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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- O zicală veche spune că “ce-i
mult nu-i bun”, dar la noi, Popes-
cule, ce-i rău e mult.
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Craiova îngheaţă!Craiova îngheaţă!Craiova îngheaţă!Craiova îngheaţă!Craiova îngheaţă!Craiova îngheaţă!Craiova îngheaţă!Craiova îngheaţă!Craiova îngheaţă!
Sâmbătă şi duminică va fi

ge r mare  în Craiova, ca şi
în toate  localităţile  din
Dolj. Me te orologii anunţă
te mperaturi s căzute pe ntru
aces t sfârşit de săptămână,
înde os ebi noapte a şi
dimine aţa. Ce a mai frigu-
roas ă noapte va fi ce a de
vine ri s pre s âmbătă, când
se  va înre gistra o te mpera-
tură de -12 grade  în Bănie.
Dimine aţa de  mâine va fi şi
ea rece, te rmometre le
arătând -11 grade Ce ls ius.
„Tempe raturilor vor creş te
însă în timpul zile lor de
sâmbătă şi duminică,
urmând ca maxima atinsă
să fie  de  1 grad Celsius
pe ntru Craiova”, a preci-
zat, ieri, Ion Mărinică,
me te orolog în cadrul
Ce ntrului Meteorologic
Re gional Olte nia. În noap-
te a de  s âmbătă şi duminică
te mperaturile vor coborî la
-6 grade  Ce ls ius. Me te oro-
logii anunţă pe ntru aces te
zile  ş i căderi de  zăpadă,
dar slabe cantitativ. Vântul
îş i va face simţită pre ze nţa,
bătând din partea e stică şi
viscolind ninsoare a. „Vân-
tul nu are totuşi vite ză
mare , de ci pe ricolul nu
es te  vis colul, ci,  mai de-
grabă, tempe raturile
scăzute, adică gerul din
aces te  zile”, a menţionat
Ion Mărinică. În Craiova,
ca ş i în jude ţul Dolj, ş colile
rămân des chis e astăzi,
curs urile continuând după
programul normal în ultima
zi dinainte a vacanţe i inte r-
se me striale.

Expoziţie
cu porumbei
de agrement,
la Craiova

Peste 350 de porumbei de agre-
ment, găini de rasă şi păsări de apă
vor fi prezentate în cadrul unei
expoziţii judeţene care se deschide
astăzi. Evenimentul se desfăşoară
în sala de sport a Grupului Şcolar
Industrial Energetic din Craiova,
fiind organizat de Asociaţia Cres-
cătorilor de Păsări şi Porumbei de
Agrement „Fauna Băniei”. Ediţia
2014 a expoziţiei judeţene îşi des-
chide porţile la ora 14.00, urmând
să se închidă duminică. Craiovenii
vor putea să viziteze astăzi (orele
14.00-18.00), mâine (orele 9.00-
17.00) şi duminică, 2 februarie
(orele 9.00-14.00).

RADU ILICEANU

Stadionul „Ion
Oblemenco” va
fi demolat în luna
august

Doljul: Mai
organizaţi decât
alţii, dacă nu
chiar pregătiţi

Câteva videoconferinţe ale pre-
mierului, vicepremierului şi ministru-
lui Apărării cu reprezentanţii comi-
tetelor pentru situaţii de urgenţă din
teritoriu pe tema deszăpezirii au ofe-
rit şi o imagine a ceea ce se întâmplă
la nivelul ţării în „bătălia iernii”. Şi nu
în puţine locuri, să precizăm, în alte
judeţe ale ţării, chiar s-au „înzăpe-
zit”, din nemăsurată prostie şi ab-
senţa oricărui spirit gospodăresc au-
torităţile locale, solicitând sprijinul
„centrului”. Doljul, în afara oricărui
câmp critic, putea fi citat pentru buna
organizare, spiritul gospodăresc, res-
ponsabilitatea notabilă şi cum s-o mai
numi „testul” prezent.

Elevii intră
în vacanţa
intersemestrială
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$1 EURO ...........................4,5085 ............. 45085
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Constantin: PC merge
la europarlamentare
alãturi de PSD ºi UNPR

Biroul Politic al PC a
validat, ieri, propunerea ca la
alegerile europarlamentare PC
sã participe pe o listã comunã
alãturi de PSD ºi UNPR, a
declarat preºedintele Daniel
Constantin, arãtând cã formaþi-
unea o propune pe Maria
Grapini pentru un loc eligibil ºi
confirmând astfel informaþiile
transmise, miercuri, de Media-
fax, privind retragerea din
Guvern a Mariei Grapini.
„Biroul Politic s-a întrunit într-
un format restrâns. Biroul
Politic a validat propunerea ca
la alegerile europarlamentare
PC sã participe, pe o listã
comunã, alãturi de PSD ºi
UNPR. Suntem consecvenþi ideii
cã ar trebui sã avem liste
comune ºi la alegerile europar-
lamentare, înþeleg cã existã
totuºi opinii divergente în
partidul celorlalþi aliaþi ºi din
acest punct de vedere noi am
validat aceastã propunere, cel
puþin pentru acest moment, vom
vedea ºi dacã PNL se va alãtura
sau nu acestei liste”, a precizat-
 Daniel Constantin. El a arãtat
cã Biroul Politic al partidului a
validat douã propuneri pentru
europarlamentare, pentru un
loc eligibil fiind propusã Maria
Grapini, iar a doua propunere
fiind preºedintele organizaþiei
Prahova, Laureþiu Rebega.
Agenþia Mediafax a anunþat,
miercuri, citând surse din
Partidul Conservator, cã Maria
Grapini va fi retrasã din postul
de ministru delegat pentru IMM
ºi Turism pentru a candida la
alegerile europarlamentare din
luna mai, urmând sã pãrãseascã
Guvernul cel mai târziu în luna
martie.

Preºedintele Traian Bãsescu a declarat, ieri, la
Palatul Cotroceni, cã îºi asumã promulgarea Co-
dului de procedurã penalã, dar a avertizat cã dacã
primul ministru nu îºi asumã emiterea unei ordo-
nanþe de urgenþã care sã corecteze neajunsurile
articolului 140 – cea mai importantã fiind aceea
cã interceptãrile nu vor mai putea fi fãcute decât
cu anunþarea, în prealabil, a persoanei cãreia ur-
meazã sã i se asculte telefonul, - este emblema
corupþiei. „Eu îmi asum promulgarea Codului de
procedurã penalã pentru cã asta este responsa-
bilitatea preºedintelui. În acelaºi timp, îmi asum ºi
eroarea de a nu fi înþeles sensul articolului 140.
Asta nu înseamnã cã el nu trebuie corectat. Aºa
cum, pe 15 octombrie noaptea, s-a elaborat o or-
donanþã de urgenþã pe care domnul Ponta a apro-
bat-o pe 16 octombrie, pentru a rezolva proble-
mele de interese din ASF (n.r. – Autoritatea de
Supraveghere Financiarã), la fel poate sã rezolve
ºi problema Codului de procedurã penalã”, a spus
ºeful statului. În cazul în care Executivul nu face ni-
mic pentru modificarea Codului penal ºi a Codului de
procedurã penalã, care urmeazã sã intre în vigoare pe
1 februarie, Bãsescu susþine cã „statul rãmâne fãrã
mijloace de a identifica ºi preveni acte de genul urmã-
tor: abuz în serviciu, trafic de influenþã, fraude fisca-
le, trafic de persoane, criminalitate transfrontalierã,
comercializare sau tranzit de droguri”, deoarece „toa-
te acestea se urmãresc prin mijloace tehnice, ori din
acest punct de vedere articolul 140 ia organelor sta-
tului capacitatea de a prinde reþele sau oameni impli-
caþi în astfel de ilegalitãþi. Dacã primul ministru nu îºi
asumã emiterea unei ordonanþe de urgenþã care sã
corecteze neajunsurile articolului 140, este emblema
corupþiei”. Anterior declaraþiilor de presã ale lui Tra-
ian Bãsescu, premierul Victor Ponta a anunþat cã i-a
solicitat ministrului Justiþiei, Robert Cazanciuc, sã

Introducerea coplãþii în sistemul de
sãnãtate nu a produs efectul estimat,
a declarat ieri ministrul Sãnãtãþii, Eu-
gen Nicolãescu, într-o dezbatere pe
tema reformei din acest sector. „Cred
cã nu a produs efectul pe care l-am
estimat. Vom face ºi celelalte analize.
În acest moment nu cred cã a produs
efectul scontat, dar dacã vom vedea
cã la serviciile medicale care au avut
coplatã s-a redus numãrul de internãri,

Deputatul Elena Udrea i-a transmis telefonic
secretarului general al PDL, Gheorghe Flutur, cã a
demisionat din partid, au declarat, pentru Media-
fax, surse democrat-liberale. Elena Udrea va merge
la Partidul Miºcarea Popularã, au declarat pentru
Mediafax surse politice. PDL convocase pentru 1
februarie, la Braºov, Colegiul Director lãrgit ºi Bi-
roul Permanent Naþional al partidului, la care fuse-

Udrea a demisionat din PDL ºi va merge la Partidul Miºcarea Popularã
se invitatã ºi Elena Udrea, pentru „a explica decla-
raþiile sale publice critice faþã de deciziile partidu-
lui”. Marþi, preºedintele Traian Bãsescu a semnat
decretele ºi deciziile de eliberare din funcþie pen-
tru consilierii prezidenþiali Sebastian Lãzãroiu,
Daniel Funeriu, Virgil Pãunescu, Adrian Rãdules-
cu ºi Gabriel Berca, ºi pentru consilierii de stat
Mariana Bitang, Raluca Boboc ºi Daniel Moldo-

veanu. La scurt timp, Daniel Funeriu a scris, pe
pagina de Facebook, cã se înscrie în Partidul Miº-
carea Popularã pentru a-l creºte ºi a-l face puternic
ºi cã va cere încrederea colegilor pentru a repre-
zenta PMP în Parlamentul European. Partidul Miº-
carea Popularã a fost înscris în Registrul partide-
lor politice în urma deciziei definitive datã miercuri
de judecãtorii de la Curtea de Apel Bucureºti.

Fostul ministru al Transporturilor,
Relu Fenechiu, a fost condamnat de-
finitiv, ieri, la 5 ani de închisoare cu
executare, iar fratele acestuia, Lucian
Fenehiu, a primit o pedeapsã tot de 5
ani de închisoare cu executare, în do-
sarul „Transformatorul”. Completul
de cinci judecãtori al Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie a menþinut pedeap-
sa dispusã în 12 iulie 2013 de un com-
plet de trei judecãtori în cazul actua-
lului deputat, pentru complicitate la
abuz în serviciu în formã calificatã.
Ioan Turbatu, director general al Su-
cursalei de Întreþinere ºi Servicii Ener-
getice Electrice (SISEE) Moldova în
perioada 2002-2004, ºi Ion Mãrghidan,
director general al aceleiaºi instituþii în
perioada 2004-2005, au fost condam-
naþi la câte 6 ani de închisoare cu exe-
cutare, pentru abuz în serviciu în for-
mã calificatã. Petru Andronache, direc-
tor comercial al SISEE Moldova în pe-
rioada 2002-2005, a primit o pedeapsã
de 7 ani de închisoare cu executare ºi 5
ani interzicerea unor drepturi, pentru
abuz în serviciu în formã calificatã. In-
stanþa a mai dispus ca cei ºase incul-
paþi sã plãteascã, în solidar, peste 5,7
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meargã la ºedinþa Consiliului Superior al Magistratu-
rii (CSM), care s-a desfãºurat ieri ºi care a avut pe
ordinea de zi un punct privitor la acest subiect, ºi sã
discute despre eventuale modificãri la Codul penal,
amintind însã cã documentul a fost aprobat de Gu-
vernul Boc ºi promulgat de preºedintele Bãsescu.
„Nu ºtiu exact, o sã discut cu ministrul Justiþiei, i-am
cerut astãzi sã meargã la CSM ºi sã discute cu CSM-
ul ºi o sã aºtept propunerile domniilor lor, dar vreau
în acelaºi timp, pentru opinia publicã, sã avem rãs-
punsul la douã întrebãri. În primul rând, Codul penal
este un cod bun sau rãu? Pentru cã, dacã este rãu,
atunci preºedintele Bãsescu l-a promulgat, primul-
ministru Boc ºi-a angajat rãspunderea ºi ministrul
Justiþiei, domnul Predoiu, este cel care l-a finalizat-
. Dacã este un cod rãu, vreau sã ºtim care sã îi sanc-
þionãm pe cei trei: domnul Bãsescu, domnul Boc ºi
domnul Predoiu. Dacã nu, iarãºi sã ºtim, sã-i lãudãm-

. Doi: Codul penal a fost adoptat în 2009 în aceas-
tã formã, au trecut cinci ani de atunci. Asta nu-i
treabã decât româneascã, sã constaþi cu o zi îna-
inte, dupã cinci ani, cã ceva nu e bine. Dupã ce
primesc rãspunsul la aceste douã întrebãri, pot
sã-i laud pe domnul Bãsescu, domnul Boc ºi dom-
nul Predoiu pentru Codul penal sau pot sã le trans-
mit criticile. Nu este un Cod adoptat de Guvernul
pe care îl conduc”, a spus Ponta. El a adãugat cã
obligaþia România de a aplica de la 1 februarie aceste
coduri este menþionatã ºi în Mecanismul de Coo-
perare ºi Verificare (MCV) pe justiþie, inclusiv în
ultimul raport MCV. Miercuri, premierul menþiona
cã nu ºtie dacã este constituþional ca Guvernul sã
modifice Codul penal ºi Codul de procedurã pena-
lã prin ordonanþã de urgenþã, ºi cã pot fi luate în
discuþie propuneri ale CSM, dar la nivelul Parla-
mentului, pentru a fi aprobate prin lege. În cearta
premier-preºedinte s-a bãgat ºi fostul ministru al

Justiþiei, Cãtãlin Predoiu, în prezent prim-vicepreºe-
dinte PDL, care a scris pe Facebook cã îºi asumã
întreg Codul de procedurã penalã, menþionând însã
cã legea trebuie amânatã. „Codurile sunt bune pen-
tru România. Au fost elaborate de cãtre procurori ºi
judecãtori. Ele trebuie amânate pentru cã Ponta a pier-
dut doi ani ºi n-a pregãtit sistemul. Eu îmi asum întreg
Codul. Fãrã negociere, legile nu trec, dar art.140 nu a
fost negociat”, a scris Predoiu pe Facebook. Dupã
ºedinþa CSM, ministerul Justiþiei, Robert Cazanciuc, a
declarat cã va redacta imediat proiectul de act norma-
tiv privind unele clarificãri referitoare în special la noul
Cod de procedurã penalã. „Voi redacta acum proiectul
de act normativ ºi îl voi înainte de îndatã Guvernului
pentru decizie. (...) O sã decidem sub ce formã va fi
acest proiect. (...) Nu se pune problema de blocaje în
sistem. (...) Sper sã fie gata în aceastã searã sau cel
târziu mâine dimineaþã”, a spus Cazanciuc.

Nicolãescu despre coplatã:
Nu a produs efectul estimat

atunci o sã vedem în ce mãsurã s-a
fãcut acest lucru ºi vom decide. Avem
timp sã judecãm pânã la 31 martie”, a
arãtat ministrul Nicolãescu. Potrivit
acestuia, suma adunatã prin coplatã
în 2013 a fost de 5,2 milioane lei. Co-
plata pentru serviciile medicale a in-
trat în vigoare la 1 aprilie 2013, odatã
cu aplicarea contractului-cadru pri-
vind sistemul de asigurãri sociale de
sãnãtate ºi publicarea normelor de

aplicare în Monitorul Oficial.
Coplata are o valoare de mi-
mum 5 lei ºi maximum 10 lei ºi
este perceputã la externarea
pacientului, indiferent de câte
zile stã în spital. Valoarea ei este
decisã de consiliul de adminis-
traþie al fiecãrui spital, în marja
stabilitã. Sunt exceptaþi de la
coplatã bolnavii cronici incluºi
în programele naþionale ºi care
au nevoie de mai multe inter-
nãri pe an, copiii ºi tinerii pânã
în 18 ani, gravidele, lehuzele,
pensionarii cu pensii sub 740
de lei, persoanele cu handicap.
De asemenea, nu se achitã co-
plata în cazul urgenþelor.

Relu Fenechiu, condamnat definitiv
la 5 ani de închisoare cu executare

milioane de lei, reprezentând daune
materiale cãtre SISEE Moldova. Deci-
zia instanþei supreme este definitivã,
cei ºase urmând sã fie încarceraþi. De-
putatul PNL Relu Fenechiu a fost
trimis în judecatã de procurorii DNA în
iunie 2012, fiind acuzat cã prin firmele
sale a vândut transformatoare ºi între-
rupãtoare uzate ºi vechi la preþuri de
produse noi cãtre Sucursala de Întreþi-
nere ºi Servicii Energetice Electrice
Moldova, cu complicitatea fostei con-
duceri a instituþiei.
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Răspunzând la interpelarea
cons ilie rului P P- DD  I onel
Pană, care a cerut asigurări că
stadionul „Ion Oblemenco” va
fi realizat la termen, primarul
Lia Olguţa Vasilescu a oferit,
în plenul şedinţei CLM de ieri,
detalii legate de reconstrucţia
stadionului „Ion Oblemenco”.
„Tot ce hotărâm noi acum se
va pune în practică. Dar nu o
să punem noi în practică, ci
CNI (n.r. – Compania Naţio-
nală de Investiţii). Toate modi-
ficările pe care noi le facem
sunt cerinţe de la Ministerul
Justiţiei sau Ministerul Dezvol-
tării.  De fiecare dată au găsit
câte o hibă, ne-au întors înapoi
să facem toate aceste modifi-
cări. Nu trebuie să vă spun că
acolo existau tot felul de pro-
bleme, de litigii. Eu consider că,
la ora actuală, litigiile au fost
finalizate şi acesta a fost un

Primăria Craiova va demola stadionul „Ion Oblemen-
co” în luna august, urmând ca, din luna octombrie, să
înceapă reconstrucţia lui de către CNI. În paralel, au-
torităţile locale vor construi stadionul mic, cu o tribu-
nă de 5.000 de locuri, cu bani de la bugetul local. Pe
acest din urmă stadion va juca echipa de fotbal a oraşu-
lui până când va fi gata noua arenă.

punct de vedere al CNI”, a
declarat Olguţa Vasilescu.
Demolările le va face RAADPFL
Craiova

Stadionul „Ion Oblemenco” va
începe să fie construit din luna
octombrie a acestui an, când se
aşteaptă să fie finalizată licita-
ţia. „În august trebuie să ne apu-
căm de demolarea stadionului, pe
care o vom face în regie proprie,
cu cei de la RAADPFL. Am ţi-
nut să se încheie acest campio-
nat pe acest stadion mai ales că,
între timp, noi lucrăm la celălalt
ca să putem să mutăm echipa
imediat”, a menţionat primarul.
Stadionul trebuie să fie finalizat
în doi ani, dar autorităţile locale
se gândesc să obţină de la con-
structori un termen mai scurt.
„Dacă dă Dumnezeu şi câştigă
o firmă mare şi importantă din
Europa, cum ne aşteptăm să se

întâmple la astfel de construcţii
care sunt peste 50 milioane de
euro, s-ar putea să îl avem fina-
lizat şi mai repede. Important
este că guvernul ne acordă tot
sprijinul. Sunt trei stadioane care
se vor construi în România şi
primul va fi cel de la Craiova”.
Primăria Craiova
construieşte stadionul mic

Primăria Craiova va construi,
din bugetul local, pista de atle-
tism care se află în incinta vii-

torului complex sportiv. Autori-
tăţile spun că, aşa cum a fost
conceput studiul de fezabilitate,
lucrările la stadionul mic nu ar
trebui să dureze mai mult de
şase luni. „CNI a spus că nu va
face decât stadionul din cadrul
acestui complex, restul este par-
tea noastră. De aceea ne-am şi
asumat stadionul mic să îl efec-
tuăm noi. Cred că licitaţia va
demara imediat după aprobarea
bugetului la stadionul mic. Vom
pune o durată de 6 luni de zile,

reiese din studiul de fezabilitate
că se poate construi în 6 luni.
De unde această grabă? Pen-
tru că, în momentul în care vom
avea acest stadion, echipa se va
muta să joace pe el”, a precizat
primarul Craiovei, Lia Olguţa
Vasilescu. Stadionul mic va
avea o pistă de atletism şi o tri-
bună de 5.000 de locuri, el ur-
mând să fie folosit de echipa de
fotbal a oraşului până când vor
fi terminate lucrările la stadio-
nul „Ion Oblemenco”.

După ce a fost prezentat într-o
dezbatere c u c etăţenii, c are a
avut loc  cu o săptămână în urmă,
bugetul pentru anul 2014 a fost
supus, ieri, ş i votului cons ilier i-
lor municipali. Un s ingur ales lo-

Primăria Craiova finanţează
Festivalul „Shakespeare”

Consilierii municipali au aprobat, ieri, cu unanimitate de voturi, bugetul pentru anul
2014. O sumă importantă de bani a fost acordată pentru organizarea Festivalului
Internaţional „Shakespeare”, după ce ediţia din acest an rămăsese fără finanţare.

cal a avut de făc ut câteva amen-
damente, dar şi ac es ta şi-a dat
votul,  proiectul privind venitu-
r ile ş i c heltuielile programate
pentru ac es t an fiind, în cele din
urmă, votat în unanimitate.

Gratuităţile
pentru pensionari,
din nou în discuţie

Consilierul PP-DD Ionel Pană a
cerut să fie prinsă în buget reali-
zarea unui pasaj suprateran între
bulevardul „Dacia” şi strada “Gâr-
leşti”, în zona Bordei, să se finali-
zeze extinderea Şcolii nr. 18 din
Craiova şi să se acorde transport
gratuit pe autobuzele RAT Craiova
pentru pensionarii care au vârsta
de peste 70 de ani. „Municipiul
Craiova nu este singurul, Timişoa-
ra, Bucureşti şi alte cinci munici-
pii au acordat acest lucru”, a ară-
tat consilierul.
Pasajul din zona Bordei,
pe fonduri europene

Primarul Lia Olguţa Vasilescu a
precizat că pasajul cerut de consi-
lier este prevăzut să fie realizat pe
fonduri europene, Primăria Craio-
va urmând să depună proiectul
pentru finanţare în perioada 2014-

2020. „Este prioritar,
pentru că acolo, din
câte ştiu, sunt vreo
5.000 de case ridica-
te în ultima perioadă
şi se circulă foarte
greu,  se stă c âte o
jumătate de oră”. Cât
priveşte transportul
gratuit pentru pensi-
onari, Lia Olguţa Va-
silescu a menţionat
că este de acord cu
această facilitate.
2 milioane de lei
pentru „Shakespeare”

Consilierii au aprobat,  ier i,
tot cu unanimitate de voturi, şi
aloc area sumei de 2 milioane de
lei pentru finanţarea ediţiei actuale
a Fes t iva lului I nte rna ţion al
„Shakespeare” de la Craiova. În
raportul care însoţeşte proiectul
de hotărâre se menţionează că
ac est fes tival, care are o tradiţie
de 20 de ani,  merită să fie conti-

nuat, în aces t an finanţarea fiind
pusă sub semnul întrebării. Un
motiv în plus pentru susţinerea
financ iară a aces tui fes tival es te
şi implic area Craiovei în compe-
tiţia pentru Capitală Culturală
Europeană.
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Dupã un proces care a durat mai
bine de trei ani, magistraþii Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie au pro-
nunþat, ieri dupã-amiazã, sentinþa
definitivã în dosarul judecãtorilor
Laurenþiu Anghel ºi Bogdan Diaco-
nescu din cadrul Secþiei penale a
Tribunalului Dolj (la momentul co-
miterii faptelor), acuzaþi cã au ce-
rut ºi primit bani, prin intermediul
avocaþilor Octavian Ciucã ºi Ion
Militaru, de la trei deþinuþi pentru a
da o soluþie favorabilã în dosarul în
care cei din urmã erau judecaþi (în
stare de arest preventiv) pentru în-
ºelãciune cu consecinþe deosebit de
grave. Magistraþii Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie au admis recur-
sul declarat de procurorii DNA îm-

Un bãrbat de 35 de ani din co-
muna doljeanã Melineºti este cer-
cetat penal dupã ce, în urma con-
trolului fãcut la el acasã, poliþiºtii
au stabilit cã-i lipsesc 114 cartu-
ºe de vânãtoare. Bãrbatul, deþi-
nãtor legal al unei arme de vânã-
toare, nu a explicat ce a fãcut cu
muniþia, astfel cã poliþiºtii i-au
ridicat ºi arma.

Reprezentanþii IPJ Dolj au pre-
cizat cã, în cursul zilei de mier-
curi, poliþiºti din cadrul Biroului

Cercetat penal dupã ce a folosit ilegal
peste 100 de cartuºe

Arme, Explozivi ºi Substanþe Pe-
riculoase au efectuat un control
la domiciliul lui Dumitru Ghincea,
de 35 de ani, din comuna Meli-
neºti, deþinãtor legal al unei arme
de vânãtoare, de calibrul 12, con-
statându-se faptul cã acestuia îi
lipsesc 114 cartuºe de vânãtoare
din cele 125 achiziþionate în pe-
rioada octombrie-decembrie
2013 de la un armurier autorizat.

„În urma verificãrilor efectuate
s-a stabilit faptul cã acesta nu a

mai participat la nici o partidã de
vânãtoare din toamna anului 2012
ºi pânã în prezent, poliþiºtii în-
tocmind dosar penal pentru în-
cãlcarea prevederilor regimului
armelor ºi muniþiilor, puºca ºi 11
cartuºe de vânãtoare fiind ridica-
te în vederea continuãrii cerce-
tãrilor ºi stabilirii condiþiilor în
care bãrbatul a utilizat cartuºele
lipsã”, a declarat inspector prin-
cipal Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Condamnaþi definitiv pentru fapte de corupþie!
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Foºtii judecãtori ai Tribunalului Dolj

Laurenþiu Anghel ºi Bogdan Diacones-
cu vor merge la puºcãrie. Cei doi au
fost condamnaþi definitiv, ieri, de ju-
decãtorii Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie la câte 4 ani ºi 6 luni închi-
soare cu executare, pentru fapte de
corupþie. Cei doi avocaþi care le-au
fost complici ºi au intermediat primi-
rea banilor au scãpat mai ieftin, aceº-
tia primind 2 ani, respectiv 2 ani ºi 6

luni de închisoare pentru trafic de in-
fluenþã. ÎCCJ a majorat pedepsele pri-
mite pe fond de inculpaþi, în septem-
brie 2012, de la Curtea de Apel Cluj.
Reprezentaþii IPJ Dolj nu primiserã,
pânã la închiderea ediþiei, mandate-
le de executare a pedepsei emise pe
numele inculpaþilor ºi au declarat cã
dupã ce vor intra în posesia acestora
condamnaþii vor fi ridicaþi ºi duºi în
arest, apoi în penitenciar.

potriva sentinþei penale din 14 sep-
tembrie 2012 a Curþii de Apel Cluj
ºi au majorat pedepsele primite de
trei dintre inculpaþi. Este vorba de-
spre avocatul Octavian Ciucã, a
cãrui pedeapsã a fost crescutã de
la 1 la 2 ani de închisoare, avocatul
Ion Militaru, a cãrui pedeapsã a fost
majoratã de la  un an ºi 6 luni la 2
ani ºi 6 luni de închisoare ºi de fos-
tul judecãtor Laurenþiu Anghel, care
va face 4 ani ºi 6 luni de închisoa-
re, faþã de 4 ani cât primise pe fond.
În plus, instanþa supremã a dispus
confiscarea de la inculpatul Milita-
ru a sumei de 6.000 de euro ºi de la
inculpatul Diaconescu a sumei de
15.000 de euro, în favoarea statu-
lui. Recursurile declarate de incul-

paþii Ciucã Octavian Tiberius, Mili-
taru Ion, Anghel Laurenþiu Traian
ºi Diaconescu Bogdan au fost
respinse ca nefondate. Celelalte dis-
poziþii ale sentinþei penale atacate au
fost menþinute. Este vorba despre
cheltuielile judiciare pe care incul-
paþii trebuie sã le plãteascã, dupã
cum urmeazã: Ion Militaru ºi Octa-
vian Ciucã – câte 28.400 de lei fie-
care, în timp ce Anghel ºi Diaco-
nescu – câte 28.200 de lei fiecare.

Trimiºi în judecatã
de DNA în 2010

Reamintim cã cei doi judecãtori
ºi cei doi avocaþi au fost trimiºi în
judecatã de procurorii DNA – Ser-
viciul Teritorial Craiova, la jumã-
tatea anului 2010 pentru cã ar fi
cerut o mitã în valoare totalã de
45.000 de euro de la trei deþinuþi
din Penitenciarul Craiova. În rechi-
zitoriul întocmit la finalizarea cer-
cetãrilor, procurorii anticorupþie au
reþinut faptul cã, „pe 5 mai 2010,
inculpatul Diaconescu Marius-
Bogdan, în calitate de judecãtor
la Tribunalul Dolj – Secþia pena-
lã, a primit de la trei denunþãtori,
prin intermediari, suma de 15.000
de euro pentru ca, în schimb, sã
dispunã judecarea acestora în sta-
re de libertate ºi sã le aplice pe-
depse mai blânde. Cei trei denun-
þãtori erau judecaþi în stare de arest
preventiv pentru infracþiunea de

înºelãciune cu consecinþe deosebit
de grave într-un dosar penal aflat
în lucru la judecãtorul Diacones-
cu Marius – Bogdan. Astfel, banii
au fost primiþi prin intermediul
colegului sãu, inculpatul Anghel
Laurenþiu Traian, judecãtor la ace-
eaºi instanþã, în baza unei înþele-
geri anterioare, dupã ce a modifi-
cat sentinþa penalã pronunþatã în
aceeaºi zi, reducând pedeapsa
aplicatã denunþãtorilor de la cinci
la patru ani închisoare. Suma de
15.000 euro reprezintã o parte din
totalul de 45.000 euro pretinºi ºi
primiþi de la denunþãtori de avoca-
tul Militaru Ion pentru a-i remite
judecãtorului Diaconescu Marius –
Bogdan prin intermediul inculpa-
þilor Ciucã Octavian Tiberius ºi
Anghel Laurenþiu Traian în scopul
menþionat mai sus. În acest circuit,
Militaru Ion a oprit pentru sine
13.000 euro, Ciucã Octavian Tibe-
rius – 12.000 euro iar Anghel Lau-
renþiu Traian – 5.000 euro”, dupã
cum au comunicat la vremea res-
pectivã reprezentanþii DNA.

Pe 5, respectiv 6 mai 2010, Sec-
þia pentru Judecãtori a Consiliului
Superior al Magistraturii (CSM) a
încuviinþat reþinerea ºi arestarea ju-

decãtorilor Anghel Laurenþiu Tra-
ian ºi Diaconescu Marius Bogdan,
ambii petrecând aproape un an dupã
gratii, în stare de arest preventiv,
aceastã perioadã urmând sã fie scã-
zutã din pedepsele primite.

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj au de-
clarat, asearã, cã nu primiserã
mandatele de executare a pedepsei
emise de instanþã pe numele per-
soanelor condamnate. ”Pânã în
acest moment nu am primit man-
date pe numele persoanelor în ca-
uzã. Când vom intra în posesia
acestora, persoanele vizate vor fi
ridicate ºi depuse în arest, urmând
a fi transferate în penitenciar pen-
tru ispãºirea pedepselor”, ne-a
declarat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj

În ceea ce-i priveºte pe denun-
þãtorii judecãtorilor, pe 15 aprilie
2011 aceºtia au fost condamnaþi
definitiv de Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie pentru înºelãciune cu
consecinþe deosebit de grave. Ser-
giu Stãnãgoi a primit 6 ani de în-
chisoare, Constantin Drîmboi 5 ani
de închisoare ºi Marian Ciucã 6 ani
închisoare.
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Câteva videoconferinţe ale pre-
mierului, vicepremierului şi minis-
trului Apărării c u reprezentanţii
comitetelor pentru situaţii de ur-
genţă din teritoriu pe tema desză-
pezir ii au oferit ş i o imagine a
ceea ce se întâmplă la nivelul ţării
în „bătălia iernii”. Şi nu în puţine
locuri, să precizăm, în alte judeţe
ale ţării, chiar s-au „înzăpezit”, din
nemăsurată prostie şi absenţa ori-
cărui spir it gospodăresc  autorită-
ţile locale,  solic itând sprijinul
„centrului”. Doljul, în afara ori-
cărui câmp critic, putea fi c itat
pentru buna organizare, spiritul
gospodăresc , responsabilitatea
notabilă şi cum s-o mai numi „tes-
tul” prezent.  Vicepremierul Liviu
Dragnea, care, între altele, a spus

MIRCEA CANŢĂR

Doljul: Mai organizaţi decât alţii,
dacă nu chiar pregătiţi
că în judeţul Cons tanţa au fost
salvate „câteva zeci de persoane
şi un... sugaci”, călit în bătăliile
de ac eastă factură, putea din vara
trecută, din spirit de prevenire, să
reamintească tuturor prefecţilor şi
subprefecţilor din ţară, dar ş i pre-
şedinţilor de cons ilii judeţene,
ceea ce se ştia: că va ninge ş i în
această iarnă, cum a nins ş i în iar-
na trecută şi de când ne ştim. Ca
atare, un inventar  al tuturor utila-
jelor de deszăpezire aflate în do-
tarea primăriilor localităţilor mari
şi mici, asigurarea s tocurilor de
carburanţi, c a şi discutarea unor
posibile simulări, nu strica. Fiind-
că, până la urmă, acest coşmar al
deszăpezir ii,  devenit prioritatea
zilei, nu este atât o provocare in-

solită, cât o retrăire, poate la alte
dimensiuni, a ceea ce s-a mai trăit:
experienţa iernii. Am discutat în
zilele din urmă cu mai mulţi pri-
mari teferi ai Doljului,  preponde-
rent din partea de sud a judeţului,
despre zăpada abundentă căzută
şi problemele apărute,  nic i una
ieşită din c omun. La Rast, Ghi-
dici,  Maglavit, Cetate, Urzic uţa,
Pleniţa, Călăraşi, Dăbuleni, Bechet,
Os troveni toate primăriile deţin
propriile utilaje adec vate, şi din
primul moment au intrat în ac ţiu-
ne, fără a mai aştepta recoman-
dările Comitetului pentru situaţii
de urgenţă Dolj. Susţinut s-a ac-
ţionat şi în Băileş ti, Calafat şi Fi-
liaşi. Autogredere, buldocastore,
buldoexcavatoare, vole, trac toa-

re c u lame şi tot felul de utilaje,
pregătite din timp, au basculat mii
de metri cubi de zăpadă ieşită în
cale, pe zeci şi zeci de kilometri
din perimetrele localităţilor respec-
tive. Nici un primar al Doljului, din
câte suntem informaţi, n-a c erut
ajutor, nu s-a jelit în disperare de
cauză, n-a părăsit câmpul de lup-
tă, descurcându-se singur. Ăs ta-i
Doljul! Unde n-a nins mai calic ca
în alte părţi. Fireşte c ă probleme
deosebite au comunele cu multe
sate risipite – Argetoaia, Goeşti,
Melineşti – din zona colinară. Dar
şi acolo s-au identificat soluţii lo-
cale eficiente, pentru c a viaţa să-
şi urmeze c ursul firesc. Deloc
fără operativitate s-a acţionat şi
în as imetricul perimetru al muni-

cipiului Craiova, cu notabile forţe
mecanice, deş i, fireş te, se poate
discuta ş i de aportul fiecăruia din-
tre noi, ca cetăţeni ai urbei, obli-
gaţi prin lege la o logodnă cu lo-
pata în aceste zile. Să f im serioşi:
nu s-a acţionat mai timid ca în alte
ierni. Sau mai neinspirat. De fapt,
dacă vrem să demonstrăm ceva
este că Doljul, proc esând şi ex-
perienţele anilor anteriori, s-a do-
vedit mai bine organizat decât alte
judeţe, dacă nu chiar mai bine pre-
gătit.  Şi cum ne încredinţa prima-
rul Maglavitului, Ion Dinu: „Ştiam
că va ninge,  ş tiam că ne vom
desc urca şi am făcut-o mai bine
ca anul trec ut”. Şi dacă nu-i un
motiv de mândrie, e un semn de
normalitate deplină.

Deputatul de Craiova Gust
Florentin chiar are amnezie

Într-o împrejurare,  susţin c ei de la
DCNews, un site care se anunţa promiţă-
tor, deputatul soc ial-democrat Florentin
Gust, invitat la o emisiune televizată, între-
bat cine este ministrul Economiei, n-a ni-
merit numele acestuia nici din trei încer-
cări. Liberalul Daniel Chiţoiu la acel mo-
ment era şi preşedintele interimar al PNL,
pe lângă faptul că era ministrul în cauză,
dar, cu toate acestea, deputatul Florentin
Gust a recunoscut doar că „am un lapsus
în ceea ce priveşte numele”. Problemele de
memorie la acest parlamentar devin intere-
sante, şi după ce s-a plimbat pe la vreo trei
partide, revenind la social-democraţi emite
şi puncte de vedere ofensive. Pe 21 ianua-

rie a.c. a dat un comunicat de presă care
surprindea prin fermitate, solicitând demi-
sia miniştrilor de Interne şi Apărării, Radu
Stroe, respectiv Mircea Duşa, pentru acci-
dentul aviatic din Apuseni. Într-un comuni-
cat de presă ulterior, remis miercuri, Flo-
rentin Gust a solicitat preşedintelui PNL,
Crin Antonescu, excluderea din partid, im-
plicit din USL, a lui Tudor Chiuariu, con-
damnat cu suspendare pentru abuz în ser-
viciu. Dacă deputatul de Craiova este sau
nu un păpuşar, interpretând ce i se coman-
dă, este o discuţie irelevantă, umorul invo-
luntar derivând din posibilul machiaj al cu-
ţitarului de vorbe Florentin Gust – panto-
mimă bogată – care suferă ca Dracu’ fiert

pentru adevăr, e imparţial şi justiţiar ca...
Robespierre de la Bârca. Ori, un comuni-
cat al Agenţiei Naţionale de Integritate postat
pe site-ul acesteia arată că deputatul Gust,
în urma verificărilor efectuate, este învi-
nuit de fals în declaraţii, sesizat fiind Par-
chetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie. Investigaţiile ANI s-au sistat până
la o soluţie a Parchetului menţionat. Acum,
chiar dacă ceea ce Florentin Gust a spus
despre Tudor Chiuariu, altminteri senator,
poate fi avut în vedere de către liberali, re-
plica acestuia, încă nedată, putea fi una pre-
cum cea a lui Danton – în ziua execuţiei –
către Robespierre: „Tu îmi vei urma”.

MIRCEA CANŢĂR

„Introducerea pachetului de bază
va face ordine în sistem uşor, uşor.
Tot mai multe servicii se vor trans-
fera spre ambulatoriul de speciali-
tate, mai ales cel al spitalelor publi-
ce, unde fie lipseşte, fie nu este uti-
lizat, pentru că nimeni nu doreşte
acest lucru. Pachetul aşază o serie
de servicii medicale, de unde nu tre-
buie şi unde se dau bani mulţi, în
servicii care se acordă cum trebu-
ie, cu eficienţă. Astfel, vom avea
mai puţini bani deturnaţi şi mai mulţi
bani cheltuiţi chibzuit”, a declarat
ministrul Sănătăţii.

În acest context, a subliniat Ni-
colăescu, lunile februarie şi martie
sunt „hotărâtoare” pentru elabora-
rea normelor, în vederea lansării pa-
chetului de servicii de bază. „Nimeni
nu visează cu ochii deschişi că de la
1 aprilie se va întâmpla o minune,

Ministerul Sănătăţii: Pachetul de servicii medicale de bază –
de la 1 aprilie, programele naţionale de sănătate – de la 1 august
Pachetul de servicii medicale de bază va intra în vigoare la 1 aprilie, programele naţi-

onale de sănătate, la 1 august, iar pachetul minimal, la 1 ianuarie 2015, a anunţat, ieri,
ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, la o dezbatere privind asigurările de sănătate.

dar vreau să dezvoltăm ambulatorii-
le de specialitate de la spitalele publi-
ce, pentru a micşora serviciile me-
dicale din spitale. Prin acest pachet
de bază, încercăm să-i convingem
pe medici să acorde mai multe ser-
vicii în ambulatoriul de specialitate”,
a mai spus ministrul.

Cu acelaşi prilej, acesta a vorbit
şi despre pachetul suplimentar de
servicii. „Odată ce pachetul de bază
este gata, putem vorbi de asigu-
rări private. Vrem să construim un
draft de pachet de servicii supli-
mentare până în vară, mai ales că,
în discuţia cu reprezentanţii Băn-
cii Mondiale, aceştia şi-au expri-
mat dorinţa de a ne pune la dispo-
ziţie expertiza lor, astfel încât până
în septembrie să avem toate draft-
urile gata, iar cu acesta să înche-
iem reforma din România. Ne în-

trebăm dacă este bine să
avem asigurări suplimenta-
re obligatorii sau să avem
asigurări private facultati-
ve. În cazul asigurării pri-
vate suplimentare obligato-
rii, să vedem dacă pot avea
o parte de deductibilitate
din impozitul pe venit sau
pe profit. Totodată, aş pro-
pune asigurătorilor un stu-
diu privind impactul imple-
mentării aces tora şi apoi,
împreună cu politicul şi cu Banca
Mondială, să elaborăm şi acest pa-
chet”, a explicat Nicolăescu.

Ieri, ministrul Sănătăţii a avut o
întâlnire planificată cu delegaţia
Fondului Monetar Internaţional, re-
prezentanţii Băncii Mondiale şi ai
Comisiei Europene, discuţiile axân-
du-se pe evaluarea modului în care

se derulează acordul cu cele trei
instituţii internaţionale. În cadrul
întrevederii s-au evidenţiat efortu-
rile depuse de Ministerul Sănătăţii
pe parcursul anului 2013 pentru
îndeplinirea obiectivelor ce stau la
baza reformei în sistemul de sănă-
tate, reprezentanţii FMI, CE şi ai
BM apreciind paşii făcuţi de mi-

nister. În cadrul discuţiilor, un ac-
cent important a fost pus pe intro-
ducerea pachetul de servicii medi-
cale de bază, care va însemna şi
deschiderea discuţiilor pentru pa-
chetul suplimentar de asigurări pri-
vate de sănătate, se arată într-un
comunicat de presă al Ministeru-
lui Sănătăţii.
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Numărul total al utilizatorilor
serviciului BRD@ffice a crescut
cu 12%

Aplicaţia de Inter-
net banking pentru
companii, BRD@ffi-
ce, a fost optimizată
prin adăugarea unor
noi func ţionalităţi.
Utilizatorii pot astfel
constitui noi tipuri de
depozite şi au acces
la condiţii preferenţi-
ale pentru operaţiunile de schimb valutar. Numărul total al utilizato-
rilor serviciului BRD@ffice a crescut în 2013 cu 12% faţă de sfâr-
şitul anului 2012, depăşind 50.000, în timp ce valoarea tranzacţiilor
a înregistrat creşteri de peste 40% în aceeaşi perioadă. „Încercăm
să ne adaptăm în permanenţă nevoilor exprimate de clienţi, astfel
încât să îmbunătăţim continuu capacităţile aplicaţiilor noastre de online
şi mobile banking şi să încurajăm astfel utilizarea acestora”, a decla-
rat Bogdan Spuza, directorul executiv al departamentului Marke-
ting şi Managementul Produselor din cadrul BRD.

În România, Mazda a înregistrat
o majorare a vânzărilor cu 38%

Anul 2013 a fost
un an emblematic
pentru Mazda, con-
structorul japonez
de maşini care sfi-
dează convenţiona-
lul înregistrând una
dintre cele mai mari
creşteri de volum de
la un an la altul com-
parativ c u alte
mărci de pe piaţa
Europeană. Înma-
triculările noi de ve-
hicule de pasageri Mazda au crescut cu 18% în 2013 comparativ cu
2012, în timp ce piaţa din Europa a scăzut cu 1.8% – al şaselea an
consecutiv de declin. Cifra de afaceri în Europa în cazul modelului
Mazda CX-5,  SUV compact lansat în 2012, a crescut cu 92% în
2013 faţă de 2012,  cu 51.393 de unităţi vândute, în timp ce Maz-
da6,  introdusă la începutul lui 2013, a raportat vânzări de 32.563
de unităţi,  mai mari cu 71%. Vânzările Mazda au cresc ut cons tant
în 2013, înregistrând o majorare de 36% în trimestrul 4 comparativ
cu aceeaşi perioadă din 2012, ca urmare a lansării noii Mazda3.
Mazda va sus ţine ac est ritm de creştere ş i în 2014, având în vedere
sosirea unei noi generaţii de modele şi îmbunătăţirea condiţiilor de
piaţă în Europa.

Efectul anulării codului de
înregistrare în scopuri de TVA

În situaţia în care fir-
melor li s-au anulat din
ofic iu codul de TVA de
către autorităţile fisc ale
acest lucru nu înseamnă
că societatea devine im-
plic it  neplătitoare de
TVA. Firma are obligaţia
astfel să colecteze TVA
pentru livrările de bunuri
sau prestările de servicii-
 efectuate şi în perioada
anulării înregis trării în
scopuri de TVA. Pe de altă parte, firma nu are dreptul să deducă TVA
de la achiziţii şi nici cheltuielile în legătură cu bunurile livrate/serviciile
prestate în perioada de invaliditate a codului de TVA care nu sunt de-
ductibile. În plus, beneficiarii bunurilor livrate sau serviciilor prestate
nu au dreptul să deducă TVA sau cheltuielile în legătură cu bunurile
sau serviciile achiziţionate de la această societate. Efectul anulării co-
dului de înregistrare în scopuri de TVA se transpune în următoarele
situaţii. Înregistrările contabile cu privire la livrările de bunuri sau prestă-
rile de servicii sunt identice cu cele efectuate în perioada când societa-
tea are un cod valid de TVA, respectându-se restricţiile fiscale mai sus
amintite iar în momentul emiterii facturilor pentru livrarea bunurilor
sau prestarea serviciilor se va colecta TVA, aspect care se va reflecta
distinct în factură, peste preţurile de vânzare.

Astfel, pentru catego-
ria de clienţi agenţi eco-
nomici care au încheiate
contracte de furnizare a
energiei electrice pe pia-
ţa concurenţială în con-
diţii de eligibilitate rămân
nesc himbate c ondiţiile
contractuale în vigoare.

În c eea ce priveş te
clienţii economic i care
benefic iază de Servic iul
Universal (SU) – agen-
ţii ec onomic i care, în
baza documentelor pe
care le-au transmis fur-
nizorului de ultimă instanţă au
dreptul la Servic iul Universal şi
care nu au uzat de eligibilitate –
ac eştia plătesc energia electrică
consumată la valoarea Compo-
nentei de Piaţă Concurenţială

Agenţii economici vor avea tarife
diferenţiate la energia electrică

De  la începutul anului 2014, age nţii econo-
mici care  bene ficiază  de se rvicii de furnizare
a energie i ele ctrice se vor încadra în trei ca-

(CPC) avizată de ANRE prin Aviz
nr 57/2013.

Cea de-a treia c ategorie de
clienţi, cea  a agenţilor economici
care nu au uzat de eligibilitate şi
nu au dreptul sau nu au solicitat să

beneficieze de SU plăteş-
te energia electrică furni-
zată la un preţ mai mare
decât CPC. De asemenea,
clienţii care nu au drep-
tul la SU au opţiunea de a
încheia contracte de fur-
nizare energie electrică pe
piaţa concurenţială.

„Clienţii care se regă-
sesc într-una dintre ulti-
mele două situaţii că până
la emiterea contractelor-
cadru aplicabile clienţilor
finali ai furnizorilor de
ultimă instanţă, CEZ Vân-

zare va asigura în continuarea fur-
nizarea energiei electrice conform
contractelor existente în vigoare”,
a precizat Angelica Barbu, repre-
zentantă Departament PR, CEZ
România.

te gorii ş i vor ave a parte  de  tarife  difere nţiate
în conformitate cu Le ge a ene rgie i e le ctrice şi
Ordinul ANRE.

Gheorghe Lăpădat, directorul
FNGCIMM, filiala Dolj, a prec i-
zat c ă în baza noilor  convenţii
semnate de FNGCIMM c u Ban-
ca Transilvania şi Unic redit Ţi-
riac Bank se vor garanta, la soli-
citarea f inanţatorului,  finanţările
ac ordate în procent de până la
80% din valoare. „Beneficiarii,
IMM-uri definite conform legii,
trebuie să se înc adreze în crite-
riile de eligibilitate ale f inanţato-
rului,  să deţină adeverinţele emi-
se de APIA, să nu se afle în dif i-
cultate f inanciară în sensul pre-
vederilor  Comunicării Comisiei
Europene privind orientările c o-
munitare privind ajutorul de stat
pentru salvarea ş i restructurarea
întreprinderilor în dificultate şi să

Noi convenţii de garantare
Parteneriatul dintre Fondul Naţional de Garantare a

Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA-
IFN, Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură
şi băncile comerciale a fost consolidat prin semnarea
unor noi convenţii de garantare ce vor permite facilita-
rea accesului la finanţare pentru beneficiarii plăţilor na-
ţionale directe complementare în sectorul zootehnic la
specia bovine 2013 şi pentru beneficiarii măsurii 215 –
Plăţi privind bunăstarea animalelor – păsări.

Pagină realizată de MARGA BULUGEAN

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării
mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă.

nu beneficieze de garanţii
de la alte Fonduri de ga-
rantare pentru f inanţarea
ac c esată”,  a mai spus
Gheorghe Lăpădat.
Un singur comision de
garantare

Pentru garanţia acorda-
tă se plăteşte anual un s in-
gur comision de garanta-
re,  c alc ulat pe baza ratingului
atribuit de instituţia finanţatoare
în func ţie de suma efectiv garan-
tată, în c onformitate cu pct. 3.3.
din Comunicarea Comisiei Euro-
pene ş i Ordinul Ministrului nr.
40/2009 – MADR. Fondul Naţi-
onal de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderile Mic i ş i

Mijloc ii (FNGCIMM SA-IFN)
este o instituţie financ iară neban-
cară, cu capital de risc, înfiinţa-
tă în scopul facilitării acc esului
IMM-urilor la finanţări, prin acor-
darea de garanţii pentru instru-
mentele de finanţare contractate
de la bănci comerciale sau din
alte surse.
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GEORGE POPESCU Jünger sau despreJünger sau despreJünger sau despreJünger sau despreJünger sau despre
scriitura-mãrturiescriitura-mãrturiescriitura-mãrturiescriitura-mãrturiescriitura-mãrturie

Puþini au fost scriitorii europeni care, ase-
meni germanului Ernst Jünger (nãscut la
Heidelberg, în 1895), sã strãbatã, “la pas”
întregul veac trecut, al ororilor, ºi sã depu-
nã, ca participant nemijlocit la evenimente
dintre cel mai teribile, mãrturii dintre cele
mai dramatice ºi mai convingãtoare. Volun-
tar pe frontul primului rãzboi mondial, a scris
ºi publicat, imediat dupã încheierea primei
confruntãri conflagraþii mondiale, un jurnal
de rãzboi, cu titlul In Stahlgewittern / Fur-
tuni de oþel (1920), în care prevala, în chip
de noutate aproape absolutã sub aspect lite-
rar, preocuparea pentru dimensiunile psihi-
ce ale trãirii în tranºee ºi, evident, în inter-
stiþiul conºtiinþei ºi inconºtientului.

Dupã volume de povestiri cu accent pe
drame ale unei conºtiinþe pulverizante, ne-
lipsite de un joc al fanteziei tardo-romantice
ºi esoterice, Jünger a continuat, chiar în ti-
nereþea sa strãbãtutã de un cult al forþei ce
l-a transformat într-un simpatizant al hitle-
rismului, sã scrie eseuri în care “Lupta” (Der
Kampf) cãpãta pentru el dimensiunea unei
valori perene, iar modelul “omului nou” (si-

nistrã formulã pentru destinul ei de mai târ-
ziu) era punctualizat în “muncitorul soldat”.

Scriitorul a participat, apoi, pe frontul
celuilalt mare rãzboi, al doilea, la campania
hitleristã din Franþa, deja în momentul unei
vizibile disocieri de valorile naziste, dupã
ruptura intervenitã, în 1939, odatã cu publi-
carea romanului Auf den Marmorklippen
/ Pe muchiile marmorei, interzis ºi confis-
cat înainte de a fi fost difuzat. Martor al unor
experienþe liminare în aceastã aventurã par-
ticularã, în care emisarii lui Hitler, mulþi din-
tre ei ofiþeri de spiþã nobilã, dedulciþi la aro-
mele culturii rafinate, oscilau între admira-
þia dezinteresatã ºi tentaþia jefuirii unor mari
valori ale culturii franceze, Jünger avea sã
ofere cititorilor sãi, în chiar perioada umi-
linþei germane post-belice, cel de-al doilea
“jurnal” de rãzboi al sãu, dar primul consa-
crat aventurii hitleriste, sub titlul Gärtner
und Strassen / Grãdini ºi strãzi (1942), în
care condamna chiar invazia Franþei; ulte-
rior, a revenit asupra acestei drame, cu un
masiv volum ”diairistic”, Strahlungen / Ira-
dieri (1949) retipãrit recent în Italia, despre

care critica a oscilat în a-l asocia celui di-
nainte ºi a-i recunoaºte o autonomie, nu
numai sub aspectul atitutinii ci ºi al stilisti-
cii. “Ideologic” vorbind, jurnalul acesta de-
nunþã ceea ce critica ºi autorul însuºi a nu-
mit, “majoritatea lui (sau de) dupã”, respec-
tiv tocmai acel sentiment de culpã ºi de au-
tocondamnare al germanului de rând care,
pentru un scriitor dotat cu o luciditate su-
pradimensionatã, semnifica experienþa unui
fel de autoexil voluntar.

Experienþa aceasta jüngerianã, raportatã
la altele de egalã faimã (precum cea a lui
Heidegger, Gadamer, Otto, Lowith, cu care
de altfel se afla într-o continuã dialogicitate)
nu eliminã solitudinea ca stazã, ca ºi coº-
mar, chiar dacã analizele scriitorului merg
mult mai departe de pure luãri de poziþie di-
sociante; spre exemplu, fãrã a insista asu-
pra erorilor eclatante de suprafaþã ºi, deci,
de evidenþã ale nazi-fascismului, Jünger in-
sistã asupra catastrofei pe care o poate adu-
ce revenirea, în Germania dar nu numai aco-
lo, la forme ale statului absolutist în absenþa
unei aristocraþii, fenomen ce sfârºeºte prin

a arunca o umbrã chiar ºi asupra victoriilor
(se înþelege cã e vorba de victoriile hitleriste
din primii ani ai rãzboiului). Cât priveºte des-
tinul literar al lui Jünger, nu se poate ignora
insolitul acestuia: înconjurat, dupã rãzboi, de
un evantai de suspiciuni, ignorat în mare
parte, refuzat deseori, scriitorul s-a putut
bucura de onoruri abia la împlinirea, în via-
þã, a centenarului, când instituþiile cele mai
prestigioase ale Germaniei (preºedinþia mai
ales) i-au recunoscut geniul, sãrbãtorindu-l
ca pe o “personalitate magicã”.

Magicã, recunosc astãzi critici de mare
autoritate, rãmâne cu adevãrat opera sa, si-
tuabilã între rafinamentul unei tradiþii care
pleacã, poate, din Goethe ºi traverseazã ex-
perienþe literare de felul celei a lui Hofman-
stahl ori chiar Gottfried Benn. Din fragmen-
tele pe care le-am lecturat în recenta ediþie
italianã de la editura Guanda, se detaºeazã
într-adevãr, stilul unui geniu, densitatea pen-
sieristicã a unui martor avizat ºi motivat la
cele mai tragice experienþe ale modernitãþii
vinovate ºi, tocmai de aceea, puse în cauzã,
de cãtre unul din maeºtrii sãi incontestabili.

În doar o sãptãmânã, 1.700 de
doljeni au ajuns la medic cu in-
fecþii respiratorii. Potrivit repre-
zentanþilor Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj în acest interval s-au
înregistrat 1.087 cazuri de infec-
þii acute ale cãilor respiratorii su-
perioare ºi 648 de cazuri de pneu-
mopatii acute. Numãrul total al
cazurilor de viroze respiratorii în-
registrat în aceastã sãptãmânã
(1.736) este uºor crescut faþã de
valoarea înregistratã în sãptãmâ-
na anterioarã (1.438 de cazuri).
Cei mai mulþi bolnavi au fost din
rândul copiilor, dar destule cazuri
s-au înregistrat ºi printre persoa-
nele vârstnice. În momentul în
care s-au prezentat la medic aceº-
tia au acuzat dureri de cap, febrã
mare ºi respiraþie greoaie.

Peste 700
de persoane
vaccinate antigripal

Chiar dacã în judeþul Dolj nu a
fost depistat pânã acum niciun caz
de gripã, campania de vaccinare
gratuitã a continuat ºi în ultima
sãptãmânã. Au fost vaccinate an-
tigripal 765 de persoane din gru-
pele la risc.

Ca în fiecare an, campania gra-

Peste 600 de cazuri de pneumonie,
în doar o sãptãmânã

Temperaturile scãzute din ulti-
ma perioadã au fãcut ca numãrul
doljenilor care au ajuns la doctor
cu pneumonii sã creascã simþitor.
Numai în ultima sãptãmânã s-au

înregistrat peste 600 de astfel de
cazuri. O parte din acestea au
avut nevoie de internare în spital
dupã ce medicii au hotãrât sã-i
þinã sub supraveghere pe bolnavi.

tuitã de imunizarea antigripalã se
adreseazã în primul rând persoa-
nelor cu vârsta cuprinsã între 6 luni
ºi 64 de ani cu afecþiuni medicale
cronice pulmonare, cardiovascu-
lare, metabolice, renale, hepatice,
neurologice, diabet zaharat, astm,
infecþie HIV, medicilor, cadrelor
sanitare ºi personalului auxiliar din
spitale, ambulatorii, inclusiv sala-
riaþilor din instituþiile de ocrotire a
copiilor ºi bãtrânilor, din unitãþile
de bolnavi cronic, care vin în con-

tact respirator cu pacienþii sau asi-
staþii. Tot în aceastã categorie se
încadreazã adulþii ºi copiii rezidenþi
în instituþiile de ocrotire socialã,
persoanele care acordã asistenþã
medicalã, socialã ºi îngrijiri la do-
miciliu celor cu risc înalt, precum
ºi toate persoanele peste 65 ani.

Cei care nu sunt incluºi în cate-
goriile cu prioritate la vaccinare ºi
intenþioneazã totuºi sã se imunize-
ze sunt nevoiþi sã cumpere din far-
macii dozele necesare.

Consumul
de antibiotice
fãrã prescripþie,
de evitat

Specialiºtii atenþioneazã însã cã
ar trebui evitat consumul de anti-
biotice fãrã prescripþie din partea
medicului întrucât o astfel de ati-
tudine ar putea determina apariþia
mai multor probleme medicale.
Potrivit medicilor, automedicaþia
cu antibiotice în cazul virozelor re-
spiratorii este una eronatã, care
poate avea efecte secundare. Asta
pentru cã virozele respiratorii sunt
în proporþie de 90% de origine
viralã ºi nu rãspund la tratamentul
cu antibiotice. Administrarea abu-
zivã de antibiotice poate avea ca
rezultat negativ, în timp, apariþia
rezistenþei la acest tip de medica-
mente. În aceste condiþii, în mo-
mentul în care organismul se con-
fruntã cu infecþii bacteriene, anti-

bioticele nu îºi mai fac efectul.
Specialiºtii îi avertizeazã pe dol-

jeni ca la primele semne de rãcea-
lã sã nu ezite sã anunþe medicul
de familie. Totodatã, pentru a pre-
veni îmbolnãvirile, specialiºtii Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã îi sfã-
tuiesc pe doljeni sã respecte o se-
rie de mãsuri. Medicii recomandã
spãlarea frecventã a mâinilor, cu
apã ºi sãpun, în special în situaþii
de participare la activitãþi publice.
În caz de strãnut, este recoman-
datã folosirea batistelor din hâr-
tie, de unicã folosinþã, care pre-
vin rãspândirea picãturilor poten-
þial infectate în mediul ambiant.

În aceastã perioadã este indi-
cat consumul de fructe ºi legu-
me, care asigurã un aport optim
de vitamine, pentru întãrirea sis-
temului imunitar. Este, de aseme-
nea, important sã se respecte orele
de somn pentru a evita slãbirea
sistemului imunitar.

RADU ILICEANU
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Pagină realizată de ALINA DRĂGHICI

De altfel,  aceasta es te ş i o premieră pen-
tru toate universităţile din România.  Ţinta
acesteia es te sprijinirea activităţii tinerilor cer-
cetători (cadre didactice,  doctoranzi şi mas-
teranzi), să formeze grupuri de cercetare
interdisciplinară, să as igure creşterea vizi-
bilităţii naţionale şi internaţionale a univer-
sităţii şi a capacităţii sale de a candida la
instrumente de f inanţare a cercetării, atât
la nivel naţional, c ât ş i la nivel european.

Bugetul total alocat acestei competiţii a fost
de circa 700.000 lei, fondurile provenind din
veniturile proprii ale universităţii. În total, au
fost depuse 71 de proiec te, dintre care 17
proiecte de cercetare interdisciplinară ş i 54
de proiecte de cercetare avansată. În urma

Universitatea din Craiova semnează 48 de contracte
pentru proiecte de cercetare

procesului de evaluare, realizat de comisii spe-
cial constituite, au fost declarate câştigătoa-
re 48 de proiecte propuse de cadre didac tice
de la toate cele 10 facultăţi ale universităţii,
astfel: 10 proiecte de cerc etare interdiscipli-
nară, fiecare având un buget de 24.000 lei;
38 proiecte de cercetare avansată, fiecare
cu un buget de 12.000 lei.

Ac estea se vor derula pe o perioadă de
un an şi îşi propun ca rezultate publicarea
de articole în revis te indexate ISI, în revis-
te indexate în baze de date internaţionale,
partic iparea la c onferinţe internaţionale de
prestigiu,  public area de cărţi, realizarea de
brevete/produse cu drept de proprietate in-
telectuală etc.

Conducerea Universităţii din Craiova va semna luni, 3 februarie, contractele de
cercetare pentru 48 de proiecte declarate câştigătoare în urma unei competiţii inter-
ne. Prima com petiţie de acest gen din istoria instituţiei – sesiunea 2013-2014 – a fost
lansată în luna noiem brie a anului trecut.

Înscrierile pentru SEEMOUS
2014 se pot face până la data de
24 februarie. La competiţie pot
participa studenţi din toată lumea,
în echipe de c el mult şase, din
anul I  sau al II-a de la licenţă,
care să fie sub c oordonarea a
două cadre didactice.  Universită-
ţile pot să trimită o echipă de s tu-
denţi care să reprezinte instituţia
la care aceştia sunt înmatriculaţi,
însă s tudenţii pot forma şi echi-
pe naţio-nale care să reprezinte

În martie vor începe concursurile
cele mai importante de matematică

Ce a de -a VIII-a e diţie  a Olimpiadei In-
te rnaţionale  de  Mate matică SEEMOUS
2014 va fi găzduită, în premie ră pe ntru Ro-
mânia, de Universitate a Tehnică „Ghe orghe

As achi“ din Iaş i,  iar Fundaţia pe ntru Inte-
grare Europe ană Sigma va organiza, pe 21
martie , Concursul Inte rnaţional de  Mate-
matică Aplicată Cangurul.

ţara din care provin.
Înscrierea se face prin com-

pletarea unui formular  online aflat
pe site-ul destinat special acestui
eveniment,  ww w.etti.- tuias i.ro/
seemous, aflat pe platforma Fa-
cultăţii de Electronică,  Telecom-
unicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
Pentru a putea fi eligibili la în-
sc rieri, studenţii trebuie să nu f ie
în an terminal la licenţă, să f ie
integralişti şi să nu f i obţinut, în
total,  mai mult de 120 de c redite

ETCS.
Concursul Internaţional Can-

gurul este organizat de Ministerul
Educaţiei Naţionale, Fundaţia pen-
tru Integrare Europeană Sigma,
Institutul pentru Dezvoltarea Eva-
luării în Educaţie, cu sprijinul Am-
basadei Franţei. Concursul se
adresează elevilor din c lasele a
IV-a – a XII-a c are doresc  să-şi
verifice şi să-şi dezvolte cunoş-
tinţele, intuiţia, creativitatea, gân-
direa aplicativă,  capacitatea de a

selecta ş i de a lua decizii.
Elevii din c lasa a IV-a vor avea

de rezolvat un test grilă de 20 de
probleme, iar cei din clasele a V-a
– a XII-a vor primi un test grilă
cu 30 de probleme, dintre care
pot alege cel mult 20, dar nu mai

mult de 5 probleme de 5 puncte.
La clasele a V-a – a VIII-a,  5 din-
tre probleme sunt aplic aţii ale
matematicii în fizică, c himie, bi-
ologie şi tehnologie.  La clasele a
IX-a – a XII-a, 5 dintre proble-
me sunt de informatic ă.

Elevii intră în vacanţa
intersemestrială

Potrivit calendarului aprobat de
Ministerul Educaţiei,  următoarea
vacanţă, ce a de primăvară, es te
cuprinsă între  12 ş i 22 aprilie , după
care  e levii vor re ve ni în bănci
imediat după Paştele Ortodox, pe 23
aprilie . În acest an,  până la data de
23 mai se  vor de sfăşura şi e xamene-
le  de evaluare naţională,  la f inalul
claselor a II -a,  a IV-a ş i a VI-a.
După aproape două luni de studii şi
te ze , vineri, 20 iunie,  se  va înche ia
ce l de-al doilea se me stru,  iar elevii
vor intra în vacanţa de  vară, până pe

Astăzi, după
terminarea
cursurilor,
elevii şi preşco-
larii vor intra
în vacanţa
intersemestria-
lă şi se vor
întoarce la
şcoală luni, 10
februarie.

14 septembrie.
Potrivit ordinului de minis tru,

săptămâna 7–11 aprilie  2014 din
se me strul al doile a e ste săptămâna
de dicată activităţilor extracurricula-
re  ş i e xtraşcolare,  în cadrul progra-
mului numit “Şcoala altfel: Să şt ii
mai multe , să fii mai bun!”. La
fine le  ce lui de-al doilea semestru, pe
elevii din clase le  terminale de
gimnaziu şi lice u îi vor aştepta
examenele  de finalizare  a s tudiilor:
evaluarea naţională, re spe ctiv
bacalaureatul.

Evenimentul es te dedicat tinerilor care
vor să devină antreprenori din liceu sau
facultate. În cadrul ac estui conc urs,
ec hipele pot crea produse ş i servicii reale
cu sprijinul c ompaniilor  partenere ş i al
antreprenorilor consultanţi voluntari.
Partic ipanţii vor concura pentru calif ic area
la f inalele europene de la Tallin ş i Amster-
dam şi pentru premii care cons tau în sus ţinere financiară de până la 5.400 de euro
(elevi) sau 15.000 de euro (s tudenţi).

Mini-companiile cu cel mai mare potenţial de a deveni afaceri sustenabile vor fi
susţinute de către Romanian
American Foundation cu premii în
valoare totală de 5.400 de euro la
categoria elevi. Hyundai Motor
Europe va acorda premii de 15.000
de euro la categoria studenţi.
Însc rierile se fac pe două categorii:
elevi (15-19 ani) şi studenţi (19-30
ani) , până pe 14 martie. Pentru
şanse mai mari de c alificare în
finala naţională din 28 mai 2014,
echipele vor beneficia de webinarii
de orientare din partea JAR. Finala
europeană va avea loc la Tallin
(elevi, 22-25 iulie) şi Amsterdam
(studenţi, 2-3 iulie).

Studenţii şi elevii cu spirit de
afaceri primesc 20.000 de euro
E vorba de premiul pus la bătaie de organizaţia

non-profit Junior Achievement România în ca-
drul competiţiei europene  Compania Anului 2014.
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Premii pentru câştigătorii
concursului de scenarii
„Lupta împotriva viciilor
mileniului III”

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” şi Aso-
ciaţia „Tinerii luptă împotriva viciilor Mile-
niului III” îi premiază astăzi pe câştigătorii
concursului de scenarii „Lupta împotriva
viciilor mileniului III”. Festivitatea are loc
în Sala „I. D. Sîrbu”, începând cu ora 11.00.
«Teatrul Naţional „Marin Soresc u”
încurajează tinerii, deschizându-le noi per-
spective spre transformarea gândirii şi a lim-
bajului, repunând astfel în discuţie necesita-
tea teatrului într-o eră în care acest lucru
pare pe de-a-ntregul reconsiderat», se men-
ţionează într-un comunicat de presă al insti-
tuţiei. Invitaţi la eveniment sunt toţi elevii
care au trimis scenarii pentru concurs, mem-
brii juriului, Mircea Cornişteanu – manage-
rul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, Au-
rora Zgonea – preşedinta Asociaţiei „Tinerii
luptă împotriva viciilor Mileniului III”, Si-
mona Chiriţă şi Anca Pricină – reprezentanţi
ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Ziua Artei,
mâine,  la Teatrul „Colibri”

Teatrul pentru
Copii ş i Tineret
„Colibri” susţine
Craiova Capitală
Culturală Europea-
nă 2021, iar mâine,
1 februarie, de la
ora 14.30,  Sala
Studio a instituţiei
va deveni gazda
Mic r oc en tr ului
cultural 7 (Valea
Roşie – Sărari) şi
a c elebrării Zilei
Artei. Evenimentul
se bucură de spri-

jinul tinerilor voluntari dornici să demonstre-
ze că iubesc frumosul şi promovează cul-
tura. Sunt aşteptaţi locuitorii din această
zonă, într-o atmosferă caldă, animată de
teatru, muzică, ceai, dans şi alte surprize.
Intrarea va fi liberă!

Invitaţie la
„Alis în lumea păpuşilor”

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”
începe luna cu „Inimă de piatră”. Specta-
colul – după W.Hauff, pe un scenariu şi în
regia lui Cristian Pepino, scenografia Cristi-
na Pepino – se va juca mâine, 1 februarie,
de la ora 18.00. Din distribuţie fac parte ac-
torii Mugur Prisăcaru, Daniel Mirea, Oana
Stancu, Alis Ianoş, Ionica Dobrescu, Rodi-
ca Prisăcaru şi Iulia Cârstea. Muzica este o
creaţie semnată Dan Bălan. Duminică, 2 fe-
bruarie, de la ora 11.00, se va juca specta-
colul „Alis în lumea păpuşilor”, cu actorii
Alis Ianoş, Emanuel Popescu, Oana Stancu,
Daniel Mirea şi Iulia Cârstea. Scenariul şi
regia – Iulia Cârstea, scenografia – Eustaţiu
Gregorian, muzica – Alexandru Iosub.

Bibliotec a Judeţeană „Alexandru ş i
Aris tia Aman” găzduieş te astăzi,  ora
14.00, în Sala „Acad.  Dinu C. Giures-
cu”,  lansarea volumului „Adamice” (po-
eme,  poezii, haiku-uri)  al autorului Mihai
Măceş.  În c adrul aces tui eveniment,  or-
ganizat de Fundaţia „Liana Dumitrescu”,
vor lua c uvântul Constantina Dumitres-
cu – preşedintă a fundaţiei, prof.  univ.

Volumul „Adamice”
de Mihai Măceş,
lansat la
Biblioteca Judeţeană

dr. Gabriel Coşoveanu –
critic  literar, preşedintele
Filialei Craiova a Uniunii

Sc riitorilor din România,  prof . dr.  Mari-
an Barbu – critic ş i is toric  literar, Jean
Băileş teanu – sc riitor,  director al Editurii
„Autograf  MJM”.

Mihai Măceş s-a născut la 23 august
1951, în comuna doljeană Măceşu de Sus.
A absolvit Facultatea de Filologie din cadrul
Universităţii din Craiova, debutând în revis-

ta „Ramuri” şi editorial, în volumul colectiv
„Continuitate” (Centrul Judeţean de Creaţie
Dolj, 1977). A mai publicat „Golful lumi-
nii” (poezie, Editura „Scrisul Românesc”,
1982), „Carte cu poveşti” (poezie pentru
copii, Editura „Literatorul”, 1992), „Dintot-
deauna vocalele” (poezie, Editura „Meri-
dian”, 1993), „Carte de învăţat” (poezie
pentru c opii,  Editura „CugetareaTigero”,
1996), „Romantic într-un v eac barbar”
(poezie, Editura „Ramuri”, 2011).

Născut la Beirut (Liban) în 1981, într-o
familie de artişti, Lubnan Baalbaki a înce-
put să studieze vioara şi lăuta la Conserva-
torul Naţional de Muzică din Beirut, conti-
nuând apoi studiile teoretice (muzicologie)
la Université Saint-Esprit din Kaslik (Liban).
Licenţiat în dirijat orchestră în anul 2009, la
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din
Cluj-Napoca,  sub îndrumarea maestrului
Petre Sbârcea, Lubnan Baalbaki a obţinut
diploma de masterat în artă la Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti, la clasa
maestrului Horia Andreescu. În prezent este
doctorand în cadrul aceleiaşi instituţii, avân-
du-l coordonator pe prof. univ. dr. Dan De-
diu, iar ca temă, „Psihologia relaţiei dirijor
– orchestră”. A participat la cursuri de mă-
iestrie susţinute de dirijori de renume mon-
dial, precum Colin Metters, Christian Badea,
Petre Sbârcea, Konrad von Abel.

Lubnan Baalbaki s-a făcut remarcat în
ţara natală odată cu înfiinţarea ansamblului
de muzică tradiţională „Sharq”, în 2000. Ală-
turi de acesta, dar şi ca membru în diferite
alte formaţii instrumentale şi corale, a susţi-

În prezent, Gabriel Niţă lucrează la
orchestraţia celor şase concerte pentru
vioară de Niccolo Paganini, dintre care
partiturile Concertului nr. 2 în Si minor
„La Campanella”, Concertului nr. 4
în Re minor şi Concertului nr. 5 în La
minor sunt deja finalizate.

Gabriel Niţă şi arta sa violonistică,
într-un concert de Niccolo Paganini

Protagonistul concertului din această seară al Filarmoni-
cii „Oltenia”, Gabriel Niţă, este membru al Orchestrei Sim-
fonice a instituţiei de peste 25 de ani – actualmente solist
instrumentist –, iar în prezent lucrează la orchestraţia ce-
lor şase concerte pentru vioară de Niccolo Paganini. Cu
una dintre aceste partituri îşi va demonstra, încă o dată,
arta violonistică: Concertul nr. 4 pentru vioară şi orchestră.
Publicul este invitat să mai audieze, în interpretarea Or-

chestrei Simfonice a Filarmonicii craiovene, „Oriental Dan-
ce” – lucrare a compozitorului libanez Iyad Kanaan, ca şi
Simfonia a V-a în Re minor, op. 107, „Reforma”, de Felix
Mendelssohn-Bartholdy. La pupitrul dirijoral se va afla
muzicianul Lubnan Baalbaki, în prezent dirijor permanent
al Orchestrei Filarmonicii Naţionale din Liban. Concertul
începe la ora 19.00, iar un bilet costă 15 lei (pentru elevi,
studenţi, pensionari – 10 lei).

Finalizat în anul 2011, după revenirea com-
pozitorului dintr-o călătorie la Damasc, „Dan-
sul oriental” – interpretat, astă-seară, în pri-
mă audiţie – reflectă trăirile autorului Iyad Ka-
naan, impresionat de măreţia vestigiilor istori-
ce ce domină capitala Siriei. Pe parcursul des-
făşurării, lucrarea oglindeşte dragostea de via-
ţă şi patriotismul înflăcărat al locuitorilor unuia
dintre oraşele de cea mai mare însemnătate
pentru evoluţia culturii şi civilizaţiei umane.

nut numeroase concerte de muzică arabă cla-
sică în Liban, Siria, Kuweit, Japonia, Fran-
ţa, Qatar, Egipt, Dubai, Abu Dhabi, Bahrain,
Italia şi Spania. În România a susţinut con-
certe cu diferite orchestre, abordând atât
repertoriul clasic european, cât şi compozi-
ţii contemporane orientale. În ianuarie 2013
a devenit dirijor permanent al Orchestrei Fi-
larmonicii Naţionale din Liban,  poziţie pe
care o deţine şi în prezent.

Născut în anul 1967 la Craiova, Gabriel
Niţă a început să studieze vioara sub în-
drumarea tatălui său, Nicolae Niţă, violo-
nist în cadrul Filarmonicii „Oltenia”. A ab-

solvit Liceul de Artă „Marin Sorescu” din
oraşul natal, apoi Academia de Muzică „Ci-
prian Porumbescu” din Bucureşti, la sec-
ţiile Interpretare muzicală – vioară şi Com-
poziţie. A urmat, în cadrul aceleiaşi institu-
ţii academice, studiile masterale la specia-
lizările Interpretare muzicală – vioară şi
Compoziţie – muzicologie, cât şi pe cele
doctorale, sub conducerea prof. univ. dr.
Şerban Nichifor, susţinând, în 2005, teza
de doctorat în domeniul artei interpretative
cu tema „Virtuozitatea violonistică – de
la tehnică la artă”.

Violonistul craiovean este laureat al mai
multor concursuri prestigioase de vioară,
naţionale şi internaţionale, şi fost membru
al Orchestrei Operei Naţionale din Bucu-
reşti (1995-2000). Este membru al Uniunii
Compozitorilor din România şi al Acade-
miei „Santa Cecilia” din Roma, figurând ca
autor (a finalizat peste 300 de lucrări ce
cuprind compoziţii şi aranjamente pentru
orchestră), pasiunea sa componistică fiind
recunoscută şi prin faptul că este preşe-

dintele pentru Europa al Make Music Finale
Software Developement.
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COMENTAR IU
Ploi ºi inundaþii record
în Marea Britanie

Regiunile de sud ºi sud-est ale
Angliei sunt afectate de cele mai mari
inundaþii din ultimii 20 de ani ºi au
cunoscut cea mai ploioasã lunã ia-
nuarie din 1910 încoace, a indicat, ieri,
Met Office, serviciul britanic de me-
teorologie, relateazã AFP ºi BBC. În
sudul Angliei, din districtul East De-
von pânã în Kent, cantitatea de pre-
cipitaþii cãzutã în ianuarie - 175,2 mm
- a fost dublã faþã de media obiºnuitã
a lunii, ceea ce înseamnã depãºirea
recordului din ianuarie 1988, de 158,2
mm, a precizat Met Office. Precipita-
þiile abundente, asociate cu tempe-
raturi mai ridicate decât de obicei - în
medie de plus 1,2 grade Celsius - au
generat aceste inundaþii. În zona de
coastã Sommerset Levels, o supra-
faþã de circa 11.500 de hectare a fost
acoperitã cu 65 milioane metri cubi
de apã, determinând mobilizarea ar-
matei. Militarii au fost chemaþi sã
construiascã diguri din saci de nisip
ºi sã contribuie la drenarea râurilor
imediat ce apele se vor retrage. Ar
putea fi, de asemenea, desfãºurate
vehicule amfibie. Este de aºteptat ca
ploile sã continue ºi astãzi, cu nive-
luri estimate între 20 ºi 40 mm, în func-
þie de regiune. La sfârºitul sãptãmâ-
nii, vântul puternic ar putea determi-
na valuri puternice pe coasta de vest
a þãrii, mai avertizeazã meteorologii.
În acelaºi timp, în regiuni din centrul
Scoþiei ºi nordul Angliei sunt aºtep-
tate, astãzi, cãderi de zãpadã.

Sudul Statelor Unite,
paralizat de 6 centimetri
de zãpadã

Statele Louisiana, Mississippi,
Carolina de Nord ºi de Sud, Alaba-
ma ºi Georgia au declarat stare de
urgenþã dupã o ninsoare în urma
cãreia s-a depus un strat de zãpadã
de doar ºase centimetri. În Atlanta
ºi Georgia, ºcolile au fost închise ºi
mulþi dintre copii au rãmas peste
noapte în unitãþile de învãþãmânt, în
timp ce conducãtorii auto au fost
blocaþi pe autostrãzi pânã la 22 de
ore, relateazã CNN. Meteorologii
americani au avertizat cu privire la
posibilitatea unei ninsori încã de
luni, iar marþi dimineaþã, în jurul orei
3:00, au emis o alertã, care anunþa
2.5 inch (n.r. 6.35 cm) de zãpadã ºi
polei. Autoritãþile au ignorat însã
avertizãrile meteo, nu au închis ºco-
lile ºi nu au pregãtit suficiente utila-
je pentru intervenþie. Când a înce-
put ninsoarea, cele mai multe com-
panii ºi-au trimis angajaþii acasã.
Autostrãzile au fost luate cu asalt
de un numãr uriaº de navetiºti, ple-
caþi spre casã, pe drumurile acope-
rite de polei ºi zãpadã, la aproxima-
tiv aceeaºi orã, fãrã sã aibã maºinile
pregãtite pentru iarnã. Numãrul
mare de maºini ºi lipsa de experien-
þã a ºoferilor neobiºnuiþi cu astfel
de condiþii au dus la ambuteiaje care
s-au întins pe câþiva kilometri. Ast-
fel, drumurile s-au blocat complet.

Danemarca: Partidul
Socialist se retrage
de la guvernare

Partidul Socialist al Poporului (SF)
va pãrãsi guvernul, a anunþat ieri ca-
nalul de televiziune TV2 News, rela-
teazã Reuters. Decizia survine dupã
un dezacord în legãturã cu vânzarea
unui sfert din compania deþinutã de
stat DONG Energy unui grup de in-
vestitori condus de Goldman Sachs.
Retragerea SF de la guvernare nu în-
seamnã neapãrat o demisie a guver-
nului, format din Partidul Social Li-
beral ºi social-democraþii premieru-
lui Helle Thorning-Schmidt.

Autoritãþile americane intenþionea-
zã sã impunã sancþiuni financiare îm-
potriva unor reprezentanþi ai puterii ºi
ai unor lideri ai opoziþiei ucrainene, a
informat ieri mass-media occidentalã,
relateazã Ria Novosti. Surse din ca-
drul Congresului american au decla-
rat pentru agenþia Reuters cã au dis-
cutat eventuale sancþiuni cu reprezen-
tanþi ai Casei Albe. Potrivit acestora,
astfel de mãsuri ar putea fi aplicate în
cazul în care va exista o nouã escala-
dare a violenþelor din þarã. Statele Unite
susþin integrarea europeanã a Ucrai-
nei ºi ºi-au exprimat sprijinul pentru
opoziþia ucraineanã. Astfel, vicepre-
ºedintele Joe Biden le-a cerut autori-
tãþilor ucrainene sã-ºi retragã forþele
de ordine din centrul Kievului ºi sã nu
decreteze stare de urgenþã în þarã,
ameninþând Kievul cu sancþiuni. An-
terior, Departamentul de Stat al SUA a
anulat vizele oficialilor ucraineni responsabili pen-
tru dispersarea violentã a manifestanþilor în no-
iembrie-decembrie 2013. Pe de altã parte, tot ieri,
ministrul german de Externe, Frank-Walter Stein-
meier, a adresat, într-o conferinþã de presã comu-
nã cu secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, la
Berlin, „un apel preºedintelui ucrainean. S-au în-
registrat progrese în negocierile cu opoziþia, dar
faceþi lucrurile în mod serios, respectându-vã pro-
misiunile pe care le-aþi fãcut opoziþiei”.

Autoritãþile malteze au acceptat sã modifice
proiectul criticat de Parlamentul European ºi de
Comisia Europeanã, ce prevede vânzarea cetã-
þeniei malteze ºi, implicit, europene, unor nerezi-
denþi europeni, în schimbul sumei de 650.000 de
euro. Conform noului text, vor avea dreptul sã
primeascã cetãþenia maltezã numai persoanele
care au reºedinþa în Malta de cel puþin 12 luni,
relateazã agenþiile Reuters ºi AFP, citând un co-
municat comun al Comisiei Europene ºi guver-
nului maltez, în care ambele pãrþi îºi exprimã sa-
tisfacþia faþã de acest acord. Deºi toate statele
Uniunii Europene au dreptul suveran de a acor-
da paºapoarte unor cetãþeni din alte state, iniþia-
tiva guvernului maltez a fost consideratã ca ne-
fiind conformã cu valorile europene, întrucât nu

WWWWWashingtonul pregãteºte sancþiuniashingtonul pregãteºte sancþiuniashingtonul pregãteºte sancþiuniashingtonul pregãteºte sancþiuniashingtonul pregãteºte sancþiuni
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Parlamentul Ucrainei a adoptat, miercuri, dupã
ore de intense negocieri, o amnistie pentru mani-
festanþii arestaþi în cursul ciocnirilor cu poliþia, însã
opoziþia s-a abþinut sã sprijine aceastã mãsurã,
transmite AFP. Legea privind amnistia este una
din principalele cerinþe ale opoziþiei, mobilizate de
peste douã luni în centrul Kievului. Iniþiativa le-
gislativã a fost adoptatã de 232 de deputaþi din
totalul celor 416 prezenþi, în strigãtele de protest
ale parlamentarilor opoziþiei, dupã care ºedinþa a

fost suspendatã. Preºedintele Viktor Ia-
nukovici s-a deplasat în persoanã cu
puþin timp înainte la Parlament, pentru
a influenþa dificilele negocieri dintre
formaþiunea sa, Partidul Regiunilor, ºi
opoziþie. Partidul aflat la putere cerea
iniþial, în schimbul acestei legi de am-
nistie, eliberarea centrului capitalei,
ocupat de manifestanþi, precum ºi a clã-
dirilor publice, cum ar fi primãria Kievu-
lui sau Casa Sindicatelor, devenitã car-
tierul general al miºcãrilor de protest.
Miercuri searã nu era însã clar ce con-
cesii au fost obþinute în cursul lungilor
ore de negocieri din timpul zilei.

Ieri, spre surprinderea tuturor, pre-
ºedinþia ucraineanã, citatã de agenþia
Interfax, a anunþat cã Viktor Ianukovici
se aflã în concediu medical. „Preºedin-
tele se aflã în concediu medical, din ca-
uza unei boli respiratorii acute, însoþite
de o febrã puternicã”, a anunþat servi-

ciul de presã al administraþiei prezidenþiale, la o zi
dupã demisia Guvernului ºi în contextul în care
þara se aflã în plinã crizã politicã. De la sfârºitul
lunii noiembrie 2013, Ucraina este scena unor pro-
teste violente, lansate de opoziþie ca rãspuns la
decizia guvernului de a suspenda pregãtirea unui
acord de asociere cu UE. Miºcãrile de protest au
fost reluate pe 19 ianuarie, dupã adoptarea unor
legi pentru reprimarea manifestaþiilor ºi s-au pro-
pagat în mai multe regiuni ale þãrii.

O grupare jihadistã care a reven-
dicat o serie de atacuri sângeroase
în Egipt a ameninþat cã-l va viza pe
cel mai puternic om din þarã, mareºa-
lul Abdel Fattah el-Sisi, comandan-
tul armatei, care urmeazã sã candide-
ze pentru postul de preºedinte. An-
sar Beit al-Maqdess, o grupare jiha-
distã inspiratã de Al-Qaeda ºi care a
revendicat asainarea, marþi, la Cairo,
a generalului de poliþie Mohamed
Said, a ameninþat cã-i va ataca pe el-
Sisi ºi pe ministrul de Interne. „Rãz-
bunarea va veni”, a avertizat grupa-
rea cu baza în Peninsula Sinai, într-
un comunicat postat pe site-uri jiha-
diste. Potrivit Centrului american de
supraveghere a site-urile islamiste
(SITE), un comandant Ansar Beit al-
Maqdess, Abu Usama al-Masri, i-a
îndemnat pe militari sã organizeze o
rebeliune, altfel îi va ataca. În sep-
tembrie 2013, ministrul de Interne a

În urma presiunilor UE, Malta ºi-a revizuit
proiectul de vânzare a cetãþeniei

menþiona obligativitatea reºedinþei ºi nici nece-
sitatea ca solicitantul sã aibã vreo legãturã cu
aceastã þarã, singurele condiþii fiind sã cumpere
proprietãþi malteze în valoare de cel puþin 350.000
de euro ºi titluri de stat în valoare de 150.000 de
euro, guvernul de la Valletta descriindu-ºi iniþia-
tiva drept un „program de investiþii”. Parlamen-
tul European (PE) a votat la 16 ianuarie o rezolu-
þie ce menþioneazã cã cetãþenia UE nu trebuie sã
aibã „o etichetã de preþ” ataºatã ºi cere guver-
nului maltez sã-ºi retragã proiectul, în timp ce
comisarul european pentru Justiþie, Viviane Re-
ding, a avertizat cã „cetãþenia europeanã nu este
de vânzare” ºi statele membre ar trebui sã acor-
de cetãþenia numai celor care au o „legãturã rea-
lã” cu þara în cauzã, nu doar „un portofel mare”.

Gruparea jihadistã Ansar Beit al-Maqdess ameninþã
cã îl vizeazã pe cel mai puternic om din Egipt

scãpat cu viaþã dintr-un atentat re-
vendicat de aceastã grupare, care
afirmã cã acþioneazã ca represalii faþã
de reprimarea susþinãtorilor fostului
preºedinte islamist Moha-
med Morsi. Cel puþin 14
poliþiºti ºi 9 militari au fost
uciºi, în ultima sãptãmâ-
nã, în Peninsula Sinai,
potrivit unui bilanþ AFP.
Ansar Beit al-Maqdess a
revendicat, în paralel, un
atac comis luni, în Sinai,
asupra unui gazoduct cã-
tre Iordania ºi a amenin-
þat cu extinderea unui
„rãzboi economic împotri-
va clicii trãdãtorilor, pânã
la înfrângerea lor”. Grupa-
rea afirmã cã va viza „in-
teresele economice ale
regimului”, acuzându-l pe
„el-Sisi ºi generalii” cã îºi

„umplu buzunarele cu miliarde de lire
egiptene”. Pe de altã parte, guvernul
interimar egiptean a primit, ieri, sus-
þinerea fostului premier britanic Tony

Blair, emisarul Cvartetului în Orien-
tul Mijlociu. „Este un fapt cã (miºca-
rea) Fraþii Musulmani a încercat sã
deturneze þara ºi valorile sale (...).

Armata a intervenit la cererea
poporului, pentru a conduce
þara cãtre un stadiu al dezvol-
tãrii sale democratice. Este ne-
cesar sã susþinem noul Guvern
în aceastã sarcinã”, a declarat
Blair într-un interviu pentru
postul Sky News Arabia. De
asemenea, Parchetul egiptean
a anunþat cã 20 de jurnaliºti de
la postul de televiziune prin sa-
telir Al-Jazeera, consideratã fa-
vorabilã miºcãrii Fraþii Musul-
mani de cãtre autoritãþi, urmea-
zã sã fie judecaþi. În total, 16
reporteri egipteni sunt acuzaþi
de apartenenþã la o „organiza-
þie teroristã”, iar patru cã au di-
fuzat „ºtiri false”.
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HISTORY

SPORT.RO

07:30 Moºtenirea clandestinã (R)
08:30 Clubul desenelor animate:

Ciocãnitoarea Woody
09:00 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd
10:00 Beneficiar România
10:35 Garantat 100% (R)
11:30 Tezaur folcloric (R)
12:30 Esenþe
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:35 37°C (R)
15:25 ANDOnevralgicul de

sâmbãtã (R)
15:30 37°C (R)
16:00 Rugby. Cupa Europei pe

Natiuni: Romania- Portugalia
18:05 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 That's What I Am
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:10 Paranoia

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Ferma (R)
08:30 Pescar hoinar (R)
09:00 Zon@ IT (R)
09:30 Motomagia
10:10 Tribul curcubeului
11:50 Poate nu ºtiai
12:00 Cap compas
12:30 5 minute de istorie
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Trei bãnuþi într-o fântânã
15:55 5 minute de istorie (R)
16:00 Tenis. Cupa Davis:

Ucraina -România
17:00 Martirul Brâncoveanu
20:10 Asasinul-unicorn
21:45 Poate nu ºtiai
22:10 Juno
23:50 Omul invizibil
00:40 Tribul curcubeului (R)
02:15 Juno (R)
03:50 Popasuri folclorice (R)

08:10 Pãzea la minge!
09:45 Jesse Stone: O moarte

suspectã
11:15 Olimpiada de acasã
12:35 Cine eºti tu domnule

Michael Sanders
14:15 Iubire
16:20 Iron Man - Omul de oþel 3
18:30 Cirque du Soleil: Departe,

în alte lumi
20:00 Salutare, doamnelor!
20:30 Secþia de geriatrie
21:00 Rãmâi cu mine
21:50 Amanþii pasageri
23:25 Bad Ass
00:55 Motoare sfinte
02:50 Detectivul Malone

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Uriaºul meu
12:00 Gossip Girl: Intrigi la New

York
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Masterchef
15:00 Superman IV : Lupta

pentru pace
17:00 Barbaþii în negru
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Armã mortalã 3
22:45 O crimã perfectã
00:45 Armã mortalã 3 (R)
02:45 O crimã perfectã (R)
04:30 România, te iubesc! (R)

07:30 Suflet de gheaþã (R)
08:30 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00 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 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:30 Poveºtiri adevãrate (R)
01:30 Furtuna din adâncuri (R)
03:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

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

08:00 Acasã în bucãtãrie
08:45 Români de succes (R)
09:30 La Mãruþã (R)
10:30 How I Met Your Mother

(R)
11:45 My Name Is Earl (R)
12:45 The Unit (R)
13:45 Descoperã România
14:15 Acasã în bucãtãrie
15:15 My Name Is Earl
16:15 The Unit
17:15 Rãzboiul troian
19:00 How I Met Your Mother
20:00 Edward Mâini-de-foarfece
22:00 Guvernanta
00:15 Cititorii de oase
01:15 Norii negri
02:00 Edward Mâini-de-foarfece

(R)

09:00 Knight Rider
11:00 Ultimul rãzboinic al aerului

(R)
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Doi fraþi
22:30 Amor la Roma
00:30 Omul Intunericului III
02:15 Strãini printre noi
03:00 Observator (R)
03:45 Omul Intunericului III (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
16:00 D-Paparazzi (R)
16:45 Moartea lui Joe Indianul
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
21:00 Cât dureazã o cãsnicie
23:00 Moartea lui Joe Indianul

(R)
00:45 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Pe banii pãrinþilor (R)
03:00 WOWBiz (R)
05:00 Pastila de râs (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 Iubire la vitezã maximã
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 Alvin ºi veveriþele 2
22:30 Dupã faptã ºi rãsplatã
23:30 Mediumul
01:30 Iubiri secrete (R)
03:00 Focus (R)
04:30 Kiss Cinema (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Luana Show (R)

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

Spong - Remy Bonjasky, Tyrone
Spong - Nathan Corbett

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

Schilt
00:00 Fotbal: SUA - Coreea de

Sud
02:00 ªtiri Sport.ro
02:10 "Faceþi jocurile" - World

Poker Tour
03:00 Wrestling WWE NXT Next

Generation

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

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

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

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

Kustoms
01:00 Rãzboiul depozitelor
03:00 Rãzboiul transportatorilor
04:00 Aºii amanetului
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HISTORY

SPORT.RO

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

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

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

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

muncesc în România
15:30 Oameni ca noi (R)
16:00 Pe urmele lui Avraam
16:50 Superconsumatorul
17:25 Legendele palatului:

Pictorul de la Curte
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
21:10 Piratul yankeu
22:45 Mongol
00:50 Tezaur folcloric (R)
01:45 Calea europeanã (R)

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

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Prin deºertul Gobi pe

cãmilã (R)
10:00 Prinþesa sãbiilor (R)
10:50 Poate nu ºtiai
11:00 5 minute de istorie (R)
11:10 The Penny Promise (R)
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 Tenis. Cupa Davis:

Ucraina -România
20:10 Asasinul-unicorn
21:45 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:15 Motomagia (R)
00:45 Omul invizibil
01:35 Concertele Festivalului

George Enescu (R)

07:45 Poveste de Crãciun 2
09:10 Aventuri sub clar de lunã
10:45 Bãrbaþi în negru 3
12:30 Hotel Transilvania
14:05 Unde vei fi poimâine?
16:10 Cãlãtoria 2: Insula

misterioasã
17:45 Categoria grea în acþiune
19:30 Filme ºi vedete
20:00 Vânãtoarea
22:00 Riposta
22:50 360
00:40 Isterie
02:20 Un Crãciun cu Harold ºi

Kumar

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Nea Mãrin Miliardar (R)
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 Rãzboiul minþii
22:30 Virgina Americanã
00:00 Rãzboiul minþii (R)
02:00 Virgina Americanã (R)
03:30 Apropo Tv (R)
04:30 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)
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 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:30 Poveºtiri adevãrate (R)
01:30 Furtuna din adâncuri (R)
03:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

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

08:30 Români de succes (R)
08:45 Acasã în bucãtãrie
09:45 How I Met Your Mother

(R)
10:45 My Name Is Earl (R)
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 How I Met Your Mother
20:00 Gurul dragostei
21:45 Zoom in 10
22:00 Vocea morþii 2
00:00 Cititorii de oase
01:00 Norii negri
01:45 Vocea morþii 2 (R)
03:15 Cititorii de oase (R)
04:00 Norii negri (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 Ultimul rãzboinic al aerului
22:30 Lupta cu zombi
00:30 9 luni ºi o crimã
02:15 Lupta cu zombi (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 Cizme deocheate
23:30 Faci faþã, faci bani (R)
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Teo Show (R)
03:15 Cizme deocheate (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 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 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 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!
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 90 km/h. Plus prelungiri!
22:00 Mafioþi
23:00 Wrestling RAW
01:00 "Faceþi jocurile" -

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

stars
04:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 În cãutarea pericolului
08:30 Supraoamenii lui Stan Lee
09:00 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
12:00 În cãutarea pericolului
12:30 Supraoamenii lui Stan Lee
13:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Aºii amanetului din

Louisiana
17:00 Extratereºtri antici
18:00 În cãutarea pericolului
18:30 Supraoamenii lui Stan Lee
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 transportatorilo
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HISTORY
SPORT.RO

07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Ultima ediþie
14:00 Telejurnal
14:30 Superconsumatorul (R)
15:00 Tezaur folcloric
16:00 Climã, intemperii,

catastrofe
16:30 Vine Olimpiada Albã! *

Sochi 2014
17:55 Filmoteca veselã
19:00 Lozul cel mare
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Marile vacante
22:45 Doamne... ce mãcel!
00:10 Filmoteca veselã

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
14:00 Tenis. Cupa Davis:

Ucraina -Romania.
16:00 Handbal masculin *

Campionatul European : Finala
micã

17:30 Retrospectiva
18:00 Telejurnal
18:30 Handbal masculin *

Campionatul European : Finala
20:10 Duios Anastasia trecea
21:50 Poate nu ºtiai
22:10 Lumini ºi umbre
23:25 Teatru * Chiriþa în provincie

– de Vasile Alecsandri (R)
01:05 Duios Anastasia trecea (R)

07:30 Barcelona
09:15 Batman: The Dark Knight

Returns, Part 2
10:30 Sparkle
12:25 Eu, Robotul
14:20 Poartã-te ca o doamnã,

gândeºte ca un bãrbat
16:20 Yoko
18:05 Oameni ca noi
20:00 Rãmâi cu mine
20:50 Zborul
23:05 Detectivii din Louisiana
00:05 Riposta
00:55 Þinutul gheþurilor
02:40 The Rolling Stones -

Legenda

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Superman IV : Lupta

pentru pace (R)
12:00 Gossip Girl: Intrigi la

New York
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Masterchef (R)
15:00 Barbaþii în negru (R)
17:00 Ostaticul
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 X-Men
22:30 Sãrutul dulce al

rãzbunãrii
00:45 X-Men (R)
02:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:00  Sãrutul dulce al

rãzbunãrii

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 O noua viaþã
21:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:30 O noua viaþã (R)
01:30 Poveºtiri adevãrate (R)
03:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
04:30 Poveºtiri adevãrate (R)
05:30 Triumful dragostei (R)
06:15 Triumful dragostei (R)

07:45 Acasã în bucãtãrie
08:30 Descoperã România (R)
09:00 Promotor
09:30 Rãzboiul troian (R)
11:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã (R)
12:00 Români de succes
12:15 Earl (R)
13:15 Unitatea (R)
14:15 Lumea Pro Cinema
14:45 Zoom în 10
15:00 Earl
16:00 Unitatea
17:00 Edward Mâini-de-foarfece

(R)
19:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
20:00 Drumul spre regãsire
22:15 Toþi oamenii regelui
01:00 Cititorii de oase
02:00 Prison Break

09:00 Doi fraþi (R)

10:30 America's Funniest Home

Videos

11:00 Te Pui Cu Blondele (R)

13:00 Observator

14:00 Amor la Roma (R)

16:00 Observator

16:15 SuperBingo Metropolis

19:00 Observator

19:45 FamiliaDA

20:30 Totul e permis

22:30 Omul cu douã feþe

00:30 My Own Worst Enemy

02:30 Totul e permis (R)

04:15 Omul cu douã feþe (R)

06:00 Observator

08:30 Campionul

09:45 Pastila de râs (R)

10:30 Cât dureazã o cãsnicie

(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 Dragonii Kung-Fu

23:00 ªtirile Kanal D (R)

01:00 D-Paparazzi (R)

01:45 Ochii din umbrã (R)

03:00 Dragonii Kung-Fu (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 Too Late to Say Goodbye

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
13:30 Fotbal Olanda: Utrecht -

Ajax
15:30 ªtiri Sport.ro
15:35 Spãrgãtorii de râs
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Glory Superstars: Daniel

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

mortale
23:00 Glory Superstars: Peter

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

stars

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

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

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

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

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

Texas
19:00 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Cum a trãdat Churchill

Polonia
22:00 Cancelaria lui Hitler
23:00 Aºii amanetului din

Louisiana
01:00 Cancelaria lui Hitler
02:00 Oamenii cu topoare
03:00 Oamenii mlaºtinilor

TVR 1

LUNI - 3 februarie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
09:40 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
10:20 Oameni care au schimbat

Lumea
10:30 Ora regelui
11:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
12:30 În grãdina Danei
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Vreau sã fiu sãnãtos!
17:25 Legendele palatului:

Pictorul de la curte
18:05 Legendele palatului:

Pictorul de la curte
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

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

Lumea
23:30 Maºini, teste ºi verdicte

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

Tãrâmul dintre vânturi
08:20 Legendele palatului:

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Prin deºertul Gobi pe

cãmilã
10:10 În curtea bunicilor
12:00 Making of
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 Cap compas
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Academicienii
15:50 5 minute de istorie
16:00 Prinþesa sãbiilor
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Deportaþii
18:00 Telejurnal TVR2
19:00 Eritreea, mãgãruºul

cãrãuº
20:00 Roman teatral
22:00 Ora de ºtiri
23:10 O femeie dominatã
01:35 Concertele Festivalului

George Enescu

08:00 Yoko
09:40 Oameni ca noi
11:35 Aventuri la firul ierbii
13:10 Rugul aprins
14:35 Un Halloween de pominã
16:00 Drew Peterson:

Incoruptibil
17:25 Viaþa lui Pi
19:30 Pe platourile de filmare
20:00 Alergand ca apucaþii
22:00 Detectivii din Louisiana
01:00 O varã foarte instabilã
02:35 Foamea
04:10 Ultima razie
06:00 Rugul aprins

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

York (R)
11:00 Ostaticul (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Un Crãciun de neuitat
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Jocul morþii
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to Me
00:00 CSI: New York - Crimina-

liºtii
01:00 ªtirile Pro Tv (R)

07:15 Suflet de gheaþã (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00  Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 O noua viaþã (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 O noua viaþã
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Chelsea Settles
00:00 O noua viaþã (R)
01:00 Regina
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:45 Poveºtiri de noapte (R)
03:15 Cancan.ro (R)

07:15 Promotor (R)
07:45 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã (R)
08:45 Earl (R)
09:45 Unitatea (R)
10:45 Români de succes
11:00 Aventurile lui Jackie Chan
11:30 La M[ruþã
14:00 Norii negri
15:00 Earl
16:00 Unitatea
17:00 Drumul spre regãsire (R)
19:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Rãscumpãrarea
00:30 Cititorii de oase
01:30 Prison Break
02:15 Rãscumpãrarea (R)
04:00 Cititorii de oase (R)

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 Misiune în forþã

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)

09:00 Aºii amanetului
10:00 Rãzboiul depozitelor
11:00 Rãzboiul transportatorilor
12:00 Shaun Ryder despre

OZN-uri
13:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Rãzboiul transportatorilor
16:00 Aºii amanetului
17:00 Rãzboiul depozitelor
19:00 Rãzboiul transportatorilor
21:00 Aºii amanetului
22:00 Aºii amanetului din

Louisiana
23:00 Shaun Ryder despre

OZN-uri
00:00 Rãzboiul depozitelor
00:30 Aºii amanetului

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!
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Liga Campionilor la

Skandenberg - Campionul
Campionilor, Piramida României

22:30 Glory Super Fight
Series: Mourad "The Silent
Power" Bouzidi - Saulo Cavalari

23:30 Bellator: Gladiatorii:
Eddie "The Silent Assassin"
Alvarez - Michael Chandler

00:30 ªtiri Sport.ro
01:00 Wrestling WWE Super-

stars
02:00 Wrestling SMACK
03:00 Fotbal: Rezumate Olanda
04:00 ªtiri Sport.ro



cuvântul libertãþii / 13vineri, 31 ianuarie 2014 programe TV

TVR 1

MARÞI - 4 februarie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
09:40 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
10:20 Oameni care au schimbat

Lumea
10:30 Distractis Show
11:30 Din Þara de Foc la

Tijuana
12:00 Maºini, teste ºi verdicte
12:30 Descoperã Europa ta!
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Beneficiar România
17:25 Legendele palatului:

Pictorul de la curte
18:05 Legendele palatului:

Pictorul de la curte
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

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

Lumea

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

dintre vânturi
08:20 Legendele palatului: Tãrâmul

dintre vânturi
09:00 Eritreea, mãgãruºul cãrãuº

(R)
10:00 Prinþesa sãbiilor (R)
10:50 Poate nu ºtiai
11:00 Roman teatral
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Memorialul Durerii - o istorie

care nu se învaþã la ºcoalã
15:50 5 minute de istorie
16:00 Prinþesa sãbiilor
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Televiziunea, dragostea mea
18:00 Telejurnal TVR2
19:00 Bãcanul ambulant din

Letonia
20:00 Destine ca-n filme
21:00 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
21:30 M MAGAZIN
22:00 Ora de ºtiri

07:25 Drew Peterson: Incorupti-
bil

08:50 Viaþa lui Pi
10:55 Contesa de gheaþã
13:10 Rugul aprins
14:25 Talismanul norocos
16:05 Stare de ºoc
18:05 Corul
20:00 S-a nascut o stea
22:20 Rãmâi cu mine
23:10 Banshee
00:55 O noapte de neuitat
02:30 Dacã aº fi... tu?
04:20 Secrete întunecate

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Un Crãciun de neuitat (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 În pielea celuilalt
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Silit sã ucidã
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to Me
00:00 CSI: New York - Crimina-

liºtii
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Masterchef (R)
04:30 Lie to Me (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:15 Suflet de gheaþã (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 O noua viaþã (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 O noua viaþã
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Chelsea Settles
00:00 O noua viaþã (R)
01:00 Regina (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:45 Poveºtiri de noapte (R)
03:15 Cancan.ro (R)
03:45 Chelsea Settles (R)
04:15 Regina
05:15 O noua viaþã (R)
06:15 Triumful dragostei (R)

07:15 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

07:45 Cum am cunoscut-o pe
mama voastrã (R)

08:45 Norii negri (R)
09:45 Earl (R)
10:45 Unitatea (R)
11:45 Români de succes
12:00 Aventurile lui Jackie Chan
12:30 La Mãruþã
14:00 Norii negri
15:00 Earl
16:00 Unitatea
17:00 La bloc (R)
18:00 M.A.S.H. (R)
19:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Lipit de tine
00:30 Cititorii de oase
01:00 Prison Break
02:15 Lipit de tine (R)
04:00 Cititorii de oase (R)

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 Regele Scorpion 3

22:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Hercule

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 Provocarea

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!
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!
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Sport Sângeros
23:00 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 "Faceþi jocurile" -

European Poker Tour
02:30 Ora exactã în sport
03:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Rãzboiul depozitelor:

Texas
08:30 Colecþia de la Count's

Kustoms
09:00 Aºii amanetului
10:00 Rãzboiul depozitelor
11:00 Aºii amanetului
12:00 Extratereºtri antici
13:00 Aºii amanetului din

Louisiana
14:00 Aºii amanetului
17:00 Rãzboiul depozitelor
18:00 Aºii amanetului din

Louisiana
19:00 Aºii amanetului

TVR 1

MIERCURI - 5 februarie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
09:40 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
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala Regionala a  Finantelor
Publice Craiova - Administraþia  Judeteana a  Finanþe-
lor Publice Dolj organizeazã licitaþii publice în condi-
þiile precizate de O.G.nr.92/ 2003 rep. privind Codul
de procedurã fiscalã cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Fir-
milian, nr. 2, cam. 206  pentru debitorii: 1. SC CON-
STALIN  COM  SRL Craiova, str. Brestei, nr. 279, jud
Dolj, cod identificare fiscala 10135102 in data de
11.02.2014,ora 13,00 pentru vanzarea bunului: auto-
turism marca Daewoo Matiz, nr inmatriculare DJ-07-
SSN, an fabricatie 2004, prêt pornire licitatie 1.510 lei-
.Amplasare: sediul societatii. 2.TRUST – TINERII ROMI
PENTRU UNITATE, SOLIDARITATE SI TRANSPAREN-
TA,Craiova, str. Eugeniu  Carada, nr. 10, cam 7 casa,
jud Dolj, cod identificare fiscala 24171377 in data de
12.02.2014,ora 10,00 pentru vanzarea bunurilor:lap-
top Toshiba – SATELITE  L300, 2buc., pret pornire
licitatie 400 lei/buc. autoturism Opel Vectra, an fabri-
catie 2006, neinmatriculat, pret pornire licitatie
26.300lei Amplasare: Craiova, str. IL Caragiale, nr.3. 3.
SC BOGALYS SRL, Craiova, str. Electroputere, nr.14,
bl K6, sc.1, ap. 12, jud Dolj, cod identificare fiscala
15697721 in data de 12.02.2014, ora 13,00 pentru van-
zarea bunurilor: autoturism Dacia Logan, an fabrica-
tie 2005, nr inmatriculare DJ-24-SUN, prêt pornire li-
citatie 5.900 lei; autoturism Daewoo Matiz, an fabri-
catie 2002, nr inmatriculare DJ-82-FOX, prêt ponire
licitatie 2.200 lei;autoturism Daewoo Matiz, an fabri-
catie 2005,nr inmatriculare DJ-18-FOX (avariat fron-
tal), prêt pornire licitatie 700 lei; autoturism Daewoo
Cielo, an fabricatie 1996, nr inmatriculare DJ-14-SUN
(avariat), prêt pornire licitatie 500 lei.Autoturismele
au fost utilizate in regim de taxi. 4. SC BACA  FRIG
IMPEX  SRL, Craiova, Aleea Piersicului, nr. 10, bl. 87B,
sc.1, ap. 2, jud Dolj, cod identificare fiscala 23245468
in data de 12.02.2014, ora 15,00 pentru vanzarea bu-
nurilor: autoutilitara Iveco-Magirus, tip Stralis430, an
fabricatie 2005, nr inmatriculare DJ-15-BFC, prêt por-
nire licitatie 43.800 lei; autoutilitara Iveco-Magirus, tip
Stralis450, an fabricatie 2007, nr inmatriculare DJ-94-
BFC, prêt pornire licitatie 55.800 lei. Amplasare: se-
diul societatii. 5. SC  SIC BREST DAN COM SRL, Cra-
iova, str. Locomotivei, nr.12, jud Dolj , cod identificare
fiscala 4175986 in data de 13.02.2014, ora 10,00 pen-
tru vanzarea bunurilor: malaxor M80 cu ax orizontal-
Matina, prêt pornire licitatie 1.290 lei; cuptor electric,
tip tunel model Synthesis 10/75v, prêt pornire licitatie
16.110 lei; masa blat inox cu o polita, prêt pornire lici-
tatie 540 lei; chiuveta inox cu actionare la genunchi,
prêt  pornire licitatie 240 lei; masa inox cu 1 bazin,
prêt pornire licitatie 620 lei; cuptor electric Smeg, prêt
pornire licitatie 1.720 lei; dospitor Smeg, prêt pornire
licitatie 1.910 lei; friteuza Horeca, prêt pornire licitatie
1.360 lei; friteuza Top  K, prêt pornire licitatie 1.040
lei. Amplasare: sediul societatii. 6. SC RED STAR NDG
SRL, Craiova, Ale. 3Rovine, nr.1, jud Dolj, cod identifi-
care fiscala 18787942 in data de 13.02.2014, ora 13,00
pentru vanzarea bunurilor: malaxor 60litri, prêt por-
nire licitatie 1.680 lei; mobilier bar, prêt pornire licita-
tie 1.450 lei; cuptor digital Eloma 6 tavi, prêt pornire
licitatie 3.250 lei; cuptor foietaj Smeg-Alfa43, prêt por-
nire licitatie 1.950 lei; masina de ambalat EKH-455, prêt
pornire licitatie 4.250 lei, mixer cofetarie, prêt pornire
licitatie 730 lei; autoutilitara Ford, an fabricatie 2001,
nr inmatriculare DJ-10-GWT, prêt pornire licitatie 9.880
lei.Amplasare: sediul societatii. 7.SC CIPEV SRL Cra-
iova, str Maresal Alexandru Averescu, nr. 21, bl D14,
sc.1, ap.1, jud Dolj, cod identificare fiscala 29220438
in data de 13.02.2014,ora 15,00 pentru vanzarea bu-
nului: autoturism marca Lexus, tip LS460 L, an fabri-
catie 2007, nr. inmatriculare DJ-12-ARH, prêt pornire
licitatie 82.050 lei.Amplasare:sediul societatii. 8.SC
CHI-CO SRL, Craiova, str. Grigore Plesoianu, bl. 4, sc.1,
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ap. 13, jud Dolj, cod identificare fiscala 2326713 in
data de 14.02.2014, ora 10,00 pentru vanzarea bunu-
rilor: stender cu 4 brate reglabile, prêt pornire licita-
tie 29 lei; stender in Z, prêt pornire licitatie 20 lei; su-
port cu 5 umeri, buc.5, prêt pornire licitatie 4 lei/buc;
suport haine, prêt pornire licitatie 45 lei. Amplasare:
sediul  societatii. 9.SC MARCONE  TRANS SRL, Craio-
va, str. Br. Lui Novac, bl. D17, sc.3, ap. 8, jud Dolj, cod
identificare fiscala 2314387 in data de 17.02.2014, ora
10,00 pentru vanzarea bunului: autoutilitara marca
MAN TIP8.163, an fabricatie 1997, nr inmatriculare DJ-
09-LLU, prêt pornire licitatie 10.300 lei. Amplasare:
sediul societatii. 10. SC KING TEX SRL, Craiova, str.
Rozelor, nr. 76, jud Dolj, cod identificare fiscala
29686331 in data de 17.02.2014, ora 13,00 pentru van-
zarea bunului: autoutilitara marca FORD, tip Transit,
an fabricatie 2003, nr inmatriculare DJ-01-KTX, prêt
pornire licitatie 14.500 lei. Amplasare: sediul societa-
tii. 11. SC MEKE OFFICE  SRL, loc Marsani, nr. 2287,
jud Dolj, cod identificare fiscala 25647488 in data de
17.02.2014, ora 15,00 pentru vanzarea bunului: auto-
turism marca Renault, tip Symbol, an fabricatie 2005,
nr inmatriculare DJ-10-BSL, prêt pornire licitatie 7.400
lei. Amplasare: sediul societatii. 12.SC GRENADINA
COM SRL, Craiova, str. Dezrobirii, nr.16, jud Dolj, cod
identificare fiscala 3071022 in data de 18.02.2014, ora
10,00 pentru vanzarea bunurilor: raft frigorific, prêt
pornire licitatie 1.670 lei; vitrina frigorifica, prêt por-
nire licitatie 630 lei. Amplasare: sediul  societatii. 13.
SC RARES COM SRL, Craiova, str. Amilcar Sandules-
cu, nr. 18, bl. A37, sc.1, ap.12, jud Dolj, cod identifica-
re fiscala 14630227 in data de 18.02.2014, ora 13,00
pentru vanzarea bunurilor: autoturism Dacia Logan,
an fabricatie 2008, nr inmatriculare DJ-10-JIV, prêt
pornire licitatie 10.700 lei; autoturism Dacia Logan,
an fabricatie 2008, nr inmatriculare DJ-10-JIW, prêt
pornire licitatie 8.500 lei; autoturism Dacia Logan, an
fabricatie 2007, nr inmatriculare DJ-77-LUY, prêt por-
nire licitatie 12.500 lei; autoturism Dacia Logan, an
fabricatie 2007, nr inmatriculare DJ-99-LUY, prêt por-
nire licitatie 7.300 lei; autoturism Dacia Logan, an fa-
bricatie 2007, nr inmatriculare DJ-10-NUZ, prêt porni-
re licitatie 10.600 lei; autoturism Renault Megane, an
fabricatie 2007, nr inmatriculare DJ-09-YXW, prêt por-
nire licitatie 8.900 lei.  Autoturismele sunt utilizate in
regim de taxi. 14. SC CHIMRO  PROD  SRL, Craiova,
Cl. Severinului, nr. 46B, jud Dolj, cod identificare fis-
cala 28145788 in data de 18.02.2014, ora 15,00 pentru
vanzarea stocului de 6.800 litri de ingrasamant foliar
Plantfert N, prêt pornire licitatie 4,75 lei/litru. Ampla-
sare: sediul societatii. Prioritate are oferta depusa
pentru achizitionarea intregului stoc de marfa la pre-
tul total  in suma de 32.300 lei, exclusiv TVA. 15. SC
INDOR AUTO  SRL Craiova, str Izvorul Rece, nr. 19E,
jud Dolj, cod identificare fiscala 17717248 in data de
19.02.2014,ora 10,00 pentru vanzarea bunului:auto-
turism marca Mercedes-Benz,tip C220,an fabrica-
tie1995,nr. inmatriculare DJ-02-WYW, prêt pornire li-
citatie 6.600 lei. Amplasare: sediul societatii. 16. SC
STITECH SRL loc Isalnita, jud Dolj, cod identificare
fiscala 6777694 in data de 19.02.2014,ora 13,00 pen-
tru vanzarea bunului:autoturism Suzuki-Grand Vita-
ra 2,0TDI, an fabricatie 2003, nr inmatriculare DJ-60-
JUL,prêt pornire licitatie 7.980 lei. Amplasare: sediul
societatii. 17.SC VANA PAN SRL Craiova, b-dul 1Mai,
bl.G8, sc.1, ap.4, jud Dolj, cod identificare fiscala
4517647 in data de 19.02.2014,ora 15,00 pentru van-
zarea bunurilor:distribuitoare de produse petroliere
MESSANLAGE  FUR cu seriile de fabricatie 331 si 5222,
prêt pornire licitatie 2.012 lei/buc. Amplasare:punc-
tul de lucru din Podari, jud Dolj, directia Craiova-Ca-
lafat. 18.SC ISSA ALTERNATIVE PUBLISHING SRL Cra-
iova, str Caracal, nr. 57, jud Dolj,cod identificare fisca-
la 27921988 in data de 20.02.2014,ora 10,00 pentru
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vanzarea bunului: autoturism marca Fiat, tip Doblo,
nr inmatriculare DJ-87-XPL, an fabricatie 2008, prêt
pornire licitatie 9.650 lei. Amplasare: sediul  socie-
tatii. 19.SC WOOD MANSION SRL Craiova, str Mil-
cov, nr.21, bl B26, sc.1, ap.8, jud Dolj, cod identifica-
re fiscala 20087363 in data de 20.02.2014, ora 13,00
pentru vanzarea bunului: masina de aplicat CAN-
T(hexaustor cu 2 saci pentru praf+2motoare), prêt
pornire licitatie 12.626 lei. Amplasare:sediul  socie-
tatii. 20. SC BAYLA SRL Craiova, str. Dr Constantin
Angelescu, nr. 9, bl V25, sc.1, ap. 5, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 15295961 in data de
20.02.2014,ora 15,00 pentru vanzarea bunurilor:
autoturism marca Honda, tip Civic, nr inmatriculare
DJ-08-TZI, an fabricatie 2003, prêt pornire licitatie
3.850 lei; autoturism marca Chevrolet, tip Aveo, nr
inmatriculare DJ-19-CCC, an fabricatie 2007, prêt por-
nire licitatie 3.200 lei; autoturism marca Dacia, tip
Logan, nr inmatriculare DJ-19-CCN, an fabricatie
2005, prêt pornire licitatie 4.300 lei; autoturism mar-
ca Dacia, tip Logan, nr inmatriculare DJ-11-CCN, an
fabricatie 2005, prêt pornire licitatie 6.100 lei; auto-
turism marca Dacia, tip Logan, nr inmatriculare DJ-
94-MMM, an fabricatie 2005, prêt pornire licitatie
3.700 lei. Autoturismele sunt utilizate in regim de taxi.
Preþurile  nu includ TVA. Invitãm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze
despre aceasta A.J.F.P.- Dolj înainte de datele stabi-
lite pentru vânzare, mentionate mai sus.   Invitãm pe
cei interesaþi in cumpãrarea bunurilor sã se prezin-
te la termenele de vânzare, la locul fixat în acest scop
ºi sã depunã cu cel puþin o zi înainte de data licita-
þiei urmãtoarele documente: oferta de cumpãrare;
dovada plaþii  taxei de participare sau a constituirii
garanþiei sub forma scrisorii de garanþie bancarã,-
taxa de participare  reprezintã 10% din preþul de por-
nire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN
RO16TREZ 291.50.67XXX005062,cod fiscal 4830007
deschis la Trezoreria A.J.F.P. Dolj; împuternicirea per-
soanei care-l reprezintã pe ofertant; pentru persoa-
nele juridice de naþionalitate românã,copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de ORC;
pentru persoanele juridice strãine,actul de înmatri-
culare tradus in limba românã; pentru persoanele
fizice strãine,copie de pe paºaport; pentru persoa-
nele fizice  române , copie de pe actul de identitate;
dovada emisã de organele fiscale cã nu au obligaþii
fiscale restante faþã de acestea (Consiliul Local ºi
Administraþia Financiarã în raza cãrora se aflã do-
miciliul sau sediul ofertantului), urmând  sã se pre-
zinte la datele stabilite pentru  vânzare si la locul
fixat in acest scop. Împotriva  prezentului înscris,
cel interesat  poate introduce contestaþie la instan-
þa judecãtoreascã competentã în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoºtiinþã, în con-
formitate cu prevederile art.172-173 din OG nr. 92/
2003, republicatã cu modificãrile si completãrile ul-
terioare.  Licitaþia începe de la cel mai mare preþ din
ofertele de cumpãrare scrise, dacã acesta este su-
perior preþului de pornire la licitaþie, iar in caz con-
trar va începe de la acest din urmã preþ.  Adjudeca-
rea se face în favoarea participantului care a oferit
cel mai mare preþ, dar nu mai puþin decât preþul de
pornire. Taxa de participare nu se restituie ofertan-
þilor care nu s-au prezentat la licitaþie, celui care a
refuzat încheierea procesului-verbal de adjudeca-
re, precum ºi adjudecatarului care nu a platit preþul.
Potivit dispozitiilor art.9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/
2003rep,cu modificarile si completarile ulterioare,
cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita,
nu este obligatorie audierea contribuabilului.  Pen-
tru informatii suplimentare va puteþi adresa A.J.F.P.
-  Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam. 206 sau la
tel: 0251/ 402.207.
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SERVICIUL FISCAL ORASENESC CALAFAT
Dosar de executare 5618/2006 NR  DJ 611127/
29.01.2014 DIRECÞIA GENERALÃ REGIONALA
A FINANÞELOR PUBLICE CRAIOVA-ADMINIS-
TRAÞIA FINANÞELOR PUBLICE DOLJ- SERVI-
CIUL FISCAL ORASENESC CALAFAT, organi-
zeazã  licitatie publicã la  sediul din GHEOR-
GHE DOJA ,NR 3  în data de 10.02.2014,ora
10,pentru bunrile imobile apartinind lui SO-
CIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM PLENI-
TA, CF 3257832.Bunul Imobil licitat:Cladire
(fara teren) denumit Magazin Universal cu
Bufet ,situat in VerbitaSC = 88.8 MP pretul de
pornire la licitatie  8.888 lei. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestui bun,sã în-
ºtiinþeze despre aceasta S.F.O CALAFAT,inain-
te de data stabilitã pentru vînzare,menþiona-
tã mai sus.Pentru participarea la licitaþie,ofer-
tanþii trebuie sã depunã cu cel puþin o zi îna-
inte de data licitatiei,urmãtoarele documen-
te: a)oferta de cumpãrare,b) dovada depune-
rii taxei de participare sau a constituirii garan-
þiei sub forma scrisorii de garanþie bancarã,
reprezentînd 10% din preþul de pornire al lici-
taþiei in contul RO16TREZ2915067XXX005062
la Trezoreria Craiova,CUI 4830007,c) împuter-
nicirea persoanei care îl reprezintã pe ofer-
tant,d) pentru persoanele juridice de naþiona-
litate românã,copie de pe certificatul unic de
inregistrare,eliberat de Oficiul Registrului Co-
merþului;e)pentru persoanele juridice strãine-
,actul de înmatriculare tradus în limba româ-
nã;f)pentru persoanele fizice române , copie
de pe actul de identitate ,g) pentru persoane-
le fizice strãine, copie de pe paºaport,dova-
da emisã de organele fiscale, cã nu are obli-
gaþii fiscale restante faþã de acestea;i) invitãm
pe toþi cei care pretind un drept asupra bu-
nurilor, sã înºtiinþeze despre aceasta organul
de executare înainte de data stabilitã pentru
vânzare,j)invitãm pe cei interesaþi în cumpã-
rarea bunurilor sã se prezinte la termenul de
vãnzare la locul fixat în acest scop ºi pânã la
acest termen sã prezinte oferte de cumpãra-
re ;k) publicaþia de vânzare se va afiºa la
31.01.2014.Licitaþia începe de la cel mai mare
preþ din ofertele de cumpãrare scrise , dacã
acesta este superior preþului de pornire la li-
citaþie, iar în caz contrar incepe de la acest
din urmã preþ. Adjudecarea se face în favoa-
rea participantului care a oferit cel mai mare
preþ,dar nu mai puþin decît preþul de pornire.-
Taxa de participare nu se restituie ofertanþi-
lor care nu s-au prezentat la licitatie, celui care
a refuzat incheierea procesului verbal de ad-
judecare, precum si adjudecatarului care nu
a plãtit preþul.Pentru relaþiisuplimentare vã
puteþi adresa la sediul SERVICIULUI FISCAL
ORASENESC CALAFAT,str.GH.DOJA,nr.3 sau
la telefon 0251/231611.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publi-
cã cu strigare în vederea închirierii spaþiului
comercial situat în Craiova, cartier Lãpuº, Bl.
T 7, parter, judeþul Dolj- magazin general. Li-
citaþia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Cra-
iova, str. Brestei nr. 129, la data de 18.02.2014,
ora 14.00. Relaþii suplimentare la telefon: 0251/
411.214. int. 17.

Anunþul tãu!
Comuna Goicea anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj
pentru proiectul: Îmbunãtãþirea ºi dezvoltarea
infracstructurii legate de drumurile agricole ºi
de exploataþie în comuna Goicea ,,- fãrã acord
de mediu/ fãrã evaluare adecvatã, propus a fri
amplasat în comuna Goicea, judeþul Dolj. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj cu sediul din Craiova, str. Petru Rareº, nr.1
în zilele de Luni- Joi între orele 8,00-16,30 ºi Vi-
neri între 8,00-14,00 ºi la urmãtoarea adresã de
internet: http/apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/ observaþii la proiectul
deciziei de încadrare pânã la data de 06.02.2014.
S.C. ROMDECA S.R.L. pentru Asociaþia Dominou,
anunþã publicul interesat asupra declanºãrii eta-
pei de încadrare cf. HG 1076/2004 privind pro-
cedura evaluãrii de mediu pentru planuri ºi pro-
grame, în vederea obþinerii avizului de mediu
pentru Plan de Management al Ariei de Interes
Naþional „Valea Rea-Radovan”, COD SIT 2.399,
Proiect cofinanþat din Fondul European de Dez-
voltare Regionalã prin Programul Operaþional
Sectorial de Mediu 2007-2013, Regiunea de Dez-
voltare 4 Sud-Vest, (denumire plan) localitatea
Craiova, nr.9, jud.Dolj. Prima versiune a planu-
lui poate fi consultatã la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova, Str.Petru Rareº,
nr.1, judeþul Dolj, din data 31.01.2014 între orele
09.00-14.00. Publicul interesat poate transmite,
în scris, comentarii ºi sugestii, pânã în data de
15.02.2014, la Agenþia pentru Protecþia Mediului
Dolj, Craiova, Str.Petru Rareº, nr.1, judeþul Dol-
j ,  office@apmdj.anpm.ro în zilele de luni-vineri,
între orele 09.00-14.00 ºi la sediul Asociaþiei Do-
minou, Craiova, Str.Eugeniu Carada, nr.19, tel.:
+04.0753.083.123, fax: +04.0351.808.230, e-
mail: asociatiadominou@yahoo.com.
CONSILIUL Local al Comunei Vîrtop, cu sediul în
comuna Vîrtop, Jud.Dolj, tel.0251.363.508,
fax:0251.363.508, adresa de e-mail: mateielena3-
6@yahoo.com, anunþã organizarea licitaþiei pu-
blice pentru concesionarea suprafeþei de
5000mp teren  situat în intravilan, Tarla 61, Par-
cela 1361 ºi care aparþine domeniului public al
comunei, destinat realizãrii unei investiþii sau ac-
tivitãþi care sã aducã venituri localitaþii ºi bugetu-
lui local. Documenataþia de atribuire, poate fi cum-
pãratã din data de 03.02.2014, orele 09.00-12.00,
de la sediul Primãriei, contravaloarea este de 500
Lei. Taxa de participare de 150 Lei ºi garanþia de
participare de 20% din preþul total al parcelei/an,
calculatã la preþul de pornire la licitaþie, ºi  vor fi
achitate pânã la data de 27.02.2014, la casieria
din sediul Primãriei Vîrtop. Data limitã privind so-
licitarea clarificãrilor 13.02.2014.  Ofertele vor fi
depuse pânã în data 26.02.2014 orele, 12.00 la
registratura Primãriei Vîrtop, în douã exemplare.
Licitaþia publicã va avea loc în data de 27.02.2014,
ora 10.00, la sediul Primãriei Vîrtop. Instanþa com-
petentã pentru soluþionarea litigiilor -Tribunalul
Dolj, Secþia de Contencios administrativ, Str.Bres-
tei, nr.12, telefon: 0251.418.612, fax:0251.419.851,
tr-dolj@just.ro. Data transmiterii anunþului de lici-
taþie spre publicare Regiei Autonome Monitorul
Oficial: 30.01.2014.

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

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã con-
tabilã. 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 do-
miciliul clientului,
asigur garanþie.
Telefon: 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

PROPRIETAR,
vând garsonierã,
ultracentral.  Tele-
fon: 0723/065.620.
Proprietar vând
garsonierã în Bu-
cureºti, b-dul Timi-
ºoara, sector 6,
parter stradal cu
mobilã sau schimb
cu similar Craiova.
Telefon: 0752/
641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând aparta-
ment 2 camere,
parter, pretabil fir-
mã, Calea Seve-
rinului Telefon:
0767/656.269.

Vând apartament
Brazdã, 2 deco-
mandate. Telefon:
0770/901.283.
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.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere zona 1
Mai cu îmbunãtã-
þiri. Telefon: 0758/
347.623.

CASE
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri, stra-
da Râului, nr. 162,
vad comercial, ca-
dastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã Buco-
vãþ. Telefon: 0767/
341.784.
Vând casã 4 ca-
mere la 20 km
de Craiova, baie,
mansardã nefini-
satã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã, 800
mp, localitatea
Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã 5 ca-
mere, încãlzire
centralã, sau
schimb cu apar-
tament minim 3
camere. Telefon:
0746/498.818.
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Primãria comunei Galicea Mare, judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtoarelor funcþii publice de execuþie
vacante.

- funcþia publicã de inspector, clasa I,
grad asistent- compartiment Asistenþã So-
cialã în data de 03.03.2014, ora 10,00-
proba scrisã ºi în data de 05.03.2014, ora
12,00- interviul;

- funcþia publicã de consilier, clasa I,
grad debutant- SPCLEP Galicea Mare- com-
partiment Evidenþa Persoanelor ºi Ghiºeu
Unic în data de 03.03.2014, ora 10,00 pro-
ba scrisã ºi în data de 05.03.2014, ora
14,00- interviul. Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul Primãriei comunei Galicea
Mare, str. Calafatului, nr.17, judeþul Dolj ºi
la nr.  telefon: 0251/316.004.

Vând casã Ford,
preþ 33000 Euro, 2
camere, 78 mp lo-
cuibili, baie, bucãtã-
rie, teren 200 mp,
puþ forat, centralã
pe lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.
Vând vilã Cãlimã-
neºti 12, pretabil
cabinet medical –
avocaturã. Accept
douã rate. Telefon:
0763/667.425;
0761/687.300.

Vând casã recent
renovatã cu apã
curentã, livadã, vie,
în comuna Giurgi-
þa. Telefon: 0755/
953.397.
Vând casã Câm-
pia Islaz cu teren
320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

Vând teren 400
mp în Segarcea, in-
travilan, cu cadas-
tru, strada Unirii, nr.
29F (în spatele li-
ceului). Telefon:
0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 1700 mp, 13
m lãþime Centura
de Nord, 15 E / mp.
Telefon. 0728/
800.447.
Vând 2600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova ªimnicu de
Sus la 600 mp de
Lacul Tanchiºtilor
(între vile). Telefon:
0351/170.504.

Vând 9 ha pãdure
– Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Telefon:
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
arabil, facilitãþi ºosea
asfaltatã, apã, posi-
bilitate energie + alte
avantaje. Telefon:
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 teren cen-
tral 330 mp des-
chidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/
495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU
COMERCIAL
Brazdã, 26500
Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aparta-
ment 3 camere
decomandat ,
etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb gar-
sonierã Cala-
fat, cu garso-
nierã Craiova.
Telefon: 0251/
231.143.
Schimb teren
intravilan 4000
mp cu aparta-
ment 2 camere
+ diferenþa. Te-
lefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând TOYOTA
RAV 4, diesel
2008, 9600 Euro
negociabil. Telefon:
0763/690.698.
VÂND autoturism
Peugeot 306, 1,9
TD, 1996. telefon:
0765/990.828
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.
Vând WV Golf 3,
1996, 12400 Euro,
negociabil. Telefon.
0762/621.066.
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UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, stare
foarte bunã. Telefon:
0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player
- 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând ladã frigorificã
5 sertare, stare
foarte bunã, asigur
garanþie 1 an. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Vând goblenuri.
Telefon: 0770/
862.007.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.

Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320
litri, piei bovinã velu-
rate, 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 cãmãºi naþi-
onale, ceasuri de
masã ºi o pendu-
lã. Telefon: 0351/
459.222.

Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, mo-
tor maºinã spãlat
Albalux, maºinã cu
pedale pentru co-
pii 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 baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.

Vând antifurt auto,
dulap haine, ara-
gaz voiaj ºi butelie,
aparat foto, bicicle-
tã, aparat mãsurã,
pãturã antistres.
Telefon: 0351/
461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare plu-
ºate, mochetã,
haine din piele,
maºinã de cusut,
galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj.
Telefon: 0745/
753.524.
Vând cutie ºah ºi
table bine întreþinu-
te 25 lei, garniþã de
unturã cu capac
smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.

Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bo-
canci piele 43 noi,
piatrã polizor 250/
20/25 mm, cau-
ciucuri 155/13 cu
jantã noi, ansam-
blu ax volan ºi con-
tact cu cheie Dacia
1310. Telefon:
0251/427.583.
Vând loc de veci
cimitirul Sineas-
ca, lângã poartã.
Telefon: 0351/
805.111, dupã
ora 20.00.
Vând plitã electri-
cã douã ochiuri,
nouã, butelie vo-
iaj 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. Telefon:
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 mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã metali-
cã. Telefon: 0731/
989.215.
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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, 31 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:

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã su-
fragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciu-
percã), butoi pentru
varzã. Preþ negocia-
bil. 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. Telefon:
0765/789.181.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.

Vând canapea
extensibilã tapiþe-
rie pluº, preþ 160
lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/kg,
2 damigene 10-
15 litri, 15 lei/buc.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de ba-
lotat, mase plastice
uºã cu toc pentru
casã sau magazii.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând aparat su-
durã autogen ºi
matriþã. Telefon:
0761/366.090.

VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor
persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate,
preþ negociabil.
Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã ca-
litate, preþ bun.
Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã co-
pil, covor persan.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 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 pã-
dure situatã în Oc-
nele Mari pe gar-
sonierã în Craiova,
Vâlcea. Telefon:
0741/078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz
de Satu Mare,
vechi dar funcþio-
nal. 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.

Garsonierã mobila-
tã et. 1/5, Bucureºti
–Vitan. Exclus agen-
þie, 230 Euro / lunã
seriozitate. Telefon:
0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL, Cen-
tru vânzare maºini
sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã
vicii caut sufletul pe-
reche pentru con-
vieþuire, vârsta 55-65
ani. Telefon: 0733/
748.576.
Domn serios 52 ani
cu serviciu caut
doamnã serioasã
pentru prietenie
eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/ 103.411;
0740/895.691.



a refuzat convocarea. Nici Hãnescu nu a ju-
cat rãu în ultima vreme pe hard, trecând de
primul tur la Australian Open. În lotul Ucrai-
nei se aflã ºi Serghei Bubka junior, nimeni al-
tul decât fiul celebrului fost mare campion la
sãritura cu prãjina. Învingãtoarea va întâlni în
turul urmãtor Suedia, într-un meci care ar
conta pentru accederea în play-off-ul grupei
mondiale. În meciurile directe, România con-
duce cu 1-0, dupã ce s-a impus la Bucureºti,
în mai 2010, cu 3-1, Victor Hãnescu fãcând
3 puncte, dupã ce i-a învins în minimum de
seturi pe Stakhovsy ºi Marchenko, câºtigând
ºi la dublu cu Horia Tecãu. Meciul s-a dispu-
tat însã pe zgurã, iar echipa noastrã a avut
aceeaºi componenþã ºi acum 4 ani, în timp
ce ucrainenii l-au avut pe Igor Sergheev în
locul lui Denys Molchanov.  Cele patru  me-
ciuri de simplu de astãzi ºi de duminicã vor
începe la ora 14, iar meciul de dublu de sâm-
bãtã este programat de la ora 16, toate fiind
transmise de TVR2 ºi TVRHD.

vineri, 31 ianuarie 2014 cuvântul libertãþii / 19sp   rt
PREMIER LEAGUE – ETAPA A 23-A

Marþi: Man. United – Cardiff 2-0 (Van
Persie 6, A. Young 59), Norwich – Newcastle
0-0, Southampton – Arsenal 2-2 (Fonte 21,
Lallana 54 / Giroud 48, Cazorla 52), Swan-
sea – Fulham 2-0 (Shelvey 61, Chico 75),
Crystal P. – Hull 1-0 (Puncheon 16), Liver-
pool – Everton 4-0 (Gerrard 21, Sturridge
33, 35, Suarez 50).

Miercuri: Aston V. – West Brom 4-3 (Wei-
mann 12, Bacuna 25, Delph 37, Benteke 64
pen. / Brunt 4, Delph 9 aut., Mulumbu 43),
Sunderland – Stoke 1-0 (A. Johnson 17),
Chelsea – West Ham 0-0 (La oaspeþi, Rãz-
van Raþ nu a fost convocat), Tottenham –
Man. City 1-5 (Capoue 59 / Aguero 15, Y.
Toure 51 pen., Dzeko 53, Jovetici 78, Kom-
pany 89; Vlad Chiricheº a fost integralist la
gazde, în timp ce de cealaltã parte, Costel
Pantilimon a rãmas pe banca de rezerve).

1. Man. City 53 11. Swansea 24
2. Arsenal 52 12. Norwich 24
3. Chelsea 50 13. Hull 23
4. Liverpool 46 14. Crytal P. 23
5. Tottenham 43 15. West Brom 22
6. Everton 42 16. Stoke 22
7. Man. Utd 40 17. Sunderland 21
8. Newcastle 37 18. West Ham 19
9. Southampton 32 19. Fulham 19
10. Aston V. 27 20. Cardiff 18

BUNDESLIGA – ETAPA A 19-A
Astãzi: Braunschweig – Dortmund (21:30).
Mâine: Schalke – Wolfsburg, Leverkusen –

Stuttgart, Hoffenheim – Hamburg, Mainz – Frei-
burg, Augsburg – Werder (toate 16:30), Han-
nover – M’gladbach (19:30).

Duminicã: Hertha – Nurnberg (16:30), Bay-
ern – Frankfurt (18:30).

Într-o restanþã, miercuri searã, Stuttgart –
Bayern 1-2 (Ibisevici 29 / Pizzaro 76, T. Al-
cantara 90+3; La gazde, Alexandru Maxim a
fost rezervã).

1. Bayern 50 10. Hannover 21
2. Leverkusen 37 11. Werder 20
3. Dortmund 33 12. Stuttgart 19
4. M’gladbach 33 13. Hoffenheim18
5. Schalke 31 14. Frankfurt 18
6. Wolfsburg 30 15. Freiburg 17
7. Hertha 28 16. Hamburg 16
8. Mainz 27 17. Nurnberg 14
9. Augsburg 25 18. Braunschw.12

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 22-A
Astãzi: Granada – Celta (22:00).
Mâine: Barcelona – Valencia (17:00), Levante

– Rayo (19:00), Getafe – Valladolid (21:00), Ma-
laga – Sevilla (23:00).

Duminicã: Elche – Almeria (13:00), Betis –
Espanyol (18:00), Atletico M. – Sociedad
(20:00), Bilbao – Real M. (22:00).

Luni: Villarreal – Osasuna (23:00).
1. Barcelona 54 11. Granada 24
2. Atletico 54 12. Getafe 24
3. Real 53 13. Celta 22
4. Bilbao 42 14. Osasuna 22
5. Villarreal 37 15. Almeria 22
6. Sociedad 36 16. Malaga 21
7. Sevilla 31 17. Elche 21
8. Levante 27 18. Valladolid 19
9. Espanyol 26 19. Rayo 16
10. Valencia 25 20. Betis 11

LIGUE 1 – ETAPA A 23-A
Astãzi: Paris SG – Bordeaux (21:30).
Mâine: Lorient – Monaco (17:30), Bastia –

Guingamp, Evian TG – Ajaccio, Reims – Mon-
tpellier, St’Etienne – Valenciennes, Sochaux –
Nantes (toate 21:00).

Duminicã: Nice – Lille (15:00), Rennes –
Lyon (18:00), Marseille – Toulouse (22:00).

Într-o restanþã, miercuri searã, Marseille –
Valenciennes 2-1 (Gignac 31, Thauvin 63 /
Masuaku 37).

1. Paris SG 51 11. Toulouse* 28
2. Monaco 48 12. Bastia* 27
3. Lille 41 13. Nice 27
4. St. Etienne 37 14. Guingamp 26
5. Marseille 35 15. Montpellier24
6. Lyon 34 16. Rennes 24
7. Bordeaux 34 17. Evian TG 21
8. Nantes 33 18. Valencien. 18
9. Reims 33 19. Sochaux 12
10. Lorient 31 20. Ajaccio 10
* - un meci mai puþin.

Echipa de Cupa Davis a României disputã
în acest week-end meciurile din primul tur al
Grupei I Mondiale, zona Euro-africanã, în
deplasare, contra Ucrainei. În disputa din sala
„Megaron” din Dnepropetrovsk, tricolorii lui
Andrei Pavel pleacã fãrã îndoidalã cu ºansa a
doua din urmãtoarele motive: joacã în depla-
sare, iar terenul propriu este un mare avantaj
în Cupa Davis, suprafaþa aleasã este una hard,
care le convine jucãtorilor ucraineni, Florin
Mergea, al doilea jucãtor de dublu important
al nostru, a refuzat convocarea, iar în lotul
gazdelor se aflã ºi Serghei Stakhovski, cel care
l-a învins pe Roger Federer anul trecut la
Wimbledon. Speranþele noastre sunt legate de
faptul cã Horia Tecãu se simte foarte bine pe
rapid în proba de dublu, de asemenea, Ma-
rius Copil preferã într-un fel, aceastã supra-
faþã, iar Adrian Ungur a început sã joace ºi el
recent pe hard, bãtându-l chiar pe Copil, la
Heilbronn, sãptãmâna trecutã. Totodatã, nu-
mãrul 1 al ucrainienilor Aleksandr Dolgopolov

Programul primului tur
din Grupa Mondialã:

Cehia – Olanda (Ostrava, pe hard).
Cehia: Thomas Berdych, Radek Stepanek,
Lukas Rosol, Jiri Vesely. Cehia: Robin
Haase, Igor Sijsling, Thiemo De Bakker,
Jean Julien Rojer.

Japonia – Canada (Tokyo, pe hard).
Japonia: Kei Nishikori, Go Soeda, Yuichi
Sugita, Yasatsuka Uchiyama. Canada:
Vasek Pospisil. Frank Dancevic, Peter
Polanski, Daniel Nestor.

Germania – Spania (Frankfurt, pe
hard). Germania: Tommy Haas, Phillip
Kohlschreiber, Florian Mayer, Daniel
Brands. Spania: Feliciano Lopez, Fernando
Verdasco, Roberto Bautista Agut, David
Marrero.

Franþa – Australia (La Roche, pe
zgurã). Franþa: Richard Gasquet, Jo
Wilfried Tsonga, Gael Monfils, Julien
Benneteau. Australia: Lleyton Hewitt, Nick
Kyrgios, Chris Guccione, Thanasi Kokki-
nakis.

SUA – Marea Britanie (San Diego, pe
zgurã). SUA: John Isner, Sam Querrey,
Mike Bryan, Bob Bryan. Marea Britanie:
Andy Murray, James Ward, Kyle Edmund,
Colin Fleming.

Argentina - Italia (Mar del Plata, pe
zgurã): Argentina: Juan Monaco, Carlos
Berloq, Horacio Zeballos, Eduardo
Schwank. Italia: Fabio Fognini, Andreas
Seppi, Filippo Volandri, Simone Bolelli.

Kazahstan – Belgia (Astana, hard).
Kazahstan: Mihail Kukushkin, Andrei
Golubev, Evgheni Korolev, Denis Evseev.
Belgia: David Goffin, Ruben Bemelmans,
Olivier Rochus, Kimmer Coppejans.

Serbia – Elveþia (Novi Sad, hard):
Serbia: Duºan Lajovic, Filip Krajinovic,
Ilija Bozoljac, Nenad Zimonjic. Elveþia:
Stanislas Wawrinka, Roger Federer,
Marco Chiudinelli, Michael Lammer.

România: Victor Hãnescu (72 ATP), Adri-
an Ungur (122 ATP), Marius Copil (131
ATP), Horia Tecãu (28 în ierarhia ATP la
dublu). Cãpitan-nejucãtor: Andrei Pavel.

Cupa Davis, grupa I, zona Euro-africanã
Dnepropetrovsk, sala „Megaron”, suprafaþã: hard

Ucraina – România
Ucraina: Serghei Stakhovsy (85 ATP),

Igor Marchenko (160 ATP), Denys Molcha-
nov (319 ATP), Serghei Bubka jr. (fãrã cla-
sament). Antrenor-nejucãtor: Mihail Filima.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

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

Dunãrea Brãila – Corona Braºov / 21:30 –
FOTBAL – Camp. Franþei: Paris SG – Bordeaux.

Digi Sport 2
15:00 – TENIS WTA – Turneul de la Paris:

ziua a 4-a / 18:00 – BASCHET (M) – Liga Na-
þionalã: CSU Ploieºti – BC Timiºoara / 20:00 –
TENIS WTA – Turneul de la Paris: ziua a 4-a.

Digi Sport 3
17:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: Tomis Con-

stanþa – ªtiinþa Baia Mare / 19:00 – HOCHEI –
Liga MOL: Corona Braºov – Nove Zamky /
21:30 – BASCHET (M) – Euroliga, Top 16:
Panathinaikos – Barcelona.

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

– Bordeaux / 3:00 – BASCHET NBA: Brook-
lyn – Oklahoma.

Dolce Sport 2
14:30 – TENIS – Cupa Davis: Franþa – Aus-

tralia: ziua I.
TVR 2

14:00 – TENIS – Cupa Davis: Ucraina – Ro-
mânia: ziua I.

Eurosport
14:00 – SNOOKER – Mastersul german: eta-

pa a 3-a / 18:15 – SÃRITURI CU SCHIURILE –
Cupa Mondialã, la Willingen / 19:30 – FOT-
BAL ÎN SALÃ – Camp. European, la Anwerp:
Croaþia – Cehia / 21:00 – SNOOKER – Master-
sul german: etapa a 3-a.

Eurosport 2
11:00, 12:30 – SCHI FOND – CM de ju-

niori, la Val di Fiemme / 21:30 – FOTBAL –
Camp. Germaniei: Braunschweig – Dortmund.

Potrivit purtãtorului de cuvânt al pilotu-
lui, Sabine Kehm, medicii un început sa di-
minueze cantitatea de sedative administra-
te pilotului, pentru a-l trezi treptat din coma

CUPA REGELUI SPANIEI –
SFERTURI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃ

Marþi: Real Madrid – Espanyol 1-0, în tur
1-0 (Jese Rodriguez 7).

Miercuri: Bilbao – Atl. Madrid 1-2, în tur 0-
1, (Aduriz 41 / R. Garcia 55, D. Costa 86),
Barcelona – Levante 5-1, în tur 4-1, (Adriano
28, Puyol 44, A. Sanchez 50, 52, Fabregas 68
/ Sergi Roberto 9 aut.).

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Santan-
der (III) – Sociedad (în tur 1-3).

Program semifinale (5/12 februarie): Barce-
lona – Sociedad/Santander, Real M. – Atletico M.

CUPA ITALIEI – SFERTURI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Miercuri: Napoli – Lazio 1-0 (Higuain 82;
Nerefãcu dupã o accidentare, ªtefan radu nu
s-a aflat în lotul formaþiei oaspete).

Celelalte partide s-au disputat sãptãmâ-
na trecutã ºi s-au încheiat cu urmãtoarele
rezultate: Roma – Juventus 1-0, Milan – Udi-
nese 1-2, Fiorentina – Siena (II) 2-1.

Program semifinale, în dublã manºã (5/
12 februarie): Udinese – Fiorentina, Roma –
Napoli.

Schumacher trezit treptat din comã
indusã. Schumacher, care se aflã în comã
de pe 29 Decembrie 2013, în urma acci-
dentului de ski, suferit în staþiunea din Alpii
francezi Meribel, a suferit panã acum mai

multe operaþii la nivelul cre-
ierului. Potrivit purtãtorului
de cuvânt al pilotului, sta-
rea acestuia a trecut de la
faza de criticã la stabilã. Alte
informaþii nu sunt disponi-
bile, medicii anunþând cã
pentru a proteja familia, nici
o declaraþie nu va mai fi fãcu-
tã publicã. Procesul de trezi-
re din coma indusã este în ge-
neral unul treptat, care poate
dura mai multe sãptãmâni.

LAURENÞIU CANÞÃR
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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)

Pagină realizată de COSMIN STAICU

Handbalistele de la SCM Craiova au început cum
nu se putea mai prost returul Ligii Naţionale, pierzând
primele patru meciuri. Eşecul de la Cluj, în faţa Joli-
donului, este cel mai dureros, atât prin din cauza sco-
rului, unul categoric, 33-22, şi al evoluţiei modeste,
dar mai ales prin prisma faptului că în echipa lui Car-
men Amariei au evoluat nu mai puţin de cinci jucătoa-
re care până nu demult au făcut parte din lotul adver-
sarei de miercuri seara. Ionica Munteanu, Anca Ama-
riei, Roxana Joldeş, Nicoleta Dincă şi proaspăt venita
Mihaela Tivadar n-au contat practic în faţa unui ad-
versar mult mai motivat, mai valoros, în ciuda pro-
blemelor financiare cu care se confruntă. Clujencele
au condus din start şi au pus o diferenţă de 7 goluri
până în minutul 12, aceasta fiind dublată în repriza
secundă. „A fost un meci cu o încărcătură emoţiona-
lă mare pentru mine. A fost oarecum ciudat să nu stau

Cele două Universităţi
s-au antrenat pe acelaşi teren

Ţicleanu, consilier tehnic
la Viitorul Ştiinţa Craiova

Înainte să-şi trimită grupele de juniori în cantona-
ment la Băile Herculane, clubul Viitorul Ştiinţa Craiova
şi-a consolidat corpul tehnic, numindu-l pe fostul ju-
cător al Craiovei Maxima, Aurel Ţicleanu, drept consi-
lier tehnic. Staff-ul este completat de scouterii Florin
Şoavă şi Iulică Cătănea, directorul sportiv Narcis Mo-

hora, doctorii Şufan Mugurel şi Antonie Septimis, di-
rectorul de marketing Dan Bondari şi preparatorul fizic
Ionuţ Vădeanu. Grupele de juniori care vor pleca la
Herculane în acest week-end sunt: 1998, antrenor Io-
nel Luţă, 1999, antrenor Mugur Guşatu, 2000, antre-
nor Marian Calafeteanu şi 2001, antrenor Fane Voica.

După ce la finalul anului trecut s-au antrenat alături
pe terenurile „Zoltan Crişan” şi „Petre Deselnicu” din
cadrul complexului „Ion Oblemenco”, CS Universita-
tea Craiova şi FC Universitatea Craiova s-au pregătit
ieri în aceeaşi locaţie, pe sinteticul de la baza sportivă
„Popeci”, dar la ore diferite. Lotului pregătit de Nicolo
Napoli i s-a alăturat şi fundaşul ivorian Stephane Acka.

Altfel, ieri instanţa a decis să amâne până pe 27 februa-
rie procesul în care se judecă legalitatea dezafilierii FCU
Craiova, după ce LPF nu a adus un înscris oficial prin
care să fie atestat faptul că Gino Iorgulescu este noul
şef al LPF. Deşi se anunţase că grupările care au legiti-
mat jucători de la FCU după dezafiliere vor fi citate în
instanţă, acest lucru nu s-a întâmplat.

În premieră pentru Craiova,  la Sala Polivalentă
va avea loc în seara ac easta, de la ora 19, o gală
MMA (arte marţiale mixte), respectiv lupte în cuş-
că. Evenimentul trebuia să se desfăşoare în decem-
brie, dar  a fost amânat,  din cauza unor ac cidentări
ale sportivilor.  În cadrul galei va avea loc şi o dis-
pută de patru lupte România - Ungaria. Biletele se
pot ac hiziţiona de la c asele Sălii Polivalente, preţul
ac estora fiind de 25 de lei, respectiv 100 de lei,
pentru un scaun la sectorul VIP, iar copiii pot intra
gratuit. Fostul c ampion european la box profesio-
nist ş i campion mondial de juniori la box de ama-
tori, craioveanul Sorin Tănăsie, îş i va face debutul
în MMA. De asemenea,  va fi şi o luptă între femei,
între Roxana Crişan ş i Alice Ardelean.

Vicecampionii au luat
toate punctele în derby

Echipa masculină de volei a Cra-
iovei a revenit spectac ulos, atât
după primul set pierdut, dar şi re-
cuperând dezavantajul din setul al
treilea, când adversarii au condus
până spre final, pentru o victorie
cu 3-1 care păstrează toate punc-
tele în Bănie. La final, în derby-ul
etapei din Divizia A1, SCM Univer-
sitatea Craiova – Dinamo a fost 3-
1, pe seturi. 20-25, 25-23, 31-29,
25-19. Setul al treilea a fost, de
departe, cel mai spectaculos, cu
răsturnări de scor, mingile de set

Voleibaliştii lui Dănuţ Pascu
au câştigat cu 3-1 cu Dinamo,

după un set 3 dramatic
trecând de-o parte şi de alta, ju-
cându-se în cele din urmă 60 de
puncte. Căzuţi psihic după ce au
cedat runda a treia, oaspeţii nu au
mai contat în ultimul set, adjude-
cat la pas de vicecampionii Româ-
niei. Au evoluat pentru SCM Cra-
iova: Vânătoru, Stevanovic, Voi-
nea, Lică, Milotin şi Jovic, iar pe
parcurs au intrat: Todor, Aleksic şi
După această victorie, băieţii lui
Dănuţ Pascu au depăşit Dinamo în
clasament, urcând pe locul al trei-
lea, cu 28 de puncte.

Fight-card-ul Galei MMA de la Sala Polivalentă
+95 kg Finfere Ianos (Pitbull Team, Ungaria) vs. Balla Zsolt (MetalBox Arad)
+100 kg Ruzsinszky Istvan (Pitbull Team, Ungaria) vs. Alexandru Gabroveanu (Romania)
90 kg Kiss Victor (Pitbull Team, Ungaria) vs. Breb Sergiu (MetalBox Arad)
85 kg Stefco Erno (Pitbull Team, Ungaria) vs. Ianţoc Alexandru (MetalBox Arad)
60 kg Cristian Nicolae (Bucuresti) vs. Sorin „Pantera” Tănăsie (Power Gym Craiova)
70 kg Albert Paul (Reifight Mures) vs. Miron Costin (Pitesti)
80 kg Chiriţă Daniel (Valcea) vs. Cătălin Oprea (Power Gym Craiova)
65 kg Florin Gardan (Sandu Lungu Academy) vs. Ciocârlă Marius (MetalBox Arad)
75 kg Moroşanu Daniel (Venom Iasi) vs. Răzvan Tudora (Power Gym Craiova)
60 kg Roxana Crişan (MetalBox Arad) vs. Ardelean Alice (Kyo-Gym Satu Mare)
65 kg Duţă Răzvan (Respect Gym Gaeşti) vs. Barbu Bogdan (Piteşti)
75 kg Radu Răzvan (Târgu Jiu) vs. Gelep Ionuţ (Vâlcea)

Gală MMA la Craiova

În seara aceasta
sunt bătăi în cuşcă

la Polivalentă

Criză la SCM Craiova –
4 eşecuri la rând Fetele lui Carmen

Amariei au pierdut
la scor în deplasare,
cu Jolidon Cluj, scor
33-22 (18-10)pe ac eeaş i

bancă cu fos-
tele mele colege. Le mulţumesc fanilor pentru primi-
re, pentru faptul că nu m-au uitat”, a spus Mihaela
Tivadar, care n-a reuşit să marcheze în faţa fostei
echipe. Pentru formaţia din Bănie au jucat: Munteanu,
Nichita - Haşegan 5 goluri, Amariei 4, Dincă 4, Flori-
că 3, Cioaric 1, Goran 1, Snopova 1, Han 1, Ianaşi 1,
Gogoriţă 1. Pentru gazde au marcat: Ani-Senocico 11
goluri, Vintilă 7, Chintoan 6, Florea 3, Ivan 2, Laslo 2,
Tetean 1, Boian 1. În urma victoriei de miercuri, Joli-
don Cluj a acumulat 27 de puncte şi urcă temporar pe
locul 3, în timp ce SCM Craiova rămâne pe locul 9,
cu 15 puncte şi şansele de play-off sunt doar teoreti-
ce în acest moment. Următorul meci al craiovencelor
va avea loc la sfârşitul săptămânii viitoare, în Sala
Polivalentă, cu Dunărea Brăila.


