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- Pe politicienii ăştia de doi lei,
Popescule, eu nu dau nici un ban.
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Spitalul
de Psihiatrie din
Poiana Mare are
un nou manager
Începând cu această săptămână,
Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare
are un nou manager. Isidor Răducea a fost numit în această funcţie
începând cu data de 3 februarie a.c.
printr-un ordin al ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. Acesta se
va afla în fruntea unităţii sanitare
timp de şase luni, din postura de
director interimar, până la organizarea concursului pe post. Spitalul
de Psihiatrie din Poiana Mare a fost
condus până pe data de 3 februarie
a.c. de către Virginia Dianu, căreia
i-a expirat contractul.

RADU ILICEANU
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Craiova şi
„Anotimpurile”
preferate ale
violonistului Liviu
Prunaru: „Întotdeauna
vin cu bucurie acasă,
chiar şi… iarna!”
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Ţurţurii, îndepărtaţi
cu ajutorul ISU Dolj

Pentru că vremea a început să se încălzească, ţurţurii care ameninţă să cadă de
pe clădiri sunt un real pericol pentru craioveni. Deşi au obligaţia să îşi cureţe acoperişurile şi balcoanele de sloiurile de gheaţă, cei mai
mulţi dintre locatari nu se sinchisesc să le îndepărteze.
La solicitarea Primăriei Craiova, un echipaj al ISU Dolj
a luat, ieri, la rând, clădirile de pe o stradă din zona
centrală, îndepărtând ţurţurii cu mâinile goale.

Dacă tot
nu producem
mare lucru,
să creştem...
câini fără
stăpân!
actualitate / 5

Se resimt din nou, deloc în
surdină, vociferările unor asociaţii de protecţie a câinilor comunitari, nu a animalelor domestice, cum se intitulează, referitoare la scăderea efectivelor în Adăpos tul Canin Pod Breas ta.
Care nu mai este full. Ori, ceea
ce s-a petrecut în acest loc amenajat al câinilor comunitari, asigură administratorul Jean Buzatu, se circumscrie întocmai prevederilor mult-disc utatei Legi
258/2013 pentru modificarea şi
completarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără stăpân.
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 7 februarie 2014-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4669 ............. 44669
1 lirã sterlinã...........................5,3802.......................53802

Chiþoiu a demisionat
din Guvern
Liderul PNL, Crin Antonescu, a
anunþat asearã cã vicepremierul
Daniel Chiþoiu, totodatã ministru
al Finanþelor, a decis sã demisioneze din Guvern. Antonescu a
fãcut acest anunþ la sediul
partitdului, avându-l alãturi pe
Chiþoiu, cãruia i-a mulþumit
pentru activitatea în Guvern. La
rândul sãu, Chiþoiu, a precizat cã
pleacã din Cabinetul Ponta
pentru a se dedica activitãþii
politice din PNL, având în vedere
cã 2014 este un an electoral.
Acesta va prelua interimar funcþia
de secretar general al PNL.

Ponta: Ordonanþa
privind reducerea
posturilor în administraþie
rãmâne în vigoare
Premierul Victor Ponta a precizat,
ieri, cã efectele Ordonanþei de
Urgenþã a Guvernului 77/2013,
care prevede reducerea cu 60.000 a
posturilor din administraþie, rãmân,
deoarece Curtea Constituþionalã a
României (CCR) nu a declarat
ordonanþa ca fiind neconstituþionalã, ci doar unele articole care au
fost adãugate prin legea de
aprobare. „ Astãzi m-am interesat.
ªtirea apãrutã înþeleg cã nu era
corectã. Nu a fost declaratã
ordonanþa neconstituþionalã, ci
ceva ce s-a adãugat în legea de
aprobare, un articol sau douã
articole care s-au adãugat la legea
de aprobare la ordonanþã, aºa
încât efectele ordonanþei rãmân”, a
menþionat Ponta. OUG 77/2013,
care prevede reducerea posturilor
din administraþia publicã, este
neconstituþionalã, au decis,
miercuri, judecãtorii CCR, care au
admis, astfel, sesizarea de neconstituþionalitate înaintatã de 61 de
deputaþi PDL ºi PP-DD.
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1 dolar SUA.......................3,3021........33021
1 g AUR (preþ în lei)........133,6526.....1336526
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Niþu: Nu sunt probleme în cazul interceptãrilor,
vã asigur cã ele sunt folosite la nivel naþional
Procurorul general al României, Tiberiu Niþu,
a declarat ieri, la intrarea în sediul Consiliului
Superior al Magistraturii (CSM) pentru ºedinþa
de plen – la care urma sã se discute despre
modificãri de formã la noul Cod Penal ºi amendamentele care vizeazã autoritatea judecãtoreascã aduse în cadrul procesului de revizuire a
Constituþiei, - cã actualul Cod de Procedurã
Penalã (CPP) nu împiedicã interceptãrile ºi acestea sunt folosite la nivel naþional, precizând cã
în afara acestora sunt ºi multe alte necorelãri în
actul normativ intrat în vigoare pe 1 februarie,
pe care magistraþii le doresc clarificate cât mai
urgent. „Cele douã coduri sunt perfectibile. În
ceea ce priveºte caracterul de urgenþã, admit cã
noi, procurorii, avem un temperament mai pragmatic ºi ne-am fi dorit ca de urgenþã sã fie mai
multe dispoziþii cuprinse în proiectul de ordonanþã de urgenþã ce a fost aprobat ieri (n.r. miercuri)” de Guvern, a subliniat Niþu. Revenind la problema interceptãrilor, procurorul general a explicat cã „din punctul nostru de vedere, în prezent nu sunt probleme de nici un fel, se
pot rezolva. Cã pot fi fãcute clarificãri, asta e altceva”. Una dintre modificãrile la CPP aprobate miercuri de Executiv se referã la articolul 138, în care ar
urma sã fie introdus un nou alineat, respectiv acela
cã „metodele speciale de supraveghere sau cercetare se dispun ºi în cazul în care urmãrirea penalã
este începutã potrivit art.305 alin. (1)”. Articolul 305
face referire, în alineatul 1, la începerea urmãriririi
penale in rem: „Când actul de sesizare îndeplineºte
condiþiile prevãzute de lege ºi se constatã cã nu
existã vreunul dintre cazurile care împiedicã exercitarea acþiunii penale prevãzute la art.16 alin. (1), organul de urmãrire penalã dispune începerea urmãririi penale cu privire la faptã”. Referitor la acest arti-

col din proiectul de act normativ, Niþu a spus cã
acesta „era în propuneri (n.r. - fãcute de magistraþi),
dar pentru a face clarificãri, nu pentru cã ceea ce
existã acum nu poate fi pus în aplicare”. „Între a fi
inaplicabil ºi a fi neclar sau interpretabil este o mare
diferenþã. Sistemul poate funcþiona, actualele dispoziþii, dacã sunt interpretate în sens constructiv,
în sensul de a produce efecte juridice ºi de bunãcredinþã, pot fi folosite. (...) Le putem folosi ºi vã
asigur cã, cred, la nivel naþional sunt ºi folosite”, a
insistat procurorul general al României. Preºedinta
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ), Livia Stanciu, a vorbit ieri, înainte de ºedinþa CSM, despre
posibilitatea amânãrii intrãrii în vigoare a Codului

Penal ºi Codului de Procedurã Penalã. „N-am
cerut ca pentru anumite modificãri, acestea sã
fie prin OUG (n.r. - ordonanþã de urgenþã), ci
într-adevãr prin lege. Pânã la 1 februarie acest
proiect de lege putea fi dat. Dacã se aprecia cum a apreciat acum Guvernul - cã anumite modificãri, gen cele care vizeazã art.5 ºi 6 din noul
Cod Penal, care se referã la aplicarea legii penale mai favorabile, nu pot fi operate pe cale de
OUG, ci numai pe cale de lege, se putea amâna
intrarea în vigoare a acestui nou cod cu câteva
luni de zile, astfel încât sã poatã fi dat acel proiect de lege”, a explicat Livia Stanciu.
Ministerul Justiþiei (MJ) a informat, printrun comunicat, cã Guvernul a aprobat, în ºedinþa de miercuri, ºase acte normative, printre care
ºi cele privind noul Cod de Procedurã Penalã,
care au în vedere eliminarea unor inadvertenþe
ºi clarificarea unor proceduri. Unele din aceste
acte normative vor asigura resursele umane ºi
legislative pentru implementarea codurilor, fiind vorba, printre altele, de un plus de câteva
sute de posturi de magistraþi ºi grefieri, prin mãrirea schemelor de personal, de degrevarea instanþelor de anumite activitãþi ºi raþionalizarea instanþelor cu volum mic de activitate. „Prin proiectul de
Hotãrâre a Guvernului pentru modificarea HG 652/
2009 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Justiþiei, s-a aprobat suplimentarea cu 90 a numãrului de posturi de personal auxiliar de specialitate
din cadrul instanþelor judecãtoreºti. În acelaºi context al asigurãrii punerii în aplicare a noului Cod de
Procedurã Penalã ºi al aplicãrii în condiþii corespunzãtoare a noului Cod de Procedurã Civilã, numãrul de
posturi al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie va fi suplimentat cu 10 posturi de grefier ºi douã posturi de
magistrat-asistent”, se mai spune în comunicat.

Corina Creþu deschide lista candidaþilor PSD la europarlamentare
Actualul europarlamentar Corina Creþu va ocupa prima poziþie pe
lista PSD-PC-UNPR la alegerile europarlamentare din 25 mai, locul al
doilea revenindu-i fostului ministru al Educaþiei, Ecaterina Andronescu, a anunþat preºedintele PSD,
Victor Ponta, dupã ºedinþa Comitetului Executiv Naþional al parti-

dului de ieri. Al treilea pe listã va fi
Cãtãlin Ivan, actualul ºef al delegaþiei PSD în PE. Pe urmãtoarele
locuri se vor afla: ministrul Comunicaþiilor, Dan Nica, cosilierul premierului pe problemele romilor, Damian Drãghici, ministrul pentru
IMM-uri, Maria Grapini (PC), actualii eurodeputaþi Daciana Sârbu,-

Ioan Mircea Paºcu, Viorica Dãncilã, adjunctul ºefului de cabinet al
comisarului european Dacian Cioloº, Sorin Moisã, precum ºi Victor
Boºtinaru ºi Claudiu Tãnãsescu.
Pe poziþia a 13-a se aflã Claudia
Þapardel, vicepreºedinte PSD ºi
consilier în CGMB. Urmãtoarele locuri sunt destinate, în ordine, unui

candidat susþinut de PC, unuia susþinut de UNPR, altuia susþinut de
PES Activists ºi unui candidat susþinut de Tineretul Social-Democrat.
PSD mizeazã pe 13 locuri eligibile
în PE, locurile 14 ºi 15 fiind cu semnul întrebãrii. România va avea, în
viitoarea legislaturã a PE, 32 de
mandate, faþã de 33 în prezent.

Mãsura Guvernului de reeºalonare a creditelor a încurcat iar iþele în USL
Liderul PSD, premierul Victor Ponta, ºi cel al
PNL, Crin Antonescu, s-au contrazis ieri din nou,
de data asta în legãturã cu mãsura privind reeºalonarea creditelor. În timp ce Ponta susþinea cã ea a
fost discutatã în USL duminicã searã, dupã ºedinþaCSAT, preºedintele PNL, Crin Antonescu, spunea, pentru Gândul.info, cã „nu s-a discutat nici în
USL, nici în întâlnirea PNL cu FMI”. „Vreau sã lãmurim foarte clar, cã a fost o micã neînþelegere. Noi
am discutat ºi am prezentat toate mãsurile cu FMI.

E adevãrat, sunt mãsuri tehnice, poate nu se reþin
întotdeauna foarte clar. Noi am prezentat tehnic
tot ce am discutat cu FMI”, a spus Ponta ieri, în
prima parte a zilei. Poziþia liderului liberal a fost
susþinutã însã ºi de prim-vicepreºedintele PNL,
Klaus Iohannis, care, miercuri searã, la TVR, a declarat cã „sunt puþin surprins, fiindcã este o mãsurã care – cel puþin aºa am înþeles eu de la televizor
– a fost discutatã, negociatã ºi acceptatã de FMI.
Surprinderea mea vine din faptul cã ea nu a fost
discutatã în partid. ªi atunci, sigur,
se pune problema dacã Guvernul
a avut o ºansã enormã sã introducã aceastã mãsurã în registrul mãsurilor discutate cu FMI ºi nu a
mai avut rãbdare sã se discute în
partidele politice aceastã mãsurã,
sau dacã, din alte motive pe care
nu le cunosc, s-a omis consultarea politicã”. Revenind la ziua de
ieri, în cursul dupã-amiezii, dupã o
întrevedere cu Crin Antonescu,
Victor Ponta a declarat cã a „lãmurit” cu acesta problema legatã de
reeºalonarea creditelor. „Da, a fost
lãmuritã, în sensul în care noi am
prezentat duminicã searã un man-

dat de negociere în care era ºi chestia asta, dar
probabil a fost o prezentare tehnicã ºi au fost multe subiecte duminicã searã. (...) Am lãmurit ºi faptul cã domnul Iohannis nu a fost acolo ºi dânsul
nu ºtia”, a þinut sã menþioneze Ponta. Agenþia
Mediafax a anunþat, la 24 ianuarie, cã Guvernul
vrea sã stimuleze consumul printr-un credit fiscal,
sub forma unei reduceri acordate la plata impozitelor, pentru persoanele cu venituri sub medie care
obþin de la bancã restructurarea creditelor, dar
numai la expirarea restructurãrii, cu prelungirea
scadenþei pânã la doi ani. Luni seara, la finalul discuþiilor cu FMI, premierul Victor Ponta a confirmat
aceste informaþii. În aceeaºi zi, ministrul delegat
pentru Buget, Liviu Voinea, a precizat cã reducerea de impozit va fi de cel mult 200 de lei pe lunã, dar
nu mai mult decât impozitul datorat de fiecare persoanã în parte. Acesta a arãtat cã schema va intra în
vigoare începând cu luna aprilie. Restructurarea trebuie sã îndeplineascã cumulativ mai multe cerinþe,
prima dintre acestea restricþionând aplicarea doar la
credite fãrã întârzieri la platã sau cu întârzieri de cel
mult 90 de zile. Apoi, statul limiteazã accesul populaþiei la un astfel de mecanism prin introducerea unui
plafon privind venitul debitorului, care nu poate
depãºi venitul net mediu pe economie comunicat
de Institutul Naþional de Statisticã.
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Ţurţurii, îndepărtaţi cu ajutorul ISU Dolj
Pentru că vremea a început să se încălzească, ţurţurii care ameninţă să cadă de pe
clădiri sunt un real pericol pentru craioveni. Deşi au obligaţia să îşi cureţe acoperişurile şi balcoanele de sloiurile de gheaţă, cei mai mulţi dintre locatari nu se sinchisesc
să le îndepărteze. La solicitarea Primăriei Craiova, un echipaj al ISU Dolj a luat, ieri,
la rând, clădirile de pe o stradă din zona centrală, îndepărtând ţurţurii cu mâinile goale.
În plin centrul Craiovei, pe strada „C. S. Nicolăes cu-Plopşor”,
ţurţurii care s-au format pe balcoanele blocurilor sunt adevărate capcane pentru pietoni. Profitând de
faptul că trotuarele sunt nedede
ca-n palmă, fiind îndepărtat stratul de zăpadă până la negru, cei mai
mulţi pietoni merg fără grija că
poate să pice ceva de sus. Din loc
în loc, câte un mesaj de atenţionare de genul „Cad ţurţuri!” îi fac să
mai arunce o privire la balcoanele

blocurilor. Abia atunci zăresc dinţii de gheaţă care rânjesc la numai
câţiva metri deasupra capetelor lor.
Ce le rămâne de făc ut decât să
ocolească imediat zona. Ajung pe
carosabil, care e plin de maşini fiind o zonă centrală. De aic i,
claxoane, strigăte, înjurături ...!

Sloiurile de gheaţă,
curăţate cu mâinile
La solicitarea Primăriei Craiova,
o autoutilitară a ISU Dolj a ajuns,

ieri, pe această stradă pentru a face
ceea ce locatarii ar fi trebuit să
facă, să cureţe sloiurile de gheaţă.
Circulaţia a fost oprită pentru o
jumătate de oră, timp în care echipajul a îndepărtat, unul câte unul,
ţurţurii. Pentru clădirile mai înalte,
cum este sediul Oficiului de Cadastru, s-a folosit o scară retractabilă care a fost întinsă până la
acoperiş. Nu a fost deloc o operaţiune simplă, ba din contră una
delicată. Un pompier a urc at pe
această scară şi, pentru că exista
pericolul să fie lovit chiar el de ţurţuri, a dislocat bucăţile de gheaţă
cu mâinile. În tot timpul a trebuit
să fie ghidat, de la sol, de un alt
coleg care îi spunea unde sunt plasate formaţiunile de gheaţă, vizibilitatea nefiind bună la înălţime.

Poliţiştii locali au protejat zona
Sloiurile imense de gheaţă au
căzut făcându-se bucăţi pe trotuar.
Angajaţii ISU şi-au luat însă măsuri de precauţie şi au eliberat zona
de maşinile care fusese parcate direct pe stradă. „Nu este uşor să
dobori ţurţurii de pe clădiri, îndeosebi după cele înalte. Trebuie să ţii
cont de faptul că gheaţa se poate
dezlipi şi te poţi lovi chiar tu. Ca să

nu existe incidente, noi curăţăm
ţurţurii cu mâinile şi îi aruncăm
jos. Mai greu este cu trecătorii care
nu înţeleg că trebuie să ocolească
zona în care intervenim noi. Trebuie să stai şi să le spui să se ferească”, a spus unul dintre angajaţii ISU care au îndepărtat ieri ţurţurii de la balcoanele blocurilor de
pe strada „Nic olăescu-Plopşor”.
Aria de acţiune a pompierilor a fost
păzită de doi poliţişti de la Poliţia
Locală Craiova.

Amenzi usturătoare pentru
neîndepărtarea ţurţurilor
În Craiova c ontinuă s ă fie,
însă, multe alte acoperişuri care
pot oricând să le pricinuiască necazuri trecătorilor din cauza ţurţurilor. Autorităţile locale îi aver-

tizează, din nou, pe proprietarii
clădirilor, fie că s unt loc atari s au
este vorba de instituţii publice, că
sunt obligaţi să cureţe de gheaţă
atât trotuarul din faţa intrărilor,
cât şi sloiurile care s-au format
sub ac operişuri sau pe balustrada balcoanelor. Cei care nu îşi îndeplinesc aceste obligaţii riscă să
fie s ancţionaţi de către Poliţia
Locală Craiova c u amenzi c uprinse între 500 ş i 1.500 de lei
pentru persoanele fizice ş i între
1. 000 ş i 2.500 de lei pentru pers oanele juridic e. Partea bună
es te că, din fericire, nic i un craiovean nu a ajuns, până acum,
la spital din cauza ţurţurilor, care
continuă totuş i să fie extrem de
periculoş i.

LAURA MOŢÎRLICHE

Carpen: “Aşteptăm Amărăştii de Jos: “Este foarte important
alimentarea cu apă” să investim în educaţia copiilor noştri”
Aflată la limita judeţului Mehedinţi, localitatea doljeană
Carpen a fost adusă la normalitate în ultimii ani, potenţialul
său de dezvoltare fiind exploatat pe măsura aşteptărilor şi a
speranţelor localnicilor. Până nu demult cel mai mare „of” al
oamenilor de la Carpen şi, deopotrivă, al autorităţilor era
legat de drumurile de exploatare agricolă, bătătorite săteni
din primăvară până în toamnă pentru a ajunge la pământuri.
Cum dădea o ploaie, drumul se umple de gropi sub roţile
maşinilor agricole şi ale căruţelor, devenind aproape impracticabil. Proiectul pe Măsura 125 de reabilitare a drumurilor

Chiar dacă fondurile europene nu au ajuns pe măsura nevoilor la
Amărăştii de Jos, autorităţile locale fac eforturi pentru ca proiectele
de dezvoltare a infrastructurii să îşi urmeze cursul firesc. Şi pentru că
aici se pune preţ şi pe educaţie, unităţile şcolare (trei localuri de şcoală, liceul teoretic şi trei grădiniţe) vor fi reabilitate cu bani de la bugetul
local – 250.000 lei. “Cum se încălzeşte vom începe lucrările de reabilitare a unităţilor de învăţământ. Nu sunt unele foarte complexe, dar
astfel reuşim să menţinem în condiţii bune clădirile în care învaţă
aproximativ 1,000 de elevi. Este foarte important să investim în educaţia copiilor noştri şi trebuie să le creăm toate condiţiile. Comunitatea
are mari aşteptări de la noi, şi e normal să fie aşa, dar deocamdată
proiectele pe fonduri europene sunt în aşteptare”, a afirmat primarul
localităţii Amărăştii de Jos, Ion Dinu.

ALINA DRĂGHICI

Dioşti: “Facem toate eforturile pentru a-i motiva
pe tineri să rămână aici”
de exploatare agricolă, în valoare de 1 milion de euro, demarat în toamna anului 2013, se apropie de final. Acum, că o
problemă spinoasă pentru localnici a fost rezolvată, se aşteaptă demararea lucrărilor de alimentare şi cu apă, localitatea fiind prinsă în Masterplanul pentru infrastructura de apă,
canalizare şi deşeuri al judeţului Dolj. “Ne apropiem de finalizarea proiectului pe Măsura 125 de reabilitare a drumurilor
de exploatare agricolă, un proiect foarte important pentru
noi, iar acum sperăm că vom avea norocul să înceapă şi
lucrările de introducere a apei şi canalizării, localitatea noastră fiind prinsă în Masterplanul judeţului Dolj”, a declarat
primarul localităţii Carpen, Ştefan Vasilca (foto).

Alcătuită din trei sate – Ciocăneşti, Dioşti şi Radomir, localitatea doljeană Dioşti se află la 40 km de Craiova în Câmpia Romanaţilor. Cele aproximativ 3.100 de suflete, câte mai numără comuna, îşi câştigă pâinea din agricultură, aceasta fiind principala
sursă de venit. De la an la an, numărul tinerilor care aleg să-şi
ducă traiul aici scade tot mai mult, populaţia fiind una îmbătrânită, după cum spune chiar primarul Dumitru Iliescu. Eforturi pentru dezvoltarea localităţii se fac, dar speranţa autorităţilor locale
stă tot în fondurile europene. “De la începutul anului s-au înregistrat 10 decese şi numai 3 naşteri, iar asta se întâmplă de ceva
timp, populaţia este îmbătrânită. Noi facem toate eforturile pentru a-i motiva pe tineri să rămână aici, dar proiectele pe fonduri
europene, adică cele mai importante în ceea ce priveşte dezvoltarea, sunt tot în aşteptare. Am depus de-a lungul anilor o serie de
proiecte pentru modernizarea străzilor şi drumurilor. Deşi au fost
declarate eligibile, nu am primit finanţare Anul trecut am început
un proiect pe Măsura 125 de reabilitare a drumurilor de exploatare agricolă şi se apropie de final. De asemenea, din fonduri proprii
vor începe lucrările la Căminul cultural din Radomir. Am alocat 4
miliarde lei vechi”, a spus primarul Dumitru Iliescu.

ALINA DRĂGHICI

ALINA DRĂGHICI
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Un ofiþer doljean în misiune la Paris
Un ofiþer de poliþie din Bãileºti, a
revenit de curând dintr-o misiune operativã care a durat douã luni, ºi s-a desfãºurat în Paris. Ofiþerul, care „bifeazã” astfel a patra misiune internaþionalã din carierã, spune cã nu e greu de
colaborat cu poliþiºtii francezi ºi a recunoscut faptul cã zonele din preajma

obiectivelor turistice din capitala Franþei sunt „populate” cu mulþi români de
etnie romã. Cei care nu comit infracþiuni grave primesc o decizie de expulzare de pe teritoriul Franþei valabilã o
lunã ºi abia în momentul în care sunt
depistaþi încãlcând legea din nou, în
loc sã plece, sunt încãtuºaþi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Are 38 de ani, a absolvit cursurile Academiei de Poliþie Alexandru
Iona Cuza din Bucureºti în anul
2003, îºi desfãºoarã activitatea în
cadrul Poliþiei Municipiului Bãileºti,
la orice compartiment este nevoie
ºi, de câteva zile, a revenit din a
patra misiune internaþionalã din

carierã. Este vorba despre inspectorul principal Sebastian Bogdan,
singurul din Dolj selectat sã participe alãturi de alþi 19 poliþiºti din
þarã la o misiune ce a durat douã
luni, în capitala Franþei, Paris. Misiunea s-a derulat în perioada 2
decembrie 2013 – 31 ianuarie 2014,

în cooperare cu Poliþia Naþionalã
Francezã, scopul fiind de combatere a fenomenului infracþional stradal generat de cetãþeni români. Ofiþerul de poliþie a fãcut parte din dispozitivul francez de ordine publicã
ºi proximitate, iar în activitatea
acestuia zilnicã de patrulare au fost
identificate mai multe persoane de
origine românã care aveau preocupãri ilegale din categoria cerºetoriei, jocurilor de noroc, dar ºi
furturilor. Poliþistul ºi-a desfãºurat
activitatea cu precãdere în zona
obiectivelor turistice, dar ºi în locurile ºi mediile cunoscute cu risc
criminogen.
Dacã-l întrebi amãnunte despre
activitatea desfãºuratã acolo, zi de
zi, îþi spune cã a fost totul bine, iar
colaborarea cu poliþiºtii francezi a
mers foarte bine. Recunoaºte însã
cã, deºi este la a doua asemenea
misiune în Franþa, încã îl ºocheazã numãrul mare de români, majoritatea de etnie romã, care umple
strãzile în vecinãtatea principalelor

În anul 2013,

Peste 260 de accidente grave
soldate cu 55 de morþi
În ciuda acþiunilor de prevenire executate
zilnic în trafic de poliþiºtii doljeni de la Rutierã, numãrul accidentelor cu urmãri grave
petrecute anul trecut pe drumurile din Dolj
a fost mare. Astfel, în cele 268 de accidente
grave înregistrate în 2013 pe drumurile din
judeþ dar ºi pe arterele de circulaþie din
Craiova, ºi-au pierdut viaþa 55 de persoane, 245 au fost rãnite grav ºi alte au suferit
rãni uºoare. Principala cauzã ce a stat la
baza acestor evenimente continã sã fie
viteza, sub cele douã forme – excesivã ºi neadaptatã la condiþiile de drum. În plus, pe parcursul
anului trecut, nu mai puþin de 14 ºoferi care au
provocat accidente ºi au fugit, au fost arestaþi.
Pe parcursul anului trecut, poliþiºtii de la structurile Rutiere au
încercat conºtientizarea tuturor
participanþilor la trafic cu privire
la riscurile la care se expun atunci
când încalcã normele rutiere în
scopul adoptãrii de cãtre aceºtia a
unui comportament preventiv ºi
responsabil în trafic. În urma activitãþilor zilnice desfãºurate de oamenii legii, în anul 2013 au fost
constatate 1.704 fapte de naturã
penalã reprezentând infracþiuni la
regimul circulaþiei. De asemenea
poliþiºtii rutieri au aplicat peste
89.000 de sancþiuni contravenþionale pentru încãlcãri ale legislaþiei
rutiere în vigoare, 22.635 fiind aplicate conducãtorilor auto care au

cãlcat mai mult decât trebuie pedala de acceleraþie încãlcând limita de vitezã. În plus, ca mãsurã
complementarã, poliþiºtii au reþinut
în vederea suspendãrii dreptului de
a conduce autovehicule pe drumurile publice 5.260 permise de conducere ºi au retras aproape 1.500
de certificate de înmatriculare pentru defecþiunile tehnice constatate
la autovehiculele controlate.
Din nefericire, în ciuda tuturor
acestor activitãþi ºi razii desfãºurate în judeþ, s-au înregistrat 268
de accidente rutiere grave, soldate
cu decesul a 55 de persoane, alte
245 fiind rãnite grav, în timp ce
100 de persoane implicate în aceste
evenimente rutiere au scãpat cu

leziuni uºoare. Conform analizei
fãcute de oamenii legii, principalele cauze ce au stat la baza producerii acestor accidente au fost viteza – fie excesivã, fie neadaptatã
la condiþiile meteo-rutiere ºi de
drum – traversarea neregulamentarã ºi neacordarea de prioritate
pietonilor angajaþi regulamentar în
traversarea strãzii.
Au fost ºi conducãtori auto
care au provocat accidente ºi au
fugit, poliþiºtii reuºind identificarea unui numãr de 32 de ºoferi
fugari, 14 dintre aceºtia fiind arestaþi preventiv.
“Pe anul 2014 poliþiºtii rutieri ºiau propus sã continue activitãþile
pentru creºterea gradului de siguranþã rutierã ºi combaterea principalelor cauze generatoare de accidente”, a precizat inspector principal Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

obiective turistice. „Alba-neagra”
pare cel mai utilizat mod de a-i
înºela pe turiºti în zonã ºi, aºa cum
se întâmplã peste tot, la vederea
uniformelor Poliþiei, ºi acolo hoþii
o rupeau la fugã.
„Ce sã vã spun... Ne-am înþeles bine cu colegii francezi, am ieºit
în patrulã împreunã, atât ziua cât
ºi noaptea, pentru cã ºi la ei se
lucreazã în ture, ºi cu maºina, dar
ºi pe jos. Toate obiectivele de interes sunt asaltate de turiºti dar ºi
de persoane care încalcã legea. Ca
o particularitate, pot spune, la
francezi, persoanele strãine prinse comiþând o faptã penalã însã
de o gravitate mai micã, aºa cum
e cazul furturilor din genþi, buzunare sau în al jocurilor de noroc
desfãºurate în stradã, primesc o

decizie de expulzare de pe teritoriul Franþei. Dacã în 30 de zile nau pãrãsit þara ºi sunt prinse din
nou încãlcând legea, abia atunci
sunt reþinute pânã se fac toate
formalitãþile ºi urcate în avion sub
escortã”, ne-a povestit inspector
principal Sebastian Bogdan.
În rest, preþuri foarte mari, cã
doar e capitala Franþei, a reuºit sã
vadã cam tot ce se putea, însã spune cã i-a lipsit cãldura familiei, mai
ales cã a fost nevoit sã petreacã
departe de casã tocmai perioada
sãrbãtorilor de iarnã. Oricum, nu
este primul an când se întâmplã
acest lucru, ofiþerul fiind acum la
cea de-a patra misiune internaþionalã - douã de menþinere a pãcii în
Kosovo ºi alte douã operative de
scurtã duratã în Franþa.

Irakian ascuns într-o maºinã,
descoperit la PTF Calafat
Poliþiºtii doljeni din cadrul Punctul de Trecere a Frontierei (PTF)
Calafat au descoperit într-un autoturism, ascuns sub o pãturã, un cetãþean irakian care intenþiona sã treacã ilegal frontiera de stat a României.
Conform reprezentanþilor STPF
Dolj, în cursul zilei de miercuri, la
Punctul de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat, s-au prezentat pentru a intra în þarã doi cetãþeni irakieni, cãlãtorind cu un autoturism
marca Volkswagen, cu numere de
înmatriculare olandeze. Cu ocazia
controlului amãnunþit efectuat asupra mijlocului de transport poliþiºtii de frontierã au descoperit între
bancheta din spate ºi scaunele din
faþã, acoperitã cu o pãturã ºi bagaje, o persoanã de sex masculin.
În urma cercetãrilor s-a stabilit cã
acesta este cetãþeanul irakian Ibra-

him F., în vârstã de 39 ani. Bãrbatul le-a declarat poliþiºtilor cã este
posesor al unui permis de rezidenþã german care i-a fost furat într-o
discotecã din Sofia, motiv pentru
care a apelat la cei doi prieteni pentru a-l transporta în Germania.
Cetãþeanului irakian nu i s-a permis intrarea în þarã, iar conform
protocolului româno-bulgar persoanele ºi documentele au fost preluate de poliþia de frontierã bulgarã
în vederea continuãrii cercetãrilor,
dupã cum au precizat reprezentanþii
Serviciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Dolj.
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Dacă tot nu producem mare lucru,
să creştem... câini fără stăpân!
MIRCEA CANŢĂR
Se resimt din nou, deloc în surdină, vociferările unor asociaţii de
protecţie a câinilor comunitari, nu
a animalelor domestice, cum se intitulează, referitoare la scăderea
efectivelor în Adăpostul Canin
Pod Breasta. Care nu mai este full.
Ori, ceea ce s-a petrecut în acest
loc amenajat al câinilor comunitari,
asigură administratorul Jean Buzatu, se circumscrie întocmai prevederilor mult-discutatei Legi 258/
2013 pentru modificarea şi completarea OUG 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. Întreg cir-

cul sordid pe această chestiune ar
cam trebui să înceteze. Fiindcă este
şi cinic şi ilogic şi nedemn. Repertoriul exaltat al asociaţiilor de protecţie al câinilor fără stăpân îl ştim
şi din păcate n-a fost, deocamdată,
decât în mică măsură, asezonat cu
ultimele modificări legislative survenite. Mare lucru nu e de spus.
Asociaţiile respective, „iubitoare de
câini fără stăpân”, n-au decât să
întreţină pe cont propriu şi în condiţiile legii ce efective canine găsesc
de cuviinţă, dar nu pot impune, cu
aer nătâng, sub nici o formă, care
este optimul de încărcătură alAdă-

postului Canin Pod Breasta. Discuţia este superfluă şi antrenează un
derapaj realmente în neregulă. Totul ţine de teritoriul ridicolului, al jubilaţiei de a vocifera. La adresa Primăriei Craiova, asta obligatoriu. Pe
o logică şuie. 10 miliarde lei vechi
este suma alocată de la bugetul local pe anul în curs pentru stabilimentul menţionat. Sumă aproape
insuficientă, ne spune un reprezentant al Primăriei, fiindcă, de pildă,
cheltuielile cu eutanasierea şi incinerarea nu sunt incluse. Stranie situaţie! Să fie mărit bugetul? Nu este
vorba, să ne înţelegem, de degene-

rescenţă sufletească, ci de o raţională conduită civică într-un mare
municipiu, care se doreşte cuplat,
nu doar cultural, marilor oraşe europene. Nu putem admite, în virtutea dragostei, uneori exaltată, faţă
de aceste patrupede, încă prezente, dar reduse numeric, în centrul
urbei, dar şi în restul cartierelor,
conferind o imagine realmente dizgraţioasă şi prezentând un pericol
iminent, un statut privilegiat. Admitem că sunt persoane înduioşate de câinii fără stăpân, semn, poate, şi al unei bunătăţi lăuntrice, dar
totul trebuie să aibă o măsură. Să

ne gândim, de pildă, că nu peste
multă vreme începe sacrificarea
mieilor şi iezilor născuţi în acest
anotimp. Nu facem o paralelă anacronică, dar parcă am fi tentaţi să
ne revoltăm la ceea ce admitem
prin tradiţie. Nu mai continuăm.
Dar în registrul amuţitoarei comedii, dacă tot nu producem mare
lucru în Craiova, ceea ce ne întreţine îngrijorarea, ne-am putea
gândi, de pildă, să creştem câini.
În efective chiar mai mari decât
şeptelul judeţului, pentru a putea fi
luaţi în seamă ca nimeni alţii de pe
pământul care ne ţine.

grade, adic ă sunt s ub 80% grad
de utilizare. Spre exemplu, pentru specialitatea endocrinologie
rata de oc upare a paturilor la nivel naţional este de 60%, în condiţiile în care rata optimă de utilizare este de 80%. În cazul spitalelor municipale rata de ocupare
pentru această specialitate es te de
45,6%. La oftalmologie, rata naţională de ocupare a paturilor este
de 61%, pentru spitalele judeţene
aceasta este de 58%, iar pentru
cele orăşeneşti de 33%. Potrivit
autorităţilor sanitare există secţii
de c hirurgie în c are se efectuează
10 operaţii pe lună. Altele sunt supraaglomerate cu cazuri care nu
necesită internare în spital. Pentru fiecare judeţ există între 17 şi
25 de episoade de spitalizare con-

tinuă anual la fiecare 10.000 de
locuitori.

Managerii de spitale,
criticaţi de ministrul Sănătăţii
În cadrul unei videoconferinţe ce a avut loc ieri,
ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu s-a arătat
extrem de nemulţumit de activitatea unora dintre managerii de spitale din ţară. Fără a nominaliza vreo unitate sanitară din judeţul Dolj, minisReprezentanţii Ministerului Sănătăţii solicitaseră managerilor de
spitale ca până la data de 5 februarie a.c. să trimită propriile planuri
de reconfigurare a spitalelor, în care
să urmărească printre altele asigu-

trul a criticat lipsa de implicare în elaborarea unor
planuri de eficientizare a activităii spitalelor. Mai
mult decât atât, acesta a declarat că intenţionează să limiteze numărul de mandate ale directorilor la maximum două consecutive, a câte trei ani.

rarea serviciilor medicale la un
standard de calitate, echilibrarea
cheltuielilor de funcţionare a spitalelor dar şi utilizarea optimă a
numărului de paturilor. “Vreau să
le transmit managerilor de spitale,

nu tuturor, se ştiu cei care sunt
vizaţi, că sunt supărat pe modul în
care au înţeles să trateze acest subiect şi să răspundă acestei solicitări. Nu era în interesul cuiva din
minister, ci al lor, să elaboreze aceste planuri de eficientizare a activităţii spitalelor. Din păcate, n-au trimis toate spitalele, iar dintr-o primă analiză am constatat că managerii nu au înţeles nimic din ce
aveau de făcut”, a precizat în videoconferinţă Eugen Nicolăescu.

Peste 75% din secţii
sunt subutilizate
Autorităţile sanitare au oferit şi
câteva date care arată realitatea
unui sistem s pitalicesc “cu dezechilibre ş i care utilizează ineficient
banii publici”. As tfel, la capitolul
rată de utilizare a paturilor de spitale, minis trul a subliniat că peste
75% din sec ţiile la nivelul fiec ărui
judeţ sunt subutilizate în diferite

Marele actor Ştefan Iordache,
omagiat în oraşul natal, la Calafat
Membrii Cenaclului “Ştefan Iordache” au punctat în
premieră naşterea artistului al cărui nume îl poartă. Şezătoarea literar-artistică dedicată actorului Ştefan Iordache s-a des făşurat la Biblioteca Municipală – Filiala
Calafat (fosta sală Cinema). În deschidere, preşedintele
Cenaclului, preotul Cris tian Rudăreanu, a trecut în revistă viaţa şi activitatea actorului păstrând totodată şi
un moment de reculegere. A urmat apoi grupul “Domino” al Cenaclului alcătuit din Adrian Ciucu ş i Bădulescu
Cosmin care au interpretat trei piese: una din repertoriul românes c, una din repertoriul ţigănes c şi una din
cel sârbesc . Veteranul Doru Ciuc iulin a interpretat întro versiune originală: “Bufonul regelui sc amator”. Momentele importante din viaţa actorului, cu luc ruri inedi-

te despre el au fost adus e la lumină de către Ionel Popa.
Tânărul Ellis Dinculeana, elev al liceului Independenţa
Calafat s-a remarcat printr-o interpretare autentică a
poeziei “Scurta des părţire”. “Omul orches tră” – T itel
Gavrilă a interpretat la chitară şi muzicuţă un cântec
din folclorul american şi o horă oltenească. Cei prezenţi
au fost profund impresionaţi de modul în care a fost
prezentată personalitatea artis tului Ştefan Iordache: un
om s implu, căruia îi plăc ea să traiasc ă viaţa ca pe ceva
frumos, unic... şi până la ultima clipă. De asemenea
membrii cenaclului au depus un buc het de flori în memoria actorului Ştefan Iordache aprinzând şi două candele care s ă-i lumineze drumul în ceruri.

MARGA BULUGEAN

Spitalizarea de zi,
maximum 12 ore
În altă ordine de idei, ministrul
Sănătăţii a precizat că pachetul de
bază defineşte trei modalităţi de
acordare a asistenţei medicale spitaliceşti şi criteriile precise pentru
fiecare din ele. Acesta se referă la
spitalizarea de zi – maximum 12
ore şi spitalizarea continuă care
poate fi de o zi – între 12 şi 24 de
ore şi de peste 24 de ore. În pachetul de bază se prevede, de asemenea, că decizia de internare trebuie să ţină cont de epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice
din celelalte domenii de asistenţă.

RADU ILICEANU
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GEORGE POPESCU

Care
Europă
Unită?
(Două detalii protoistorice ale UE)

Ac um c âteva zile, preşedintele Italiei,
octogenarul Giorgio Napolitano, a ţinut un
dis curs în Parlamentul european de la
Strasbourg, în care elementul cel mai relevant l-a constituit imperativul unei transformări structurale a UE, pe fondul crizelor (plurale, în opinia sa) din ultimii ani ale
căror consecinţe au generat suferinţe pe cât
de c rude pe atât de reale unor majorităţi de
cetăţeni, alimentând şi potenţând astfel curentele eurosceptice. Opţiunea pro-austeritate a fos t „calul de bătaie” al acestui discurs , aplaudat şi împărtăşit de auditor, cu
excepţia câtorva parlamentari din „legiunea”
nordistă, s ancţionată pe loc.
Însă nu despre argumentele venerabilului
politician italian doresc să discut acum şi
aici, ci despre câteva aspecte care ţin de o
protoistorie a unei Europe Unite: una prea
puţin cunoscută şi, mai grav, prea puţin discutată şi analizată pe „piaţa” mediatică de la
noi şi de prin alte părţi.
Unul din aceste aspecte vizează exis ten-

ţa a două perspective originare ale unei
uniuni continentale: prima, datată prin 19331934 (nu întâmplător concomitentă cu accederea lui Hitler la putere), printr-o iniţiativă franco-germană aparţinând unor economişti influenţi ispitiţi de mirajul ipotetic
al unei Europe subs umate unei puteri bilateriale pe axa Paris-Berlin; cealaltă, de altminteri cu vreun dec eniu mai veche, provenea din rândul unor socialişti disociaţi de
marxism, între care numele cel mai cunoscut este al italianului Altiero Spinelli.
Numele său a fost evocat, cu destulă abilitate politică, de către Giorgio Napolitano,
de la tribuna strasbougheză, invitându-i pe
cei prezenţi să nu ignore faptul că una din
somptuoasele săli ale edificiului în care lucrează poartă numele politicianului italian.
Născ ut într-o familie cu tradiţie socialistă, Altiero Spinelli s-a disoc iat, după doar
mai puţin de un an, de tradiţia militantă socialistă şi, apoi, comunis tă de factură marxistă, avansând, încă de pe la mijlocul ani-

lor 20, un proiect federalist european. Încarc erat, timp de un deceniu, de regimul
muss olinian, a conceput, în înc hisoare şi,
apoi, l-a definitivat în surghiunul forţat
dintr-un sat din Sardegna, ceea ce avea să
se numească „Manifestul de la Ventotene”,
în c are schiţa, într-o s tructură organică,
cons tructul său de Europă unificată, gândită pe un c riteriu federalist.
Jurnalist activ şi temerar, scriitor şi om
politic de mare calibru în Italia postbelică,
Spinelli a continuat, din 1950 şi până la decesul său din 1986, să-şi susţină şi să-şi
impună proiectul, intrând în contact cu mai
toţi liderii politici şi de opinie ai vremii, ajungând, astfel, după etapele unei Mişcări Federaliste şi, apoi, al unui „Club al Crocodilului”, să i se adopte, în şedinţa Parlamentului
European din 4 februarie 1984 propunerea
sa sub genericul „Proiectul de Tratat institutor al Uniunii europene”. Atunci s-au deschis graniţele pieţei comune europene ce a
constituit un pas decisiv către cunoscutul

Tratat de la Maastricht, din 1992.
Care să fie tâlcul evocării numelui lui
Spinelli de către preşedintele italian? Criticând, neechivoc, măsurile de austeritate dictate de actuala echipă conducătoare de la
Bruxelles, insistând asupra faptului că UE
se află acum la o răscruce a propriei sale
existenţe, Napolitano sugera, de fapt, unica
direcţie viabilă indusă de propria-i istorie: cea
spinelliană, justificată, ulterior, de cofondatorii franco-germani, opuse celeilalte, franco-germane, de sorginte hitlerist-petainiană,
din cadavrul căreia mulţi cred a descoperi
urme suspect de reactivare în mecanismul
actual al UE.
Să ne mai mirăm că există tot mai mulţi
gânditori, la Roma, la Paris, la Ljubliana şi la
Praga, ca de altfel şi la Londra şi la Washington, care nu se sfiesc să indice în unele cutume ale liderilor de azi din „marile”
capitale europene (Bruxelles , Berlin, mai
ales) dubioase tentative de resuscitare a unui
alt „model” unificator?

60 de cercetători primesc certificatele
de atestare a studiilor postdoctorale
60 de cercetători, cadre didactice ale Universităţii din Craiova, primesc astăzi certificatele
de atestare a studiilor postdoctorale. Evenimentul se desfăşoară în sala 444 din clădirea
centrală a instituţiei de învăţământ superior, începând cu ora 11.00.
Grupul de 60 de cercetători şi-a desfăşurat
activităţile ştiinţifice din cadrul studiilor postdoctorale timp de trei ani, beneficiind de sprijin financiar, sub forma unor burse lunare, în cadrul
proiectului strategic „Parteneriatul universitar în
cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului”, proiect câştigat prin competiţie naţională în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Res urselor
Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5.
„Programe doctorale şi post-doc torale în sprijinul cercetării”. Parteneri instituţionali în c adrul proiectului au fost Universitatea din Craiova, Univers itatea din Bucureşti şi Univers i-

tatea „Luc ian Blaga” din Sibiu.
În urma implementării proiectului, la nivelul
Universităţii din Craiova au fost obţinute rezultate deosebite, concretizate în 7 acorduri de cooperare încheiate c u universităţi şi institute de
cercetare din Uniunea Europeană (din Germania, Franţa, Spania, Grecia, Bulgaria), 3 acorduri de parteneriat cu edituri recunoscute la nivel naţional, 57 de luni mobilitate de lungă durată
la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană, 440 de articole în reviste naţionale, internaţionale şi volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale, participări la 312
conferinţe internaţionale. De asemenea au fost
realizate 60 de monografii în domeniile de cercetare postdoctorale.

ALINA DRĂGHICI

Elevii pasionaţi de matematică şi
franceză se pot înscrie la concursul CPGE
Ambasada Franţei în România organizează cea de-a unsprezecea ediţie a Concursului pentru acces în Clasele pregătitoare ale Marilor Şcoli
din Franţa (CPGE). Competiţia se adresează elevilor din clasele a XII-a,
care deţin cunoştinţe excelente de matematică, dar şi noţiuni de limbă
franceză. Primii doi candidaţi clasaţi, în urma acestui concurs, vor beneficia de burse acordate de Fundaţia Odon Vallet. De asemena, vor studia
la Liceul Louis-le-Grand din Paris, timp de doi ani. La final, elevii au
posibilitatea de a susţine examenele de admitere pentru şcolile de inginerie franceze. Cei care nu reuşesc să fie admişi într-o Grande Ecole, după
cei doi ani de pregătire, pot continua studiile într-o universitate.
Înscrierile pentru acest concurs se pot face prin e-mail la următoarele
adrese, în funcţie de centrul de examinare: Institutul Francez din România (Bucureşti): andreea.palcu@diplomatie.gouv.fr; Institutul Francez din
România (Iaşi): olivier.dumas@institutfrancais-roumanie.com; Institutul Francez din România (Cluj-Napoca): secretariat.cluj@institutfrancaisroumanie. c om; Ins titutul Franc ez din România (T imiş oara):
camelia.gintaru@institutfrancais-roumanie.com; Lectoratul francez de
la Sibiu (Sibiu): sibiulectoratfrancais@gmail.com. Data limită a înscrierilor este joi, 20 martie a.c.
Mai multe detalii despre c onc urs se găs es c pe pagina: http://
ww w.ins titutfrancais-roumanie.com/c ms /artic leview/id_profil/126/
id/649/language/ro

ALINA DRĂGHICI
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Craiova şi „Anotimpurile” preferate ale violonistului Liviu Prunaru:
„Întotdeauna vin cu bucurie acasă, chiar şi… iarna!”
Concertmaestru al reputatei Orchestre Regale Concertgebouw din Amsterdam (Olanda), profesor de vioară la
Academia „Menuhin” din Gstaad (Elveţia) şi solist concertist al Filarmonicii „Oltenia” din Craiova – oraş al cărei
Cetăţean de Onoare este din toamna anului 2012 –, muzicianul Liviu Prunaru revine în concert pe scena Filarmonicii „Oltenia”. O face cu acelaşi entuziasm care l-a însoţit în toate apariţiile sale scenice de „acasă” şi cu bucuria
prezentării unei partituri care, deşi dificilă şi mai puţin
cunoscută, are pentru sine – după cum mărturiseşte – o
semnificaţie aparte: „Anotimpurile din Buenos Aires”, de
Astor Piazzolla.
Lucrarea este inspirată de „Anotimpurile” lui Antonio
Vivaldi, motiv de a repune pe portativ şi această celebră
realizare componistică, iar invitată pentru a-i nuanţa acordurile este nimeni alta decât soţia muzicianului craiovean,
violonista Valentina Svyatlovskaya-Prunaru. Este o premieră, de altfel, faptul că cei doi evoluează împreună pe
- Ce v-a motivat să ale geţi
spre a inte rpreta lucrarea lui
Astor Piazzolla?
- Cred că este o primă audiţie
cu „Anotimpurile din Buenos Aires”, aici, la Craiova. Este o lucrare mai puţin cunoscută, extrem de
dificilă, dar care se potriveşte ca o
mănuşă cu „Anotimpurile” vivaldiene. Este inspirată, de altfel, de
acestea. Piazzolla a compus-o între 1965-1970 şi obişnuia să o cânte
el însuşi la bandoneon, în cvintet.
Am avut norocul să aud această
înregistrare şi mi-a rămas în minte. Şi vreau s ă reproduc exact
această atmosferă a Americii Latine, a Buenos Aires-ului, unde merg
de 20 de ani. Plus faptul că profesorul meu Alberto Lysy a fost argentinian. Iată atuuri foarte mari
pentru a prezenta ac eastă piesă
extraordinară. Repetăm la Craiova
de câteva zile şi sper ca, vineri seara, concertul să iasă foarte bine.
- Dumneavoastră ce anotimp
prefe raţi?
- Muzic al… „Iarna”. Altfel,
îmi place vara!
- Craiovenii se vor mai putea bucura de alte două premiere: veţi concerta împreună cu
soţia dvs., Valentina Svyatlovskaya-Prunaru, şi vă veţi afla
în ipostaza de dirijor…
- Şi mai es te una: este prima
dată când Valentina cântă cu orches tra Filarmonic ii „Oltenia”,
până acum a avut aic i două recitaluri. Cât despre postura mea de
dirijor… îns eamnă doar că am lucrat noi între noi ca nişte artişti
profesioniş ti, fără să avem dirijorul „oficial”. Es te, poate, un pic
mai greu, dar am putut, astfel, să
lucrăm mult mai în detaliu. Eu am

scena Filarmonicii „Oltenia” şi, de asemenea, este pentru
prima dată când artista originară din Sankt Petersburg
concertează în compania orchestrei instituţiei. Totodată,
publicul îl va vedea pe Liviu Prunaru şi în ipostaza de…
dirijor, pe care – declară acesta – a mai „experimentat-o”
în trecut şi în care va reveni, anul acesta, la Craiova. De
altfel, proiectele sale din 2014 împreună cu Filarmonica
„Oltenia” sunt de impact şi deloc puţine!
Concertul „Anotimpurile” es te prezentat astă-seară,
înce pând cu ora 19.00, cu casa închisă, bilete le epuizându-s e încă din urmă cu câteva zile. „Întotde auna vin cu
bucurie acasă, chiar şi… iarna! Am cre zut îns ă că n-o să
pot ajunge, mi s-a spus că a nins foarte mult. Dar n-a
fost nici o proble mă…”, ne-a declarat, ieri, Liviu Prunaru, pe care repetiţiile l-au reţinut pe scena Filarmonicii
craiovene până după-amiaza. Întrebat ce anotimp preferă, muzicianul craiovean a răspuns, zâmbind: «Muzical…
„Iarna”, altfel îmi place vara!».
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Violoniştii Liviu Prunaru şi Valentina Svyatlovskaya – deţinătorii a
două viori istorice, Stradivarius „Pachoud” din 1694 şi Andrea Guarneri
„Maria Theresia” din 1676 – au început repetiţiile pentru concertul de
muzică de cameră din această seară încă de la începutul săptămânii.

Născut la Craiova, violonistul Liviu Prunaru şi-a început studiile
muzicale la vârsta de şase ani. În 1990 şi-a continuat studiul sub îndrumarea lui Alberto Lysy, la Academia Internaţională de Muzică „Menuhin” din Gstaad (Elveţia), unde a avut ocazia de a se perfecţiona cu
muzicieni celebri, precum Yehudi Menuhin, Igor Oistrah, Ruggiero
Ricci, Nikita Magaloff, Jean-Pierre Rampal, Pierre Amoyal. Violonistul
român şi-a completat pregătirea muzicală cu Dorothy DeLay în New
York, unde a participat şi la cursurile de măiestrie susţinute de Itzhak
Perlman. A cântat ca solist în compania unora dintre cele mai prestigioase orchestre din lume şi a colaborat cu dirijori de renume. De
asemenea, a obţinut numeroase premii şi distincţii la cele mai importante concursuri şi competiţii internaţionale de vioară.

- Întotdeauna vin cu
bucurie acasă, chiar şi…
iarna, chiar dacă e zăpadă! Am crezut însă că n-o
să pot ajunge, mi-a spus
fratele meu că a nins foarte mult. Dar n-a fost nici
o problemă…
Valentina Svyatlovskaya-Prunaru a început studiul viorii la
vârsta de cinci ani, fiind admisă peste alţi cinci ani în cadrul Şcolii
Speciale de Muzică pentru copiii înzestraţi cu talent de excepţie
(instituţie ce funcţionează sub egida Conservatorului). S-a distins, de asemenea, ca fiind singura interpretă de muzică clasică
aleasă să facă parte din Fundaţia „Little Dreams”, patronată de cântăreţul Phil Collins. Absolventă a Conservatorului din Sankt Petersburg şi a Academiei Internaţionale de Muzică „Menuhin” din Gstaad (Elveţia), muziciana este membră, din 2007, a renumitei Royal
Concertgebouw Orchestra din Amsterdam. Este deţinătoare a unui
bogat palmares competiţional, iar printre profesorii care au îndrumat-o de-a lungul carierei artistice se regăsesc reputaţi violonişti,
precum Liviu Prunaru, Alberto Lysy şi Alexander Stang.
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Târg Apicol,
în premierã la Craiova
Craiovenii sunt invitaþi sã treacã pragul unui mare Târg Apicol,
care se va desfãºura în aceste zile
la Craiova. Sâmbãtã ºi duminicã,
toþi cei interesaþi despre cum se
întemeiazã o stupinã, cum se
cresc albinele sau cum se produce mierea atât de apreciatã din
punct de vedere terapeutic, sunt
aºteptaþi sã viziteze standurile
deschise în incinta Centrului Multifuncþional din Romaneºti. Organizatorii - Stupina Bia, în colaborare Primãria Craiova, Consiliul Judeþean Dolj ºi Asociaþia Apis
Oltenia Craiova – intenþioneazã ca aceastã ediþie sã fie doar prima ediþie, tradiþia urmând sã fie continuatã de acum încolo.
Doljul este considerat o zonã cu potenþial apicol ridicat, în 2010
fiind înregistrate 1.272 de exploataþii agricole cu 39.522 de familii de albine. Târgul se deschide sâmbãtã, la ora 9.00, ºi se
încheie duminicã seara, la ora 18.00. (L. Moþîrliche)

Heineken România are un
nou Director de Marketing
Heineken România l-a numit pe
Narcis Horhoianu în funcia de Director de Marketing, începând din
1 februarie 2014. Narcis Horhoianu va face parte din Echipa de
Management a Heineiken România ºi va fi responsabil de strategia de marketing a acesteia. Din
aceastã funcþie, Narcis va continua sã dezvolte portofoliul de
mãrci al companieiprin inovaþii ºi
noi experienþe de brand pentru
clienþi ºi consumatori. “Sunt foarte mândru sã fiu numit în funcia
de Director de Marketing a Heineken România, o companie de
top, care pune accentul pe inovaþie ºi pentru care una dintre valori este responsabilitatea. Aºtept
cu nerãbdare sã încep sã lucrez
cu echipa Heineken ºi sã continuãm sã construim un portofoliu
de mãrci puternice, oferind consumatorilor beri de calitate ºi
experiene unice.”, spune Narcis Horhoianu, care a lucrat în ultimii 18 ani pentru Procter & Gamble, în funcii de manager
senior în cadrul departamenului de Marketing.
MARGA BULUGEAN

La 31 decembrie 2013:

Vodafone România
avea 8.315.389 clienþi
Vodafone România a anunþat indicatorii financiari principali pentru
trimestrul încheiat la 31 decembrie
2013, conform rezultatelor publicate recent de Vodafone Group Plc.
Vodafone România avea 8.315.389
clienþi, la data de 31 decembrie
2013, ceea ce reprezintã o creºtere cu 132.466 de clienþi, faþã de trimestrul anterior.Veniturile din servicii au fost de 177.1 de milioane de Euro, in cele trei luni încheiate
la 31 decembrie 2013, în creºtere cu 0,4% faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut.Veniturile din date mobile au crescut cu 22,3%
în trimestrul încheiat la 31 decembrie 2013, comparativ cu aceeaºi
perioadã a anului financiar trecut. Venitul mediu pe utilizator din
serviciile mobile (ARPU mobil) a fost de 6,4 Euro, in cele trei luni
încheiate la 31 decembrie 2013, în scãdere cu 5,3% faþã de aceeaºi perioada a anului trecut. Clienþii serviciilor pe baza de abonament au reprezentat 40,1%, iar utilizatorii Cartelei Vodafone –59,9%,
din baza totalã de clienþi deservicii mobile ai Vodafone România, la
31 decembrie 2013. Utilizatorii prepaid au crescut cu 0,8 puncte
procentuale, de la un an la altul.
MARGA BULUGEAN
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De astãzi, pânã la finele aceste luni

Angajaþii Ford de la Secþia de Operaþiuni
Vehicule nu vor mai lucra vinerea
În luna februarie, Ford Craiova va lucra doar patru zile pe
sãptãmânã pentru producerea
maºinii B-Max. Cu alte cuvinte
s-a decis ca Secþia de Operaþiuni Vehicule sã nu lucreze în
zilele de vineri din luna februarie. Ovidiu Cioroianu, liderul de
sindicat de la Ford Craiova a
menþionat cã salariaþii din
aceastã secþie vor primi luna
aceasta 80% din salariul de
bazã, la fel ca ºi pânã acum, la
opririle temporare de producþie. „Vor sta acasã patru zile în
februarie iar acest program de
opriri va începe de astãzi. Pentru luna martie încã nu s-a
anunþat calendarul zilelor de
lucru. Sperãm cã avem cerere
ºi sã lcrãm toatã sãptãmâna”,
a spus Ovidiu Cioroianu. Asta
în ceea ce priveºte Secþia de
Operaþiuni Vehicule, iar în ceea
ce priveºte Secþia de Motoare,
nu se anticipeazã zile fãrã producþie în perioada urmãtoare.
În 2013, fabrica auto din Craiova a oprit temporar producþia la Craiova, la aceeaºi secþie. În prezent, la Craiova se
produc peste 300 de maºini BMax pe zi ºi în jur de 1.000 de
motoare.
MARGA BULUGEAN

Peste 100 de operatori din panificaþie,
luaþi la bani mãrunþi
Operatorii economici care comercializeazã produse de panificaþie pe teritoriul României trebuie sã îndeplineascã o serie de condiþii, stabilite prin Ordinul Preºedintelui Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor. În
primul rând, nu se admite prezenþa în compoziþia produselor de
panificaþie a coloranþilor, cu excepþia E150 a-d - zaharuri ºi melase, caramelizate - la pâinea din
malþ. Produsele de panificaþie
ambalate trebuie sã prezinte prin
etichetare urmãtoarele elemente:
denumirea sub care se vinde pro-

dusul; lista cuprinzând ingredientele;
cantitatea din anumite ingrediente sau
categorii de ingrediente; cantitatea
netã; data durabilitãþii minimale; condiþiile de depozitare
sau de folosire, denumirea comercialã ºi sediul producãtorului ori ale ambalatorului
sau ale distribuitorului înregistrat
în Uniunea Europeanã; locul de
origine sau de provenienþã; instrucþiuni de utilizare, atunci când

lipsa acestora poate determina o
utilizare necorespunzãtoare; o
menþiune care sã permitã indicarea lotului ºi nu în ultimul rând,
ingredientele cu efecte alergene.
Luna trecutã, comisarii C.J.P.C.
Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti ºi Vâlcea au efectuat controale ºi pe
acest segment de piaþã. Au fost
verificaþi 102 operatori economici
constatându-se deficienþe la 54
dintre acestia, se precizeazã întrun comunicat de presã remis redacþiei. A fost verificatã cantitatea de 3255 kg pâine ºi s-au constatat deficiente la o cantitate de
898 kg. “A fost opritã temporar
de la comercializare, cantitatea de
344 kg / 1457 lei, pentru deficienþe de informare. În urma controalelor efectuate au fost aplicate 54
sancþiuni contravenþionale, din
care 36 amenzi în valoare totalã
de 65900 lei, ºi 18 avertismente...”,
se mai spune în comunicat.
MARGA BULUGEAN

vineri, 7 februarie 2014
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Rusia acuzã SUA de „pregãtirea
unei lovituri de stat”
În timp ce asistentul secretarul american
de stat, Victoria Nuland, s-a aflat ieri, 6 februarie, la Kiev, pentru identificarea unei
soluþii la criza prelungitã, Kremlinul someazã Statele Unite sã înceteze ºantajul asupra
Ucrainei ºi finanþarea opoziþiei. „Occidentul
trebuie sã opreascã ºantajul ºi intimidarea”,
a declarat Serghei Glaziev, un consilier al
preºedintelui Vladimir Putin, într-un interviu acordat cotidianului „Kommersant Ukraina”, citând ca exemplu o întâlnire a Victoriei Nuland, în decembrie, cu oligarhii apropiaþi puterii. „Din ceea ce ºtim noi, ea a ameninþat oligarhii de plasarea pe o listã neagrã
americanã, dacã preºedintele Ianukovici nu
cedeazã puterea opoziþiei. Aºa ceva nu are
nimic a face cu dreptul internaþional”, a spus acesta. Serghei Glaziev a mai afirmat cã americanii cheltuiesc „20 de milioane de dolari pe sãptãmânã pentru finanþarea opoziþiei ºi rebelilor” ºi a denunþat „o

tentativã de loviturã de stat (a SUA) în Ucraina”, ca
puterea sã fie datã, în opinia sa, fãrã luptã, pentru
„evitarea haosului”. El a menþionat, de asemenea,
cã Rusia, precum ºi Statele Unite, este „garantul”

suveranitãþii Ucrainei, dupã renunþarea de
cãtre aceasta din urmã, în 1994, la arma
nuclearã ºi, ca atare, ar putea „interveni în
conflicte de acest tip”. „Ceea ce fac americanii, la o manierã unilateralã, este o încãlcare gravã a acestui acord”. În pofida acestor avertismente ruse, Nuland, revenitã la
Kiev, a avut întâlniri cu trei principali lideri
ai opoziþiei, Vitali Kliciko, Arseni Iatseniuk
ºi Oleg Tiagnybok. Ea a dorit sã-l întâlneascã ºi pe preºedintele Viktor Ianukovici, a indicat o sursã a ambasadei SUA.
Vizita sa, urmând celei de miercuri, a Înaltului reprezentant al UE pentru Afaceri
Externe, Catherine Ashton, se înscrie în
efortul Occidentului pentru un dialog menit a pune capãt lungii crize politice declanºate în
noiembrie de miile de manifestanþi ieºiþi în stradã, în
faþa miºcãrii pro-ruse a puterii de la Kiev, în detrimentul unei apropieri faþã de UE.

Francois Hollande pe coperta Directorul Liceului „Lucian Blaga”
„Time”: „Da, putem mai repede” din Tiraspol: Am fost batjocoriþi,
a fost ca un film de groazã

Într-un interviu acordat prestigioasei reviste americane „Time”,
cu câteva zile înainte de vizita sa în
SUA, preºedintele francez, Francois
Hollande s-a arãtat „impresionat”
de capacitatea acestei þãri în surmontarea dificultãþilor, inspirânduse din programul de campanie al lui
Barack Obama. Cei doi lideri ai lumii se vor întâlni marþi. Ocazie pentru Francois Hollande de a pregãti
mai multe teme, care vor face obiectul dialogului lui Obama: aface-

rea Snowden, Siria, Mali, Republica Centrafricanã. Dar ºi alte teme,
mai mult naþionale, precum „pactul
de responsabilitate” ºi, de ce nu,
viaþa sa personalã. Întrebat despre
scandalul ascultãrilor de cãtre
NSA, dezvãluite de fostul consultant NSA Edward Snowden, Hollande a evocat „o perioadã dificilã”
nu numai între Franþa ºi SUA, ci ºi
între Europa ºi Statele Unite. Dar
preºedintele francez s-a arãtat înþelegãtor faþã de omologul american, menþionând cã
nu existã resentimente de nici o naturã. Cu
privire la chestiunea
sirianã, Hollande regretã cã totuºi comunitatea internaþionalã
n-a fost mai determinatã faþã de regimul
Bashar al-Assad, în
august 2012. Când liderul de la Damasc a
fost abandonat inclusiv de o parte din Statul sãu Major. Masacrele care au urmat au
atins nivelul de groazã de care avem cunoºtinþã astãzi.

Directorul Liceului
cu predare în limba românã „Lucian Blaga”
din Tiraspol, Ion Iovcev, a declarat ieri,
pentru RFI, cã el ºi colegii lui reþinuþi de miliþia transnistreanã au
fost batjocoriþi, umiliþi,
numiþi „contrabandiºti”. Iovcev, contabilul ºi ºoferul instituþiei, reþinuþi miercuri la
prânz de miliþia transnistreanã, la punctul
de intrare în regiune, în
timp ce se întorceau de
la Chiºinãu, au fost eliberaþi dupã mai
multe ore în aceeaºi zi. „A fost o zi
foarte grea ieri, pot sã spun cã a fost
un film de groazã. De dimineaþã neam dus sã ridicãm salariul profesorilor ºi angajaþilor. Am trecut aºa-numita vamã transnistreanã. Ne-au întrebat dacã avem vreo marfã. Marfã
n-aveam, aveam salariul. Trecând
peste Nistru, în satul Parcani, ne aºtepta Miliþia Rutierã. Au verificat întâi actele, iar dupã aceea am vãzut cã

era un post mobil vamal. Dupã aceea
am fost reþinuþi cam cinci ore ºi jumãtate. Au fãcut procese verbale, neau luat salariul, ne-au arestat, ne-au
luat telefoanele mobile, aparatul foto.
(...) Am fost umiliþi, înjosiþi, am fost
numiþi contrabandiºti (...).Tot ce s-a
fãcut a fost cu scopul de a intimida
pãrinþii ca sã-ºi retragã odraslele din
ºcoalã. Cred cã s-a dorit ceva mai mult
decât reþinerea acestor bani”, a povestit Iovcev pentru RFI.

EurActiv: UE oferã SUA un termen de ºase luni pentru ridicarea vizelor pentru români
Comisia Europeanã a cerut SUA sã ridice vizele
pentru Polonia, România, Bulgaria, Cipru ºi Croaþia,
þãri ai cãror cetãþeni încã au nevoie de vizã pentru a
cãlãtori în aceastã þarã, susþine EurActiv, citând surse diplomatice. Bucureºtiul trebuie sã notifice CE
pânã duminicã, 9 februarie, privind situatia curentã
a accesului cetãþenilor români pe teritoriul american, relata miercuri EurActiv.com. ªi se pare cã a ºi
fãcut asta, dupã cum a precizat ieri Ministerul Afacerilor Externe, la solicitarea HotNews.ro. „România
a notificat deja instituþiile europene cu privire la
acele state care nu respectã regimul de reciprocitate
în materie de scutire de vize fatã de cetãþenii români
care cãlãtoresc pe teritoriul unor state terþe aflate
pe lista pozitivã a UE (...). SUA este unul dintre
statele care constituie obiectul notificãrii”. În 20 ianuarie 2014 a intrat în vigoare un regulament european care cere statelor UE sã „reacþioneze în comun” în privinþa vizelor, în special în cazurile în care
þãrile terþe îi supun pe cetãþenii UE „unui tratament
diferenþiat”. Cetãþenii noilor þãri membre ale UE încã
au nevoie de vize pentru a cãlãtori în þãri precum
SUA, Canada ºi Australia. Canada impune vize pentru cetãþenii din România ºi Bulgaria, în timp ce

Australia are un sistem unic pentru cererile de vize
din toate statele UE, dar vizele acordate românilor ºi
bulgarilor sunt de departe cele mai puþine, noteazã
publicaþia citatã. Pânã în martie 2014, dacã SUA nu le
rezolvã situaþia, cele 5 þãri afectate pot sã cearã Comisiei Europene luarea de mãsuri pentru suspendarea
vizelor pentru diferite categorii de cetãþeni americani,

inclusiv diplomaþi, la intrarea pe teritoriul Uniunii
Europene. În iunie 2014, la cel mult 6 luni de la publicarea regulamentului, Comisia poate decide cã suspendarea regimului de vize trebuie sã intre în funcþiune. Potrivit unor europarlamentari, Tratatul de La
Lisabonã oferã noi puteri Uniunii pentru a cere ca
statele sale membre sã fie tratate la fel, putând aplica
un regim de reciprocitate în problema vizelor pentru
SUA. EurActiv noteazã însã cã Washingtonul a cerut unui numãr de patru þãri UE sã semneze o serie de
acorduri bilaterale, ca o precondiþie pentru a beneficia de programul Visa Waiver. Unul din acorduri este
din 2003 ºi vizeazã schimbul de informaþii în vederea
identificãrii ºi detectãrii teroriºtilor ºi a persoanelor
suspectate de terorism. Un alt acord prevede cã þãrile
semnatare trebuie sã ofere date, inclusiv biometrice,
despre unele persoane, cu scopul de a preveni, detecta ºi investiga activitãþi infracþionale grave ºi terorism. Potrivit surselor EurActiv, Comisia Europeanã
nu priveºte cu ochi buni aceste acorduri, în absenþa
unui acord Washington-Bruxelles în acest sens, care
ar permite protejarea drepturilor cetãþenilor europeni.
În plus, aceste acorduri zãdãrnicesc eventuale acþiuni ale UE asupra SUA.

Hortensia, un nou
canabis?
Hydrangea macrophylla, cunoscutã
sub numele de hortensia, va fi un nou
canabis? Amatorii de senzaþii tari au aprobat problema ºi testeazã de mai multã vreme proprietãþile halucinogene ale acestei
plante decorative, care are avantajul de a
se adapta climei continentale, nu doar
celei din Orientul Mijlociu. Anul trecut,
în luna aprilie, cotidianul „Die Welt” a
relatat despre ravagiile operate în grãdinile publice garnisite cu hortensii de pasionaþii phitoterapiei extreme. Intervievat
de ziarul elveþian „Le matin”, profesorul
farmacolog al Universitãþilor din Lausanne ºi Geneva, Kurt Hostettmann, a menþionat cã frunzele de Hydrangea ar putea
cauza fumãtorilor efecte halucinogene ºi
euphorizante „apropiate de cele induse
de THC (Tetrahidrocannabinol), substanþa psihoactivã a cânepei”. Dar Hydrangea nu este „o iarbã care te face sã râzi”.
Consumul sãu cauzeazã tulburãri gastrointestinale, probleme respiratorii, bãtãi ale
inimii sau ameþeli. În doze mari permite
formarea „acidului cianhidric”, aflat la baza
„Zyklon B, utilizat în camerele de gazare
de cãtre naziºti”.

Mareºalul Abdel Fatah
al-Sissi va candida la
alegerile prezidenþiale
din Egipt
Comandantul-ºef al armatei egiptene,
mareºalul Abdel Fattah al-Sissi, anunþã
cã va candida la alegerile prezidenþiale
prevãzute pentru luna aprilie în Egipt,
într-un interviu publicat ieri de un cotidian kuwaitian. „Nu am altã opþiune decât sã rãspund la apelul poporului egiptean”, declarã generalul Sissi în acest interviu, publicat de cotidianul kuwaitian
Al-Seyassah. „Apelul (poporului) a fost
auzit peste tot ºi nu îl voi respinge”, susþine el, adãugând cã vrea sã solicite încrederea poporului prin intermediul unor
alegeri libere. Armata i-a cerut sãptãmâna trecutã mareºalului Sissi, în vârstã de
59 de ani, sã se prezinte la alegerile prezidenþiale ce vor avea loc peste trei luni.
Anterior, generalul a fost avansat la gradul de mareºal, cel mai înalt grad în armata egipteanã. Foarte puþini militari egipteni au fost avasaþi la acest grad. Între ei
se aflã ºi mareºalul Husein Tantawi, fostul ºef al Consiliului Suprem al Forþelor
Armate (CFSA), care a asigurat interimatul, la putere, dupã revolta popularã care
l-a îndepãrtat pe fostul preºedinte Hosni
Mubarak, la începutul lui 2011.

Legume proaspete
recoltate de pe Staþia
Spaþialã Internaþionalã
Astronauþii ruºi au reuºit sã recolteze legume din mini-grãdina aflatã la bordul Staþiei Spaþiale Internaþionale (ISS),
oamenii de ºtiinþã susþinând cã legumele sunt perfect comestibile. „Experienþa
cu mazãrea este extrem de promiþãtoare”, spun ei, citaþi de 7sur7.be. Astronauþii au cultivat legume japoneze ºi
grâu pitic, ale cãrui grãunþe sunt de o
calitate excelentã, aratã Margarita Levinskih, cercetãtoare la Institutul pentru
probleme biomedicale al Academiei de
ªtiinþe din Moscova. Ei vor sã cultive
anul viitor orez, roºii ºi ardei în sera de
pe ISS, care trebuie însã sã fie reparatã
pentru a fi operaþionalã, potrivit agenþiei RIA Novosti. Aceste culturi vor completa alimentaþia astronauþilor în timpul
misiunilor, dar se va ºi verifica, prin ele,
dacã plantele astfel obþinute suferã modificãri de ordin genetic în spaþiu. În prezent, ISS este aprovizionatã regulat cu
hranã de pe Pãmânt. Acum câteva sãptãmâni, o navã comercialã a zburat în
spaþiu cu o încãrcãturã de 1.300 kg spre
ISS. La bordul ei s-au aflat hranã, îmbrãcãminte, cadouri de Crãciun trimise de
familiile astronauþilor ºi furnici, destinate unui studiu.
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TVR 1
07:00 Telejurnal matinal
09:00 Preþuieºte viaþa!
12:15 Oameni care au schimbat
Lumea
12:30 Descoperã Europa ta!
13:00 România deºteaptã
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care
muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Parlamentul României
16:20 Superconsumatorul (R)
16:45 Vine Olimpiada Albã!
17:50 Clubul celor care
muncesc în România
18:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
21:00 Sport
21:30 Telejurnal
22:30 Dog Pound
00:20 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
03:20 Sport

TVR 2
07:00 Poate nu ºtiai
07:40 Legendele palatului: Tãrâmul
dintre vânturi
08:20 Legendele palatului: Tãrâmul
dintre vânturi
09:00 Islay-Secretul whiskyului
10:00 Prinþesa sãbiilor
10:50 5 minute de istorie
11:00 Campionatul Mondial de
Dans Sportiv
12:00 Cãlãtorii în lumea teatrului
12:30 Energia globalã
13:00 Concertele Festivalului
George Enescu
14:00 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Rezistenþa prin culturã
15:50 5 minute de istorie
16:00 Prinþesa sãbiilor
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Televiziunea, dragostea mea
18:00 Campionatul Mondial de
Dans Sportiv
19:00 Arta seducþiei
20:00 Filler Jocurile Olimpice de
iarnã, Sochi 2014
21:45 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014

HBO
07:35 Marile speranþe
09:40 Te respect, frate
11:15 Trei bãrbaþi ºi un bebeluº
12:55 Ralph Stricã-Tot
14:35 Bursa
16:00 Steve Zissou: Cel mai tare
de pe mare
17:55 Cinci eroi de legendã
19:30 Filme ºi vedete
20:00 Loviturã cu efect
22:00 Riposta
22:50 Amanþii pasageri
00:25 Poziþia copilului

HISTORY
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

PRO TV
07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Ultimul zbor (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 The Grey: La limita
supravieþuirii
22:45 Punctul limitã
00:45 The Grey: La limita
supravieþuirii (R)
02:45 Punctul limitã (R)
04:30 La Mãruþã (R)

ACASÃ
07:15 Abisul pasiunii (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 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Forþa destinului
23:00 Cancan.ro
23:30 Chelsea Settles
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Furtuna din adâncuri (R)
02:45 Forþa destinului (R)
02:45 Poveºtiri de noapte (R)
04:15 Doamne de poveste (R)

PRO CINEMA
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
(R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Norii negri (R)
15:00 Earl
16:00 Unitatea
17:00 La bloc (R)
18:00 M.A.S.H. (R)
18:30 Cum am cunoscut-o pe
mama voastrã
20:00 O dãdacã musculoasã
21:45 Zoom în 10
22:00 Ironia sorþii
00:45 Prison Break
01:45 Cititorii de oase

SPORT.RO
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 exactã în sport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 Promotor
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Mafioþi
00:00 Wrestling RAW
02:00 "Faceþi jocurile" European Poker Tour
03:00 ªtiri Sport.ro
03:10 Wrestling SMACK
04:00 Wrestling WWE Superstars
05:00 ªtiri Sport.ro

ANTENA 1

TVR 1

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 Prinþul Persiei: Nisipurile
timpului
22:45 Crocodilul
00:45 Thor: Ciocanul zeilor
02:30 Crocodilul (R)
04:00 Acces direct (R)

07:30 Elefãnþelul albastru
09:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
12:00 Beneficiar România
12:30 Esenþe
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:35 37°C
15:25 Andonevralgicul de
sâmbãtã
15:30 37°C
16:00 Festivalul International de
Circ de la Monte-Carlo, editia 32,
2008
16:30 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Trãdãtorul din Texas
21:30 Telejurnal
22:30 Triunghiul Dragostei
00:25 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
02:25 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã

PRIMA TV
07:00 Vacanþã ºi terapie
08:00 Regina cumpãrãturilor (R)
09:30 Anchetã militarã (R)
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
12:00 Sport, dietã ºi o vedetã
(R)
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 Mediumul
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)

KANAL D
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 La întâlnire cu pericolul
23:30 Faci faþã, faci bani (R)
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Teo Show (R)
03:15 Draga mea prietenã (R)
05:00 Pastila de râs (R)
05:30 Inima nu respectã reguli
(R)
06:30 Neveste de piloþi

TVR 2
07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Ferma
08:30 Pescar hoinar
09:00 Zon@ IT
09:30 Motomagia
10:00 Cap compas
10:30 5 Poate nu ºtiai
12:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
13:15 Popasuri folclorice
14:15 Selkie
15:50 FILLER
16:00 Vioara lui George Enescu
16:30 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
19:30 Cãlãtorii în lumea teatrului
cu George Banu
20:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
22:30 Evrei in Brooklyn
00:20 Smart Hermannstadt Rock
01:15 Selkie (R)

HBO
08:10 Ce-i cu Bob?
09:50 Un Crãciun cu Holly
11:20 Toþi suntem diferiþi
12:55 Trei fugari
14:30 Frankenweenie
15:55 La nebunie!
17:25 Grozavul ºi puternicul Oz
19:35 Jimmy ºi Hope
20:00 Salutare, doamnelor!
20:30 Secþia de geriatrie
21:00 Rãmâi cu mine
21:50 Terapie specialã
23:25 Zborul
01:40 Bona
03:00 Monºtrii 3
04:25 Terapie specialã
06:00 Jurnalul unei femei
furioase

HISTORY
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

PRO TV

ANTENA 1

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Pururea tânãr
12:00 Gossip Girl: Intrigi la New
York
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Masterchef
15:00 Nou-venitã în oraº
17:00 Un tãtic grozav
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Conan 3D
22:45 Armã mortalã
00:45 Conan 3D (R)
02:45 Armã mortalã (R)
04:30 Pururea tânãr (R)
06:15 Gossip Girl: Intrigi la New

09:00 Îndrãgostiþi lulea
10:45 Prinþul Persiei: Nisipurile
timpului (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 Povestea jucãriilor 3
22:30 G-Force: Salvatorii
planetei
00:15 Monstrul preistoric
02:15 Strãini printre noi
03:00 Observator (R)
03:45 Îndrãgostiþi lulea (R)
05:30 America's Funniest Home
Videos
06:00 Observator

ACASÃ
07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 Intrigi ºi seducþie (R)
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 Furtuna din adâncuri
21:30 Regina
22:30 Forta destinului
23:00 Cancan.ro
23:30 Chelsea Settles
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Furtuna din adâncuri (R)

PRIMA TV

08:45 Aventurile lui Jackie Chan
(R)
09:15 Români de succes
09:30 Cum am cunoscut-o pe
mama voastrã (R)
11:30 Earl (R)
12:30 Unitatea (R)
13:30 Descoperã România
14:00 Norii negri
15:00 Earl
16:00 Unitatea
17:00 O dãdacã musculoasã
19:00 Cum am cunoscut-o pe
mama voastrã
20:00 Cronicile Spiderwick
22:00 Pasiune
00:00 Prison Break
01:00 Prison Break
01:45 Cum sã spui adio

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 Pierduþi în sãlbãticie
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 Babel
23:30 Dupã faptã ºi rãsplatã
00:30 Mediumul
02:30 Iubiri secrete (R)
03:30 Focus (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Luana Show (R)

SPORT.RO

KANAL D

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: Rico
Verhoeven
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Scarred
00:00 "Faceþi jocurile" - World
Poker Tour
01:00 Wrestling WWE NXT Next
Generation
02:00 ªtiri Sport.ro
02:10 Wrestling RAW
04:00 "Faceþi jocurile" - World
Poker Tour
06:00 ªtiri Sport.ro

08:30 Campionul
09:45 Pastila de râs (R)
10:30 Jumãtatea mea ºtie (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 WOWBiz
16:00 D-Paparazzi (R)
16:45 La întâlnire cu pericolul
(R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
21:00 Diamante necruþãtoare
23:00 ªtirile Kanal D (R)
00:00 WOWBiz (R)
01:45 Diamante necruþãtoare
(R)
03:30 Pe banii pãrinþilor (R)
05:00 Pastila de râs (R)
05:30 Campionul (R)
06:30 Neveste de piloþi

PRO CINEMA

vineri, 7 februarie 2014

LUNI - 10 februarie

DUMINICÃ - 9 februarie
TVR 1
07:00 Pro patria
07:30 Universul credinþei
09:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
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
15:00 Tezaur folcloric
16:00 Magazin Mondial FIFA 2014
16:30 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
18:20 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
19:00 Lozul cel mare
19:45 Sport
20:00 Tatuajul
21:30 Telejurnal
22:30 Ucigaºul din umbrã
00:10 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014

TVR 2
07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Cap compas (R)
08:00 Popasuri folclorice (R)
09:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
11:20 Vioara lui George Enescu
(R)
11:50 Filler Jocurile Olimpice de
iarnã, Sochi 2014
12:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
13:55 5 minute de istorie (R)
14:10 Cuibul salamandrelor
16:00 Rezistenþa prin culturã
17:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
21:20 Cãlãtorii în lumea teatrului
cu George Banu
21:50 Poate nu ºtiai
22:00 Lumini ºi umbre
23:00 Filler Jocurile Olimpice de
iarnã, Sochi 2014
23:10 Cuibul salamandrelor (R)

HBO
07:55 Filme ºi vedete
08:25 Tinker Bell: Clopoþica ºi
secretul aripilor
09:40 Mare ºi frumos
11:20 De Anul Nou
13:15 Tinereþe veºnicã
15:00 Corul
16:55 Cei trei nãtãrãi
18:30 Marley & Me: The Puppy
Years
20:00 Rãmâi cu mine
20:50 Paradisul spulberat
22:40 Riposta
23:30 Staþia numerelor
00:55 Brighton Rock
02:45 Ultima misiune
04:10 Paradisul spulberat

HISTORY
07:00 Pe urmele antichitãþilor
08:00 Aºii amanetului din
Louisiana
09:00 Aºii amanetului
10:00 Rãzboiul depozitelor:
Texas
12:00 Pe urmele antichitãþilor
13:00 Colecþia de la Count's
Kustoms
14:00 Aºii amanetului
15:00 Rãzboiul depozitelor:
Texas
16:00 Rãzboiul transportatorilor
17:00 Dinastia raþelor
18:00 Rãzboiul depozitelor:
Texas
19:00 Extratereºtri antici
20:00 Rãzboiul depozitelor
21:00 Aºii amanetului
22:00 Cum a trãdat Churchill
Polonia
23:00 Extratereºtri antici
00:00 Oamenii cu topoare
01:00 Aºii amanetului
02:00 Oamenii cu topoare
03:00 Camionagiii gheþurilor

PRO TV

ANTENA 1

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Nou-venitã în oraº (R)
12:00 Gossip Girl: Intrigi la New
York
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Masterchef (R)
15:00 Un tãtic grozav (R)
17:00 Richie Rich
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Bãieþi rãi 2
23:15 Secretele tãcerii
01:15 Bãieþi rãi 2 (R)
03:45 Secretele tãcerii (R)
05:30 Promotor (R)
06:00 Apropo Tv (R)

09:00 Povestea jucãriilor 3 (R)
11:00 Te Pui Cu Blondele (R)
13:00 Observator
14:00 G-Force: Salvatorii
planetei (R)
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Totul e permis

ACASÃ

22:30 Vechi tovarãºi

07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:00 Dincolo de povestiri (R)
13:30 Intrigi ºi seducþie (R)
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Doctorul casei
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Forþa destinului
00:00 Doctorul casei (R)
01:00 Furtuna din adâncuri
(R)
02:45 Forta destinului (R)
04:15 Doamne de poveste
(R)
05:15 Intrigi ºi seducþie (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

00:30 9 luni ºi o crimã

PRO CINEMA
08:15 Descoperã România (R)
08:45 Promotor
09:15 Cum am cunoscut-o pe
mama voastrã (R)
10:15 Norii negri (R)
11:15 Earl (R)
12:15 Unitatea (R)
13:15 Lumea Pro Cinema
13:45 Zoom în 10
14:00 Norii negri
15:00 Earl
16:00 Ia banii ºi fugi
17:00 Cronicile Spiderwick (R)
19:00 Cum am cunoscut-o pe
mama voastrã
20:00 Jack Frost
22:15 Curaj în linia întâi
00:30 Prison Break
01:30 Cititorii de oase
02:15 Curaj în linia întâi (R)
04:15 Prison Break (R)
05:00 Cititorii de oase (R)

SPORT.RO
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
15:30 Fotbal Olanda: PEC
Zwolle - Ajax
17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Glory Superstars:
Semmy Schilt ºi Peter Aerts
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri
mortale
23:00 Scarred
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 ªtiri Sport.ro
02:00 Wrestling WWE Superstars
03:00 Wrestling WWE NXT
Next Generation
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programe TV

02:15 Totul e permis (R)
04:00 Vechi tovarãºi (R)
06:00 Observator

PRIMA TV
07:00 Euromaxx
08:00 Mediumul (R)
09:00 Dupa faptã ºi rãsplatã (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 Legate de un secret
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)

KANAL D
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 Rãzboiul mutanþilor
00:15 ªtirile Kanal D (R)
01:15 D-Paparazzi (R)
02:00 Ochii din umbrã (R)
03:15 Rãzboiul mutanþilor (R)
04:45 Neveste de piloþi (R)
05:30 Pastila de râs (R)

TVR 1
07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
10:00 Legendele palatului:
negustorul Lim Sang-ok
10:40 Legendele palatului:
negustorul Lim Sang-ok
11:20 Oameni care au schimbat
Lumea
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 Oameni care au schimbat
Lumea
17:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
18:15 Legendele palatului:
Pictorul de la curte
19:35 Clubul celor care
muncesc în România
20:10 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
21:30 Telejurnal
22:30 Biziday
23:20 Oameni care au schimbat
Lumea
23:30 Maºini, teste ºi verdicte
00:10 Noiembrie

TVR 2
07:00 Poate nu ºtiai
07:40 Legendele palatului: Tãrâmul
dintre vânturi
09:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
10:40 Zilele Culturii Ruse
11:35 Televiziunea, dragostea mea
12:30 Cãlãtorii în lumea teatrului cu
George Banu
13:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
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 Televiziunea, dragostea
mea
19:00 Filler Jocurile Olimpice de
iarnã, Sochi 2014
21:35 M MAGAZIN
22:10 Codul Bibliei
23:00 Ora de ºtiri
00:10 Asasinarea unui agent de
pariuri

HBO
07:55 Cei trei nãtãrãi
09:25 Marley & Me: The Puppy
Years
10:50 Pãzea la minge!
12:20 Talismanul norocos
14:00 Sparkle
15:55 Bãi, care mi-ai ºutit
maºina?
17:20 Marile speranþe
19:30 Pe platourile de filmare
20:00 Dragoste ºi baschet
22:00 Detectivii din Louisiana
23:00 Dragoste fierbinte
00:55 Trei tipi duri
02:30 Aurul negru

HISTORY
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

PRO TV

ANTENA 1

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Gossip Girl: Intrigi la New
York (R)
11:00 Richie Rich (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Copilul furat
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Arta rãzboiului III:
Rãzbunarea
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to Me
00:00 CSI: New York Criminaliºtii

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 Loviturã de pistol
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

ACASÃ
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)

PRO CINEMA
07:30 Promotor (R)
08:00 Cum am cunoscut-o pe
mama voastrã (R)
09:00 Earl (R)
10:00 Ia banii ºi fugi (R)
11:00 Aventurile lui Jackie Chan
11:30 La Mãruþã
14:00 Norii negri
15:00 Earl
15:30 Doi bãieþi ºi o fatã
16:00 Ia banii ºi fugi
17:00 Jack Frost (R)
19:00 Cum am cunoscut-o pe
mama voastrã
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Pasagerul 57
00:00 Cititorii de oase
01:00 Prison Break
01:45 Pasagerul 57 (R)
03:15 Cititorii de oase (R)

SPORT.RO
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 exactã în sport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Glory Bruxelles: Remy
Bonjasky - Tyrone Spong
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri
mortale
23:00 Bellator: Gladiatorii:
Eddie "The Silent Assassin"
Alvarez - Michael Chandler
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE
Superstars
01:30 Regii KO-ului
02:00 Wrestling SMACK
03:00 Fotbal: Rezumate
Olanda
04:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:00 Vacanþã ºi terapie
08:00 Regina cumpãrãturilor (R)
09:30 Mediumul (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 Mediumul
01:30 Eurobox (R)
02:00 Frumoasa Ceci
03:30 Focus (R)
04:00 Regina cumpãrãturilor (R)
05:30 Trãsniþi din NATO (R)
06:00 Trãdaþi în dragoste
06:30 Fii pe fazã! (R)

KANAL D
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
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MIERCURI - 12 februarie

MARÞI - 11 februarie
TVR 1

PRO TV

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
10:00 Legendele palatului:
negustorul Lim Sang-ok
10:40 Legendele palatului:
negustorul Lim Sang-ok
11:20 Oameni care au schimbat
Lumea
11:30 Metropole
12:00 Maºini, teste ºi verdicte
12:30 Tribuna partidelor
parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care
muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
17:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
18:25 Legendele palatului:
Pictorul de la curte
19:00 Legendele palatului:
Pictorul de la curte
19:40 Clubul celor care
muncesc în România
20:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
21:30 Telejurnal
22:30 Biziday
23:20 Oameni care au schimbat
Lumea
23:30 Clinchetul cuburilor de gheaþã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Copilul furat (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 O mare cumpãnã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Proscrisul
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to Me
00:00 CSI: New York - Criminaliºtii
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Masterchef (R)
04:30 Lie to Me (R)
05:30 La Mãruþã (R)

TVR 2
07:00 Poate nu ºtiai
07:40 Legendele palatului:
Tãrâmul dintre vânturi
08:20 Legendele palatului:
Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Filler Jocurile Olimpice de
iarnã, Sochi 2014
11:30 Cap compas
12:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
13:00 Concertele Festivalului
George Enescu
14:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
15:50 5 minute de istorie
16:00 Prinþesa sãbiilor
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
22:10 Codul Bibliei
23:00 Ora de ºtiri
00:10 Împotriva sorþii
01:30 Rock în parc
02:20 Pãmântul ºi locuitorii sãi
03:20 Concertele Festivalului
George Enescu
04:10 Codul Bibliei (R)

HBO
07:55 Marile speranþe
10:05 Poartã-te ca o doamnã,
gândeºte ca un bãrbat
12:05 În cãutarea lui Sugar Man
13:30 Un pisoi la Hollywood
14:45 Toþi suntem diferiþi
16:20 Comoara lui Curly
18:15 Ralph Stricã-Tot
20:00 Hai sã facem schimb!
21:35 Rãmâi cu mine
22:25 Spartacus: Nisip
însângerat
01:05 Detectivul Malone
02:40 Mãria Ta
04:20 Extra' pazã-n cartier

HISTORY
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

ACASÃ
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)

PRO CINEMA
07:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)
08:00 Cum am cunoscut-o pe
mama voastrã (R)
09:00 Norii negri (R)
10:00 Earl (R)
11:00 Ia banii ºi fugi (R)
12:00 Aventurile lui Jackie Chan
12:30 La Mãruþã
14:00 Norii negri
15:00 Doi bãieþi ºi o fatã
16:00 Ia banii ºi fugi
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 Îngerii lui Charlie
00:00 Cititorii de oase
01:00 Prison Break
01:45 Îngerii lui Charlie (R)
03:15 Cititorii de oase (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Glory Istanbul: Gokhan
Saki - Daniel Ghiþã
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
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
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programe TV
ANTENA 1
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 Riddick - Bãtãlia începe
22:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Riddick - Bãtãlia începe
(R)
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

PRIMA TV
07:00 Vacanþã ºi terapie
08:00 Regina cumpãrãturilor (R)
09:30 Mediumul (R)
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
12:00 În vitezã!
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 B.D. în alertã
22:00 Mondenii
22:30 Trãsniþi din NATO
23:15 Focus Monden
23:45 Fii pe fazã!
00:30 Mediumul
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)

KANAL D
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

TVR 1
07:00 Telejurnal matinal
09:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
10:00 Legendele palatului:
negustorul Lim Sang-ok
10:40 Legendele palatului:
negustorul Lim Sang-ok
11:20 Oameni care au schimbat
Lumea
11:30 Dispãruþi fãrã urmã
12:00 Beneficiar România
12:30 Vreau sã fiu sãnãtos!
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care
muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:50 Europa mea
17:25 Legendele palatului:
Pictorul de la curte
18:05 Legendele palatului:
Pictorul de la curte
18:45 Clubul celor care
muncesc în România
19:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
21:30 Telejurnal
22:30 Biziday
23:20 Oameni care au schimbat
Lumea
23:30 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014

TVR 2
07:00 Poate nu ºtiai
07:40 Legendele palatului:
Tãrâmul dintre vânturi
08:20 Legendele palatului:
Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
11:20 Poate nu ºtiai
11:30 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
12:30 Energia globalã
13:00 Concertele Festivalului
George Enescu
14:00 Motomagia
14:30 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
15:20 M MAGAZIN
15:50 5 minute de istorie
16:00 Prinþesa sãbiilor
16:50 Filler Jocurile Olimpice de
iarnã, Sochi 2014
17:00 Cãlãtorii în lumea teatrului
cu George Banu
17:30 Poate nu ºtiai
21:00 Festivalul International de
Circ de la Monte-Carlo
21:30 M MAGAZIN
22:00 Filler Jocurile Olimpice de
iarnã, Sochi 2014
23:00 Ora de ºtiri
00:10 Împotriva sorþii
01:30 Rock în parc

HBO
07:35 Ralph Stricã-Tot
09:15 Lumea vãzutã de Ion B.
10:20 Un sãrut adevarat
12:05 Drew Peterson: Incoruptibil
13:30 Categoria grea în acþiune
15:15 Eu, Robotul
17:10 Bursa
18:35 Jimmy ºi Hope
19:00 Salutare, doamnelor!
19:30 Secþia de geriatrie
20:00 Rãmâi cu mine
20:50 Paradisul spulberat
22:40 Detectivii din Louisiana

HISTORY
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
12:00 Extratereºtri antici
13:00 Rãzboiul depozitelor
16:00 Aºii amanetului
18:00 Rãzboiul depozitelor
21:00 Camionagiii gheþurilor
22:00 Oamenii cu topoare
23:00 Cum a trãdat Churchill
Polonia

PRO TV

ANTENA 1

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 O mare cumpãnã (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Experiment infernal
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Afaceri necurate
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to Me
00:00 CSI: New York Criminaliºtii
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Masterchef (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei

ACASÃ

22:30 Un show pãcãtos

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)
14:30 Intrigi ºi seducþie
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 (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)

PRO CINEMA
07:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)
08:00 Cum am cunoscut-o pe
mama voastrã (R)
09:00 Norii negri (R)
10:00 Doi bãieþi ºi o fatã (R)
11:00 Ia banii ºi fugi (R)
12:00 Aventurile lui Jackie Chan
(R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Norii negri
15:00 Doi bãieþi ºi o fatã
16:00 Ia banii ºi fugi
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 Pe urmele mafiei
00:00 Cititorii de oase
01:00 Prison Break
01:45 Pe urmele mafiei (R)
03:45 Cititorii de oase (R)
04:30 Prison Break (R)
05:15 Lumea Pro Cinema

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Glory Milano "Fãrã Milã!":
Giorgio Petrsonyan - Hafid El
Boustati
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next
Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Te pui cu blondele
01:00 Observator (R)
02:00 Te pui cu blondele (R)
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

PRIMA TV
07:00 Vacanþã ºi terapie
08:00 Regina cumpãrãturilor (R)
09:30 Mediumul (R)
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
12:00 În formã
13:00 Mondenii (R)
14:00 Vacanþã ºi terapie (R)
15:00 Focus
15:30 Focus Monden (R)
16:00 Iubiri secrete
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Killer Karaoke
22:00 Mondenii
22:30 Trãsniþi din NATO
23:15 Focus Monden
23:45 Fii pe fazã!
00:30 Mediumul
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)

KANAL D
08:30 Campionul
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Inima nu respectã reguli
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Jumãtatea mea ºtie (R)
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Teo Show (R)
03:15 WOWBiz (R)
04:45 Pastila de râs (R)
05:15 Inima nu respectã reguli
(R)
06:15 Poveste de familie
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JOI - 13 februarie
TVR 1
07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
10:00 Legendele palatului:
negustorul Lim Sang-ok
10:40 Legendele palatului:
negustorul Lim Sang-ok
11:20 Oameni care au schimbat
Lumea
11:30 Superconsumatorul
12:00 Europa mea
12:30 Tribuna partidelor
parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:30 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
17:00 Lozul cel mare
17:55 Olimpiada veseliei
18:10 Maºini, teste ºi verdicte
18:45 Clubul celor care
muncesc în România
19:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
21:30 Telejurnal
22:30 Festivalul Naþional Ion
Dolãnescu ediþia I, Târgoviºte
2014
00:30 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014

TVR 2
7:00 Poate nu ºtiai
7:15 Teleshopping (promo)
7:40 Legendele palatului:
Tãrâmul dintre vânturi
8:20 Legendele palatului:
Tãrâmul dintre vânturi
9:00 Islay - Secretul whiskyului
10:00 De unde vine muzica?
11:00 Festivalul "Dilema Veche"
12:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
14:30 Cultura minoritãþilor (doc.)
- Maghiara de pe doi
15:00 Ferma
15:50 5 minute de istorie
16:00 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014
18:55 Jurnal de secol
19:00 Telejurnal
21:35 M Magazin
22:10 Codul bibliei
23:00 Ora de ºtiri
0:10 Împotriva sorþii
1:30 Rock în parc
2:20 Islay - Secretul whiskyului
(R)
3:15 De unde vine muzica?

HBO
07:40 Apartamentul lui Joe
09:00 La nebunie!
10:30 Tinker Bell: Clopoþica ºi
secretul aripilor
11:45 Mare ºi frumos
13:25 Cirque du Soleil: Departe,
în alte lumi
14:55 Yoko
16:40 Cinci eroi de legendã
18:15 Hoþul de cuvinte
20:00 Anul dragonului
20:00 Anul dragonului
21:20 Bona
22:45 Riposta
23:35 Rãmâi cu mine
00:25 Zborul
02:40 Ultima razie

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

PRO TV

ANTENA 1

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Experiment infernal (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
21:30 O sãptãmânã nebunã
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to Me
00:00 O femeie face carierã
02:00 ªtirile Pro Tv (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 Vrei sã te însori cu mine?
22:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Knight Rider (R)
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ACASÃ
07:15 Abisul pasiunii (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 Intrigi ºi seducþie
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 (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:45 Poveºtiri de noapte (R)
03:15 Cancan.ro (R)
03:30 Chelsea Settles (R)
04:15 Regina

PRIMA TV

8:00 Norii negri
9:00 Doi baieþi ºi o fatã
9:30 Doi baieþi ºi o fatã
10:00 Ia banii ºi fugi
11:00 Aventurile lui Jackie Chan
11:30 Cum sã pierzi banii Mafiei
13:30 La Mãruþã
15:00 Doi baieþi ºi o fatã
15:30 Doi baieþi ºi o fatã
16:00 Ia banii ºi fugi
17:00 La Bloc
17:30 La Bloc
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Cum am cunoscut-o pe
mama voastrã
19:30 Cum am cunoscut-o pe
mama voastrã
19:50 La Bloc
20:25 La Bloc
20:55 M.A.S.H.
21:30 M.A.S.H.
22:00 ªtiu ce ai fãcut astã-varã
23:45 Evadarea
0:45 Cititorii de oase

07:00 Vacanþã ºi terapie
08:00 Regina cumpãrãturilor
09:30 Mediumul (R)
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
12:00 Poveºti din jurul lumii
12:30 Teleshopping
13:00 Mondenii (R)
14:00 Vacanþã ºi terapie (R)
15:00 Focus
15:30 Focus Monden (R)
16:00 Iubiri secrete
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Ia-o de la capãt!
22:00 Mondenii
22:30 Trãsniþi din NATO
23:15 Focus Monden
23:45 Fii pe fazã!
00:30 Mediumul
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)

SPORT.RO

KANAL D

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Glory Tokyo "Harakiri-n
ring": Peter Aerts - Jamal Ben
Saddik
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri
mortale
23:00 Wrestling WWE PPV
Elimination Chamber
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

8:30 Campionul
9:30 Teleshopping
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
14:45 Teleshopping
15:30 Inima nu respectã reguli
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Iancu Jianu, haiducul
21:45 Asta-i România!
22:15 WOWbiz
0:30 ªtirile Kanal D
1:30 Teo Show
3:15 WOWbiz

PRO CINEMA
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PANORAMIC
CINEMATOGRAFIC

Filmele din perioada 8.02 - 13.02.2014
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CINEMA PATRIA

Khumba
Ore de spectacol:
14:00
Proiecþie 3D

Her
Ore de spectacol:
16:30

Legenda
lui Hercule
Ore de spectacol:
19:00
Proiecþie 3D

RoboCop
Ore de spectacol:
21:15
Proiecþie 3D

CINEMA MODERN

Nimfomana Vol. II
Ore de spectacol:
12:30;15:00; 17:30; 20:00
Gen film: Dramã
Cu: Charlotte Gainsbourg,
Stellan Skarsgard, Uma
Thurman, Shia LaBeouf
Regizor: Lars von Trier
Descriere:
Nymphomaniac este
jurnalul erotic al unei
femei, Joe (interpretatã
la maturitate de Charlotte Gainsbourg), din
perioada adolescenþei,
pânã la vârsta de 50 de
ani, momentul la care
ni se confeseazã.
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

S.C. ROMDECA. S.R.L., pentru
Asociaþia DOMINOU anunþã publicul interesat asupra declanºãrii
etapei de încadrare cf. HG 1076/
2004 privind procedura evaluãrii
de mediu pentru planuri ºi programe, în vederea obþinerii avizului de
mediu pentru Plan de Management
al Ariei de Interes Naional „Râurile
Desnãþui ºi Terpeziþa Amonte de
Fântânele”, COD SIT 2.399, Proiect
cofinanþat din Fondul European
de Dezvoltare Regionalã prin Programul Operaþional Sectorial de
Mediu 2007-2013, Regiunea de
Dezvoltare 4 Sud-Vest localitatea
Craiova, nr. 9, jud. Dolj. Prima versiune a planului poate fi consultatã la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, judeþul Dolj, din
data 5.02.2014, între orele 9.0014.00. Publicul interesat poate
transmite, în scris, comentarii ºi
sugestii, pânã în data de
22.02.2014, la Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, judeþul Dolj, office@apmdj.anpm.ro în zilele de
luni-vineri, între orele 9.00-14.00 ºi
la sediul Asociaþiei Dominou, Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 19,
tel.: +04.0753.083.123, fax:
+04.0351.808.230, e-mail: asociatiadominou@yahoo.com.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publicã cu strigare, în vederea închirierii, apartamentul
compus din 2 camere ºi dependinþe situat în Craiova, str. Mihail Strejan. Bl. 14, sc. 2, ap. 8 cu destinaþia
de locuinþã. Licitaþia va avea loc la
sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str.
Brestei nr. 129A în data de
21.02.2014. Relaþii suplimentare la
telefon: 0251/ 411.214 int. 17.

S.C. BIZ SOLUTIONS S.R.L. titular al proiectului “Construire silozuri cereale“, anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de catre APM
Dolj, pentru proiectul propus a
fi amplasat in comuna Afumati,
sat Boureni, judetul Dolj. 1. Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, in
zilele de L-V, intre orele 9 -14,
precum si la urmatoarea adresa de internet www.arpmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare
pana la data de 13.02.2014.
I.I. DASCÃLU ALEXANDRU FLAVIU anunþã publicul intreresat
asupra depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu privind activitatea „ AMPLASARE
STAÞIE PREPARARE BETON ” ce
se desfãºoarã în Malu Mare, Prelungirea Bechetului Km 7. Informaþiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consultate
la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº
nr.1, zilnic între orele 9-14. Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj pânã la data
de 21.02.2014.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
ineri
Luni - V
Vineri
9.00 - 1
9.00,
19.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
6.00,
16.00,
Duminică 9.00 - 1
4.00.
14.00.
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ANIVERSÃRI

Cu ocazia aniversãrii zilei de
naºtere – Ovidiu soþ, Alesia
fiicã, Gabi frate,
Ana cumnatã,
Geta ºi Adi Enuca – pãrinþii
ureazã doamnei
CÃPRACIU
GEORGIANA
multã sãnãtate,
bucurii ºi împlinirea tuturor dorinþelor.

PRESTÃRI SERVICII

Bacalaureat românã- recuperare. Telefon: 0770/
661.161.
Þin evidenþã contabilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
Execut lucrãri la cerereaclientului.Telefon: 0767/233.157;
0751/059.638.
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la
domiciliul clientuOFERTE SERVICIU lui, asigur garanCHIC Salon Grã- þie. Telefon: 0785/
dina Botanicã, an- 103.411.
gajeazã coafezã. VÂNZÃRI
Telefon: 0761/ GARSONIERE
418.493.
PROPRIETAR,
S.C. MAR CAN vândgarsonierã,ulC O N S T R U C - tracentral. Telefon:
TION angajeazã 0723/065.620.
inginer mecanic Proprietar vând
utilaj tehnologic garsonierã în Bupentru construcþii cureºti, b-dul Timicunoscãtor lb. en- ºoara, sector 6,
glezã. C:V: se trimit parter stradal cu
la 0251/ 412.232. mobilã sau schimb
IDEI DE AFACERI cu similar Craiova.
Caut un investitor Telefon: 0752/
român sau strãin 641.487.
pentru o afacere APARTAMENTE
în maxim 120 2 CAMERE
zile, începe recu- Vând apartament 2
perarea banilor camere, parter, preTelefon: 0762/ tabilfirmã,CaleaSe278.639.
verinului Telefon:
0767/656.269.
MEDITAÞII
Profesor de liceu Vând apartament
meditez românã. Brazdã, 2 decoTelefon. 0770/ mandate. Telefon:
0770/901.283.
661.161.
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BICU LAURENTIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA
telefon: 0744392300
Cod unic de inregistrare : 20512560, Nr. de ordine in registrul comertului : F16/1369/2005
Sat Maglavit, comuna Maglavit, str Calea Severinului, nr 87, judetul Dolj
INVITATIA DE PARTICIPARE LA OFERTARE
Cerere de oferte lansata pentru achizitia de lucrari si bunuri pentru un proiect de finantare prin programul FEADR, pe masura M 123
BICU LAURENTIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA va invita sa participati la selectia de oferte pentru achizitia de bunuri aferente unui
proiect de investitii finantat prin FEADR, prin masura 123, cu denumirea „Construire celule stocare cereale, cantar auto, laborator, linie presare
seminte de floarea soarelui la rece, magazie cereale, imprejmuire teren, utilitati”
1. Criteriul de selectie: pretul cel mai mic/lot
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: selectie de oferte
3. Coduri CAEN principale sau secundare solicitate:
Lot 1: 4661 - Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor sau 4662 – Comert cu ridicata al masinilor-unelte sau
4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente sau echivalent pentru persoanele juridice din afara tarii.
Lot 2: 4661 - Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor sau 4662 – Comert cu ridicata al masinilor-unelte sau
4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente sau echivalent pentru persoanele juridice din afara tarii.
Lot 3: 4661 - Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor sau 4662 – Comert cu ridicata al masinilor-unelte sau
4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente sau echivalent pentru persoanele juridice din afara tarii.
Lot 4: 4661 - Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor sau 4662 – Comert cu ridicata al masinilor-unelte sau
4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente sau echivalent pentru persoanele juridice din afara tarii.
Ofertantii vor demonstra prin Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata, valabil la data
depunerii ofertelor ca au ca obiect de activitate principal sau secundar activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din
tara în care ofertantul este rezident.
Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata in limba romana sau realizata de beneficiar.
4. Obiectul contractului: va consta in achizitia de bunuri pentru realizarea si implementarea proiectului mentionat anterior; contractele vor
fi atribuite pe loturi.
5. Tip contract: contract furnizare
6. Termenul limita de depunere a ofertelor: 20.02.2014, ora 10,00.
7. Adresa la care se trimit ofertele: Sat Maglavit, comuna Maglavit, str Calea Severinului, nr 87, judetul Dolj
8. Ora, data ºi locul deschiderii ofertelor: 11,00; 20.02.2014, sediul beneficiarului
Valoarea supusa licitatiei: 3.024.298 lei fara TVA, respectiv 704.554 euro fara TVA (Curs euro:1 euro= 4,2925 din 30.11.2010), din care:
Lot 1(semiremorca): 168.695 lei fara TVA, respectiv 39.300 euro fara TVA
Lot 2(cap tractor): 377.740 lei fara TVA, respectiv 88.000 euro fara TVA
Lot 3(tractor, incarcator frontal, remorcax2 buc, snec): 1.208.957 lei fara TVA, respectiv 281.644 euro fara TVA
Lot 4(mecanizare silozuri, presa + montaj, laborator): 1.268.906 lei fara TVA, respectiv 295.610 euro fara TVA
Instructiunile pentru ofertanti, listele de cantitati/specificatiile tehnice/termenii de referinta se regasesc in dosarul cererii de oferta, care va fi
pus la dispozitia operatorilor economici interesati.
Asteptam oferta dumneavoastra pana la termenul limita mentionat anterior, la sediul societatii noastre.
Reprezentant legal :
Bicu Laurentiu
Semnatura si stampila

Particular vând
apartament 2 camere, etj 2/4, zona
Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E negociabil. Telefon:
0720/556.607.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere zona 1
Mai cu îmbunãtãþiri.
Telefon: 0758/
347.623.
CASE

Vândcasã4camere la 20 km de Craiova, baie, mansardã nefinisatã. Telefon: 0769/969.604.

Imobil de vânzare;
400mp,2ieºiri,strada Râului, nr. 162,
vad comercial, cadastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Telefon: 0767/
341.784.
Vând casã, 800
mp, localitatea
Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã recent
renovatã cu apã
curentã, livadã,
vie, în comuna
Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.

Vând casã 5 camere, încãlzire
centralã, sau
schimb cu apartament minim 3
camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Ford,
preþ 33000 Euro, 2
camere, 78 mp locuibili, baie, bucãtãrie, teren 200 mp,
puþ forat, centralã
pe lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând casã Craiova. Telefon: 0788/
452.733. Rog seriozitate.

Vând vilã Cãlimãneºti 12,
pretabil cabinet medical –
avocaturã. Accept douã rate.
Telefon: 0763/
667.425; 0761/
687.300.
Vând casã Câmpia Islaz cu teren
320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Calafat, str. Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil.
Telefon: 0722/
618.998.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009
TERENURI

Vând teren 400
mp în Segarcea, intravilan, cu cadastru, strada Unirii, nr.
29F (în spatele liceului). 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 teren pe ºoseaua
Craiovaªimnicude
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,facilitãþiºosea
asfaltatã, apã, posibilitateenergie+alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan
zonaANL412 m.p.
Telefon: 0770/
222.518.
Vând pãdure comuna Borãscu Gorj.Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova. Telefon: 0761/347.028.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice
Bebeficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri
alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului de instituþionalizare ºi relaþii medicale
vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând 1500 mp
Bãile Govora,
Belvedere, împrejmuit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã.
Telefon: 0744/
563.640; 0351/
402.056.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central 330 mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/
495.167.

SCHIMBURI

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsonierã Craiova. Telefon: 0251/231.143.
Schimbterenintravilan 4000 mp cu
apartament2camere + diferenþa. Telefon: 0727/884.205.
AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004,
benzinã, revizie
2015,stareexcelentã 91000 km, 6000
RON, consum sub
SPAÞII COMERCIALE 4,5%. Telefon:
Vând SPAÞIU 0749/059.070.
STRÃINE
COMERCIAL
Brazdã, 26500 Vând TOYOTA
Euro. Telefon: RAV 4, diesel
0763/690.698. 2008, 9600 Euro
CUMPÃRÃRI negociabil. Telefon:
Cumpãr aparta- 0763/690.698.
ment 3 camere VÂND autoturism
decomandat, etaj Peugeot 306, 1,9
l-3. Telefon: 0763/ TD, 1996. Telefon:
690.698.
0765/990.828.

VândRenaultLaguna 2, an 2003, culoare gri metalic, 6
trepte, turbo-diesel,
motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%,
preþ 2500 Euro negociabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând WV Golf 3,
1996, 12400 Euro,
negociabil. Telefon.
0762/621.066.
UTILAJE

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

Vând video player
- 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând þuicã de prune. Telefon: 0765/
291.623.

Vând 2 maºini de
scris marca OLIVETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând purcei vietnamezi 5 luni. Preþ
convenabil. Telefon. 0744/545.771.
Vând ladã frigorificã
5 sertare, stare
foarte bunã, asigur
garanþie 1 an. Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Vând trandafiri la
ghiveci, culorile alb,
portocaliu, albastru, roºu cu sau
fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vândbocanci,ghete, pantofi negri, flex
mare, calculator instruire copii nou,
combinã stereo nouã, frigider 320
litri, piei bovinã velurate, piese Dacia
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gãtit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon.
0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri.
Telefon: 0770/
862.007.
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Vândsobãdeîncãlzit cu gaze.Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþionale, ceasuri de
masã ºi o pendulã.
Telefon:0351/459.222.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzitlocuinþelaun
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor maºinã spãlat
Albalux, maºinã cu
pedale pentru copii 50 lei. Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5
II E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând antifurt auto,
dulaphaine,aragaz
voiaj ºi butelie, aparat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãturã antistres. Telefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate, mochetã, haine din piele, maºinã de cusut, galerii
sculptate, 9 ha pãdure - Gorj.Telefon:
0745/753.524.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.

Vând cutie ºah ºi
table bine întreþinute 25 lei, garniþã de
unturã cu capac
smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând baloþi de lucernã, calitate, preþ
negociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bocanci piele 43 noi,
piatrã polizor 250/
20/25 mm, cauciucuri 155/13 cu jantã noi, ansamblu
ax volan ºi contact
cu cheie Dacia
1310. Telefon:
0251/427.583.
Vând plitã electricã
douã ochiuri,
nouã, butelie voiaj
5 litri, 2 ochiuri,
mascã Mercedes.
Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televizor color Grundig micã defecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei.Telefon:
0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã, pe lemne ºi
gaze, ºamotatã tip
Coralex, stare
foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
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Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã, schelã metalicã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând covor persan
220/180,70lei.Telefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap,masãsufragerie6persoane,
chiuvetã picior (ciupercã), butoi pentru
varzã.Preþnegociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Convenabil, canapea, fotolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularãºiuºoarã.Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea extensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
starebunãnegociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor rezervã, furnituri ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.

Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/kg,
2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Telefon: 0770/303.445.
Vândpresãdebalotat,maseplasticeuºã
cu toc pentru casã
saumagazii.Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat sudurã autogen ºi
matriþã. Telefon:
0761/366.090.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SINGER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã bunã, lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diverse), covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil.Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate,
preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de
cusut casnicã, simplã, acþionatã manual.Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/416.455.
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CITAÞII
Garsonierã mobilaPierdut Adeverintã et. 1/5, Bucureºti Cornescu Stãnci- þã eliberatã de Fa–Vitan.Exclusagen- ca Maria este cultatea de Teoloþie, 230 Euro / lunã chematã la Jude- gie, Istorie ºi ªtiinseriozitate. Telefon: cãtoria Craiova þe ale Educaþiei,
0722/456.609; pentru data de secþia P.I.P.P. pro1 8 . 0 2 . 2 0 1 4 , moþia 2012, pe
0722/714.578.
Închiriez teren pen- CMF 5 ca pârâtã. numele DIACOtruStaþieGPL,Cen- PIERDERI NESCU S. DENItru vânzare maºini Pierdut Adeve- SA IONELA. Se
sau parcare. Tele- rinþã eliberatã de declarã nulã.
SCHIMBURI fon: 0722/943.220; Facultatea de Te- Pierdut Adeveologie, Istorie ºi
Schimb 1 ha pã- 0755/139.772.
rinþã eliberatã de
ªtiinþe
ale
Educadure situatã în Oc- MATRIMONIALE
Facultatea de Teþiei,
secþia
P.I.P.P.
Domn
serios
52
ani
nele Mari pe garologie, Istorie ºi
promoþia
2012,
cu
serviciu
caut
sonierã în Craiova,
ªtiinþe ale Educape
numele
POdoamnã
serioasã
Vâlcea. Telefon:
þiei, secþia P.I.P.P.
0741/078.812. pentru prietenie PESCU I. IONE- promoþia 2012,
eventual cãsãtorie. LA MARINELA.
CUMPÃRÃRI
Se declarã nulã. pe numele POT
el
e
fon:
0785/
103.411;
Cumpãr aragaz
PESCU V. MA0740/895.691.
Pierdut
Legitimaþie
de Satu Mare,
RIA CRISTINA.
student
pe
numeCadru
medical
vechi dar funcþioSe declarã nulã.
nal. Telefon: 0251/ fãrã vicii caut sufle- le NEGOESCU
tul pereche pentru ALEXANDRA Pierdut CIF TVA
457.204.
convieþuire, vârsta emisã de ACE S.C. SERPET
ÎNCHIRIERI 55-65 ani. Telefon: Craiova. Se decla- ALEX SRL. Se
OFERTE
declarã nul.
0733/748.576. rã nulã.
Primesc în gazdã
o fatã la apartaANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
ment 3 camere cu z TREBUIE
PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
centralã Craioviþa
Nouã. Telefon: Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
0766/328.569.
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Inchiriez sau vând Subsemnatul.................................................................................
locaþie pentzru Domiciliat în ............................................................................
cultivarea cãpºu- Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
nilor din solarii sus- la rubrica ...................................... la data de ....................
pendate. Telefon. asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
0762/278.639. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Închiriez aparta- .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ment 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ultracentral, ultra- .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
lux, toate dotãri- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le, internet, AC. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Telefon: 0762/
vineri, 7 februarie 2014
Semnãtura:..........................................
109.595.

Vând mobilã dormitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã termicã pe gaze,
în funcþiune, marca Pocket 24 F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.
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Programul Jocurilor Olimpice de la Soci
Vineri, 7 februarie
20.00-23.00 - Ceremonia de deschidere
Sâmbãtã, 8 februarie - vor fi decernate cinci titluri
olimpice
09.30-11.10 - Snowboard - Slopestyle masculin - calificãri
12.00-14.30 - Hochei pe gheaþã - Tur preliminar: SUA Finlanda
12.45-13.55 - Snowboard - Slopestyle masculin - Finala
14.00-15.05 - Schi fond - Skiathlon feminin - Finala
15.30-18.25 - Patinaj vitezã - 5000 metri masculin - Finala
17.00-19.30 - Hochei pe gheaþã feminin - Tur preliminar:
Canada - Elveþia
18.00-18.30 - Freestyle - schi acrobatic pe teren accidentat feminin - calificãri
18.30-20.20 - Biatlon - Sprint masculin (10 km) - Finala
18.30-23.05 - Patinaj artistic - Probe pe echipe - program
scurt dans + program scurt feminin + program liber perechi
18.30-22.05 - Sanie - Individual masculin - Manãele 1 ºi 2
20.30-21.35 - Sãrituri cu schiurile - Trambulinã normalã
masculin
22.00-23.35 - Freestyle - schi acrobatic pe teren accidentat feminin – Finala
Duminicã, 9 februarie - vor fi decernate ºapte
titluri olimpice
10.30-11.40 - Snowboard - Slopestyle feminin - calificãri
11.00-13.10 - Schi alpin - coborâre masculin - Finala
12.00-14.30 - Hochei pe gheaþã feminin - tur preliminar:
Suedia - Japonia
13.15-14.25 - Snowboard : Slopestyle feminin - Finala
14.00-15.05 - Schi fond - Skiathlon masculin - Finala
15.30-17.35 - Patinaj vitezã - 3.000 metri feminin - Finala
17.00-19.30 - Hochei pe gheaþã feminin - tur preliminar:
Rusia - Germania
18.30-20.20 - Biatlon - Sprint feminin (7,5 km) - Finala
18.30-22.25 - Sanie - Individual masculin - Manºele 3 ºi 4
- Finala
19.00-22.10 - Patinaj artistic - Proba pe echipe - program
liber masculin, program liber feminin, program liber dans Finala
21.30-23.15 - Sãrituri cu schiurile - Trambulinã normalã
masculin – Finala
Luni, 10 februarie - vor fi decernate cinci titluri
olimpice
9.00-12.00 - Curling masculin - primul tur: Rusia - Marea
Britanie, Elveþia - Suedia, Danemarca - China, Germania Canada
11.00-12.30 - Schi alpin - Supercombinata feminin: coborâre
13.45-16.35 - Short-track : 1500 masculin Finala, 500
metri feminin, calificãri, ºtafeta de 3.00 metri feminin calificãri
14.00-16.30 - Hochei pe gheaþã feminin - Tur preliminar:
SUA - Elveþia
14.00-17.00 - Curling feminin - primul tur: China - Canada, Elveþia - SUA, Suedia - Marea Britanie, Rusia - Danemarca
15.00-16.10 - Schi alpin - Supercombinata feminin: slalom - Finala
17.00-20.25 - Patinaj vitezã - 500 metri masculin - Finala
18.00-19.20 - Freestyle - schi acrobatic pe teren accidentat masculin - calificãri
18.45-21.40 - Sanie - Individual feminin - Manºele 1 ºi 2
19.00-20.20 - Biatlon - Urmãrire masculin (12,5 km) Finala
19.00-21.30 - Hochei pe gheaþã feminin - tur preliminar:
Finlanda - Canada
19.00-22.00 - Curling masculin - primul tur: SUA - Norvegia, Danemarca - Rusia, Canada - Elveþia, Suedia - Marea
Britanie
22.00-23.35 - Freestyle - schi acrobatic pe teren accidentat masculin – Finala
Marþi, 11 februarie - vor fi decernate opt titluri
olimpice
9.00-12.00 - Curling D - feminin - primul tur: Elveþia Danemarca, Suedia - Canada, Rusia - SUA, Coreea de Sud
- Japonia
10.00-11.25 - Freestyle - Slopestyle feminin - calificãri
13.00-14.05 - Freestyle - Slopestyle feminin - Finalah
14.00-14.50 - Schi fond - Sprint (liber) masculin + feminin
- calificãri
14.00-16.30 - Hochei pe gheaþã feminin - tur preliminar:
Germania - Suedia
14.00-17.00 - Curling, masculin, primul tur: Canada Suedia, SUA - China, Marea Britanie - Germania, Norvegia
- Rusia
14.00-17.05 - Snowboard - Half-pipe masculin - calificãri
16.00-17.50 - Schi fond - Sprint (liber) masculin+feminin
- Finala masculin + feminin
16.45-20.00 - Patinaj vitezã - 500 metri feminin - Finala
18.30-21.45 - Sanie - Individual feminin - Finala
19.00-20.00 - Snowboard - Half-pipe masculin - turul doi
19.00-20.20 - Biatlon - Urmãrire feminin (10 km) - Finala
19.00-22.25 - Patinaj artistic - perechi - programul scurt
19.00-21.30 - Hochei pe gheaþã feminin - tur preliminar:
Rusia - Japonica
19.00-22.00 - Curling feminin - primul tur: Marea Britanie - SUA, Coreea de Sud- Elveþia, Danemarca - Japonia,
China - Rusia
21.30-22.35 - Snowboard - Half-pipe masculin - Finala
21.30-23.05 - Sãrituri cu schiurile feminin - trambulinã

normalã – Finala
Miercuri, 12 februarie - vor fi decernate ºase
titluri olimpice
9.00-12.00 - Curling masculin - primul tur: Danemarca SUA, Norvegia - Germania, China - Elveþia
11.00-13.10 - Schi alpin - Coborâre feminin - Finala
12.00-14.30 - Hochei pe gheaþã feminin - tur preliminar:
Elveþia - Finlanda
13.30-14.20 - Combinata nordicã- Trambulinã normalã:
sãrituri
14.00-17.00 - Curling feminin - primul tur: Japonia - Rusia, SUA - China, Coreea de Sud - Suedia, Canada - Marea
Britanie
14.00-17.05 - Snowboard - Half-pipe feminin - calificãri
feminin
16.30-17.15 - Combinatã nordicã - Trambulinã normalã:
10 km - Finala
16.30-19.00 - Hochei pe gheaþã feminin - tur preliminar:
Canada - SUA
18.00-19.40 - Patinaj vitezã - 1000 m masculin - Finala
18.15-20.35 - Sanie - Dublu - Finala
19.00-20.00 - Snowboard - Half-pipe feminin - turul doi
19.00-22.00 - Curling masculin - primul tur - Germania China, Elveþia - Marea Britanie, Rusia - Canada, Danemarca - Suedia
19.45-23.00 - Patinaj artistic - Perechi - Finala
21.00-23.30 - Hochei pe gheaþã masculin - Tur preliminar:
Cehia - Suedia
21.00-23.30 - Hochei pe gheaþã masculin - tur preliminar:
Letonia - Elveþia
21.30-22.35 - Snowboard - Half-pipe feminin – Finala
Joi, 13 februarie - voi fi acordate ºase titluri
olimpice
9.00-12.00 - Curling feminin - primul tur - Canada - Danemarca, China - Marea Britnie, Elveþia - Suedia
10.15-12.00 - Freestyle - Slopestyle masculin - Calificãri
11.30-13.20 - Skeleton feminin - Manºele 1 ºi 2
12.00-14.30 - Hochei pe gheaþã masculin - tur preliminar:
Finlanda - Austria
12.00-14.30 - Hochei pe gheaþã feminin - tur preliminar:
Japonia - Germania
13.30-14.40 - Freestyle - Slopestyle masculin - Finala
14.00-16.30 - Short-track - 500 metri feminin - Finala 1000 metri masculin calificãri, ºtafeta 5000 metri calificãri
14.00-15.40 - Schi fond - 10 km clasic feminin - Finala
14.00-17.00 - Curling masculin - primul tur: Elveþia Rusia, Canada - Danemarca, Norvegia - Suedia, Marea Britanie - SUA
16.30-19.00 - Hochei pe gheaþã masculin - tur preliminar:
Rusia - Slovenia
16.30.-19.00 - Hochei pe gheaþã masculin - tur preliminar:
Slovacia - SUA
18.00-20.20 - Biatlon - 20 km individual masculin - Finala
18.00-19.40 - Patinaj vitezã - 1000 metri feminin - Finala
19.00-22.00 - Curling feminin - primul tur: Suedia - Danemarca, Rusia - Coreea de Sud, Elveþia - Canada, Japonia SUA
19.00-23.30 - Patinaj artistic - Masculin - Programul scurt
20.15-21.30 - Sanie - ªtafetã - Finala
21.00-23.30 - Hochei pe gheaþã masculin- Tur preliminar:
Canada - Norvegia
21.00-23.30 - Hochei pe gheaþã feminin - Tur preliminar:
Suedia – Rusia
Vineri, 14 februarie - vor fi decernate ºase titluri
olimpice
9.00-12.00 - Curling masculin - primul tur - Suedia - China, SUA - Germania, Canada - Norvegia
11.00-12.30 - Schi alpin - Supercombinata masculin: coborâre
12.00-14.30 - Hochei pe gheaþã masculin - Tur preliminar:
Cehia - Letonia
14.00-15.55 - Schi fond - 15 km clasic masculin - Finala
14.00-17.00 - Curling feminin - primul tur: Coreea de Sud
- China, Marea Britanie - Japonia, SUA - Danemarca, Rusia
- Elveþia
15.30-16.40 - Schi alpin - Supercombinata masculin: slalom - Finala
16.30-19.00 - Hochei pe gheaþã masculin - Tur preliminar:
Suedia - Elveþia
16.30-21.40 - Skeleton - Manºele 1 ºi 2 masculin - Manºele 3 ºi 4 femin - Finala
17.45-19.00 - Freestyle - Sãrituri feminin - Calificãri
18.00-20.20 - Biatlon - 15 km individual feminin - Finala
19.00-23.25 - Patinaj artistic - masculin - programul liber
- Finala
19.00-22.00 - Curling masculin - primul tur - Marea Britanie - Danemarca, Rusia - SUA, China - Norvegia, Elveþia
- Germania
21.00-23.30 - Hochei pe gheaþã masculin - Tur preliminar:
Canada - Austria
21.00-23.30 - Hochei pe gheaþã masculin - Tur preliminar:
Norvegia - Finlanda
21.30-22.35 - Freestyle - Sãrituri feminin - Finala
21.30-22.35 - Sãrituri cu schiurile - Marea trambulinã
individual masculin – calificãri
Sâmbãtã, 15 februarie - vor fi decernate ºapte
titluri olimpice
9.00-12.00 - Curling feminin - primul tur - Canada - Japonia, China - Suedia, Marea Britanie - Coreea de Sud
11.00-13.10 - Schi alpin - Super-G feminin - Finala
12.00-14.30 - Hochei pe gheaþã masculin - Tur preliminar:
Slovacia - Slovenia
12.00-14.30 - Hochei pe gheaþã feminin - Sferturi de finalã
14.00-16.55 - Short-track - 1500 m feminin Finala, 1000
m masculin Finala
14.00-15.30 - Schi fond - ªtafeta 4x5 km feminin - Finala
14.00-17.00 - Curling masculin - primul tur: Suedia - Germania, Danemarca - Elveþia, Canada - Marea Britanie, Ru-

sia - China
16.30-19.00 - Hochei pe gheaþã masculin - Tur preliminar:
SUA - Rusia
16.30-19.00 - Hochei pe gheaþã feminin - Sferturi de finalã
17.30-19.25 - Patinaj vitezã - 1000 metri masculin - Finala
18.45-21.05 - Skeleton masculin - Manºele 3 ºi 4 - Finala
19.00-22.00 - Curling feminin - primul tur - SUA-Suedia, Canada- Rusia, Marea Britanie - Elveþia, Danemarca China
21.00-23.30 - Hochei pe gheaþã masculin - Tur preliminar:
Elveþia - Cehia
21.00-23.30 - Hochei pe gheaþã masculin - Tur preliminar:
Suedia - Letonia
21.30-23.15 - Sãrituri cu schiurile - Marea Trambulinã
individual masculin – Finala
Duminicã, 6 februarie - vor fi decernate cinci
titluri olimpice
9.00-12.00 - Curling masculin - primul tur - SUA- Canada, Marea Britanie - Norvegia, Suedia - Rusia
11.00-13.10 - Schi alpin - Super-G masculin - Finala
11.00-12.10 - Snowboard - Snowboardcross feminin Calificãri
12.00-14.30 - Hochei pe gheaþã masculin - Tur preliminar:
Austria - Norvegia
12.00-14.30 - Hochei pe gheaþã feminin - Meci de clasament 5-8
13.15-14.05 - Snowboard - Snowboardcross feminin Finala
14.00-16.30 - Schi fond - ªtafeta 4x10 km masculin Finala
14.00-17.00 - Curling feminin - primul tur: Danemarca Coreea de Sud, Japonia - Elveþia, Suedia - Rusia, SUA Canada
16.30-19.00 - Hochei pe gheaþã masculin - Tur preliminar:
Rusia - Slovacia
16.30-19.00 - Hochei pe gheaþã masculin - Tur preliminar:
Slovenia - SUA
18.00-19.50 - Patinaj vitezã - 1500 metri feminin - Finala
19.00-20.20 - Biatlon - Mass-start 15 km masculin - Finala
19.00-22.45 - Patinaj artistic - Dans - Programul scurt
19.00-22.00 - Curling masculin - primul tur - Norvegia Elveþia, China - Canada, Germania - Danemarca, SUA Suedia
20.15-22.55 - Bob dublu masculin - Manºele 1 ºi 2
21.00-23.30 - Hochei pe gheaþã masculin - Tur preliminar:
Finlanda - Canada
21.00-23.30 - Hochei pe gheaþã feminin - Meci de clasament 5-8
Luni, 17 februarie - vor fi decernate ºase titluri
olimpice
9.00-12.00 - Curling feminin - primul tur - Rusia - Marea
Britanie, Coreea de Sud - SUA, Japonia - China
11.00-12.30 - Snowboard - Snowboardcross masculin Calificãri
13.30-14.30 - Snowboard - Snowboardcross masculin Finala
14.00-17.00 - Curling masculin - primul tur: China - Marea
Britanie, Germania - Rusia, Elveþia - SUA, Norvegia - Danemarca
16.30-19.00 - Hochei pe gheaþã feminin - Seminale
17.45-19.00 - Freestyle - Sãrituri masculin - Calificãri
18.30-21.00 - Bob dublu masculin - Manºele 3 ºi 4 - Finala
19.00-20.20 - Biatlon - Mass-start feminin 12,5 km Finala
19.00-22.35 - Patinaj artistic - Dans - Programul liber Finala
19.00-22.00 - Curling feminin - primul tur - China - Elveþia, Danemarca - Marea Britanie, Canada - Coreea de Sud,
Suedia - Japonia
21.00-23.30 - Hochei pe gheaþã feminin - Semfinala
21.15-23.10 - Sãrituri cu schiurile - Marea Trambulinã pe
echipe masculin - Finala
21.30-22.35 - Freestyle - Sãrituri masculin – Finala
Marþi, 18 februarie - vor fi decernate cinci titluri
olimpice
9.00-12.00 - Curling masculin + feminin - Eventuale
baraje
11.00-13.00 - Schi alpin - Slalom uriaº feminin- prima
manºã
12.00-14.30 - Hochei pe gheaþã masculin - Baraj pentru
sferturile de finalã
12.00-14.30 - Hochei pe gheaþã feminin - Meci de clasament 7-8
13.30-14.20 - Combinata nordicã - Marea Trambulinã
individual: Sãrituri
13.30-15.30 - Short-track - 1000 metri feminin calificãri,
500 metri masculin, calificãri, ªtafeta 3.000 metri feminin,
Finala
14.00-17.00 - Curling masculin + feminin - Eventuale
baraje
14.30-16.10 - Schi alpin - Slalom uriaº feminin - manºa
secundã - Finala
16.00-16.45 - Combinata nordicã - Marea Trambulinã
individual (10 km) - Finala
16.30-19.00 - Hochei pe gheaþã masculin - Baraj pentru
sferturile de finalã
16.30-19.00 - Hochei pe gheaþã feminin - Meci de clasament 5-6
17.00-20.00 - Patinaj vitezã - 10.000 metri masculin Finala
17.45-19.25 - Freestyle - Half-pipe masculin - Calificãri
19.00-22.00 - Curling masculin + feminin - Eventuale
baraje
19.15-21.10 - Bob dublu feminin - Manºele 1 ºi 2
21.00-23.30 - Hochei pe gheaþã masculin - Baraj pentru
sferturile de finalã
21.00-23.30 - Hochei pe gheaþã masculin - Baraj pentru
sferturile de finalã

21.30-22.30 - Freestyle - Half-pipe masculin – Finala
Miercuri, 19 februarie - vor fi decernate opt titluri
olimpice
9.15-11.00 - Snowboard - Slalom uriaº paralel masculin +
feminin - Calificãri
11.00-13.00 - Schi alpin - Slalom uriaº - Prima manºã
12.00-14.30 - Hochei pe gheaþã masculin - Sferturi de
finalã
13.00-15.05 - Snowboard - Slalom uriaº paralel - Finala
masculin+ Finala feminin
13.15-15.00 - Schi fond - Sprint pe echipe clasic masculin
+ feminin - Calificãri
14.00-17.00 - Curling feminin - Semifinale
14.30-16.10 - Schi alpin - Slalom uriaº masculin - manºa
secundã - Finala
15.45-17.00 - Schi fond - Sprint pe echipe clasic masculin
+ feminin - Finala
16.30-19.00 - Hochei pe gheaþã masculin - Sferturi de
finalã
17.30-19.20 - Patinaj vitezã - 5000 metri feminin - Finala
18.30-20.30 - Biatlon - ªtafeta mixtã - Finala
19.00-23.30 - Patinaj artistic - feminin - Programul scurt
19.00-22.00 - Curling masculin - Semifinale
20.15-22.20 - Bob dublu masculin - Manºele 3 ºi 4 Finala
21.00-23.30 - Hochei pe gheaþã masculin - Sferturi de
finalã
21.00-23.30 - Hochei pe gheaþã masculin - Sferturi de
finalã
Joi, 20 februarie - vor fi decernate ºase titluri
olimpice
11.45-12.25 - Freestyle - Skicross masculin - Calificãri
12.00-12.50 - Combinata nordicã - Marea Trambulinã pe
echipe: Sãrituri
12.30-15.30 - Curling feminin - Meci pentru locul 3
13.30-15.00 - Freestyle - Skicross masculin - Finala
15.00-16.15 - Combinata nordicã - Marea Trambulinã pe
echipe: 4x5 km - Finalaâ
16.00-18.30 - Hochei pe gheaþã feminin - Meci pentru
locul 3
17.30-20.30 - Curling feminin - Finala
18.30-19.45 - Freestyle - Half-pipe feminin - Calificãri
19.00-23.10 - Patinaj artistic - Feminin - Programul liber Finala
21.00-23.30 - Hochei pe gheaþã feminin - Finala
21.30-22.25 - Freestyle - Half-pipe feminin – Finala
Vineri, 21 februarie - vor fi decernate ºapte titluri
olimpice
11.45-12.25 - Freestyle - Skicross feminin - Calificãri
12.30-15.30 - Curling masculin - Meciul pentru locul 3
13.30-15.00 - Freestyle - Skicross feminin - Finala
16.00-18.30 - Hochei pe gheaþã masculin - Semifinale
16.45-18.00 - Schi alpin - Slalom feminin - prima manºã
17.30-20.30 - Curling masculin - Finala
17.30-19.25 - Patinaj vitezã - Urmãrire pe echipe masculin + feminin - Calificãri
18.30-20.30 - Biatlon - ªtafeta de 4x6 km feminin- Finala
20.15-21.25 - Schi alpin - Slalom feminin - manºa secundã
- Finala
20.30-23.15 - Short-track - 500 metri masculin Finala,
ªtafeta 5000 metri masculin Finala, 1000 metri feminin
Finala
21.00-22.30 - Hochei pe gheaþã masculin – Semifinale
Sâmbãtã, 22 februarie - vor fi decernate ºapte
titluri olimpice
9.15-11.00 - Snowboard - Slalom paralel masculin + feminin - Calificãri
13.15-15.20 - Snowboard - Slalom paralele masculin +
feminin - Finala
13.30-15.25 - Schi fond - Mass-start 30 km feminin Finala
16.45-18.15 - Schi alpin - Slalom masculin - prima
manºã
17.30-20.05 - Patinaj vitezã - Urmãrire pe echipe masculin + feminin - Finala
18.30-20.40 - Biatlon - ªtafeta 4x7,5 km masculin - Finala
19.00-21.30 - Hochei pe gheaþã masculin - Meci pentru
locul 3
20.15-21.50 - Schi alpin - Slalom masculin - manºa secundã - Finala
20.30-23.05 - Bob patru persoane masculin - Manºele 1 ºi 2
Duminicã, 23 februarie - vor fi decernate trei titluri
olimpice
11.00-13.55 - Schi fond - 50 km masculin - Finala
13.30-16.05 - Bob patru persoane masculin - Manºele 3 ºi
4 - Finala
16.00-18.30 - Hochei pe gheaþã masculin - Finala
20.00-22.30 - Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice.
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Ne
Ne dublãm
dublãm „salba”
„salba” la
la Soci?
Soci?
România are o singurã medalie, de bronz, în cele 19 participãri la Jocurile Olimpice
România a obþinut la Jocurile
Olimpice de iarnã o singurã medalie de bronz în istoria participãrilor
sale, prin echipajul de bob douã
persoane format din Ion Panþuru
ºi Nicolae Neagoe, la ediþia din
1968 de la Grenoble (Franþa), în
rest cele mai bune performanþe fiind trei clasãri pe poziþia a patra.
România a participat la 19 din cele
21 de ediþii ale Jocurilor Olimpice
de iarnã, absentând de la prima, de
la Chamonix (Franþa), ºi de la
Squaw Valley (SUA - 1960). Pânã
în prezent, 43 de naþiuni au câºti-

gat cel puþin o medalie în cele 21
de ediþii ale Jocurilor Olimpice de
Iarnã, România clasându-se pe ultima poziþie în aceastã ierarhie.
Dintr-o þarã cu relief muntos în
proporþie de 35 la sutã, sportivii
români au adus, de-a lungul vremii, doar 20 de puncte în clasamentul Jocurilor Olimpice de iarnã. În afara performanþei lui Panþuru ºi Neagoe, cele mai bune clasãri ale sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnã se leagã tot
de echipe: cea de sanie douã persoane, formatã din Ion Apostol ºi
Liviu Cepoi, a ocupat locul patru în 1992 la Albertville, în timp ce echipajele de bob patru persoane s-au clasat pe aceeaºi poziþie în 1932
(Lake Placid) ºi 1968
(Grenoble).

Eva Tofalvi,
portdrapelul
României
La ultima ediþie a jocurilor de iarnã, cea din
2010 de la Vancouver,
cel mai bun rezultat a
fost înregistrat de echipa de biatlon, formatã

din Dana Plotogea, Eva Tofalvi,
Mihaela Purdea ºi Reka Ferenc,
care s-a clasat în proba de ºtafetã, 4x6 kilometri, pe locul 10. De
altfel, Eva Tofalvi la biatlon ºi Paul
Dumitru Pepene la schi fond reprezintã speranþele schiului românesc la actuala ediþie. În vârstã de
35 de ani ºi legitimatã la clubul
ASA Miercurea Ciuc, Eva Tofalvi
are deja patru participãri la Olimpiadã, Nagano 1998, Salt Lake
City 2002, Torino 2006 ºi Vancouver 2010, ºi este cea mai titratã sportivã din delegaþia de 24
pe care România o va deplasa la
Soci. De altfel, ea va fi portdrapelul României, pentru a doua
oarã consecutiv. La 25 de ani,
Paul Dumitru Pepene va participa
la Soci pentru a doua oarã la Jocurile Olimpice dupã ce a luat startul la ediþia precedentã de la Vancouver. Cea mai mare surprizã a
schiului românesc din ultimii ani
o reprezintã calificarea lui Sorin
Iulian Pâtea la doar 16 ani în concursul de sãrituri cu schiurile de
la Jocurile Olimpice de la Soci.
Obiectivul acestuia în acest an era
calificarea la Campionatul Mondial de juniori, dar rezultatele de
la etapele de Cupã Mondialã l-au
propulsat direct la Olimpiadã

Tenis, FedCup, Grupa I Mondialã, zona Euro-africanã

Dupã victoria cu Ungaria, „tricolorele”
întâlnesc Marea Britanie
România a debutat cu dreptul în
grupa de FedCup (zona Euro-Africanã), unde sportivele noastre au
fost repartizate alãturi de Ungaria,
Marea Britanie ºi Letonia. România
a învins cu 2-1 naþionala Ungariei,
la Budapesta, dar nu fãrã emoþii.
Sorana Cârstea (foto, 26 WTA) a
câºtigat fãrã probleme în faþa sportivei Reka-Luka Jani (253 WTA),
scor 6-1, 6-0, dupã aproximativ o
orã de joc. În meciul al doilea, Simona Halep (locul 10 WTA) a pierdut contra Timeei Babos, (locul 83
WTA), scor 6-1, 5-7, 3-6. Punctul
câºtigãtor l-a adus dublul Monica
Niculescu/Irina Begu, care le-au
învins pe Timea Babos ºi RekaLuka Jani. Dupã ce au cedat pri-

mul set la tie-vreak, Niculescu ºi
Begu s-au impus cu 6-7, 6-2, 6-0.
Astãzi urmeazã duelul cu Marea
Britanie, formaþie lipsitã de aportulLaurei Robson, dar care se bazeazã pe Johanna Konta, Heather Watson, Tara Moore ºi Jocelyn Rae.
Sâmbãtã, România întâlneºte modesta echipã a Letoniei. Pentru a
accede în play-off-ul celei de-a
doua grupe mondiale, elevele pregãtite de Alina Tecºor trebuie sã
câºtige grupa ºi sã învingã câºtigãtoarea Grupei C sau D. Budapesta
le prieºte româncelor. În capitala
Ungariei, Sorana Cârstea a jucat
prima sa finalã importantã, în 2007,
în timp ce Simona Halep a câºtigat
unul dintre cele ºase titluri din 2013.

Programul transmisiunilor
TV de astãzi:
Jocurile Olimpice de iarnã,
ceremonia de deschidere (ora
18, TVR 1), Energia Pandurii
Tg. Jiu - Stiinta Municipal
Bacau, Liga Naþionalã masculinã de handbal (ora 18, Digisport 1), Toulouse - Saint
Etienne, Ligue I (ora 21.30,
Digisport 1, Dolcesport 1),
CSM Oradea - SCM U Craiova,
Liga Naþionalã masculinã de
baschet (ora 19, Digisport 2),
Larvik – Gyor, handbal feminin, Champions League (ora

21, Digisport 2, Dolcesport 2),
Porto Vitalis - Targi Kielce,
handbal masculin, Champions
League (ora 22.30, Digisport
2), Worcester - Leicester
Tigers – rugby, Anglia (Digisport 3, ora 21.45), Snooker,
circuitul european (ora 10.30,
ºi ora 14, Eurosport 1, ora 12
ºi ora 20, Eurosport 2), Turul
Dubaiului, ciclism (ora 12,
Eurosport 1), Cupa Atlanticului,
fotbal (ora 17.45 ºi ora 21.45,
Eurosport 2).

Sportivii care vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Soci:
Schi alpin - Alexandru George Barbu, Ioan Valeriu Achiriloaie, Ania
Monica Germaine Cail;
Schi fond - Sara Timea, Paul Constantin Pepene, Florin Daniel Pripici;
Biatlon - Eva Tofalvi, Cornel Dumitru Puchianu;
Sãrituri cu schiurile - Iulian Sorin Pâtea;
Patinaj artistic - Zoltan Kelemen
Skeleton - Dorin Dumitru Velicu, Maria Marinela Mazilu;
Sanie - Valentin Creþu (simplu masculin, ºtafetã), Nicolae Radu ªovãialã ºi Alexandru Teodorescu (dublu sanie masculin, ºtafetã), Raluca Strãmãturaru (simplu feminin, ºtafetã);
Bob - Nicolae Istrate ºi Florin Cezar Crãciun (echipajul de dublu masculin), Andreas Paul Neagu, Paul Septimiu Muntean, Dãnuþ Ion Moldovan ºi Bogdan Otavã (echipajul de 4 masculin), Maria Adela Constantin
ºi Andreea Grecu (echipajul de bob dublu feminin).

Cupa Spaniei – semifinale - tur
Real Madrid – Ateltico Madrid 3-0
Au marcat: Pepe 17, Jese Rodriguez 57, Di Maria 73.
FC Barcelona – Real Sociedad 2-0
Au marcat: Busquets 44, Zubikarai 60 – autogol.

Cupa Italiei – semifinale - tur
Udinese – Fiorentina 2-1
Au marcat: Di Natale 32, Muriel 83 / Vargas 44.
AS Roma – SSC Napoli 3-2
Au marcat: Gervinho 13, 88, Strootman 32 / De Sanctis – autogol 47,
Maertens 70.

Cupa Ligii Franþei – semifinale –
un singur meci
Lyon – Troyes 2-1
Au marcat: Lacazette 17, Gomis 27 / Thiago 35.
Nantes – PSG 1-2
Au marcat: Veigneau 81 / Ibrahimovic 5, 90.

Xavi, în luptã cu recordurile
FC Barcelona a câºtigat
turul semifinalelor Cupei Regelui cu Real Sociedad, 2-0,
disputat pe Camp Nou, ºi
este cu un pas în finala competiþiei unde, cel mai probabil, va da piept cu eterna rivalã Real Madrid, care a trecut, pe Santiago Bernabeu,
cu 3-0, de Atletico Madrid.
La catalani, Xavi, care a fost
titular ºi integralist, precum
ºi cãpitanul echipei, a contabilizat victoria cu numãrul 430 din carierã, devenind

fotbalistul cu cele mai multe
succese cu acelaºi club din
istoria fotbalului spaniol.
Mijlocaºul blaugrana l-a depãºit pe legendarul Raul Gonzalez Blanco, fostul star al lui
Real Madrid, care s-a oprit
la 429 de victorii. Xavi, în
vârstã de 34 de ani, a fost
unul din cei mai buni fotbaliºti de pe teren, oferind 135
de pase corecte în cele 90 de
minute jucate, mai multe decât întreaga echipã a lui Real
Sociedad la un loc (118).
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Dezmorţire eficientă
cu “satelitul” Dresda
dintre seriile Oberliga, respectiv a cincea divizie germană, şi-a creat câteva ocazii de gol, în special în
urma unor faze fixe sau centrări în careu, cei doi
portari, Brac şi Irimia, intervenind salvator. În minutul 73, Voinea a închis tabela la 4-0, tot în urma unei
pase de la Ganea. Ovidiu Stângă a folosit echipa: Brac
(46 Irimia) – Cârjă (46 Kitanovski), Izvoranu (14
Patriche), Ljubinkovic, Vătăjelu (46 Velcovici) – Pătraşcu – Câju (46 Ferfelea), Valskis, Varga – Ganea,
Curelea (46 Voinea). Următorul test al Universităţii va
fi mâine, în compania bulgarilor de la Cerno More
Varna, locul 6 în prima ligă din Bulgaria, la 10 puncte
de liderul Litex Loveci. În lotul “Mării Negre” (Cerno
More) predomină jucătorii bulgari, „intruşii” fiind brazilianul Edenilson, nigerianul Okoro şi gambianul Boubacar Camby. Antrenor este fostul internaţional bulgar Georgi Ivanov, în vârstă de 37 de ani, care a evoluat şi la Levski, Rennes sau Gaziantepspor.
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Stângă, l-a evidenţiat
pe Cristi Ganea

CS Universitatea a învins clar formaţia a doua a fostului
club est-german, care evoluA în liga a V-a
Prima victorie pentru CS Universitatea Craiova în
2014 a venit în cel de-al doilea stagiu din Antalya, în
faţa echipei secunde a clubului german Dynamo Dresda, scor 4-0. Au marcat: Valskis 5, Ganea 36, Ferfelea
47, Voinea 73. În lipsa lui Pleşan, dar şi cu Velcovici
rezervă, căpitanul echipei din Bănie a fost stoperul Florin Pătraşcu. Craiova a marcat devreme, Cristi Ganea
a interceptat o minge pe dreapta, a centrat, Curelea a
deviat cu călcâiul pentru lituanianul Valskis, care a înscris primul său gol pentru Craiova, iar trei minute mai
târziu a irosit o mare ocazie de a-şi trece în cont dubla.
Golul serii i-a aparţinut celui care avea să fie cel mai
bun jucător al meciului, Cristian Ganea, care a şutut de
la 25 de metri în stânga portarului. Intrat la pauză, Ferfelea a majorat diferenţa cu o scăriţă peste portar, iar
din minutul 55, oltenii au rămas în inferioritate numerică, fiindcă Patriche a fost eliminat, primind al doilea
galben. Formaţia germană, aflată pe locul 4 într-una

M

După prima victorie în cantonamentul din Antalya, , Ovidiu Stângă,
s-a declarat mulţumit de jocul echipei, dar este îngrijorat că nu-şi poate
folosi toţi jucătorii din cauza accidentărilor. „A fost un antrenament
reuşit. Este îmbucurător faptul că ne
creăm ocazii, că suntem proaspeţi
în faţa porţii, luăm decizii bune. În
rest, ne dă puţin dureri de cap faptul
că nu ne putem baza pe toţi jucătorii

şi sperăm ca în perioada următoare
să-i aducem uşor-uşor la optimă pentru a juca un meci întreg. În primul
mă mulţumeşte atitudinea jucătorilor, faptul că ne creăm ocazii, că,
uşor-uşor, relaţiile de joc încep să
apară. De ce să nu remarc şi evoluţia lui Ganea, care a avut două asissturi şi un gol, dar, per-total, echipa
s-a mişcat foarte bine. Nu mi-a plăcut că pe anumite faze ale jocului
adversarul şi-a creat ocazii. Am gafat de multe ori pe faze fixe, nu neam respectat sarcinile aşa cum a trebuit. Pentru că e destul de greu ca
într-o perioadă scurtă să schimbi
mentalitatea jucătorului român pentru meciurile amicale. Izvoranu a simţit o durere la picior. Sperăm să nu
fie ceva grav”, a declarat Stângă. Jucătorul care s-a evidenţiat în meciul
cu Dresda, Cristi Ganea, a declarat:
„Am făcut un meci reuşit, ne-au ieşit combinaţiile. Important este că
am câştigat şi sper să meargă din ce
în ce mai bine. E important să câştigăm, îţi dă moral mai bun. Sper să
câştigăm şi sâmbătă, când avem un
meci mai greu. Am dat un gol frumos, preluare şi apoi şut. Pe moment mi-a venit execuţia”.

Un fost coleg de-al lui Njock,
în probe la CS Universitatea

Baschetbaliştii joacă azi la Oradea
Într-un meci din etapa a 17-a a
Ligii Naţionale masculine, echipa
de baschet a Craiovei întâlneşte
astăzi, în sala „Antonio Alexe” din
Oradea, formaţia locală, Municipal. În tur, craiovenii s-au impus,
după un mec i dramatic, în Sala
Polivalentă, cu 69-64. Va fi o partidă extrem de dificilă pentru trupa lui Milan Nisic, ţinând cont atât

de valoarea adversarului, de atmosfera spec ială din sala „Antonio
Alexe”, dar şi de faptul că gazdele au pierdut ultimele dispute cu
miză în Liga Naţională, acas ă cu
Sibiul şi la Cluj, luându-şi punctele de la Timba Timişoara. „Legionarul” Nemanja Maric va juca astfel c ontra ec hipei la care a evoluat preţ de şase ani şi al cărei

căpitan a fost până în vara trecută, în timp ce estonianul Reinar
Hallik va debuta pentru ordăneni
tocmai împotriva Craiovei, echipă de care s-a des părţit recent. În
schimb, gazdele nu vor miza pe
Rade Markovic, care a suferit o
accidentare la genunchi. Meciul va
începe la ora 19 şi va fi transmis
în direct de Digisport 2.

Clasamentul Ligii Naţionale
1. Atlassib Sibiu
29
2. BC Mureş
27
3. Mobitelco Cluj
27
4. SCM „U” Craiova 26
5. Asesoft Ploieşti
26
6. Municipal Oradea 26
7. Energia Rovinari 25
8. BCM „U” Piteşti 25
9. BC Timişoara
24
10. Steaua Bucureşti 22
11.Gaz Metan Mediaş 20
12. Timba Timişoara 18
13. Farul
18
14. Concordia
17
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La antrenamentul de ieri dimineaţă al alb-albaştrilor, desfăşurat
pe terenul D al bazei sportive de la
Kaya Riu, a participat şi Jason Vandelannoite, jucător în vârstă de 27
de ani. El a evoluat de-a lungul carierei în ţara natală, la FC Bruges
şi Tubize, dar şi la Bursaspor în
Turcia, pentru ca în ultimii ani să
joace în prima ligă din Malta, la
Qormi, Hibernians şi FC Valletta.
La T ubize, Vandelannoite a fost
coleg cu fostul atacant de la FCU
Craiova, Jeremie Njock, dar şi cu
actualul vârf al lui Villareal, Jeremy Perbet. Vandelannoite poate
evolua ca mijlocaş defensiv, fundaş c entral şi fundaş dreapta.
„Contractul meu s-a încheiat cu FC
Valletta, ei vor să semnez o nouă
înţelegere, dar managerul meu ma îndrumat să vin aici. Pentru mine
este o nouă experienţă. Vreau să
joc mai sus decât în Malta. Univers itatea Craiova este o ec hipă
bună, care doreşte să joace la cel

mai înalt nivel. Pentru mine este o
provocare“, a declarat Vandelannoite. El se va antrena în următoarele zile sub comanda lui Ovidiu
Stângă şi va fi folosit în următorul
meci de verificare, programat sâmbătă, cu Cherno More Varna.
Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova organizează zilnic înscrieri la fotbal, pentru grupele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Cantonament Universitatea CraiovaLuncă.
Relaţii la telefon:
0743167634 - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)
0752190536 - antrenor Ciocan Ion (2003)
0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)
0723622961 – antrenor Ustabacieff Dandu (2005)
0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

