntem
în creştere, suntem implicaţi într-
un proiect serios şi asta ne bucură
pe toţi, iar problema suporterilor o
va rezolva numai timpul“.

Varga: „Ar fi ruşinos
să nu promovăm”

Cu un contract de 10.000 de
euro pe lună, este evident că Da-
cian Varga se simte foarte bine la

CS Universitatea. La finalul dispu-
tei de miercuri, Dacian Varga a spus
că se felicită pentru alegerea făcu-
tă şi că ar fi ruşinos ca echipa să
nu ajungă în Liga I. „Sunt bucu-
ros că am intrat în teren, că pot să
joc fotbal. Sunt puţin supărat că
nu am reuşit să câştigăm. Este şi o
perioadă grea acum pentru noi, abia
prima săptămână în cantonament,
primul meci, sper ca în următorul
amical să câştigăm ca să avem
moral bun. Mă simt c a acasă.  Bă-
ieţii m-au primit senzaţional, îi cu-
noşteam pe majoritatea. Suntem
un grup bun şi sper să promovăm.
Avem un preparator  f izic bun,
care vorbeşte cu fiecare în parte.
Sincer nu mă aşteptam să văd atât
profesionalism la Craiova, o echi-
pă de liga a doua. Mă felicit că
am ales Craiova. Am avut oferte
şi din liga întâi,  dar am văzut aici
un proiect foarte bun, pe termen
lung, şi foarte serios.  La ce lot
avem ar fi ruşinos să nu jucăm în
liga întâi. Ne vom pregăti foarte
bine aici,  în cantonament, şi o să
luăm fiecare meci în parte, iar la
sfârşit când se trage linie, ne do-
rim să fim ac olo sus şi să promo-
văm“, a spus Varga.


