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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Aş vrea, Popescule, s-apuc
ziua când Bratu n-o să mai aibă
subiecte pentru caricaturile lui.
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naChi ar dacă nu este un oraş mare, Se-
garcea accesează proiecte îndrăzneţe,
care să asigure localnicil or condiţii  de
trai mai bune, locuri de muncă şi să atragă investi-
tori. Autorităţile l ocale sunt mulţumite de investi-
ţii le din cursul anul ui trecut şi  sunt încrezătoare în
cele care urmează să fie realizate în acest an, respec-
tiv dezvoltarea şi exti nderea reţelei de captare şi
aducţiune a apei potabile, canalizare, realizarea unui
parc fotovoltaic, precum şi amenajarea unei zone de
agrement în localitate.
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Aurel Gheorghiţă de la Podari
s-a luat la trântă cu truda-
trudă şi zice că a răzbit-o!
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Primăria Craiova
caută soluţii
pentru
transportul public

Primăria Craiova caută soluţii
pentru transportul public folosin-
du-se de experienţa a trei mari oraşe
din Europa. Florenţa,Valencia ş i
Lisabona şi-au rezolvat problema
aglomeraţiei urbane ş i pot oferi
acum idei pentru municipalitatea
craioveană, alături de care sunt
partenere în proiectul „Dorothy”
privind mobilitatea urbană. În pro-
iect este implicată şi Facultatea de
Mecanică din Craiova, în jurul că-
reia se va crea un centru de cer-
cetare în domeniul ingineriei trans-
porturilor.
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Se conturează
proiectul
unui nou parc
industrial
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Întocmit de câþiva raportori antico-
rupþie, de fapt niºte ideologi de serviciu
numiþi „experþi”, cu ambiþii tehnocrate,
raportul despre corupþia din Uniunea Eu-
ropeanã, însuºit de Comisia Europeanã,
n-a fost decât un „barometru” cu per-
cepþii. Ancheta a demonstrat cã 3/4
(76%) dintre europeni gãsesc corupþia
ca fenomen foarte rãspândit, iar 56%
gãsesc nivelul corupþiei în þara lor aug-
mentat în ultimii trei ani. Un exerciþiu de
incoerenþã ºi eludare. Prezentat de co-
misarul european pentru Afaceri Inter-
ne, Cecilia Malmstrom, raportul a avut,
de bunã seamã, ºi referiri la România, în
cheia deja consacratã unei þãri din est.
Cu trimiteri neavantajoase la modificãrile legis-
lative de acum cunoscute, declarate neconsti-
tuþionale de CCR în luna ianuarie a.c. ºi aºa mai
departe. Enumerate au fost ºi unele împliniri,
pe care nu le mai reiterãm. Ipocrizia se pãstrea-
zã la nivelul UE, cu diferenþe mai puþin flagran-
te, dar evidente. Astfel, despre chestiunea pa-
radisurilor fiscale ºi schemele de evaziune ºi
netransparenþã bancarã se spune prea puþin,
semn cã în vest comportamentul este exemplar.
Ceea ce nu se cupleazã la faptul cã, în fiecare
an, corupþia costã circa 120 miliarde euro eco-
nomia UE. Despre Franþa se reaminteºte, ceea
ce menþionam în cotidianul nostru cu câtva timp
în urmã, cã „l’un des facteurs les plus propices
a la corruption dans un pays ou plus de sept
parlamentaires sur dix occupent au moins une
autre fonction”, este cumulul de mandate. Per-

mis momentan în Hexagon ºi subliniat în raport
ca o cauzã potenþialã a corupþiei. Numai cã, po-
trivit unei legi aprobate de Adunarea Naþiona-
lã, care încã n-a primit „undã verde” de la Con-
siliul Constituþional, abia din 2017 se va pune
capãt acestei practici. Ascunderea averilor în
paradisurile fiscale, în dorinþa sustragerii de la
impozitarea acestora, nu a reþinut în mod spe-
cial atenþia. Anul trecut, de pildã, statul federal
german a recuperat peste 3,5 miliarde euro, de
la 26.000 de persoane care au preferat sã se
prezinte la autoritãþile fiscale pentru a evita o
posibilã urmãrire penalã. Numele acestora sunt
perfect necunoscute publicului, dar în ultimele
sãptãmâni presa germanã s-a angajat într-o
cursã de dezvãluire a trecutului fiscal pentru o
serie de personalitãþi de prim plan. Despre Uli
Hoeness, preºedintele lui Bayern Munchen,

care ºi-a dosit 5 milioane de mãrci (2,6 milioa-
ne euro) într-un cont la banca Vontobel din
Zurich, într-o combinaþie cu fostul patron
Adidas, în prezent decedat, Robert Louis
Dreyfus, se ºtie. Cel mai tânãr manager din
istoria Bundesligii l-ar fi împrumutat, potrivit
hebdomadarului „Spiegel”, pe fostul patron
OM, cu 15 milioane mãrci, pentru cumpãrarea
de active. Acum nu mai poate scãpa de pro-
ces, care va debuta luna viitoare. Fondatoa-
rea magazinului „Emma”, Alice Schwarzer, fer-
ventã opozantã a prostituþiei, a vãrsat 200.000
euro taxe pentru a nu apãrea în faþa tribuna-
lului. Se vorbeºte ºi de trezorierul partidului
conservator (CDU), al Angelei Merkel, Hel-
mut Linssen, care a pãrãsit postul recunos-

când cã a transferat mai multe active din Lu-
xemburg în Bahamas, înainte de a le plasa în
Panama. Secretarul de stat social-democrat de
la Culturã, din guvernul regional al Berlinului,
Andrei Schmitz, a fost, de asemenea, obligat sã
demisioneze, dupã ce a recunoscut cã a trans-
ferat acum câþiva ani 400.000 euro moºteniþi în
Elveþia, fãrã a plãti impozite în Germania. Aces-
te cazuri au reaprins dezbaterea între social-
democraþi ºi conservatori cu privire la o amnis-
tie a fraudelor fiscale. Dezbaterea promite sã fie
plinã de evenimente în marele guvern de coali-
þie. Mai ales cã CDU vrea sã dea o ºansã tri-
ºorilor prin mãrturisirea pãcatelor. Raportul
Comisiei Europene de care vorbeam rãmâne
centrat, deºi nu explicit, pe corupþia micã ºi
mentalitãþi. Adicã pe jumãtãþile de mãsurã.
Mai clar, ce trebuia sã spunã nu se spune.
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MIRCEA CANÞÃR

Întrebat dacã în acest moment
noua alianþã electoralã USD ar pu-
tea asigura guvernarea ºi ar putea
da noii miniºtri, excluzând PNL, Li-
viu Dragnea a rãspuns cã „nu vrem
sã excludem PNL, dar la întrebarea
aceasta, dacã vã rãspund strict arit-
metic, rãspunsul este «Da»”. „Dar
nu dorim sã ajungem acolo”, a com-
pletat acesta. Dacã, însã, PNL îºi
doreºte sã rupã USL, spune Drag-
nea, atunci sã o facã mai repede,
pentru cã „Guvernul ãsta trebuie sã
înceapã sã refuncþioneze”. Totuºi, a
subliniat acesta, „sper sã nu (n.r. -
doreascã PNL ruperea USL). Sper sã
nu doreascã lucrul ãsta, dar dacã vor,
sã o facã, Doamne iartã-mã!, mai re-
pede, pentru cã deja trec zilele ºi sunt
decizii importante de luat. (...) Atâta
dezbatere ºi atâta tensiune ºi atâta
patimã din partea unora cã mai apa-
re un post de vicepremier... Dar de
ce, Doamne iartã-mã? Atât timp cât
nu se ia de la nici un partid...”, s-a
arãtat uimit Dragnea.

Dacã liberalii nu propun
înlocuitori pentru Chiþoiu,
Stroe ºi Gerea se poate ajunge
„la orice”

Dacã PNL refuzã însã sã accepte
propunerea avansatã de Victor Pon-
ta, cu cele patru posturi de vicepre-

Preºedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, a
declarat, ieri, rãspunzând unei întrebãri, cã noua
alianþã electoralã USD (Uniunea Social Democra-
tã), formatã din PSD, UNPR ºi PC, poate asigura
guvernarea, din punct de vedere aritmetic, fãrã
PNL. Tuturor acestor declaraþii din tabãra social-
democratã le-a rãspuns iniþial, din partea PNL,
prim-vicepreºedintele Klaus Iohannis, propus de
liberali pentru posturile de ministru al Afacerilor
Interne ºi de vicepremier. Potrivit acestuia, PNL
nu acceptã sã fie pus pe picior de egalitate cu PC,

Dragnea: Aritmetic, USD poate asigura guvernarea, fãrã PNL

mieri, în loc de trei, câte sunt în pre-
zent, va trebui sã propunã miniºtri
pe actuala structurã a Guvernului, a
explicat preºedintele executiv al PSD,
el arãtând cã, în caz contrar, se poa-
te ajunge „la orice”. „Pânã la urmã,
dacã colegii de la PNL nu acceptã
propunerea premierului, propunerea
noastrã, înseamnã cã rãmânem cu
aceastã structurã a Guvernului ºi vor
trebui sã propunã miniºtri pe actua-
lele portofolii ministeriale. Dacã nu
o sã doreascã lucrul ãsta, sigur cã
putem ajunge la orice. Eu sper sã nu
ajungem acolo”, a spus Dragnea.

Antonescu spune cã nu e omul
care sã se lase ameninþat

Preºedintele PNL, Crin Antones-
cu, a declarat ieri, într-o intervenþie
telefonicã la Antena 3, cã el nu a în-
cheiat nici un document secret cu
liderul PC, Daniel Constantin, sau cu
altcineva ºi cã protocolul ACD pre-
vedea cã preºedinþia Senatului re-
venea conservatorilor, în anumite
condiþii, arãtând cã nu este omul care
poate fi ameninþat cu pierderea unui
post. „Ceea ce trebuie sã ºtie ºi Ilie
Sârbu ºi toatã lumea este cã, dinco-
lo de detalii cã postul revenea PC,
dacã eu deveneam preºedinte, din-
colo de asta, nu au nici un motiv sã-
ºi imagineze cã eu sunt omul care

pot fi ameninþat cu pierderea unui
post pentru cã au dânºii majorita-
tea. Niciodatã, eu sunt cel care
sunt, cu sau fãrã preºedinþia Se-
natului. Nu am preºedinþia Sena-
tului de la Ilie Sârbu sau de la Da-
niel Constantin ºi ca atare îmi pare
o discuþie aproape indecentã. (...)
Dacã cineva doreºte sã cearã
schimbarea mea, sã o facã, dar a
vehicula aceastã ameninþare voa-
latã este ºi caraghios ºi inutil”, a
subliniat Antonescu. Liderul sena-
torilor PSD, Ilie Sârbu, a avertizat,
miercuri seara, într-o emisiune la An-
tena 3, cã PNL ar putea rãmâne fãrã
funcþia de preºedintele al Senatului,
deþinutã în prezent de Crin Antones-
cu, iar postul ar putea reveni PC.

„Scad ºansele de finalizare
cu succes a negocierilor”

Prim-vicepreºedintele PNL, Klaus
Iohannis, a explicat ieri, într-o confe-
rinþã de presã la Sibiu, oraº unde este
primar, cã dupã ce s-a format USD, PSD
a venit la negocieri cu „pretenþii care
nu sunt chiar în regulã”, în vreme ce
pretenþiile liberalilor au fost strict le-
gate de oameni din PNL. Mai mult,
pentru a da semne cã sunt de bunã
credinþã ºi deschiºi, la negocieri libe-
ralii au acceptat chiar ca trei dintre mi-
niºtrii delegaþi ai PSD sã devinã mi-

niºtri plini, în condiþiile în care doar un
ministru al PNL se afla în aceeaºi si-
tuaþie. Iohannis a mai afirmat cã nu a
fost stabilitã „nici o datã, nici un loc”
pentru continuarea negocierilor, dar
apreciazã cã este posibil ca acestea sã
fie reluate luni. „ªansele scad expo-
nenþial pe mãsurã ce timpul trece. Scad
ºansele de finalizare cu succes a ne-
gocierilor”, a avertizat acesta. Comen-
tând declaraþia lui Dragnea potrivit
cãreia USD poate asigura guvernarea,
din punct de vedere aritmetic, fãrã
PNL, Iohannis a spus cã „aritmetic se
poate. Practic, greu la deal cu boii
mici”, subliniind cã ar fi „o guvernare
foarte chinuitã”. „În ecuaþie, în cal-
culele domnului Dragnea, intrã
ºi UDMR, altfel nu iese calcu-
lul. La modul teoretic se pot crea
tot felul de scenarii”, a adãugat
prim-vicepreºedintele PNL.

CCR: Legea descentralizãrii nu
se mai întoarce în Parlament

Curtea Constituþionalã a României (CCR)
susþine cã actualul proiect al Legii descen-
tralizãrii nu se mai poate întoarce în Parla-
ment pentru modificare, deoarece legea a
fost declaratã neconstituþionalã în ansam-
blul sãu, astfel încât Guvernul ºi Parlamentul
trebuie sã iniþieze un nou proiect. În motiva-
rea deciziei prin care Legea descentralizãrii a
fost declaratã, pe 10 ianuarie, ca neconstitu-
þionalã, CCR aratã cã „situaþia determinatã
de constatarea neconstituþionalitãþii legii în
ansamblul sãu (...) are un efect definitiv cu
privire la acel act normativ, consecinþa fiind
încetarea procesului legislativ în privinþa res-
pectivei reglementãri”. În consecinþã, având
în vedere cã legea criticatã a fost constatatã
ca fiind neconstituþionalã în ansamblul sãu,
Curtea reþine cã procedura parlamentarã cu
privire la aceasta a încetat în mod definitiv.
De aceea, pentru a reglementa din nou în
materia descentralizãrii, Guvernul sau sena-
torii ºi deputaþii, dupã caz, trebuie sã iniþieze
un nou proiect, respectiv propunere legisla-
tivã în acest sens.

Accidentul din Apuseni: PÎCCJ a
început urmãrirea pentru ucidere din
culpã ºi vãtãmare corporalã

Parchetul ÎCCJ a dispus, în cazul acciden-
tului aviatic din Apuseni, începerea urmãririi
penale pentru ucidere din culpã, vãtãmare
corporalã din culpã ºi neglijenþã în serviciu,
urmând sã fie audiate persoanele care au co-
ordonat zborul ºi operaþiunile de alarmare, lo-
calizare ºi cãutare a victimelor. „În continuarea
cercetãrilor în cauza privind accidentul aviatic
din data de 20 ianuarie 2014, înregistratã la
Secþia Parchetelor Militare din cadrul Parche-
tului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, (...) procurorii au dispus, la data de
11.02.2014, prin ordonanþã, începerea urmãri-
rii penale cu privire la comiterea infracþiunilor
de ucidere din culpã, vãtãmare corporalã din
culpã ºi neglijenþã în serviciu”, arãta, ieri, PÎCCJ,
într-un comunicat de presã. Pilotul Adrian Io-
van ºi studenta Aurelia Ion ºi-au pierdut viaþa
în acest accident aviatic, produs într-o zonã
accidentatã, la peste 1.400 de metri altitudine,
la graniþa dintre judeþele Cluj ºi Alba.

el afirmând: „PSD trebuie sã aleagã între noi ºi
ei. Nu acceptãm ca PNL ºi PC sã fie pe picior de
egalitate. (...)”. Ieri dupã-amiazã a ieºit la atac ºi
preºedintele PNL, Crin Antonescu (plecat mo-
mentan din þarã), declarând, într-o intervenþie
telefonicã la Antena 3, cã „un singur lucru trebu-
ie sã fie clar ºi pentru Victor Ponta, ºi pentru Ilie
Sârbu, ºi pentru Daniel Constantin, ºi pentru
toatã lumea: PNL a fãcut în anumite condiþii ºi a
cerut votul românilor pentru USL. Dacã cineva
crede cã PNL, cuminþel aºa, va accepta transfor-

marea USL într-un fel de moºie a lui Victor Ponta
sau într-un fel de USD mai mare, se înºalã”.
Liderul PSD, Victor Ponta, a dat asigurãri cã
doreºte continuarea guvernãrii „în formula USL”
ºi cã va face toate eforturile care þin de el ºi de
PSD pentru ca Uniunea sã treacã ºi peste aceastã
crizã. „Vreau, în acelaºi timp, sã fim toþi la guver-
nare, nu doar dimineaþa ºi dupã-masa, iar seara
unii sã fie în opoziþie, deoarece aºa s-a întâmplat în
cazul CDR ºi al Alianþei D.A. ºi lucrurile nu s-au
terminat cu bine”, a adãugat Ponta.
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Toţi administratorii asociaţiilor de proprietari din
Craiova în funcţie trebuie să îşi vizeze certificatele
de atestare a pregătirii profes ionale. Primăria Cra-
iova îi anunţă pe ac eştia c ă trebuie să îşi depună
documentele la sediul municipalităţii – atestatul în
original, cazierul judiciar, dovada că e apt din punct
de vedere medical şi ps ihologic o astfel de activita-
te – până la data de 5 martie, urmând c a examenul
propriu-zis să îl susţină pe data de 15 martie, la
Colegiul Naţional „Elena Cuza”.

Ac eştia vor f i evaluaţi printr-un test-grilă care
va conţine 20 de întrebări din legislaţia specifică
ac tivităţii de administrare a imobilelor. Testul-grilă,
care este stabilit de comisia de atestare,  se cons i-
deră promovat în cazul obţinerii a cel puţin 60 de

Administratorii de asociaţii vor fi reevaluaţi
puncte. Certific atul de atestare al administratorilor
de imobile se suspendă în două cazuri.  Dac ă nu a
promovat testul la evaluarea anuală a c apacităţii
profes ionale,  suspendarea nu poate f i mai mare de
4 luni, interval în care are obligaţia de a solicita o
nouă evaluare şi de a promova testul. Dacă nu s -a
prezentat, nemotivat, la evaluarea anuală ş i nu a
solicitat evaluare în următoarele 3 luni, suspenda-
rea va avea loc până la data evaluării la c are va
solicita să participe.

În ambele cazuri de suspendare se va depune
certificatul de ates tare la Primăria munic ipiului Cra-
iova, sub sancţiunea retragerii c alităţii de adminis-
trator.  Suspendarea certificatului de atestare se dis-
pune prin dispoziţia primarului.

Proiectul „Modern” a fost pri-
mul de acest gen. El a fost imple-
mentat în perioada 2008-2012, cu
fonduri UE, şi a avut parteneri mai
multe oraşe din Europa,  printre
care şi Craiova,  prin Regia de
Transport. Gabriel Vlăduţ, repre-
zentantul IPA CIFATT, care a co-
ordonat proiectul, a menţionat câ-
teva dintre benefic iile c are s -au
obţinut atunci. «Închiderea centru-
lui din Craiova se datorează, în pri-
mul rând, proiectului „Modern”,
care a fost finalizat în octombrie
2012. Un alt beneficiu a fost mo-
dernizarea tramvaielor prin mon-
tarea sistemului choper pe 10 tram-
vaie. Apoi s-a introdus în Craiova
sistemul de e-ticketing şi afişaj în
staţiile RAT. Din păcate, Craiova
nu a avut resurse să îl dezvolte din
lipsă de bani, dar partea de sistem-
pilot s-a realizat».

Transfer
de practici
între patru oraşe
din Europa

Cel de-al doilea proiect se inti-
tulează „Dorothy” şi este imple-
mentat tot cu fonduri UE. Parte-
neri în acest proiect sunt patru ora-
şe din Europa: Florenţa – Italia,

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

Primăria Craiova caută soluţii
pentru transportul public

Primăria Craiova caută soluţii pentru transpor-
tul public folosindu-se de experienţa a trei mari
oraşe din Europa. Florenţa,Valencia şi Lisabona
şi-au rezolvat problema aglomeraţiei urbane şi pot
oferi acum idei pentru municipalitatea craiovea-
nă, alături de care sunt partenere în proiectul „Do-
rothy” privind mobilitatea urbană. În proiect este
implicată şi Facultatea de Mecanică din Craiova,
în jurul căreia se va crea un centru de cercetare în
domeniul ingineriei transporturilor.

Valencia – Spania,  Lisabona –
Portugalia şi Craiova – România,
prin Primăria Craiova şi Faculta-
tea de Mecanică. „Proiectul îşi pro-
pune să dezvolte mobilitatea ş i
transporturile în aglomerările urba-
ne, în conformitate cu legislaţia
existentă la nivelul Europei. Se va

face un transfer de bune practici
de la oraşe c are sunt puţin mai
avansate către oraşe care au ne-
voie de a-şi îmbunătăţi sistemul de
mobilităţi şi transporturi”, a decla-
rat Gabriel Vlăduţ, ieri, când au
fost trase concluziile după cele trei

zile de discuţii care s-au purtat în
Bănie pe marginea acestui proiect.

„Proiectul
va fi un succes”

Dan Claudiu Dănişor, rectorul
Universităţii din Craiova , a decla-

rat că este onorat să participe la
acest proiect care îşi propune să lege
cercetarea de întreprinderi şi de dez-
voltarea logisticii urbane. „Eu cred
că proiectul va fi un succes şi cred
cu tărie că rezultatele se vor vedea
în viaţa cotidiană a oraşului”. La

rândul lui, Nicolae Dumitru, deca-
nul Facultăţii de Mecanică din Cra-
iova, a apreciat faptul că va putea
colabora cu specialişti recunoscuţi
din domeniul ingineriei transportu-
rilor. „Pe linia academică, progra-
mele de studii pe care noi le punem
în valoare, autovehicule rutiere şi
ingineria transporturilor la licenţă,
iar la master – optimizarea sisteme-
lor de transport, toate acestea, cu
infrastructura necesară, cu labora-
toarele pe care le avem, cu echipa-
mentele din contractele de cerceta-
re şi prin donaţii, au făcut ca noi să
fim parteneri alături de companii şi
universităţi deosebite din Europa”.

Centru de
performanţă
în jurul Facultăţii
de Mecanică

În jurul Facultăţii de Mecani-

că se va c rea un centru de per-
formanţă c are să preia teme de
dezvoltare de la Primărie şi să le
rezolve cu eforturi proprii. În fe-
lul ac esta, s tudenţii se vor per-
fec ţiona exac t în domeniile în
care oraşul are nevoie. „Închide-
rea centrului Craiovei nu este un
obiectiv în sine, ci reduc erea dio-
xidului de carbon din oraşe, f i-
indc ă persoanele vârs tnice sau
copiii trebuie să se distreze într-o
zonă c ât mai verde posibilă. Sis-
teme automate de închidere a cen-
trului, cu posibilitatea ca,  de la
distanţă, să se deschidă barierele
pentru a intra maşinile de urgen-
ţă este un obiec tiv pe care, de
asemenea, ni-l propunem. Dorim
ca toate aceste ac tivităţi să se re-
alizeze c u firme din oraşul Cra-
iova,  transferând bune practici
din alte oraşe”, a mai declarat Ga-
briel Vlăduţ.
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Direcþia Naþionalã Anticorupþie a anunþat,
ieri, printr-un comunicat, cã a fost reluatã
urmãrirea penalã faþã de judecãtoarele Lilia-
na Bãdescu, Veronica Cîrstoiu ºi Dumitriþa
Piciarcã, de la Curtea de Apel Bucureºti, care
i-au anulat condamnarea lui Dinel Staicu în
dosarul fraudãrii BIR. Potrivit procurorilor
anticorupþie, existã indicii cã cele trei jude-
cãtoare ºi-au îndeplinit în mod defectuos
atribuþiile de serviciu, cu prilejul emiterii de-
ciziei penale nr. 381/22.02.2012. Decizia viza
admiterea contestaþiei în anulare depuse de
Dinel (Nuþu) Staicu, faþã de o hotãrâre prin
care, anterior, un alt complet al aceleiaºi in-
stanþe îl condamnase definitiv la 7 ani de

În urma activitãþilor specifice desfãºurate de poli-
þiºti din cadrul Serviciului de Investigaþii Criminale Dolj
în colaborare cu poliþiºti de investigaþii criminale din
cadrul Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Olt, mier-
curi seara au fost prinºi în flagrant trei craioveni, în
timp ce montau un dispozitiv confecþionat artizanal
prevãzut pe interior cu o bandã dublu adezivã, la un
ATM ce aparþine bãncii BRD, din localitatea Balº, ju-

Poliþiºti din cadrul Serviciului de In-
vestigare a Fraudelor au derulat, în ulti-
mele douã zile, activitãþi specifice de ve-
rificare ºi control pe linia comercializãrii
de flori provenite din import, în munici-
piul Craiova. Poliþiºtii au controlat 10 so-
cietãþi comerciale din Craiova ºi patru mij-
loace de transport, ocazie cu care au fost
aplicate 4 sancþiuni contravenþio-
nale în valoare 60.000 lei, iar
suma de 1.000 de lei, precum ºi
27.900 de flori în valoare de 8.100
lei au fost confiscate, întrucât co-
mercianþii nu au putut prezenta
documente de provenienþã.

Unul dintre cei sancþionaþi, po-
trivit reprezentanþilor IPJ Dolj, a
fost Cristinel Vincene, de 47 de ani,
din Bucureºti, depistat în timp ce
comercializa flori direct dintr-un
autovehicul, la punctul de desfa-
cere al unei societãþi din Craiova,
fãrã a elibera documente legale de
vânzare. De asemenea, cel în cau-
zã nu a putut prezenta documente

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, miercuri seara, în jurul orei
20.00, Cristian Zidaru, de 33 de
ani, din comuna Coºoveni, în
timp ce conducea un autoturism
marca Renault, pe DN 6, dinspre
Craiova cãtre Caracal, în afara
comunei Cârcea, l-a accidentat
pe Eugen Dincã, de 45 de ani,
din localitatea Dioºti. Victima era
cãzutã pe carosabil ºi, din pri-
mele verificãri, se pare cã bãuse
destul de mult. În urma leziuni-

Judecãtoarele care i-au anulat condamnarea lui Dinel Staicu
în dosarul BIR, urmãrite penal pentru favorizarea infractorului

Cele trei judecãtoare de la Curtea de Apel Bucureºti
care i-au anulat condamnarea de 7 ani închisoare lui Dinel
Staicu, în dosarul fraudãrii Bãncii Internaþionale a Religii-
lor, sunt urmãrite penal de DNA pentru abuz în serviciu,
dacã funcþionarul public a obþinut pentru sine ori pentru
altul un folos necuvenit ºi favorizarea infractorului. Dosa-
rul a fost redeschis întrucât soluþia iniþialã, de scoatere de
sub urmãrire penalã a judecãtoarelor, a fost infirmatã.

închisoare cu executare. Ca urmare a admi-
terii contestaþiei în anulare, Dinel Staicu a
obþinut un avantaj patrimonial, fiind scutit
de plata sumei de 18.839.684,5 lei, cãtre
Banca Internaþionalã a Religiilor (prin lichi-
dator judiciar R.V.A. Insolvency Specialists
S.P.R.L.), cu consecinþa vãtãmãrii interese-
lor legale ale pãrþii civile.

„Efectele aceleiaºi hotãrâri judecãtoreºti
s-au constituit într-un ajutor efectiv dat con-
damnatului NUÞU (fost STAICU) Dinel,
cãruia i s-a anulat obligaþia de a executa pe-
deapsa definitivã din dosarul penal nr. 14165/
4/2006, în care acesta fusese condamnat
pentru complicitate la infracþiunea de abuz

în serviciu contra intereselor per-
soanelor, în formã continuatã. În
cursul lunii februarie 2014, celor
trei persoane, Bãdescu Liliana, Cîr-
stoiu Veronica ºi Piciarcã Dumitri-
þa, li s-a adus la cunoºtinþã calita-
tea de suspect în conformitate cu
prevederile art. 307 Cod de proce-
durã penalã”, se aratã în comuni-
catul DNA. Cele trei judecãtoare i-
au admis contestaþia în anulare lui
Staicu, invocând autoritatea de lu-
cru judecat, respectiv cã, anterior
pronunþãrii definitive a pedepsei de
condamnare a acestuia de cãtre
Curtea de Apel Bucureºti, o altã in-
stanþã de judecatã, respectiv Cur-
tea de Apel Craiova, ar fi pronunþat
o decizie opusã, aºadar favorabilã condam-
natului, pentru aceleaºi fapte. „Faþã de aceas-
tã împrejurare, procurorii, în Ordonanþa prin
care se dispune efectuarea urmãririi penale,
au apreciat cã cele trei suspecte, în calitatea
lor de magistrat ºi-au îndeplinit în mod de-
fectuos atribuþiile de serviciu deoarece ho-
tãrârile judecãtoreºti ale celor douã instanþe

(Curtea de Apel Bucureºti ºi Curtea de Apel
Craiova) nu privesc aceeaºi faptã”, au mai
anunþat reprezentanþii DNA. 

Controversatul afacerist craiovean Dinel
Staicu este acum dupã gratii, iar în luna de-
cembrie 2013 a fost condamnat într-un alt
dosar, la 11 ani de închisoare, pentru frauda-
rea Transgaz Mediaº, decizia nefiind definitivã.

Craioveni în arest pentru furturi de la bacomate
Trei craioveni au ajuns în arestul IPJ Dolj

dupã ce au fost prinºi în flagrant de poliþiºti în
timp ce încercau sã monteze un dispozitiv
artizanal cu bandã adezivã la un bancomat al
BRD din Balº, judeþul Olt. Oamenii legii au
stabilit cã cei trei au comis douã furturi ºi trei
tentative de furt de la bancomate, prin aceeaºi
metodã, iar asearã i-au prezentat Judecãtoriei
Craiova cu propunere de arestare preventivã.

Accident mortal la CoºoveniAccident mortal la CoºoveniAccident mortal la CoºoveniAccident mortal la CoºoveniAccident mortal la Coºoveni
Un doljean de 45 de ani

ºi-a pierdut viaþa, miercuri
seara, într-un accident de
circulaþie petrecut pe DN 6,
la ieºirea din comuna Cârcea.
Bãrbatul bãuse, a cãzut pe
carosabil ºi a fost lovit un
Renault al cãrui ºofer
a declarat cã nu l-a vãzut.

lor suferite, Eugen Dincã a decedat, ca-
davrul fiind ridicat ºi transportat la mor-
gã în vederea efectuãrii necropsiei.

„Poliþiºtii ajunºi la faþa locului au în-
tocmit în cauzã dosar de cercetare pe-
nalã sub aspectul comiterii infracþiunii
de ucidere din culpã, cercetãrile fiind
continuate de poliþiºtii rutieri”, ne-a de-
clarat inspector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Verificãri la comercianþii de flori
legale de provenienþã pentru marfa comer-
cializatã. „În cauzã s-a luat mãsura sanc-
þionãrii contravenþionale a societãþii furni-
zoare, conform Legii 12/1990 republica-
tã, cu amendã în sumã de 20.000 lei, dis-
punându-se totodatã confiscarea a 23.300
de flori”, a precizat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

deþul Olt. Cei în cauzã au fost identificaþi, stabilindu-
se cã este vorba despre Marian Ivana (36 de ani), Mi-
hãiþã Grecu (36 de ani) ºi Adrian Stancu (37 de ani),
toþi din municipiul Craiova.

Din investigaþiile de specialitate desfãºurate de po-
liþiºti a rezultat faptul cã, în perioada ianuarie-februa-
rie 2014, cei trei au comis douã furturi ºi trei tentative
de furt de la bancomate, toate aparþinând BRD din Cra-
iova. „În urma analizãrii materialului probator împre-
unã cu procurorul din cadrul Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, sub supravegherea cãruia se efec-
tueazã cercetarea penalã, s-a dispus începerea urmã-
ririi penale ºi punerea în miºcare a acþiunii penale îm-
potriva celor trei persoane.

În baza probatoriului administrat cei trei craioveni
au fost reþinuþi pe bazã de ordonanþã de reþinere pen-
tru 24 de ore, urmând sã fie prezentaþi magistraþilor
cu propunere de arestare preventivã”, a precizat pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, inspector principal Alin
Apostol. Asearã, craiovenii au fost prezentaþi Judecã-
toriei Craiova cu propunere de arestare preventivã pen-
tru 29 de zile.
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Aurel Gheorghiţă de la Podari e
fiul primarului Constantin Gheor-
ghiţă, aflat la al patrulea sau al cin-
cilea mandat, dacă mai are vreo
importanţă, fiindcă gospodăreşte
cum se cuvine localitatea, deveni-
tă un buzunar al Craiovei. Gheor-
ghiţă „cel mic” a luat-o pe drumul
lui în viaţă, la 34 de ani, de mai
multă vreme, şi dacă i-o fi fost mai
uşor ca altora n-o spune, dar şi aşa
dacă ar fi stat lucrurile, tot n-ar
avea mare relevanţă. Fiindcă s-a
apucat cu nădejde de agricultură

MIRCEA CANŢĂR

Aurel Gheorghiţă de la Podari s-a luat la
trântă cu truda-trudă şi zice că a răzbit-o!

şi nu se mai poate ajuta decât sin-
gur şi eventual de cei pe care se
bizuie. Lucrează peste o mie de
hectare de teren, deţine 5 tractoa-
re de puteri diferite, performante,
John Deere, şi o combină de ce-
reale produsă de ac eeaşi firmă
americană. Dar şi restul utilajelor
necesare. După vreo doi ani de
producţie, fără titlu experimental,
nu se arată nici încântat, nici de-
cepţionat. Mai degrabă îngândurat,
fiindcă sunt multe de făcut. Şi toate
trebuie făcute la vremea lor. Fără

întârziere. Pe nişte terenuri agri-
cole reci, predominant podzolice,
de mai slabă fertilitate ca altele din
câmpia Doljului, a scos-o mulţu-
mitor la capăt, dar nu se lasă în
ruptul capului şi are propriile lui
ţinte. Ştie destule despre marile
exploatări agricole ale ţării, dar şi
ale Doljului. Iarnă fiind, se repede
în câteva reprize pe zi la saivanul
de oi şi capre, unde are deja peste
100 de miei şi vreo 20 de iezi. De
la un efectiv matcă de circa 160
de oi şi 100 de capre. A cam aler-
gat după reproducători de rasă,
prin Bulgaria, prin Serbia, dar deo-
camdată nădăjduieşte să valorifice
de sărbătorile de Paşti peste 160
de miei. Dacă e rentabilă afacerea?
Şi da şi ba. Lâna n-are preţ, iar
subvenţia e doar de 400.000 lei
vechi, respectiv 300.000 lei pen-
tru o oaie şi o capră, dar dacă pro-
cesezi cum trebuie laptele şi obţii
o brânză de calitate, te poţi des-
curca. Încă se vinde bine. Va spori
efectivele existente din propria pră-
silă, va mai face infuzie cu exem-
plare din rase pure, spre a le mări
potenţialul, fiindcă toată producţia
secundară de la culturile cerealie-
re şi tehnice îşi găseşte astfel o

valorificare. La treaba asta cu oile,
îmi spune, tot secretul, sau unul
dintre ele, e... valoarea ciobanului.
„Pe al meu îl cheamă Florică Cre-
ţoiu şi face munca asta de la 10 ani.
E doctor în meseria lui. Ştie tot ce
se întâmplă la stână şi trudeşte din
zorii zilei până seara târziu, alături
de nevastă şi un ajutor”. Mieii
proaspăt fătaţi sunt vegheaţi în per-
manenţă, feriţi de curenţii reci, des-
părţiţi cu mamele lor de restul tur-
mei. Jur-împrejurul stânei nu se
zăresc, cât vezi cu ochii, decât pâl-

curi de albul zăpezii, ce se duce de
pe terenul frământat, pe care vege-
tează grâul şi germinează iarba. În-
tre truda-trudă şi o trudă mai uşoa-
ră, care aduce şi ea banul, Aurel
Gheorghiţă de la Podari a ales-o pe
cea dintâi. S-a luat la trântă cu ea şi
zice că a învins-o, simţind zilnic
sudoarea, când a spaimei că nu se
leagă lucrurile şi se năruie toată in-
vestiţia, când a soarelui care ia în
primire toată moşia administrată şi
pe Internet nu zăreşte vreun nor
aducător de ploaie.

Spitalele neacreditate ar putea
rămâne fără contract cu CAS

 În Dolj, în următorii doi ani,
nouă unităţi sanitare ar trebui să fie
acreditate, adică trei sferturi din cele
existente pe harta judeţului. Numai
anul acesta, în primul trimestru,
sunt programate pentru vizita repre-
zentanţilor Comisiei Naţionale de
Acreditare a Spitalelor  (CoNAS)
Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele
Brâncoveneşti” din Dăbuleni, Spi-
talul Clinic de Neuropsihiatrie din
Craiova şi Spitalul Municipal Cala-
fat. Apoi, în partea a doua a anului,
în trimestrul trei mai exact, este
programat Spitalul Clinic de Urgenţă
Militar „Dr. Ştefan Odobleja” din
Craiova, iar în ultimul trimestru al
lui 2014, Spitalul Clinic de Boli In-
fecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr.
Victor Babeş” Craiova şi Spitalul
de Psihiatrie din Poiana Mare. Anul
viitor, primul pe listă pentru acre-
ditare este chiar Spitalul Clinic Ju-
deţean de Urgenţă din Craiova, ur-
mat de Spitalul Clinic Căi Ferate şi
Spitalul Clinic Municipal „Filantro-
pia” din Craiova. Deocamdată, din-
tre spitalele publice doljene, echi-
pele de acreditare au trecut pe uni-
tăţile sanitare din Segarcea, Băileşti,
Filiaşi şi Leamna.

Unităţile sanitare cu paturi care nu vor fi acreditate până la sfârşitul anului 2015 nu vor
mai primi finanţare de la Casele de Sănătate. În prezent, doar de 77 de spitale cu paturi
dintr-un total de aproape 500 existente în ţară au primit acreditare.

Acreditarea se încheie în 2015
Procesul de evaluare a spitalelor

s-a dovedit a fi unul de durată. Ac-
ţiunea a început în anul 2011 şi se
va încheia abia în 2015. Fiecare
unitate sanitară a stabilit o dată la
care echipele de evaluatori trebuie
să ajungă. Iniţial, în procesul de
acreditare au fost înscrise 459 de
spitale, dintre care 74 de unităţi sa-
nitare private. Aceste spitale vor fi
evaluate în funcţie de opţiunile lor
pe durata primei perioade de acre-
ditare care durează cinci ani, între

2011 şi 2015. Procesul de acredita-
re a fost demarat în 2011 deoarece
standardele elaborate în iunie 2009
au fost aprobate prin ordin al mi-
nistrului Sănătăţii (conform preve-
derilor legale) abia în decembrie
2010. Tot atunci a fost aprobat şi
nivelul taxei de acreditare şi al taxei
de reevaluare, prin Ordinul preşe-
dintelui CoNAS nr. 152/2010, res-
pectiv 240 de lei pe pat valabil pen-
tru cinci ani cât durează un ciclu de
acreditare conform legii. Acredita-
rea spitalelor este valabilă cinci ani

şi după 2015, acest proces ar tre-
bui să se extindă şi să cuprindă şi
modul în care este acordată asis-
tenţa medicală pacienţilor. Experţii
vor putea verifica dacă spitalele au
tot ceea ce este necesar tratării bol-
navilor şi să propună măsuri de re-
mediere acolo unde sunt probleme.
Garanţie pentru calitatea
actului medical

Acreditarea ar trebui să reprezin-
te pentru bolnavi o garanţie a fap-
tului că în respectiva unitate sanita-
ră sunt asigurate condiţii de calitate
în ceea ce priveşte actul medical,
cazarea şi serviciile oferite. Pentru
aceasta, spitalele trebuie să se ra-
porteze la un standard unic de cali-
tate. De altfel, există o procedură
pentru a verifica anual spitalele care
sunt acreditate şi care mai au pro-
bleme de rezolvat şi dacă acestea
nu şi le rezolvă îşi vor pierde acre-
ditarea. Prin noua lege, spitalelor

care nu şi-au rezolvat problemele li
se va retrage acreditarea. Foarte
important este însă ca până la fine-
le anului 2015 spitalele să se acre-
diteze, în caz contrar riscă să nu
mai primească finanţare de la Ca-
sele de sănătate. Acest lucru nu în-
seamnă că se vor închide acele spi-
tale, ci pot primi finanţare privată.
Din punctul de vedere al reprezen-
tanţilor Comisiei Naţionale de Acre-
ditare a Spitalelor, există suficient
timp ca până la sfârşitul anului 2015
să fie finalizat procesul de acredita-
re pentru cele 500 de spitale pe baza
celor nouă standarde şi a aproxi-
mativ 2.100 de indicatori.

Acreditarea unităţilor sanitare
rămâne una dintre principalele teme
care îi preocupă pe managerii de
spitale. Deocamdată însă, potrivit
autorităţilor, două sisteme sunt
compatibile cu standardele Uniunii
Europene: es te vorba despre
SMURD şi de transfuzii.

RADU ILICEANU
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„În prezent, aceastã platformã
economicã este, practic, în între-
gime ocupatã. De îndatã ce timpul
va permite, o mare companie din
strãinãtate va începe lucrãrile la o
investiþie de peste 30 de milioane
de euro, pentru construirea unei
fabrici, ceea ce va încununa reu-
ºita acestui demers pe care l-am
iniþiat în urmã cu aproape 10 ani.
Ne bucurã faptul cã astfel se cre-
eazã noi posibilitãþi de angajare
pentru oamenii aflaþi în cãutarea
unui serviciu, mai ales cã, schiþând
un scurt bilanþ, vom vedea cã pro-
iectul de succes care se numeºte
Parcul Industrial Craiova a gene-
rat peste 1.000 de locuri de mun-
cã”, a precizat Ion Prioteasa.
„O prioritate o reprezintã
asigurarea utilitãþilor”

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj a subliniat faptul cã  acum
se fac pregãti pentru o a doua eta-
pã, în care se urmãreºte înfiinþa-
rea unui nou parc industrial, având
un important atu – se dispune de
propriile terenuri, la intrarea în
oraº, în partea de est, terenuri care
vor fi puse astfel mai bine în va-
loare. „Continuãm, totodatã, sã îi
sprijinim pe toþi cei care sunt inte-
resaþi sã investeascã în regiunea
noastrã ºi sã creascã oferta de
posturi pe piaþa muncii. Pentru a
pune în operã acest proiect, o prio-
ritate o reprezintã asigurarea utili-
tãþilor, motiv pentru care am avut
întâlnirea de astãzi, una foarte con-
structivã. Salutãm faptul cã atât
Distrigaz, cât ºi CEZ Distribuþie ºi-
au arãtat întreaga disponibilitate,
oferindu-ºi concursul pentru ali-
mentarea cu gaze naturale ºi ener-

Este de fapt a ºasea ediþie a târgului Contex
Valentine’s Day, organizat în ultimii ani în pe-
rioada ce cuprinde ºi ziua de 14 februarie. Anul
trecut, târgul a fost deschis ºi în preajma zilei
de 8 Martie, când s-a desfã’urat chiar ºi o tom-
bolã. În funcþie de vânzãrile din aceste zile,

Se contureazã proiectul unui nou parc industrialSe contureazã proiectul unui nou parc industrialSe contureazã proiectul unui nou parc industrialSe contureazã proiectul unui nou parc industrialSe contureazã proiectul unui nou parc industrial

A ºasea ediþie a Târgului Contex Valentine’s Day

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ)
Dolj, Ion Prioteasa, s-a întâlnit, ieri, la
Palatul Administrativ, cu reprezentanþi
ai companiilor Distrigaz Sud Reþele ºi
CEZ Distribuþie, pentru a discuta aspec-
te privind asigurarea utilitãþilor publi-
ce necesare noului parc industrial, care

va fi creat în vecinãtatea Aeroportului
Craiova. ªeful administraþiei doljene a
spus cã existã preocupare în ceea ce
priveºte demersurile care vizeazã dez-
voltarea acestei zone, mai ales cã exis-
tã un precedent favorabil în ceea ce
priveºte primul parc industrial.

gie electricã a noului parc indus-
trial. În aceastã zonã, din apropie-
rea aeroportului, pe un teren pus
la dispoziþie de Consiliul Judeþean,
compania CEZ s-a angajat sã con-
struiascã, prin eforturi proprii, o
staþie de transformare care, odatã
realizatã, va fi cea mai mare din
judeþul Dolj. Va fi acoperit, în acest
fel, necesarul de energie electricã
pentru noul parc industrial, precum
ºi pentru Aeroportul Craiova, un

obiectiv al Consiliului Judeþean Dolj
care a cunoscut o dezvoltare spec-
taculoasã în ultimii ani, ceea ce
presupune ºi o creºtere a consu-
mului”, a completat ºeful adminis-
traþiei doljene.
„Se va înregistra o creºtere
notabilã a necesarului de
energie electricã”

În egalã mãsurã, de aceastã
staþie de transformare vor putea
beneficia ºi investiþiile existente
în zona Cârcea – Pieleºti ºi, în

definitiv, chiar ºi cetãþenii care
locuiesc aici. „În continuare, vom
studia îndeaproape, împreunã cu
specialiºtii din cadrul CEZ, situa-
þia de la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, luând în con-
siderare faptul cã ºi în acest caz
se va înregistra o creºtere nota-
bilã a necesarului de energie elec-
tricã, odatã cu materializarea
principalelor proiecte prin care
urmãrim modernizarea ºi extin-

derea acestei unitãþi sanitare”, a
declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa. La
discuþiile desfãºurate joi, alãturi
de ºeful administraþiei doljene ºi
de vicepreºedintele Cristinel Io-
van au luat parte administratorul
public al judeþului, Florin Stan-
cu, directorul Parcului Industrial
Craiova, Marin Nicoli, arhitectul-
ºef al judeþului, Radu Pappa, pre-
cum ºi specialiºti din aparatul
propriu al consiliului judeþean.
Din partea Distrigaz Sud Reþele,

la întâlnire a participat ªtefan
Dumitrescu, iar CEZ Distribuþie
a fost reprezentatã de Matei Ion
ºi Silviu Zamfirache.
„Suntem în etapa în care
punem de acord unele aspecte
ºi documente”

La rândul sãu, vicepreºedintele
CJ Dolj, Cristinel Iovan, a afir-
mat cã, în perspectiva proiectu-
lui de realizare a celui de-al doi-
lea parc industrial, era necesarã
o întâlnire consultativã cu repre-
zentanþii societãþilor care se ocu-
pã de distribuþia energiei electri-
ce ºi a gazului natural. „Suntem
în etapa în care punem de acord
unele aspecte ºi documente, pen-
tru ca atât parcul industrial ºi
Aeroportul Craiova, cât ºi alþi
consumatori din acea zonã sã
poatã beneficia de aceste servicii
de utilitate publicã. Mã bucur sã
constat încã o datã cã am gãsit
atât în CEZ Distribuþie, cât ºi în
furnizorul Distrigaz doi parteneri
deschiºi, care ºi-au manifestat
întreaga disponibilitate pentru a
sprijini Consiliul Judeþean Dolj în
demersurile de a înfiinþa cel de-
al doilea parc industrial”, a subli-
niat Cristinel Iovan.
„În zona aeroportului CEZ
Distribuþie va face o investiþie
consistentã”

Vicepreºedintele CJ Dolj a mai
spus cã a fost o întrevedere be-

neficã, în care s-au discutat lu-
cruri concrete. „Deja ºtim cã în
zona aeroportului CEZ Distribu-
þie va face o investiþie consisten-
tã în construirea unei staþii de
transformare. Pe de altã parte,
foarte important pentru CJ Dolj
este ºi subiectul dezvoltãrii reþe-
lei de alimentare cu energie elec-
tricã a Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, cu atât mai
mult cu cât în perioada urmãtoa-
re vom investi în modernizarea
ºi extinderea Unitãþii de Primiri
Urgenþe, precum ºi în construi-
rea unei clinici de cardiologie in-
tervenþionalã ºi chirurgie cardio-
vascularã. ªi pe acest subiect am
gãsit deschidere din partea repre-
zentanþilor CEZ Distribuþie pen-
tru a identifica împreunã soluþiile
optime de rezolvare a acestei pro-
bleme“, a declarat vicepreºedin-
tele CJ Dolj Cristinel Iovan.

În cadrul întrevederii au fost
aduse în discuþie ºi câteva sesi-
zãri ale unor primari privitoare la
furnizarea utilitãþilor publice în lo-
calitãþile pe care le conduc. În-
tâlnirea, gãzduitã în sala de ºedin-
þe a CJ Dolj, se înscrie în seria
consultãrilor purtate între condu-
cerea consiliului judeþean ºi re-
prezentanþii echipei manageriale
a CEZ Distribuþie, consultãri la
care au participat, de-a lungul
timpului, directorul executiv Doi-
na Vornicu ºi Ion Dobrescu,
membru al directoratului.

Manifestarea expoziþionalã Contex, organizatã de Camera
de Comerþ ºi Industrie a judeþului Dolj, se aflã la prima ediþie
pe anul acesta. Organizatorii s-au gândit sã vinã în întâmpi-
narea domnilor ºi a doamnelor cu o ofertã diversificatã ºi
accesibilã la preþ ºi de Valentine’s Day.

târgul mai poate fi organizat ºi peste o lunã,
asta dacã atât comercianþii, cât ºi clienþii vor fi
mulþumiþi.

Târgul s-a deschis oficial miercuri, standu-
rile fiind montate în incinta Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova. El îºi va închide

porþile duminicã, dupã ora 14.00. Mulþi dintre
producãtorii veniþi din toate colþurile þãrii au
fãcut reduceri substanþiale la articolele de îm-
brãcãminte ºi încãlþãminte de iarnã, asta ºi pen-
tru cã sunt semne clare cã a venit primãvara ºi
lumea începe sã caute altceva.

Bijuteriile la mare cãutare...
La aceastã ediþie sunt 47 de producãtori.

George Moþãþãianu, director al Direcþiei Târ-
guri ºi Expoziþii din cadrul Camerei de Comerþ
ºi Industrie Dolj, spune cã se cam pãstreazã
aceastã prezenþã, mai mult, producãtorii îºi

menþin chiar ºi standurile, asta pentru cã oa-
menii care au trecut pe la târg au cumpãrat
produse, au vãzut cã sunt de calitate ºi revin.
În felul acesta sunt mai uºor de localizat co-
mercianþii. Cei mai mulþi producãtori sunt din
Ardeal, aceºtia vin de regulã cu îmbrãcãminte
ºi încãlþãminte din piele. La ediþia din acest an
au venit ºi comercianþi din Moldova, Bucu-
reºti ºi bineînþeles, din Craiova. Fiind un târg
destinat îndrãgostiþilor, ieri, craiovenii cãutau
în mod expres bijuterii, iar standul era destul
de generos: broºe, ineluºe cu pietricele, colie-
re, gablonþuri ºi cerceluºi asortaþi la coliere.
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Cel mai mare vis al segărceni-
lor este pe cale să se împlinească
anul acesta, după cum povesteş-
te primarul oraşului Segarcea, Ni-
colae Popa: masterplanul de apă
şi canalizare. Astfel, deşi criza
economică s-a făcut resimţită şi
în anul 2013, autorităţile locale din
oraşul Segarcea au reuşit să ducă
la bun sfârşit câteva investiţii ex-
trem de importante pentru comu-
nitate. “Anul 2013 a fost unul cu
foarte multe împliniri pentru mine,
ca primar al oraşului Segarcea,
dar şi pentru locuitori. Iar acum,
în 2014, segărcenii îşi vor vedea
realizat cel mai mare vis. Reţea-
ua de alimentare cu apă şi cea de
canalizare sunt o necesitate pen-
tru localitate, mai ales că, în urma
analizelor de laborator efectuate,
s-a stabilit că apa de la noi nu este

Masterplanul de apă şi canalizare,
un vis împlinit al segărcenilor

Chiar dacă nu este un oraş mare,
Segarcea accesează proiecte îndrăz-
neţe, care să asigure localnicilor
condiţii de trai mai bune, locuri de
muncă şi să atragă investitori. Auto-
rităţile locale sunt mulţumite de in-
vestiţiile din cursul anului trecut şi
sunt încrezătoare în cele care urmea-
ză să fie realizate în acest an, respec-
tiv dezvoltarea şi extinderea reţelei
de captare şi aducţiune a apei potabi-
le, canalizare, realizarea unui parc
fotovoltaic, precum şi amenajarea
unei zone de agrement în localitate.

Se reamenajează Parcul
„Domeniul Coroanei”

Un proiect de amploare, aprobat de Agenţia Fondului
de Mediu, în valoare de 800.000 lei, presupune reabilita-
rea şi extinderea Parcului „Domeniul Coroanei” Segar-
cea. „În primul rând, acest parc va continua parcul făcut
de rege între 1915-1920 şi, practic, făcea parte din an-
samblul Palatului Regal, care are o suprafaţă de cinci
hectare. Va avea o arhitectură nouă, cu alei modernizate.
Va fi introdus curent electric, vor fi amenajate terenuri
de joacă pentru copii, terenuri de odihnă pentru bătrâni.
Proiectul a fost aprobat, a fost plătită deja prima tranşă şi
în următoarele luni urmează să-l scoatem la licitaţie pen-
tru a demara lucrările”, a declarat edilul Nicolae Popa.

de o calitate
prea bună. De
câţiva ani voiam
să avem canali-
zare în tot oraşul

şi în acelaşi timp apă potabilă.
Acum, prin Masterplanul aprobat
de Consiliul Judeţean Dolj şi în
acelaşi timp cu sprijinul Ministe-
rului Dezvoltării, am intrat în acest
proiect cu întreaga suprafaţă de
intravilan a oraşului – 354 de hec-
tare – aducţiune apă, iar din cele
2.800 de gospodării din localita-
te, 2.600, vor avea canalizare.
Este un vis al segărcenilor de
multă vreme, pe cale să se reali-
zeze, pentru că lucrările au în-
ceput în anul 2013 şi sperăm că
se vor finaliza anul acesta”, a
spus primarul oraşului Segarcea,
Nicolae Popa.
Parcul fotovoltaic ar aduce
locuri de muncă şi bani
la bugetul local

În ceea ce priveşte parcul

fotovoltaic pe care o firmă de
profil din Bucureşti urmează
să-l realizeze în Segarcea, pri-
marul Nicolae Popa spune că
este încrezător că lucrările vor
fi demarate în acest an, ceea ce
înseamnă un plus la bugetul ora-
şului, dar şi locuri de muncă.
“Avem un proiect de amploare,
care vizează realizarea în zona
islazului, pe o suprafaţă de 146
hectare, a unui parc fotovoltaic.
Acesta este un obiectiv cuprins
în strategia de dezvoltare a lo-
calităţii şi reprezintă o alterna-
tivă pentru producerea energiei,
ce presupune protecţia mediu-
lui natural, costuri de producţie
reduse, o investiţie de viitor, pu-
tem spune. Terenul a fost con-
cesionat de o firmă din Bucu-
reşti şi o perioadă de timp nu
s-a întâmplat nimic, probabil din
lipsa fondurilor, dar ei şi-au plă-
tit contribuţiile, ceea ce înseam-
nă că au intenţii bune. Un parc
fotovoltaic ar însemna locuri de
muncă şi o redevenţă de apro-
ximativ 2 milioane lei noi în fie-
care an la bugetul localităţii”,
ne-a explicat Nicolae Popa, pri-
marul oraşului Segarcea.

Tot la capitolul realizări edi-
lul trece şi Casa de Cultură, a
cărei construcţie a început în
anul 2010 şi a fost inaugurată
cu mare fast în anul 2012. Clă-
direa este prevăzută cu sală de
spectacole de 350 de locuri, bi-
bliotecă şi sală de conferinţe, iar
în anul 2013 a fost dotată cu
mobilier.

Piaţă modernă pentru comercianţi
Autorităţile locale au grijă şi de comercianţii din locali-

tate. Drept dovadă stă faptul că în anul 2012 a fost inau-
gurată hala agro-alimentară din piaţa centrală a oraşului
Segarcea, iar anul trecut a fost dotată cu sistem de venti-
laţie. „În bugetul de venituri şi cheltuieli am prins de aceas-
tă dată modernizarea întregului ansamblul de pieţe, pen-
tru a crea un comerţ civilizat la nivelul oraşului Segar-
cea”, a explicat primarul Nicolae Popa.

Nicolae Popa
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021

Propus a se desfăşura pe par-
cursul stagiunii 2013-2014 cu scop
prevalent educativ, ciclul „10 con-
certe Beethoven” vizează familia-
rizarea tinerilor melomani cu cele
mai reprezentative creaţii ale com-
pozitorului Ludwig van Beethoven,
de la cele mai impresionante lucrări
concertante la capodoperele sim-
fonice şi vocal-simfonice. În ega-
lă măsură, evenimentul se adresea-
ză şi celor mai avizaţi iubitori ai
muzicii clasice, oferindu-le aces-
tora prilejul emoţionant al (re)în-
tâlnirii cu reputaţi dirijori şi solişti
concertişti, pentru care paginile be-
ethoveniene deţin o însemnătate
aparte în devenirea lor artis tică.
Concertul inaugural a fost prezen-
tat în data de 11 octombrie 2013.

Cel de astă-seară îl va avea la
pupitrul dirijoral pe londonezul Geor-
ge Jackson, bursier al mai multor
fundaţii şi absolvent a numeroase

Fantezie beethoveniană cu pianistul Răzvan
Dragnea, orchestra şi corul Filarmonicii „Oltenia”

Un nou evenime nt – al patrulea – din seria „10 con-
certe Beethoven” are  loc astă-seară la Filarmonica „Ol-
te nia”.  Este vorba de spre un concert vocal-simfonic ce
îl va readuce pe  această sce nă pe  tânărul pianist Răz-
van Dragnea, care,  în compania Orchestre i Simfonice
şi Coralei Academice ale instituţiei, vor interpreta Fan-
tezia în Do minor pentru pian,  cor şi orchestră, op.  80.
La pupitrul dirijoral: Ge orge Jackson, din Anglia, câş-

tigător, în 2012, al Premiului al I I- lea la Concursul Internaţional de Dirijat  „Jeune sses
Musicales” de la Bucure şti. De  asemenea,  publicul va mai pute a audia Simfonia a VIII-a în
Fa m ajor,  op.  93, şi Uvertura „Ruinele Atenei”,  op. 113. Concertul înce pe  la ora 19.00, iar un
bile t costă 15 lei (10 le i pentru e le vi,  s tudenţi ş i pensionari).

Următorul concert din ciclul „10 concerte Beethoven” va avea loc pe
data de 28 februarie şi va fi susţinut de Orchestra Simfonică a Filarmo-
nicii craiovene (dirijor: Ivan Iliev, din Bulgaria) şi de pianistul Vlad Dimu-
lescu. În program: Uvertura „Leonora” nr. 3, op. 72b; Concertul nr. 2
în Si bemol major pentru pian şi orchestră, op. 19; Simfonia a V-a în Do
minor, op. 67, „a Destinului”. În aceeaşi serie Beethoven veţi putea
audia, pe 28 martie, Simfonia a IV-a în Si bemol major, op. 60, şi
Concertul în Do major pentru vioară, violoncel şi pian, op. 56, în inter-
pretarea orchestrei conduse de Mihail Agafiţa, a soliştilor Radu Dunca
(vioară), Ştefan Cazacu (violoncel) şi Mihai Diaconescu (pian).

cursuri internaţionale de
măiestrie dir ijorală. Re-
cent a activat ca dirijor
asistent la Savannah Phil-
harmonic Orchestra, la
pupitrul căreia din 2010 a
evoluat frecvent în con-
certe. În iunie 2013 (Mu-
sikverein, Viena) a debu-
tat la pupitrul ORF (Öster-
reichischer Rundfunk),
dirijând în primă audiţie
austriacă lucrarea „Om-
bres” de Michael Jarrell. În actuala
stagiune debutează la Wiener Kon-
zerthaus ca dirijor al Ansamblului
„Platypus”, cu prilejul desfăşură-
rii Marathon V Festival for Young
Contemporary Music, urmând ca în
lunile de vară să participe la Festi-
valul de Muzică de la Aspen (Colo-
rado / S.U.A.).

Solistul serii este pianistul Răz-
van Victor Dragnea, licenţiat al

Universităţii Naţionale de Muzică
Bucureşti – Facultatea de Interpre-
tare Muzicală (promoţia 2003, cla-
sa de pian a conf. dr. Veronica Gaş-
par). În cadrul aceleiaşi prestigioa-
se instituţii de învăţământ muzical
superior a absolvit cursurile de mas-
ter (2004), în 2012 obţinând şi ti-
tlul de Doctor în Muzică. Din anul
1991, când a debutat în compania
Orchestrei Naţionale Radio Bucu-
reşti sub bagheta regretatului maes-

tru Iosif Conta, a concertat alături
de prestigioase orchestre simfo-
nice din ţară şi a colaborat cu di-
rijori renumiţi. Printre partenerii
săi de scenă îi amintim pe celebra
soprană Mariana Nic olesco, ală-
turi de care a partic ipat la mai
multe manifestări ar tistice (me-

morabil rămâne concertul de ina-
ugurare a Marelui Pian de Con-
cert „Steinway” donat de Maria-
na Nicolescu Ateneului Român)
şi pe violonistul George-Cosmin
Bănică, alături de care a susţinut
numeroase recitaluri.

MAGDA BRATU

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii trebuie să
trimită până la 1 iulie (data poştei) următoarele docu-
mente: o copie a certificatului de naştere, curriculum
vitae, două fotografii recente color (6 cm x 9 cm), o
recomandare a unui profesor cunoscut, buletinul de
înscriere completat cu programul definitiv şi confir-
marea achitării taxei de participare.

Documentele trebuie să fie trimise pe adresa Calea
Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 8, et. 2, sector 1, 010073,
Bucureşti, sau prin e-mail la artexim@rdslink.ro, cu
menţiunea «Pentru Concursul Internaţional „George
Enescu”». Fiecare candidat va primi confirmarea sau
refuzul până la data de 1 august. Taxa de participare
la concursul de pian, vioară şi violoncel este de 100
de euro, iar pentru compoziţie – 50 de euro/ lucrare.

Juriul decide câştigătorii pentru fiecare secţiune
a conc ursului şi îşi rezervă dreptul de a nu acorda
premii, deciziile ac estuia fiind definitive. În caz de

Înscrieri la Concursul Internaţional
„George Enescu” până pe 1 iulie

Concursul Internaţional „George Enescu” – secţiunile Violon-
cel, Compoziţie, Vioară şi Pian – se va desfăşura în perioada 8-
27 septembrie, în capitală. Evenimentul are loc în cadrul Festi-
valului „George Enescu” şi este deschis tuturor tinerilor, fără
deosebire de cetăţenie, născuţi după data de 1 august 1980.

paritate de opinii, dec izia preşedintelui este hotărâ-
toare.  Pentru fiecare secţiune de interpretare, pre-
miul I  valorează 15.000 de euro, premiul al II-lea –
10.000 de euro, iar premiul al III-lea – 5.000 de
euro. Pentru secţiunea c ompoziţie se acordă pre-
miul pentru secţiunea de muzică simfonică (10.000
de euro) şi premiul pentru sec ţiunea muzică de c a-
meră (7.000 de euro).

Ediţia din 2013 a Concursului Internaţional „Geor-
ge Enescu”, eveniment care trebuia să se desfăşoare
în timpul Festivalului „George Enescu”, a fost deca-
lată pentru aceeaşi perioadă a anului 2014, din motive
financiare, competiţia şi festivalul urmând să aibă loc,
începând de anul acesta, alternativ, o dată la doi ani.
Festivalul „George Enescu” este organizat de Arte-
xim, instituţie aflată în subordinea Ministerului Cultu-
rii, cu sprijinul Primăriei municipiului Bucureşti, prin
ArCuB, în colaborare cu Fundaţia Art Production.

Ministrul Educaţiei susţine reînfiinţarea
şcolilor profesionale

BRD îi creditează pe tineri pentru a deveni studenţi
ai Universităţii din Craiova

Remus Pricopie, ministrul Educa-
ţiei Naţionale, a declarat că 60% din
liceele din România sunt licee teore-
tice, în condiţiile în care procentul
acesta ar trebui ocupat de învăţămân-
tul profesional. Potrivit acestuia, o
şcoală profesională ar trebui construi-
tă în dialog cu industria dintr-o anu-
mită regiune, dar şi cu autorităţile
locale. Practic, as tfel de unităţi de
învăţământ trebuie să ţină cont de cerinţele agenţilor economici. Un lu-
cru minunat, dacă ne gândim că şcolile profesionale ar putea asigura
necesarul meseriaşilor de care parcurile industriale au nevoie ca de aer.
În cadrul evenimentului Romanian Business Leaders Summit Bucureşti,
ministrul Educaţiei a ţinut să precizeze că instituţia pe care o conduce a
reuşit în ultimii doi ani să crească numărul de acorduri cu diferite firme la
nivel naţional. Mai exact, de la 1.500 la 2.500 în anul şcolar în curs.

Reprezentanţii Universităţii din
Craiova semnează astăzi protocolul
de colaborare cu BRD Groupe So-
ciété Générale privind sprijinirea stu-
denţilor în vederea accesării credi-
tului special pentru finanţarea studii-
lor (taxe de şcolarizare). La eveni-
ment – care se desfăşoară cu înce-
pere de la ora 9.30, în Sala 420 – şi-
au anunţat participarea Radu Nea-
goe, director executiv BRD GSG,
Alina Brătescu, director persoane
fizice, şi Silviu Constantin, respon-
sabil Marketing al băncii.

„Astfel, Universitatea din Craio-
va face primul pas pentru a ajuta

tinerii care nu au posibilitatea
să urmeze cursurile unei fa-
cultăţi din cauza problemelor
de ordin financiar. Contractul
va fi unul tripartit: între Uni-
versitate, student şi bancă.
Universitatea va suporta o par-
te din dobânzile pe care în
mod normal ar trebui să le plă-
tească tinerii, iar creditul se va
face pe o perioadă de maxi-
mum 10 ani, timp în care stu-
denţii care accesează creditul
se vor stabiliza financiar şi vor fi
motivaţi să îşi găsească un loc de
muncă”, a precizat prof. univ. dr.

Cristiana Teodorescu, prorectorul
Universităţii craiovene.

ALINA DRĂGHICI
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Epidemie de gripã
în Ungaria

Centrul Naþional ungar de Epide-
miologie (OEK) a declarat, miercuri,
epidemie de gripã la nivel naþional.
În total, 17.000 de persoane au soli-
citat tratament medical pentru simp-
tome de gripã, în perioada 3-9 februa-
rie, a anunþat OEK, citând rapoarte
întocmite de medici. Centrul preci-
zeazã cã este vorba despre o creºte-
re cu 20% în comparaþie cu cazurile
înregistrate în sãptãmâna dinainte.
Existã diferenþe „substanþiale” între
regiuni, potrivit Centrului. Cel mai
mare numãr de pacienþi care s-a adre-
sat medicilor s-a înregistrat în zona
capitalei, Budapesta, ºi în judeþele
Pesta ºi Gyor-Moson-Sopron. Aici,
aproximativ 100.000 de pacienþi au
apelat la serviciile medicilor, potrivit
aceleiaºi surse.

Lavrov: Relaþiile
UE-Rusia au atins
„momentul
adevãrului”
în criza din Ucraina

Relaþiile dintre Uniunea Europea-
nã (UE) ºi Rusia au atins „momentul
adevãrului” în criza din Ucraina (care
se confruntã din noiembrie cu ample
manifestaþii de stradã), a apreciat ieri
ministrul rus de Externe, Serghei La-
vrov, acuzându-i pe occidentali cã
exercitã presiuni asupra Kievului.
„Putem spune cã relaþiile dintre Ru-
sia ºi Uniunea Europeanã au atins
momentul adevãrului. Reflectând la
motivele care-i împing pe unii dintre
partenerii noºtri occidentali sã (...)
acþioneze fãrã delicateþe, pentru a
include (Ucraina) în spaþiul lor geo-
politic, conduce inevitabil cãtre în-
trebãri fundamentale despre relaþiile
dintre Uniunea Europeanã ºi Rusia”,
a scris Lavrov într-un articol publi-
cat în ziarul „Komersant”.

Vânt puternic în Marea Britanie,Vânt puternic în Marea Britanie,Vânt puternic în Marea Britanie,Vânt puternic în Marea Britanie,Vânt puternic în Marea Britanie,
ger ºi furtunã de gheaþã în sudul SUAger ºi furtunã de gheaþã în sudul SUAger ºi furtunã de gheaþã în sudul SUAger ºi furtunã de gheaþã în sudul SUAger ºi furtunã de gheaþã în sudul SUA

Popularitatea preºedintelui Hollande
scade la 16% - nivel minim istoric

Fostul analist al Agenþiei Naþionale de Se-
curitate (NSA) a SUA, Edward Snowden, a
acceptat invitaþia Parlamentului European de a
rãspunde întrebãrilor eurodeputaþilor. El va da
explicaþii legislativului european nu într-o con-
ferinþã interactivã, aºa cum ceruserã deputa-
þii, ci într-o apariþie video înregistratã sau tran-
scrisã. Indicaþiile au fost trimise, de avocatul
lui Snowden, Comisiei pentru libertãþi civile a
PE, într-o scrisoare obþinutã de ziarul „El Pais”.
„Domnul Snowden este pregãtit sã contribuie
la o dezvãluire completã a situaþiei ºi sã ofere
rãspunsuri membrilor Comisiei pentru liber-
tãþi civile, justiþie ºi afaceri interne a Parlamen-
tului European”, dã asigurãri avocatul Wolfgang
Kaleck într-un text, fãrã antet sau semnãturã,
trimis de la Berlin legislativului european, în 6
februarie. În mesaj se aratã cã europarlamen-
tarii nu trebuie sã se aºtepte sã primeascã noi
informaþii, dar se precizeazã cã Edward Snow-
den este dispus sã vorbeascã despre „autenti-
citatea documentelor ºi despre practicile in-
stituþionale” ale NSA. Posibilitatea de a dialo-
ga cu fostul consultant CIA era condiþia ceru-
tã de eurodeputaþii din Partidul Popular Euro-

Snowden acceptã sã rãspundã
întrebãrilor Parlamentului European

Popularitatea preºedinte-
lui Franþei, François Hollan-
de, continuã sã înregistreze
valori minime istorice ºi a
ajuns la 16%, potrivit unui
sondaj de opinie publicat ieri
de versiunea francezã a pu-
blicaþiei „Huffington Post” ºi
„iTéle” ºi realizat de institu-
tul YouGov, transmite EFE.
Sondajul de opinie a fost re-
alizat prin Internet între 6 ºi
10 februarie, adicã înainte

ca ºeful statului francez sã efec-
tueze vizita oficialã în SUA pentru
a se întâlni cu preºedintele Barack
Obama. Potrivit aceluiaºi studiu,
principalul motiv de îngrijorare
pentru francezi este ºomajul, care
îi preocupã pe 31% dintre subiecþi,
urmat de impozite (18%) ºi dato-
ria ºi finanþele publice (10%). Re-
feritor la alegerile municipale, care
vor avea loc în Franþa în zilele de
23 ºi 30 martie, 63% dintre
subiecþi afirmã cã îºi vor stabili

opþiunea în funcþie de „provocãri-
le politicii locale”, iar 22% vor þine
cont de politica naþionalã. Sãptã-
mâna aceasta, un sondaj de opi-
nie realizat de TNS Sofres a arã-
tat cã Frontul Naþional (FN) a
atins cel mai înalt nivel al sãu de
popularitate, în condiþiile în care
34% dintre francezi spun cã
sprijinã ideile partidului de ex-
tremã dreaptã.

pean pentru a vota în favoarea acestei inter-
venþii. Rãspunsul dat de avocatul lui Snowden
- care a invocat motive de securitate pentru
ca clientul sãu sã nu vinã în aulã ori sã se co-
necteze direct - va modifica probabil votul
PPE, care se va opune acum acestei interven-
þii. Se prevede însã ca ceilalþi europarlamen-
tari din LIBE (social-democraþi, liberali, verzi
ºi comuniºti) sã-ºi dea avizul pentru interven-
þia lui Snowden, indiferent de formatul aces-
teia. Acestea vor fi primele
explicaþii pe care Edward
Snowden le va oferi unei in-
stituþii europene. Iniþiativa de
a i se da drept de cuvânt în
Parlamentul European celui
care s-a aflat la originea unor
scurgeri de informaþii despre
spionajul practicat de SUA  la
nivel mondial a iritat profund
Washingtonul, care îl consi-
derã pe fostul analist un trã-
dãtor ºi un infractor. Iniþiati-
va a suscitat deja protestele
congresmenilor americani,

care au venit la sfârºitul anului trecut la Bru-
xelles pentru a prezenta propria versiune a fap-
telor. Coordonatorii grupurilor parlamentare în
LIBE se vor reuni la 18 februarie pentru a de-
cide data ºi formatul pe care i-l vor propune
lui Snowden ºi pe care LIBE o va supune vo-
tului a doua zi. Intervenþia nu va putea avea
loc înainte de 12 martie, când toþi eurodepu-
taþii vor trebui sã decidã dacã este sau nu
oportun sã-l asculte pe fostul angajat al CIA.

Peste 300.000 de locuinþe au rãmas, mier-
curi, fãrã curent electric, în Marea Britanie ºi
Irlanda, din cauza intemperiilor care au deter-
minat închiderea ºcolilor în mai multe regiuni
ºi anularea a zeci de zboruri în ambele state,
relateazã „Belfast Telegraph” ºi BBC News on-
line. În Marea Britanie, unde rafalele de vânt
puternice nu înceteazã din noiembrie 2013, fãrã
energie electricã au rãmas aproximativ 75.000
de locuinþe, 52.000 dintre acestea aflându-se
în Þara Galilor. În regiune, pentru a face faþã
intemperiilor, au fost mobilizaþi peste 1.000 de
militari. Potrivit postului de televiziune Sky
News, daunele materiale provocate de intem-
perii ar putea depãºi un miliard de lire sterline
(aproximativ 1,2 miliarde euro). Totuºi, în Ir-
landa situaþia este mai gravã. Acolo, din cauza
ploilor abundente ºi a rafalelor de vânt foarte
puternice, care ating o vitezã de pânã la 177 de

kilometri pe orã, fãrã curent electric au rãmas
peste 260.000 de case. Aceasta este cea mai
gravã panã de curent electric din Irlanda în ul-
timii 15 ani. Printre cele mai afectate localitãþi
se numãrã Cork, Kerry ºi Clare. În Kilkenny ºi
Limerick locuitorii au fost rugaþi sã nu iasã din
case. Cod roºu a fost emis în comitatele Lein-
ster, Munster ºi Connacht. „Furtunile de astãzi
(miercuri) au cauzat daune materiale semnifi-
cative. Încercãm sã gãsim o soluþie pentru
aceastã situaþie”, a declarat Jerry O’Sullivan,
reprezentantul companiei de furnizare a ener-
giei electrice Power supplier ESB Networks.
Din cauza rafalelor de vânt care au doborât la
pãmânt arbori, zeci de drumuri au rãmas blo-
cate pe întregul teritoriu al þãrii, iar transportul
public a fost perturbat, potrivit cotidianului „The
Irish Times”. Traficul feroviar ºi cel aerian, de
asemenea, au fost afectate. Astfel, trenurile din
Dublin ajung cu mari întârzieri, iar aeroporturi-
le din Cork ºi Shannon au fost închise. De
asemenea, mai multe zboruri au fost anulate
pe aeroportul din Dublin. Potrivit serviciilor
meteorologice locale, în weekend situaþia ar
putea sã se agraveze, din cauza unor noi
furtuni.

Sudul Statelor Unite ale Americii se con-
fruntã cu încã o furtunã de gheaþã, cãderi
masive de zãpadã ºi temperaturi foarte scã-
zute, care au transformat ºoselele în pati-
noare periculoase ºi au lãsat zeci de mii de
oameni fãrã electricitate, a informat ieri „Los

Angeles Times”. Furtuna, care s-a extins din-
spre statele Texas, Mississippi ºi Alabama cã-
tre Carolina de Sud ºi Carolina de Nord, a fost
apreciatã în termeni aproape apocaliptici de
cãtre Serviciul Naþional de Meteorologie al SUA,
care a calificat aceste condiþii meteo drept „un
eveniment de proporþii istorice”. Cel puþin ºase
oameni au murit în statele Texas ºi Mississippi,
iar în nord-estul statului Alabama au fost trimi-
se douã autovehicule de depanare de la Garda
Naþionalã pentru a ajuta la deblocarea autostrã-
zii interstatale 65. Furtuna se îndrepta spre nord
pe parcursul zilei de ieri, cãderile de zãpadã de
15 - 30 de cm urmând sã afecteze Washington
D.C., zona metropolitanã New York ºi New
England. Multe zboruri înregistrau întârzieri
în condiþiile deplasãrii furtunii cãtre nord. Ae-
roporturile din Washington, Philadelphia, New
York ºi Boston au anunþat deja anularea a
peste 1.000 de zboruri pentru ziua de ieri.

Italia:
Enrico Letta ºi-a
anunþat demisia

Aflat în fruntea unui guvern de
coaliþie, din aprilie 2013, Enrico
Letta ºi-a anunþat intenþia de a-ºi
înainta astãzi demisia preºedintelui
Georgio Napolitano. Gestul survi-
ne ca urmare a deciziei Direcþiei
Naþionale a Partidului Democrat, al
cãrui lider, Matteo Renzi, a cerut
urgentarea reformelor.

ULTIMA ORÃ
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09:00 Jocurile Olimpice de Iarnã
Soci 2014

10:00 Jocurile Olimpice de Iarnã
Soci 2014

12:30 Tribuna partidelor
parlamentare

13:00 Parlamentul României
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:30 Jocurile Olimpice de Iarnã

Soci 2014
17:00 Olimpiada veseliei
17:25 Legendele palatului:

Pictorul de la curte
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 Sport
19:00 Jocurile Olimpice de Iarnã

Soci 2014
21:30 Telejurnal
22:30 Capcanele seducþiei
00:30 Jocurile Olimpice de Iarnã

Soci 2014
02:15 Jocurile Olimpice de Iarnã

Soci 2014 (R)
04:55 Descoperã Europa ta! (R)
05:25 Imnul României
06:00 Pe scurt despre orice

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

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
10:30 M Magazin (R)
11:00 Televiziunea, dragostea

mea (R)
12:00 Mariana Nicolesco -

Festivalul ºi Concursul Naþional al
Liedului Românesc

13:00 Cãlãtorii în lumea teatrului
cu George Banu

13:25 Jocurile Olimpice de iarnã,
Sochi 2014

14:50 Poate nu ºtiai
15:00 Rezistenþa prin culturã (R)
15:50 5 minute de istorie
16:00 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
21:45 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
23:00 Ora de ºtiri
00:10 Împotriva sorþii
01:30 Rock în parc
02:20 Mariana Nicolesco -

Festivalul ºi Concursul Naþional al
Liedului Românesc (R)

03:15 Zilele Culturii Ruse (R)
04:05 Codul Bibliei (R)
04:55 Cãlãtorii în lumea teatrului

cu George Banu (R)
05:20 Mesager
06:00 Ora de ºtiri (R)
06:55 Imnul României

07:40 Pe platourile de filmare
08:10 Yoko
09:50 Marley & Me: The

Puppy Years
11:15 Adio, dar rãmân cu tine!
13:05 Jesse Stone: O moarte

suspectã
14:35 Rugul aprins
16:05 Vreau sã fiu mare
17:50 Talismanul norocos
19:30 Filme ºi vedete
20:00 At Middleton
21:40 Maria
22:00 Camarazi de rãzboi
23:15 Terapie specialã
00:50 Aurul negru
02:55 Monºtrii 4
04:30 Anchetã în interesul

familiei
06:00 Viaþa lui Pi

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Lecþii de viaþã (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Masterchef
16:00 La Maruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Maruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
23:00 Sus, în aer
01:15 Lecþii de viaþã (R)
02:45 Sus, în aer (R)
04:30 La Mãruþã (R)

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 Forta 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)
05:15 Doctorul casei (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

07:30 Cum sã pierzi banii Mafiei
(R)

09:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

10:00 Cum am cunoscut-o pe
mama voastrã (R)

11:00 Doi bãieþi ºi o fatã (R)
12:00 Ia banii ºi fugi (R)
13:00 Aventurile lui Jackie Chan
13:30 La Mãruþã
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)
18:30 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
20:00 Un tãtic grozav
22:00 Montana
00:00 Prison Break

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 G.I. Joe: Ascensiunea

Cobrei
23:00 Spectacol la comandã
01:00 G.I. Joe: Ascensiunea

Cobrei (R)
03:00 Knight Rider
03:45 Acces direct (R)

06:00 Observator

08:30 Campionul
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Inima nu respectã reguli
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Pe banii pãrinþilor (R)
21:30 Furtunã, peripeþii ºi...

dragoste
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 Inima nu respectã reguli

(R)
06:45 Neveste de piloþi

07:00 Vacanþã ºi terapie
08:00 Regina cumpãrãturilor
09:30 Mediumul (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 Iubiri secrete
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)

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
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 Super-

stars
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07:30 Apostrophes
08:30 Clubul desenelor

animate
09:00 Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
10:00 Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
12:30 Esenþe
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:30 Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
17:00 Exclusiv în România
17:50 Teleenciclopedia
18:45 Sport
19:00 Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
21:30 Telejurnal
22:30 Oraºul tãcerii
00:30 Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
02:15 Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
03:55 Sport
04:08 Profesioniºtii... cu

Eugenia Vodã
05:00 Esenþe
05:30 Teleshopping
06:00 Teleenciclopedia

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Ferma (R)
08:30 Magazin UEFA Cham-

pions League 2013-2014
09:00 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
11:20 Cãlãtorii în lumea teatrului

cu George Banu (R)
11:50 Filler Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
12:00 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Memorialul durerii
17:00 Secolul XX, un veac prea

scurt
18:00 Cãlãtorii în lumea teatrului

cu George Banu
18:30 S.O.S Teatrul Evreiesc !
19:30 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
21:20 Clipe decisive
23:00 "Fata din vis" - concert

Felicia Filip ºi invitaþii sãi
00:00 Filler Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
00:10 Împotriva sorþii
01:30 Rock în parc
02:20 Clipe decisive (R)
03:50 Secolul XX, un veac prea

scurt (R)
04:40 Poate nu ºtiai
04:55 Cãlãtorii în lumea teatrului

cu George Banu (R)

08:05 Aventuri la firul ierbii
09:40 Bursa
11:00 Steaua Laurei ºi monºtrii

din vis
12:05 Jimmy ºi Hope
12:30 Lorzii din Dogtown
14:20 Rugul aprins
15:35 Viaþa lui Pi
17:40 Paradisul spulberat
19:35 Jimmy ºi Hope
20:00 Salutare, doamnelor!
20:30 Secþia de geriatrie
21:00 Rãmâi cu mine
21:50 Primul an de cãsnicie
23:25 Prometheus
01:25 Pactul
02:55 Complicii
04:30 S-a nãscut o vedetã?
06:00 Comoara lui Curly

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

York
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 La Mãruþã (R)
14:45 Urãsc Ziua Îndrãgostiþilor
16:30 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 S-a furat un tren 123
22:30 Omul Pãianjen
00:45 S-a furat un tren 123 (R)
02:30 Omul Pãianjen (R)
04:30 Morocãnoºii (R)
06:15 Gossip Girl: Intrigi la New

York (R)

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)
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii (R)
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 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)
05:15 Intrigi ºi seducþie (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

08:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

09:00 Cum am cunoscut-o pe
mama voastrã (R)

10:00 Norii negri (R)
11:00 Doi bãieþi ºi o fatã (R)
12:00 Ia banii ºi fugi (R)
13:00 În pielea celuilalt
15:00 Doi bãieþi ºi o fatã
16:00 Cea mai frumoasã ºcoalã
17:00 Un tãtic grozav (R)
19:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
20:00 Rezerve de lux
22:00 Don Juan DeMarco
00:00 Prison Break
01:00 Cititorii de oase
01:45 Don Juan DeMarco (R)
03:15 Prison Break (R)
04:00 Cititorii de oase (R)
04:45 Lumea Pro Cinema

09:00 Declaraþie de dragoste
11:00 Alex ºi Emma

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 Te cunosc de undeva
23:30 Elisabeth
02:15 Strãini printre noi

03:00 FamiliaDA (R)
03:30 Declaraþie de dragoste

(R)

05:10 America's Funniest Home
Videos

06:00 Observator

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 Furtunã, peripeþii ºi...

dragoste (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)
04:45 Pastila de râs (R)
05:15 Campionul (R)
06:45 Neveste de piloþi

07:00 Cu lumea-n cap (R)
08:00 Schimb de mame (R)
09:30 Secrete de stil
10:30 Sport, dietã ºi o vedetã
11:00 Kiss Cinema
11:30 Iubire regãsitã
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 Frumoasa veneþianã
22:30 Dupã faptã ºi rãsplatã
23:30 Anchetã militarã
01:30 Iubiri secrete (R)
03:00 Focus (R)
03:30 Kiss Cinema (R)
04:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Luana Show (R)

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

Nori": Daniel Ghiþã - Brice Guidon
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Te doare mintea!
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TVR 1

DUMINICÃ - 16 februarie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Pro patria
07:30 Universul credinþei
09:00 Jocurile Olimpice de Iarnã

Soci 2014
10:00 Jocurile Olimpice de Iarnã

Soci 2014
12:30 În grãdina Danei
13:00 Ultima ediþie
14:00 Telejurnal
14:30 Jocurile Olimpice de Iarnã

Soci 2014
17:00 Jocurile Olimpice de Iarnã

Soci 2014 (R)
18:15 Lozul cel mare
18:45 Sport
19:00 Jocurile Olimpice de Iarnã

Soci 2014
21:30 Telejurnal
22:30 Dracula
00:30 Jocurile Olimpice de Iarnã

Soci 2014
02:15 Jocurile Olimpice de Iarnã

Soci 2014 (R)
05:15 Sport (R)
05:25 Imnul României
06:00 Telejurnal Matinal

08:00 Popasuri folclorice
09:00 Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
11:20 Cãlãtorii în lumea

teatrului cu George Banu
11:50 Filler Jocurile Olimpice

de iarnã, Sochi 2014
12:00 Fram
13:00 Pescar hoinar
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Drum în penumbrã
15:50 Filler Jocurile Olimpice

de iarnã, Sochi 2014
16:00 Rezistenþa prin culturã
16:45 Poate nu ºtiai
17:00 Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
20:55 Angela merge mai

departe
22:20 Lumini ºi umbre
23:30 O scrisoare pierdutã
01:55 Drum în penumbrã (R)
03:30 "Fata din vis"
04:25 Pescar hoinar
04:55 Cãlãtorii în lumea

teatrului cu George Banu
05:20 Mesager
06:00 Descurcãreþii: în Cuba

se gãsesc de toate
06:55  Imnul României

07:55 În cãutarea lui Sugar
Man

09:20 Epoca de gheaþã 4:
Continente în derivã

10:50 Hai sã facem schimb!
12:25 Hannah face legea
13:55 Bãi, care mi-ai ºutit

maºina?
15:20 Rugul aprins
16:40 Loviturã cu efect
18:30 Untul
20:00 Rãmâi cu mine
20:50 Argo
22:55 Detectivii din Louisiana
23:55 Camarazi de rãzboi
01:10 Ultima razie
03:00 Luptând cu focul
04:35 South Park: Mai mare,

mai lung ºi necenzurat
06:00 Loviturã cu efect

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Urãsc Ziua Îndrãgostiþilor

(R)
12:00 Gossip Girl: Intrigi la New

York
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Danseazã cu mine
16:30 Maverick
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Terminator - Salvarea
22:30 Cartierul crimei
00:15 Terminator - Salvarea (R)
02:15 Cartierul crimei (R)
04:00 Promotor (R)
04:30 Danseazã cu mine (R)

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 Forþa destinului (R)
03:45 Friendzone (R)
04:15 Doamne de poveste (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

08:15 În pielea celuilalt (R)
10:15 Descoperã România (R)
10:45 Promotor
11:15 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã (R)
12:15 Doi bãieþi ºi o fatã (R)
13:15 Cea mai frumoasã

ºcoalã (R)
14:15 Lumea Pro Cinema
14:45 Zoom în 10
15:00 Doi bãieþi ºi o fatã
16:00 Cea mai frumoasã

ºcoalã
17:00 Spion fãrã voie (R)
19:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
20:00 ªoricelul familiei
22:00 Blestem din trecut
00:00 Prison Break
01:00 Cititorii de oase
01:45 Blestem din trecut (R)
03:15 Prison Break (R)
04:00 Cititorii de oase (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A. M.

09:00 Buletin de Bucureºti

11:00 Te Pui Cu Blondele (R)

13:00 Observator

13:15 Te cunosc de undeva

(R)

16:00 Observator

16:15 SuperBingo Metropolis

19:00 Observator

19:45 FamiliaDA

20:30 Minus 25 grade

23:00 Picat din cer

01:30 Observator (R)

02:15 Buletin de Bucureºti (R)

03:45 Minus 25 grade (R)

06:00 Observator

08:30 Campionul

09:45 Pastila de râs (R)

10:30 Teo Show (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 Dispariþie

00:00 ªtirile Kanal D (R)

01:00 D-Paparazzi (R)

01:45 Ochii din umbrã (R)

03:00 Dispariþie (R)

04:45 Neveste de piloþi (R)

05:30 Pastila de râs (R)

07:00 Euromaxx

08:00 Anchetã militarã (R)

09:30 Casa: construcþie ºi

design

10:30 Cu lumea-n cap

11:00 Levintza prezintã

12:00 Luana Show

13:00 Dupã faptã ºi rãsplatã

(R)

14:00 Mondenii (R)

15:00 Cireaºa de pe tort (R)

16:00 Killer Karaoke (R)

17:00 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 Anchetã militarã

01:30 Melodie de-o searã

03:00 Iubiri secrete (R)

04:30 Focus (R)

05:00 ªi eu m-am nãscut în

România (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 10 ani de Local Kombat!
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Te doare mintea!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 ªtiri Sport.ro

TVR 1

LUNI - 17 februarie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

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
18:30 Întrebãri ºi rãspunderi
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 Maºini, teste ºi verdicte
00:10 Hesher
02:00 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014

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

Tãrâmul dintre vânturi
08:20 Legendele palatului:

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Madagascar ºi febra

safirului
10:00 Filler Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
12:00 Lumea azi
12:30 Naturã ºi sãnãtate
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
13:50 Filler Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
14:00 Cap compas
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Academicienii
15:50 5 minute de istorie
16:00 Prinþesa sãbiilor
17:00 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
20:45 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
22:45 Filler Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
23:00 Ora de ºtiri
00:10 În seara premierei
02:35 Islay-Secretul whiskyului
03:30 "Fata din vis"
04:25 Secolul XX, un veac prea

scurt

07:50 Un pisoi la Hollywood
09:05 Untul
10:35 Cine eºti tu domnule

Michael Sanders
12:15 Argo
14:20 Jurnalul unei femei

furioase
16:15 Pãrinþi vs bunici
18:00 Jesse Stone: O moarte

suspectã
19:30 Pe platourile de filmare
20:00 Valul întunecat
22:00 Detectivii din Louisiana
23:00 Extra' pazã-n cartier
00:40 Jack Reacher. Un glonþ la

þintã
02:50 Furios ºi iute în viteza

a 5-a
05:00 Detectivii din Louisiana
06:00 Trei fugari

07:00 ªtirile Pro Tv
10:15 Maverick (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Miracol pe munte
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Anaconda 2 - Goana

dupã Orhideea Blestematã
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to Me
00:00 Las fierbinþi (R)
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Anaconda 2 - Goana

dupã Orhideea Blestematã (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:30 Lie to Me (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:15 Suflet de gheaþã (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 O noua viaþã (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 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)

08:30 Promotor (R)
09:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã (R)
10:00 Doi bãieþi ºi o fatã (R)
11:00 Cea mai frumoasã ºcoalã

(R)
12:00 Aventurile lui Jackie Chan
12:30 La Mãruþã
15:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
16:00 Cea mai frumoasã ºcoalã
17:00 Spion fãrã voie (R)
19:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 O crimã perfectã
00:15 Prison Break
01:15 Cititorii de oase
02:00 Secretele tãcerii

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 iComedy

22:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Nikita

03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

08:30 Campionul

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Inima nu respectã reguli

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 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)

06:45 Poveste de familie

07:00 Vacanþã ºi terapie

08:00 Regina cumpãrãturilor

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 Iubiri secrete

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 Trãsniþi din NATO

00:30 Mediumul

01:30 Eurobox (R)

02:00 Frumoasa Ceci

03:30 Focus (R)

04:00 Iubiri secrete (R)

05:30 Trãsniþi din NATO (R)

06:00 Trãdaþi în dragoste

06:30 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 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 Super-

stars
01:30 Regii KO-ului
02:00 Wrestling SMACK
03:00 Fotbal: Rezumate Olanda
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TVR 1

MARÞI - 18 februarie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
10:00 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:30 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
17:00 Olimpiada veseliei
18:05 Legendele palatului:

Pictorul de la curte
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
19:40 Clubul celor care

muncesc în România
20:00 Telejurnal
21:00 Studio fotbal UEFA

Champions League
21:40 Bayer Leverkusen-PSG
23:50 Rezumat UEFA Cham-

pions League
00:40 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
02:30 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
04:20 Sport
04:35 Interes general

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
11:00 FILIT-Iaºi 2013
12:00 Cãlãtorii în lumea teatrului

cu George Banu
12:30 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Memorialul Durerii - o

istorie care nu se învaþã la ºcoalã
15:50 5 minute de istorie
16:00 Prinþesa sãbiilor
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Televiziunea, dragostea mea
18:00 Media Music Awards 2013
19:00 Madagascar ºi febra

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

Circ de la Monte-Carlo
21:30 M MAGAZIN
22:00 În numele copilului
23:00 Ora de ºtiri
00:10 Împotriva sorþii
01:35 Concertele Festivalului

George Enescu
02:25 Pãmântul ºi locuitorii sãi
03:20 FILIT-Iaºi 2013

07:35 Pãrinþi vs bunici
09:20 Jesse Stone: O moarte

suspectã
10:50 Trei bãrbaþi ºi un

bebeluº
12:35 Yoko
14:15 Oameni ca noi
16:10 Barcelona
17:50 Iron Man - Omul de

oþel 3
20:00 Premiile Bafta 2014
22:05 Dezmostenitii din Little

Odessa
23:45 Rãmâi cu mine
00:30 Spartacus: Nisip

însângerat
01:25 Spartacus: Nisip

însângerat
02:15 Spartacus: Nisip

însângerat
03:10 Staþia numerelor
04:40 Bona
06:00 Oameni ca noi

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Miracol pe munte (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 America în carantinã
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 O sãptãmânã nebunã (R)
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Masterchef (R)
04:30 Lie to Me (R)
05:30 La Mãruþã (R)

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 Chemarea inimii
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 Intrigi ºi seducþie (R)

08:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

09:00 Acasã în bucãtãrie
10:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã (R)
11:00 Cea mai frumoasã ºcoalã

(R)
12:00 Aventurile lui Jackie Chan
12:30 La Mãruþã
14:00 Lumea Pro Cinema (R)
14:30 Zoom în 10
14:45 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
15:45 Cea mai frumoasã ºcoalã
16:45 La bloc (R)
18:45 Norii negri
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Morocãnoºii
00:15 Prison Break
01:15 Cititorii de oase
02:00 Morocãnoºii (R)
03:45 Prison Break (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 În timp

22:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 În timp (R)

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

08:30 Campionul

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Inima nu respectã reguli

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Feriha

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Teo Show (R)

03:15 WOWBiz (R)

04:45 Pastila de râs (R)

05:15 Inima nu respectã reguli

(R)

06:45 Poveste de familie

07:00 Vacanþã ºi terapie

08:00 Regina cumpãrãturilor

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 Iubiri secrete

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. la munte ºi la mare

22:00 Mondenii

22:30 Trãsniþi din NATO

23:15 Focus Monden

23:45 Trãsniþi din NATO

00:30 Mediumul

01:30 Frumoasa Ceci

03:00 Focus (R)

03:30 Iubiri secrete (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Trãdaþi în dragoste

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 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

TVR 1

MIERCURI - 19 februarie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
10:00 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
12:30 Maºini, teste ºi verdicte
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:30 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
17:00 Olimpiada veseliei
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
01:20 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
04:20 Oameni care au schimbat

Lumea
04:35 Biziday
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping
06:00 Telejurnal matinal

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
11:00 Destine ca-n filme
12:00 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
12:30 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 D’ale lu’ Miticã
15:50 5 minute de istorie
16:00 M MAGAZIN
16:30 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
21:35 M MAGAZIN
22:00 În numele copilului
23:00 Ora de ºtiri
00:10 Împotriva sorþii
01:20 Duelul viorilor
02:15 Pãmântul ºi locuitorii sãi
03:15 Concertele Festivalului

George Enescu
04:05 M MAGAZIN
04:30 Ferma
05:20 Mesager
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

07:50 Iron Man - Omul de
oþel 3

10:00 La nebunie!
11:30 Premiile Bafta 2014
13:30 Contesa de gheaþã
15:45 Frankenweenie
17:10 Un Halloween de pominã
18:35 Jimmy ºi Hope
19:00 Salutare, doamnelor!
19:30 Secþia de geriatrie
20:00 Rãmâi cu mine
20:50 Argo
22:55 Detectivii din Louisiana
23:55 Apariþia
01:15 Ceaþa
02:55 Þinutul gheþurilor
04:35 Ultima misiune
06:00 Frankenweenie

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 America în carantinã (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Zidul secretelor
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Preþul Rãzbunãrii
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to Me
00:00 Preþul Rãzbunãrii (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Masterchef (R)
05:30 La Mãruþã (R)

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)
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)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

08:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

09:00 Norii negri (R)
10:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã (R)
11:00 Cea mai frumoasã ºcoalã

(R)
12:00 Aventurile lui Jackie Chan

(R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Descoperã România (R)
14:30 Zoom în 10
14:45 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
15:45 Cea mai frumoasã ºcoalã
16:45 La bloc (R)
17:45 M.A.S.H. (R)
18:45 Norii negri
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Poºtaºul
01:45 Prison Break
02:30 Cititorii de oase

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

11:40 Teleshopping

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Te Pui Cu Blondele

22:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Te Pui Cu Blondele (R)

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

08:30 Campionul

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Inima nu respectã reguli

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Suleyman Magnificul (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)

06:45 Poveste de familie

07:00 Vacanþã ºi terapie

08:00 Regina cumpãrãturilor

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 Trãsniþi din NATO

00:30 Mediumul

01:30 Frumoasa Ceci

03:00 Focus (R)

03:30 Iubiri secrete (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 Trãdaþi în dragoste

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 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
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Filmele din perioada 15.02 - 20.02.2014

Ruleazã la orele: 12:00;

14:00; 18:00

Gen film: Dramã

Cu: Ioana Anastasia Anton,

Maia Morgenstern, Tudor

Istodor, Anastasia Dumi-

trescu

Regizor:

Alexandru Maftei

Nimfomana
Vol. II

Ruleazã la orele: 15:15;

20:00

Gen film: Dramã

Cu: Charlotte Gain-

sbourg, Stellan Skar-

sgard, Uma Thurman,

Shia LaBeouf

Regizor:

Lars von Trier

DOMNIªOARA CHRISTINA

Ruleazã la orele: 14:00
Proiecþie: 3D
Gen film: Acþiune, Animaþie,
Comedie

Eroii monumentelor

Ruleazã la orele: 16:30
Proiecþie: 2D
Gen film:Acþiune, Biografic,
Dramã, Rãzboi

Poveste de iarnã

Ruleazã la orele: 10:30
Proiecþie: 2D
Gen film: Dramã, Fantastic,
Mister, Dragoste

Academia vampirilor

Ruleazã la orele: 21:15
Proiecþie: 2D
Gen film:Acþiune, Comedie,
Fantastic, Horror, Mister

JOI - 20 februarie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

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 Când se zideau catedralele
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:50 Lozul cel mare
17:45 Ora de business
18:40 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

03:30 Sport
04:35 Ora de business
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping
06:00 Telejurnal matinal

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

Tãrâmul dintre vânturi
08:20 Legendele palatului:

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Caviarul, comoara din

Iran
10:00 Prinþesa sãbiilor
10:50 Secrete îngropate
11:30 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 Pescar hoinar
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Ferma
15:50 5 minute de istorie
16:00 Prinþesa sãbiilor
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
21:20 Filler Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
21:30 M MAGAZIN
22:00 În numele copilului
23:00 Ora de ºtiri
00:10 Împotriva sorþii
01:20 Concertele Festivalului

George Enescu
02:15 Caviarul, comoara din

Iran
03:10 Memorialul Durerii - o

istorie care nu se învaþã la ºcoalã
04:05 M MAGAZIN
04:30 D’ale lu’ Miticã
05:20 Mesager

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
21:20 Bona
22:45 Riposta
23:35 Rãmâi cu mine
00:25 Zborul
02:40 Ultima razie
04:25 Foamea
06:00 Talismanul norocos

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Zidul secretelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Masterchef (R)
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 BKO: Bangkok Knockout
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Masterchef (R)
05:30 La Mãruþã (R)

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
05:30 O noua viaþã (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

08:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

09:00 Norii negri (R)
10:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã (R)
11:00 Cea mai frumoasã ºcoalã

(R)
12:00 Aventurile lui Jackie Chan
12:30 La Mãruþã
14:00 Promotor (R)
14:30 Zoom în 10
14:45 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
15:45 Cea mai frumoasã ºcoalã
16:45 La bloc (R)
17:45 M.A.S.H. (R)
18:45 Norii negri
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:45 Tinereþe, tinereþe!
00:30 Prison Break

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 Trenul cu bani

22:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Trenul cu bani (R)

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

08:30 Campionul
10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Inima nu respectã reguli

16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Iancu Jianu, haiducul
21:45 Asta-i România!
22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Teo Show (R)
03:15 WOWBiz (R)

04:45 Pastila de râs (R)
05:15 Inima nu respectã reguli

(R)

06:45 Poveste de familie

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 Unghi invers
22:00 Mondenii

22:30 Trãsniþi din NATO
23:15 Focus Monden
23:45 Trãsniþi din NATO

00:30 Mediumul
01:30 Frumoasa Ceci
03:00 Focus (R)

03:30 Iubiri secrete (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Trãdaþi în dragoste

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 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
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala  Regionala  a  Finan-
telor  Publice  Craiova  - Administraþia Judetea-
na a Finanþelor Publice Dolj organizeazã licitaþii
publice în condiþiile precizate de O.G.nr.92/ 2003
rep. privind Codul de procedurã fiscalã  cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare, la sediul
A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam.
206  pentru debitorii: 1.SC INVA  PROD  SRL Cra-
iova, str. Simion Stoilov, nr 9, bl. D28, sc1, ap1,
jud Dolj, cod identificare fiscala 5863240 in data
de 26.02.2014, ora 10,00 pentru vanzarea bunu-
rilor: cuptor tip Matina, prêt pornire licitatie 2.000
lei, presa foi napolitane, prêt pornire licitatie 300
lei.Amplasare: Craiova, Aleea Parangului, nr.27.
2.CONSILIUL LOCAL AL INTREPRINDERILOR
MICI SI MIJLOCII Craiova, str Cl. Bucuresti, bl.
P1, parter, jud Dolj, cod identificare fiscala
14190053 in data de 26.02.2014, ora 13,00 pen-
tru vanzarea bunurilor: videoproiector Canon
LV7265, pret pornire licitatie 540 lei; aer condi-
tionat WHIRLPOOL AMB867, seriile 2270861 si
2270769, pret pornire licitatie 250 lei/buc; multi-
functionala Canon Smart Base MP780, seria
34229, pret pornire licitatie 95 lei; copiator color
A3 xeroxW7132, pret pornire licitatie 2.440 lei;
flipchart, pret pornire licitatie 70 lei; masuta lemn,
pret pornire licitatie 45 lei; raft etajere lemn, pret
pornire licitatie 80 lei; camera Web Philips mo-
del V-B, pret pornire licitatie 10 lei. Amplasare:
Craiova, str. Brazda lui Novac, bl. N11-12, parter.
3.SC ROPRINT SRL, Craiova, str Matei Basarab,
nr. 22, jud Dolj, cod identificare fiscala 8904026
in data de 26.02.2014, ora 15,00 pentru vanza-
rea bunurilor: ghilotina Ideal 7228-95, pret por-
nire licitatie 5.635 lei; masina tiparit RYOBI 500k,
pret pornire licitatie 4.830 lei; autoturism Opel
Astra Caravan, nr inmatriculare DJ-10-BJT, an
fabricatie 1993, pret pornire licitatie 2.750 lei. Am-
plasare: Craiova, str. Unirii, nr. 56. 4.CAMERA DE
COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI DOLJ  Cra-
iova, str Brestei, nr.21,jud Dolj, cod identificare
fiscala 4552423 in data de 27.02.2014, ora 10,00
pentru vanzarea autoturismului ROVER, tip J/
LH/ROVER75, nr inmatriculare DJ-06-CCI, prêt
pornire licitatie 7.130 lei,anul de fabricatie 2005.
Amplasare: sediul societatii. 5.SC ROGOPLAST
SRL, Craiova, str Tineretului, nr. 24, bl 17A, sc1,
ap 14, jud Dolj,cod identificare fiscala 17928644
in data de 27.02.2014,ora 13,00 pentru vanza-
rea bunurilor:compresor AYDIN TRAFO, pret por-
nire licitatie 570 lei; masina de debavurat Bau-
tech, pret pornire licitatie 870 lei;  masina de ta-
iat Wolfman, pret pornire licitatie 1.455 lei; ge-
nerator Einhell, pret pornire licitatie 270 lei; stoc
materiale confectionat tamplarie PVC (armaturi,
semibalamale suport rama, mecanism DD, co-
nectori, adaptori, etc), pret pornire licitatie
2.073,.78 lei. Amplasare: Craiova, str. Industrii-
lor, nr. 7. 6. SC MARMI  TRAVEL SRL  Craiova, str.
Gheorghe Chitu, nr. 45, jud Dolj, cod identifica-
re fiscala 16186202 in data de 27.02.2014, ora
15,00 pentru vanzarea bunurilor: plita de gatit
electric, prêt pornire licitatie 2.415 lei;centrala ter-
mica Thermosathl MCL120, prêt pornire licitatie

3.120 lei; centrala termica ZDB Viadrus U22-4D,
prêt pornire licitatie 405 lei; masina de gheata
Whirlpool AGB024, prêt pornire licitatie 540 lei;
soba electrica, prêt pornire licitatie 120 lei; ge-
nerator BCS 6E 110SX, prêt pornire licitatie
30.915 lei; cantar CAS LP-11, prêt pornire licita-
tie 593 lei; unitate centrala Dell, prêt pornire lici-
tatie 128 lei; monitor touch 19 ’ prêt pornire lici-
tatie 233 lei; unitate centrala NEC, prêt pornire
licitatie 60 lei; monitor LG Flatron L1718S 17',
prêt pornire licitatie 53 lei; canapea lemn, prêt
pornire licitatie 83 lei; dulap sala de consiliu, prêt
pornire licitatie 263 lei; fotoliu lemn 2buc, prêt
pornire licitatie 30 lei/buc; masa consiliu 4buc,
prêt pornire licitatie 45 lei/buc; mobilier bar, prêt
pornire licitatie 38 lei; masa 17 buc, prêt pornire
licitatie 60 lei/buc; oglinda 17 buc,  prêt pornire
licitatie 23 lei/buc;cuier 17 buc,  prêt pornire lici-
tatie 23 lei/buc;dulap cu 2 usi glisante17buc, prêt
pornire licitatie 120 lei/buc.; dulap cu 2 usi gli-
sante(usa cu oglinda) 17 buc, prêt pornire lici-
tatie 105 lei/buc; noptiera 17 buc, prêt pornire
licitatie 8 lei/buc; pat (cadru)17 buc,prêt pornire
licitatie 45 lei/buc;cada hidromasaj 2buc, prêt
pornire licitatie 53 lei/buc; spalator inox 2cuve,
prêt pornire licitatie 847 lei;cuptor electric Elo-
ma Genius A6-11, prêt pornire licitatie 10.185 lei;-
dulap refrigerare, prêt pornire licitatie 780 lei;es-
pressor profesional La Spaziale New EK, prêt
pornire licitatie 2.332 lei; frigider prêt pornire li-
citatie 510 lei; friteuza electrica dubla, prêt por-
nire licitatie 150 lei; friteuza pe gaz dubla
MBMGF77B, prêt pornire licitatie 2.887 lei;friteu-
za electrica dubla, prêt pornire licitatie 195 lei;
hota profesionala EPM9/18, prêt pornire licitatie
825 lei; masina de gatit pe gaz 6 ochiuri MBM
G6S7, prêt pornire licitatie 2.340 lei;masina de
spalat rufe Bosch Classixx 1200 Express, prêt
pornire licitatie 218 lei; masina de spalat vesela,
prêt pornire licitatie 1.440 lei;  masina de spalat
vesela, prêt pornire licitatie 1.853 lei;  masina de
spalat vesela MBM  LF55, prêt pornire licitatie
2.280 lei; sistem audio Montarbo, prêt pornire
licitatie 2.595 lei; sistem control acces Salto-
Encoder, prêt pornire licitatie 285 lei; spalator
inox 2cuve, prêt pornire licitatie 660 lei; mixer
Montarbo SX17, prêt pornire licitatie 1.283 lei;
storcator fructe Philips HR1858, prêt pornire li-
citatie 75 lei; televizor LG Hisense PDP-4220, prêt
pornire licitatie 548 lei; hota profesionala , prêt
pornire licitatie 960 lei;  hota profesionala , prêt
pornire licitatie 668 lei; proiector Elba Luxor 2
buc, prêt pornire licitatie 45 lei/buc; sistem tele-
fonic PanasonicKX, prêt pornire licitatie 560 lei;
sistem control acces Salto, prêt pornire licitatie
1.658 lei; sistem supraveghere video, prêt por-
nire licitatie 765 lei; televizor Toshiba 21S3TM,
prêt pornire licitatie 135 lei.Amplasare: Pensiu-
nea « La  Izvoare » situata pe DE70 la km 17
(Beharca), jud Dolj.Prioritate are oferta depusa
pentru achizitionarea tuturor bunurilor mai sus
mentionate la pretul total  in suma de 82.964 lei,
exclusiv TVA. 7.SC AGEPED SRL, Craiova, str To-
porasi, nr.25, bl 312, sc.1, ap.6, jud Dolj, cod

identificare fiscala 16011847 in data de
28.02.2014, ora 11,00  pentru vanzarea terenu-
lui intravilan 481 mp, nr. cad 207379, CF 207379,
inclusiv 83 mp suprafata indiviza, cale acces
CF207554,situat in Craiova,str Dimitrie Cantemir,
nr. 36, T27, P2, zona ANL Parc, prêt pornire lici-
tatie 46.386 lei , proprietatea dlui Grigore Pom-
pinel-Marian ipotecat in favoarea AJFP Dolj.
Mentionam ca terenul este ocupat de o con-
structie tip vila cu regim de inaltime P+E neter-
minata si neintabulata. Preþurile  nu includ TVA.
Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta
A.J.F.P.- Dolj înainte de datele stabilite pentru
vânzare, mentionate mai sus. Invitãm pe cei in-
teresaþi in cumpãrarea bunurilor sã se prezinte
la termenele de vânzare, la locul fixat în acest
scop ºi sã depunã cu cel puþin o zi înainte de
data licitaþiei urmãtoarele documente: oferta de
cumpãrare; dovada plaþii  taxei de participare
sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii
de garanþie bancarã,taxa de participare  repre-
zintã 10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi se
plãteºte în lei, în contul IBAN  RO16TREZ
291.50.67XXX005062,cod fiscal 4830007 des-
chis la Trezoreria A.J.F.P. Dolj; împuternicirea
persoanei care-l reprezintã pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naþionalitate românã,-
copie de pe certificatul unic de înregistrare eli-
berat de ORC; pentru persoanele juridice strãi-
ne,actul de înmatriculare tradus in limba româ-
nã; pentru persoanele fizice strãine,copie de
pe paºaport; pentru persoanele fizice  româ-
ne , copie de pe actul de identitate; dovada
emisã de organele fiscale cã nu au obligaþii fis-
cale restante faþã de acestea (Consiliul Local
ºi Administraþia Financiarã în raza cãrora se
aflã domiciliul sau sediul ofertantului), urmând
sã se prezinte la datele stabilite pentru  vânza-
re si la locul fixat in acest scop. Împotriva  pre-
zentului înscris, cel interesat  poate introduce
contestaþie la instanþa judecãtoreascã compe-
tentã în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoºtiinþã, în conformitate cu preve-
derile art.172-173 din OG nr. 92/2003, republi-
catã cu modificãrile si completãrile ulterioare.
Licitaþia începe de la cel mai mare preþ din ofer-
tele de cumpãrare scrise, dacã acesta este
superior preþului de pornire la licitaþie, iar in caz
contrar va începe de la acest din urmã preþ.
Adjudecarea se face în favoarea participantu-
lui care a oferit cel mai mare preþ, dar nu mai
puþin decât preþul de pornire.  Taxa de partici-
pare nu se restituie ofertanþilor care nu s-au
prezentat la licitaþie, celui care a refuzat înche-
ierea procesului-verbal de adjudecare, precum
ºi adjudecatarului care nu a platit preþul. Poti-
vit dispozitiilor art.9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/
2003rep,cu modificarile si completarile ulterioa-
re, cand urmeaza sa se ia masuri de executare
silita, nu este obligatorie audierea contribua-
bilului. Pentru informatii suplimentare va pu-
teþi adresa A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitropolit Firmi-
lian, nr.2, cam. 206 sau la tel: 0251/ 402.207.
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Anunþul tãu!
Anunþ public privind decizia etapei de inca-
drare SC BIO COUNTRY SRL. SC BIO COUN-
TRY SRL, titular al proiectului “Infiinþare serã
în localitatea Giubega, judetul Dolj – Bio Coun-
try SRL” anunþã publicul interesat asupra luarii
deciziei etapei de încadrare de catre APM Dolj,
pentru proiectul propus a fi amplasat în co-
muna Giubega, judeþul Dolj. Proiectul deci-
ziei de încadrare ºi motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rares, nr. 1, în zilele de L-V, între
orele 9-14, precum ºi la urmatoarea adresã
de internet: www.apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare pâna la data
de 20.02.2014.
Anunþ public privind depunerea solicitãrii de
emitere a acordului de mediu comuna Ciu-
percenii Noi. Comuna Ciupercenii Noi, anun-
þã publicul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul ,,Sistem de canalizare în comuna
Ciupercenii Noi, judeþul Dolj,, propus a fi am-
plasat în comuna Ciupercenii Noi, satul Ciu-
percenii Noi ºi  Smîrdan, judeþul Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr.1,
ºi la sediul primãriei Ciupercenii Noi în zilele
de luni- joi între orele 8,00 – 16,30 ºi vineri
între orele 8,00-14,00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº nr.1,Craiova- Dolj.

ANUNÞ

        Primaria comunei Rast, judetul Dolj organizeazã concurs pentru ocupa-
rea funcþiilor publice de executie vacante de: Inspector grad profesional asistent
,clasa I(in cadrul compartimentului Contabilitate -contabil), Referent debutant,
clasa aIIIa(in cadrul compartimentului Contabilitate- impozite si taxe), Inspec-
tor grad profesional principal, clasa I (in cadrul compartimentului Agricol).

       Concursul se organizeaza in intervalul 17.03-19.03.2014 la sediul prima-
riei Rast, astfel, in data de 17 martie 2014, ora 10:00 , proba scrisa si in data de
19 martie 2014,orele 10:00(inspector asistent),12:00(referent debutant),respec-
tiv 14:00(inspector principal) – interviul, conform avizului ANFP.

        Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la
data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei ,partea a III-a, la primaria
Rast(14 februarie 2014 - data publicarii).

        Conditii de participare :

Inspector asistent - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalenta, în
domeniul  economic;

- vechime în  specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice minimum un an;
- cunoºtinþe operare calculator – nivel avansat.
    Referent debutant- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu

diploma de bacalaureat, în domeniul  economic;
- cunoºtinþe operare calculator – nivel avansat.
      Inspector principal- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, res-

pectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echiva-
lenta, în domeniul  agricultura/masuratori terestre si cadastru;

- vechime în  specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice minimum 5 ani;
- cunoºtinþe operare calculator – nivel avansat.

       Relatii suplimentare la sediul institutiei sau la telefon:0251/32400

OFERTE SERVICIU
Cãutãm forþã de
muncã pentru Belgia
(demolãri). Telefon:
0762/203.806.

IDEI DE AFACERI
Caut un investitor ro-
mân sau strãin pentru
o afacere. În maxim
120 zile începe recu-
perarea banilor. Tele-
fon: 0762/278.639.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând gar-
sonierã în Bucureºti,
b-dul Timiºoara,
sector 6, parter stra-
dal cu mobilã sau
schimb cu similar
Craiova. Telefon:
0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament
Brazdã, 2 decoman-
date. Telefon: 0770/
901.283.
VÂND apartament
Brazda lui Novac,
Simplon, etaj 4/4, se-
midecomandat, re-
cent renovat. Tele-
fon: 0761/ 313.118.

Particular vând apar-
tament 2 camere, etj
2/4, zona Lãpuº, în
spatele Hotelului He-
lin. Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.
Vând apartament 2 ca-
mere Zona Gãrii. Tele-
fon: 0724/218.019.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere zona 1 Mai
cu îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0758/347.623.
Vând (schimb) 3 ca-
mere semideco-
mandate 43 mp, etaj
1 cu apartament 2
camere decoman-
date etaj 1 sau 2 plus
1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

Vând 3 camere de-
comandate 2/4 Ca-
lea Bucureºti, bl, A 13.
Preþ 48.000 Euro. Te-
lefon: 0351/423.550.

CASE
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibilºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt,
13 km de Craiova, co-
muna Robãneºti. Te-
lefon:0784/096.826
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Te-
lefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.

Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansardã
nefinisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã, 800 mp,
localitatea Podari. Te-
lefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã Ford, preþ
33000 Euro, 2 came-
re, 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. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent
renovatã cu apã cu-
rentã, livadã, vie, în
comuna Giurgiþa. Te-
lefon: 0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.
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Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –
DeDeDeDeDezvzvzvzvzvoltaroltaroltaroltaroltare e e e e AgAgAgAgAgricolã ªimnicricolã ªimnicricolã ªimnicricolã ªimnicricolã ªimnic,,,,,
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ua Bãlceºti,ua Bãlceºti,ua Bãlceºti,ua Bãlceºti,ua Bãlceºti, Nr Nr Nr Nr Nr..... 54, 54, 54, 54, 54, vinde la vinde la vinde la vinde la vinde la
cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-
þuri urþuri urþuri urþuri urþuri urmãtoarmãtoarmãtoarmãtoarmãtoarele prele prele prele prele produse:oduse:oduse:oduse:oduse:

1.1.1.1.1.Sãmânþã porSãmânþã porSãmânþã porSãmânþã porSãmânþã porumb:umb:umb:umb:umb:
soiuri OLsoiuri OLsoiuri OLsoiuri OLsoiuri OLT ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376

2.2.2.2.2.  Sãmânþã floarea Sãmânþã floarea Sãmânþã floarea Sãmânþã floarea Sãmânþã floarea-----soarelui:soarelui:soarelui:soarelui:soarelui:
FFFFFAAAAAVVVVVORIT ORIT ORIT ORIT ORIT ºiºiºiºiºi PERFORMER PERFORMER PERFORMER PERFORMER PERFORMER

3.3.3.3.3.Sãmânþã lucerSãmânþã lucerSãmânþã lucerSãmânþã lucerSãmânþã lucernã:nã:nã:nã:nã:
Sandra BazaSandra BazaSandra BazaSandra BazaSandra Baza

4.4.4.4.4.OrzOrzOrzOrzOrzoaicã ºi ooaicã ºi ooaicã ºi ooaicã ºi ooaicã ºi ovãz consumvãz consumvãz consumvãz consumvãz consum
InfInfInfInfInfororororormaþii suplimentarmaþii suplimentarmaþii suplimentarmaþii suplimentarmaþii suplimentare lae lae lae lae la

telefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sau
0765/233.013.0765/233.013.0765/233.013.0765/233.013.0765/233.013.

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 teren 400 mp în
Segarcea, intravilan,
cu cadastru, strada
Unirii, nr. 29F (în spa-
tele liceului). Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la
600 mp de Lacul
Tanchiºtilor (între
vile). Telefon: 0351/
170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã în
spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.

Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibili-
tate energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând pãdure comu-
na Borãscu - Gorj. Te-
lefon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren ara-
bil. Telefon: 0723/
364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.

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

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsoni-
erã Craiova. Telefon:
0251/231.143.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere +
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV
4, diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Te-
lefon: 0763/690.698.
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.
 VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vãnd SELECTOR. Te-
lefon: 0746/ 333.660.
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, sta-
re foarte bunã. Tele-
fon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând purcei vietna-
mezi 5 luni. Preþ con-
venabil. Telefon: 0744/
545.771.

Vând 4 jenþi cu anve-
lope de iarnã (Mi-
chelin) pentru Re-
nault Megane 2. Te-
lefon: 0729/814.196.
Vând colþar sufrage-
rie modern mare bine
întreþinut. Preþ 600 lei
negociabil. Telefon:
0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/ 531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI
STUDIO ºi BMB 232.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antidera-
pante, cãrucior copii
modern. Telefon:
0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate
la cimitirul Roma-
neºti, convenabil ºi 2
locuri nefãcute. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.

Vând ladã frigorificã
5 sertare, stare foar-
te bunã, asigur ga-
ranþie 1 an. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Te-
lefon: 0770/862.007.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.

Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm -
100 lei, motor maºinã
spãlat Albalux, maºi-
nã 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, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto, bi-
cicletã, aparat mãsurã,
pãturã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºa-
te, mochetã, haine din
piele, maºinã de cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute 25
lei, garniþã de unturã
cu capac smãlþuitã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã po-
lizor 250/20/25 mm/
850W nou, cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã, bu-
telie voiaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Mercedes. Te-
lefon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig
micã defecþiune 50 lei,
cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Coralex,
stare foarte bunã,
450 lei. Telefon: 0755/
010.296.

Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.623.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon: 0770/
303.445.

Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/3
ºi lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
SCHIMBURI

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0766/328.569.
Inchiriez apartament
2 camere, mobilat
Craioviþa Nouã ( Bi-
gul Vechi). Telefon:
0767/ 993.510.
Inchiriez garaj maºi-
nã în bloc N 2- Nico-
lae Titulescu colþ Grã-
dina Botanicã. Tele-
fon: 0723/640.039.
Închiriez sau vând lo-
caþie pentzru cultiva-
rea cãpºunilor din so-
larii suspendate. Te-
lefon: 0762/278.639.
Închiriez apartament 2
camere ultracentral,
ultralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru vân-
zare maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.

Garsonierã mobilatã
et. 1/5, Bucureºti –Vi-
tan. Exclus agenþie,
230 Euro / lunã se-
riozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
MATRIMONIALE
Domn serios 52
ani cu serviciu
caut doamnã se-
rioasã pentru prie-
tenie eventual cã-
sãtorie. Telefon:
0 7 8 5 / 1 0 3 . 4 11 ;
0740/895.691.

Cadru medical fãrã vi-
cii caut sufletul pereche
pentru convieþuire, vâr-
sta 55-65 ani. Telefon:
0733/748.576.
COMEMORÃRI

Familiile Ionel Crãciu-
noiu ºi Costel Bazã-
verde anunþã come-
morarea a 3 ani de la
decesul ANICUÞEI
C R Ã C I U N O I U ,
mamã respectiv
soacrã în data de
15.02.2014 în comu-
na Ghidici. Nu te
vom uita niciodatã!
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PREMIER LEAGUE – ETAPA A 26-A
Marþi: Cardiff – Aston V. 0-0, Hull – Southamp-

ton 0-1 (Jose Fonte 69), West Ham – Norwich
2-0 (Collins 84, Diame 90+4), West Brom –
Chelsea 1-1 (Anichebe 87 / Ivanovici 45+3).

Miercuri: Arsenal – Man. United 0-0, Stoke –
Swansea 1-1 (Crouch 17 / Chico 52), Newcast-
le – Tottenham 0-4 (Adebayor 19, 82, Paulin-
ho 53, Chadli 88; Accidentat, Vlad Chiricheº
a absentat din lotul formaþiei vizitatoare), Ful-
ham – Liverpool 2-3 (K. Toure 8 aut., Richar-
dson 63 / Sturridge 41, Coutinho 72, Gerrard
90+1 pen.).

Partidele Everton – Crystal P. ºi Man. City –
Sunderland au fost amânate din cauza condi-
þiilor meteo.

1. Chelsea 57 11. West Ham 28
2. Arsenal 56 12. Aston V. 28
3. Man. City* 54 13. Hull 27
4. Liverpool 53 14. Stoke 27
5. Tottenham 50 15. Crystal P.* 26
6. Everton* 45 16. Norwich 25
7. Man. Utd 42 17. West B. 24
8. Southampton 39 18. Sunderl.* 24
9. Newcastle 37 19. Cardiff 22
10. Swansea 28 20. Fulham 20

LIGUE 1 – ETAPA A 25-A
Astãzi: Paris SG – Valenciennes (21:30).
Sâmbãtã: Bastia – Monaco (18:00), Lorient –

Toulouse, Nice – Nantes, Reims – Bordeaux,
Rennes – Montpellier, Sochaux – Guingamp (toa-
te 21:00).

Duminicã: Lyon – Ajaccio (15:00), Evian TG
– Lille (18:00), St. Etienne – Marseille (22:00).

1. Paris SG 55 11. Lorient* 32
2. Monaco 50 12. Toulouse 30
3. Lille 44 13. Nice 30
4. St. Etienne 41 14. Montpellier 28
5. Marseille 39 15. Rennes 27
6. Lyon 37 16. Guingamp 26
7. Reims 36 17. Evian TG 23
8. Bordeaux* 34 18. Valencien. 21
9. Nantes 33 19. Sochaux 15
10. Bastia 33 20. Ajaccio 14

SERIE A – ETAPA A 24-A
Astãzi: Milan – Bologna (21:45).
Sâmbãtã: Fiorentina – Inter (21:45).
Duminicã: Catania – Lazio (13:30), Juventus

– Chievo, Cagliari – Livorno, Sassuolo – Na-
poli, Atalanta – Parma, Genoa – Udinese (toate
16:00), Roma – Sampdoria (21:45).

Luni: Verona – Torino (21:45).
1. Juventus 60 11. Milan 29
2. Roma* 51 12. Sampdoria 28
3. Napoli 47 13. Atalanta 27
4. Fiorentina 44 14. Udinese 26
5. Inter 36 15. Cagliari 24
6. Verona 36 16. Bologna 21
7. Torino 33 17. Chievo 18
8. Parma* 33 18. Livorno 17
9. Lazio 32 19. Sassuolo 17
10. Genoa 30 20. Catania 16
* - un joc mai puþin.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 24-A
Astãzi: Elche – Osasuna (22:00).
Sâmbãtã: Atl. Madrid – Valladolid (17:00),

Levante – Almeria (19:00), Barcelona – Rayo
(21:00), Villarreal – Celta (23:00).

Duminicã: Granada – Betis (13:00), Getafe –
Real M. (18:00), Bilbao – Espanyol (20:00), Se-
villa – Valencia (22:00).

Luni: Malaga – Sociedad (23:00).
1. Barcelona 57 11. Celta 26
2. Real M. 57 12. Elche 25
3. Atl. Madrid 57 13. Getafe 25
4. Bilbao 44 14. Osasuna 25
5. Villarreal 40 15. Almeria 25
6. Sociedad 37 16. Malaga 24
7. Sevilla 31 17. Granada 24
8. Valencia 31 18. Valladolid 21
9. Espanyol 29 19. Rayo 20
10. Levante 29 20. Betis 14

BUNDESLIGA – ETAPA A 21-A
Astãzi: Mainz – Hannover (21:30).
Sâmbãtã: Dortmund – Frankfurt, Bayern M.

– Freiburg, Werder – M’gladbach, Hoffenheim
– Stuttgart, Braunschweig – Hamburg (toate
16:30), Leverkusen – Schalke (19:30).

Duminicã: Augsburg – Nurnberg (16:30),
Hertha – Wolfsburg (18:30).

1. Bayern 56 10. Hannover 24
2. Leverkusen 43 11. Hoffenheim 22
3. Dortmund 39 12. Frankfurt 21
4. Schalke 37 13. Werder 20
5. M’gladbach 33 14. Stuttgart 19
6. Wolfsburg 33 15. Freiburg 18
7. Hertha 31 16. Nurnberg 17
8. Augsburg 31 17. Hamburg 16
9. Mainz 30 18. Braunschw. 12

Calificatã în optimile Champions Lea-
gue ºi situatã pe locul secund în Bundes-
liga, Bayer Leverkusen a produs surpriza

Surprizã în Cupa Germaniei

Leverkusen eliminatã din competiþieLeverkusen eliminatã din competiþieLeverkusen eliminatã din competiþieLeverkusen eliminatã din competiþieLeverkusen eliminatã din competiþie
sferturilor de finalã din
Cupa Germaniei, jucate
miercuri seara, fiind eli-
minatã de Kaiserlslau-
tern, formaþie care evo-
lueazã în eºalonul se-
cund. Elevii lui Sami
Hyypia (foto), au fost
învinºi acasã pe BayA-
rena cu scorul de 1-0
dupã prelungiri (R. Jen-
ssen 114). Pe de altã
parte, liderul campiona-
tului, Bayern München,
ºi-a confirmat statutul
de superechipã, ºi a fã-
cut spectacol la Ham-
burg, învingând forma-
þia gazdã, Hamburger
S.V, cu un neverosimil

5-0 (Mandzukici 21, 74, 76, Dante 26,
Robben 54). Trupa lui Guardiola, care
este deþinãtoarea actualã a titlului, se aflã

într-o formã extraordinarã, ºi dacã în
Bundesliga, se pare cã nu poate fi ajunsã,
datoritã avansului de 13 puncte pe care îl
are, nici în Cupa Germaniei, se pare cã
nu poate fi opritã. „Lupii” de la Wolfsburg
s-au calificat în semifinale, dupã ce au
câºtigat în deplasare la Hoffenheim, cu
scorul de 3-2 (R. Rodriguez 26, 44 –
ambele din penalty, Dost 64 / Firmino 38,
90+1), ºi se vede deja cã transferul lui
Kevin De Bruyne, de la Chelsea, contra
sumei de 17 milioane de euro, a fost o
investiþie bunã. Wolfsburg a evoluat în 10
oameni, încã din minutul 70. Borussia
Dortmund era deja calificatã în semifina-
lele competiþiei, dupã ce a învins-o, marþi
seara, la Frankurt, pe Eintracht, cu sco-
rul de 1-0 (Aubameyang 83).

Program semifinale (15 aprilie):
Dortmund – Wolfsburg, Bayern Munchen
– Kaiserslautern.

LAURENÞIU CANÞÃR

FC Barcelona a acces, miercuri searã, în
ultimul act al Cupei Regelui Spaniei, dupã ce
a remizat, scor 1-1, pe terenul lui Real So-
ciedad, în manºa secundã a semifinalelor
competiþiei. Sosiþi pe „Anoeta” cu
avantajul acelui 2-0 din tur, catalanii
au „ucis” speranþele de revenire ale
bascilor în minutul 27, Leo Messi fi-
ind cel ce a strãpuns defensiva amfi-
trionilor. Sociedad a evitat înfrânge-
rea târziu (87), graþie reuºitei semna-
te de internaþionalul francez Antoine
Griezmann.

Pentru trofeu, trupa pregãtitã de
„Tata” Martino se va bate cu marea
rivalã Real Madrid, ieºitã triumfãtoa-
re, marþi, din „dubla” cu concitadina
Atletico, 2-0 pe „Calderon” (Cristia-
no Ronaldo 7, 16 – ambele din penal-
ty), dupã o altã victorie repurtatã în

Avem „El Clasico” în finala Cupei Spaniei
tur, chiar ºi mai clarã, 3-0.

• 26 de Cupe ale Spaniei (în 36 de finale)
are în palmares Barcelona, fiind cea mai la-
ureatã echipã din istoria de 112 ani a com-

petiþiei. În aceastã ierarhie Real se aflã pe
trei, cu 18 trofee (din 38 de finale). Între
cele doi granzi se plaseazã Bilbao, cu 23 de
titluri (din 35 de finale).

• 2012 este anul ultimului tro-
feu cucerit de Barcelona, 2-0 cu
Bilbao. De cealaltã parte, Real
finalistã ºi anul trecut, când a
pierdut în faþa lui Atletico Ma-
drid (1-2 dupã prelungiri), s-a
impus cel mai recent în 2011,
chiar contra Barcelonei (1-0
dupã prelungiri).

• 3-3 în finale este scorul dis-
putelor directe dintre Barcelona
ºi Real.

Finala dintre Barcelona ºi Real
Madrid se va disputa în 19 apri-
lie, pe „Mestalla” din Valencia.

MARIUS CÎRSTOV

Perdantã în prima manºã de pe „Olim-
pico” cu 2-3, Napoli a întors cu stil
soarta calificãrii în finala Cupei Italiei,
trecând, miercuri searã, de AS Roma, cu
3-0. Dupã o primã reprizã încheiatã cu
avantaj minim, gol Callejon (33), Higuain
(48) ºi Jorginho (51) au securizat prezen-
þa în ultimul act. La capitolini, Bogdan

Napoli a surclasat Roma ºi i s-a alãturat
Fiorentinei în ultimul act al Cupei Italiei

Lobonþ a fost rezervã. Marþi în prima
semifinalã, Fiorentina a remonatat la
rându-i, 2-0 cu Udinese (Pasqual 14,
Cuadrado 61), dupã 1-2 în tur.
� 4 trofee (în 8 finale) are în

panoplie Napoli, ultimul în 2012, când a
trecut cu 2-0 de Juventus.
� 6 titluri (în 9 finale) are în compe-

tiþie Fiorentina, cel mai recent în 2001,
când a fost prezentã ºi ultima oarã într-o
finalã, 1-0 (d) ºi 1-1 (a) cu Parma.

Faþã în faþã pentru întâia oarã într-un
meci cu trofeul pe masã, Napoli ºi
Fiorentina se vor înfrunta în 3 mai, pe
„Olimpico” din Roma.

MARIUS CÎRSTOV

CUPA FRANÞEI –
OPTIMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Marþi: Cannes (IV) – Montpellier 1-0 prel.
(Zobiri 119), Angers (II) – CA Bastia (II) 4-2
prel. (Ayari 57, Diers 105, Yattara 113, Blay-
ac 118 / S. Mba 31, 104), Lille – Caen (II) 3-3,
6-5 lov. dep. (Rodelin 33, Delaplace 77, Roux
82 / Koita 14, 28, Rodelin 90+3 aut.).

Miercuri: FA Ile Rousse (V) – Guingamp 0-2
(Cerdan 40, Diallo 57), Auxerre (II) – Rennes
0-1 (Kadir 23), Moulins (IV) – Sete (V) 3-1
(Da Silva 43, 53, Burdin 90+3 aut. / Rouve
3), Nice – Monaco 0-1 prel. (Berbatov 114).

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Lyon – Lens
(II).

Program sferturi (26 martie): Cannes – Guin-
gamp, Moulins – Angers, Rennes – Lille, Mo-
naco – Lyon/Lens.
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Digi Sport 1
18:00 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: HC Dunãrea Brãila – „U”
Jolidon Cluj  / 20:30 – FOTBAL –
Liga I: Steaua – Concordia Chiajna.

Digi Sport 2
14:30 – TENIS (F) – Turneul de

la Doha (Qatar): ziua a 5-a / 21:30 –
FOTBAL – Camp. Franþei: Paris SG
– Valenciennes.

Digi Sport 3
17:45 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã: BC Mureº – CSU Plo-
ieºti / 19:30 – HOCHEI – Liga
MOL: ASC Corona Braºov – Mis-
kolci Jegesmedvek / 21:45 – FOT-

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
BAL – Camp. Italiei: Milan – Bo-
logna.

Dolce Sport 2
14:30, 16:30 – TENIS (M) – Tur-

neul de la Rotterdam (Olanda): sfer-
turi de finalã / 21:45 – FOTBAL –
Camp. Italiei: Milan – Bologna.

Eurosport
21:30 – BOX – Galã la Dussel-

dorf (Germania).
Eurosport 2
11:00 – BADMINTON – Camp.

European pe echipe, la Basel (El-
veþia): sferturi de finalã / 19:30 –
FOTBAL – Liga secundã germanã:
Fortuna Dusseldorf – Union Berlin

/ 21:30 – FOTBAL – Camp. Germa-
niei: Mainz – Hannover.

TVR 1

OLIMPIADA DE IARNÃ – la
Soci (Rusia): 10:00, 14:30, 19:00 –
HOCHEI (M): Cehia – Letonia, Sue-
dia – Elvecia, Norvegia – Finlanda.

TVR 2
OLIMPIADA DE IARNÃ: 9:00,

13:25 – SCHI ALPIN (M), 16:00 –
BIATLON (F), PATINAJ ARTISTIC
(M) – transmisii alternaltive.

TVR 3
OLIMPIADA DE IARNÃ: 12:00

– SCHI FOND (M), 19:30 – FREES-
TYLE (F).

Echipa naþionalã a României se menþine pe locul 33, cu
746 de puncte, în clasamentul FIFA Coca-Cola pe luna
ianuarie, dat publicitãþii ieri pe site-ul forului fotbalistic
mondial.

În aceastã ierarhie continuã sã conducã Spania, urmatã
de Germania ºi Argentina..

Primele zece poziþii în clasamentul FIFA sunt ocupate
de urmãtoarele reprezentative: 1. Spania 1.506 p, 2. Ger-
mania 1.314p, 3. Argentina 1.255p, 4. Portugalia 1.219p,
5. Columbia 1.211p, 6. Elveþia 1.159p, 7. Uruguay 1.157p,
8. Italia 1.135p, 9. Brazilia 1.125p, 10. Olanda 1.122p.

Urmãtorul clasament FIFA Coca-Cola va fi dat publici-
tãþii la 13 martie.

România se menþine pe locul 33 în clasamentul FIFA

Schioarea polonezã Justina Kowal-
czyk ºi-a adjudecat, ieri, aurul la 10 km
clasic, deºi a evoluat cu fracturã la pi-
cior! Performanþã excepþionalã pentru
Kowalczyk, care s-a impus cu 18.4 se-
cunde în faþa suedezei Charlotte Kalla.
Pe locul trei a venit norvegianca There-
se Johaug. Timea Sara, reprezentanta
României, a încheiat cursa pe locul 62,

Clasamentul pe medalii
1. Germania 8 (6-1-1)
2. Canada 10 (4-4-2)
3. Norvegia 13 (4-3-6)
4. SUA 12 (4-2-6)
5. Olanda 10 (4-2-4)
6. Elveþia 4 (3-0-1)
7. Rusia 9 (2-4-3)
8. Polonia 2 (2-0-0)
9. Austria 5 (1-4-0)
10. Slovenia 4 (1-1-2)
11. China 2 (1-1-0)
12. Franþa 3 (1-0-2)
13. Coreea S. 2 (1-0-1)
14-15. Belarus 1 (1-0-0)
          Slovacia 1 (1-0-0)
16. Suedia 5 (0-4-1)
17-19. Cehia 3 (0-2-1)
           Italia 3 (0-2-1)
           Japonia 3 (0-2-1)
20-21. Australia 1 (0-1-0)
           Finlanda 1 (0-1-0)
22-24. M. Brit. 1 (0-0-1)
           Letonia 1 (0-0-1)
           Ucraina 1 (0-0-1)

În afara probelor de schi fond 10 km
clasic,slopstyle ºi short-track 500 m,
tratate în materialul ce deschide
pagina, ieri s-au mai acordat alte 3
seturi de medalii: la biatlon individual
20 km masculin (Cornel Puchianu),
patinaj vitezã 1000 m feminin ºi sanie
pe echipe, ºtafetã.

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Astra 19 13 3 3 45-19 42
Petrolul 19 11 7 1 29-11 40
Steaua 17 11 6 0 36-12 39
Pandurii 19 10 4 5 41-23 34
Dinamo 19 9 5 5 28-16 32
FC Vaslui 19 8 5 6 21-15 29
CFR Cluj 19 7 7 5 26-21 28
Gaz Metan 19 7 6 6 23-21 27
Ceahlãul 19 7 6 6 19-18 27
Concordia 18 7 4 7 22-20 25
ACS Poli 19 6 4 9 17-24 22
Botoºani 19 5 5 9 17-31 20
Sãgeata 19 5 4 10 18-38 19
Oþelul 19 5 3 11 21-35 18
Viitorul 19 4 6 9 13-31 18
Braºov 19 3 7 9 18-26 16
„U” Cluj 18 4 4 10 16-32 16
Corona 19 2 4 13 14-31 10

6

5

4

Steaua – Concordia Chiajna (astãzi, ora 20:30, Digi 1)

LIGA I – RESTANÞÃ

Schi alpin, coborâre, feminin
1-2. Tina Maze (Slovenia)
       Dominique Gisin (Elveþia)
3. Lara Gut (Elveþia)
Reprezentanta noastrã, Ania Monica Ger-

maine Caill, a abandonat.

Patinaj artistic pe perechi
1. Tatiana Volosozhar/Maxim Trankov

(Rusia)
2. Ksenia Stolbova/Fedor Kimov (Rusia)
3. Aliona Savchenko/Robin Szolkowy

(Germania)

Sanie dublu masculin
1. Tobias Wendl/Tobias Arlt (Germania)
2. Andreas Linger/Wolfgang Linger (Aus-

tria)
3. Andris Sics/Juris Sics (Letonia)

Combinatã nordicã pe trambulinã norma-
lã, 10 km masculin

1. Eric Frenzel (Germania)
2. Akito Watabe (Japonia)

3. Magnus Krog (Norvegia)

Snowboard halfpipe feminin
1. Kaitlyn Farrington (SUA)
2. Torah Bright (Australia)
3. Kelly Clark (SUA)

Patinaj vitezã 1000 m masculin
1. Stefan Groothuis (Olanda)
2. Denny Morisson (Canada)
3. Michel Mulder (Olanda)

Rezultatele complete înregistrate miercuri

JOCURILE OLIMPICE DE IARNÃ DE LA SOCI

Poloneza Justina Kowalczyk, aur la schiPoloneza Justina Kowalczyk, aur la schiPoloneza Justina Kowalczyk, aur la schiPoloneza Justina Kowalczyk, aur la schiPoloneza Justina Kowalczyk, aur la schi

fond 10 km clasic, cu fracturã la piciorfond 10 km clasic, cu fracturã la piciorfond 10 km clasic, cu fracturã la piciorfond 10 km clasic, cu fracturã la piciorfond 10 km clasic, cu fracturã la picior
la 6 minute ºi 30 de secunde de
câºtigãtoare.

Kowalczyk este la a cincea
medalie olimpicã din carierã,
dupã aurul de la 30 km clasic din
2010 de la Vancouver, argintul la
sprint (tot la Vancouver) ºi cele
douã medalii de bronz, la 30 km
liber (Torino 2006) ºi 15 km ur-
mãrire (Vancouver 2010).

Triplã americanã
la slopestyle

Tot, ieri, americanii  Joss
Christensen, cu 95.20 puncte, Gus
Kenworthy (93.60 puncte) ºi Nicho-
las Goepper (92.40 puncte) au pus
mâna pe toate medaliile la slopestyle.
A fost a treia oarã în istorie când Sta-
tele Unite a câºtigat toate medaliile în
aceeaºi disciplinã, dupã ce america-
nii au fãcut tripla la patinaj artistic -
masculin la Cortina d’Ampezzo ºi la

halfpipe la Salt Lake City.
Altfel, în a treia luptã pentru medalii

a zilei, chinezoaica Jianrou Li a luat aurul
la short-track 500 de metri. Ea a fost
urmatã de italianca Adrianna Fontana
ºi sud-coreeanca Seung-Hi Park.
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Fotbalistul care a impresionat în special în
partida cu Cerno More Varna, Bogdan Vătă-
jelu, şi-a împărtăşit impresiile după prima lun-
gă de la transferul la CS Universitatea Craio-
va, dar şi obiectivele pe termen mediu şi lung
în Bănie. „Comparaţia cu Chivu mă onorea-
ză, dar mai am mult până acolo, este foarte
greu să ajungi la performanţele lui Chivu. Pri-
mul pas a fost făcut, pentru că şi el a venit de
la Reşiţa la Craiova. Obiectivul meu este să
duc Craiova cât mai sus,  nu vreau să plec
până nu joc  într-o cupă europeană. Am ambi-
ţia specific oltenească, dorinţa de a trece peste
oric e obstac ol ca să reuşesc. Noi,  oltenii, ne
aprindem mai repede, suntem ”drăcoşi”, cum
îi place lui Gică Craioveanu să spună. Anul
aces ta vom promova, sunt s igur de asta, alt-
fel nu aş f i venit, pentru că am refuzat şi oferte de la
echipe de prima ligă, Viitorul Constanţa sau Poli Ti-
mişoara, ca să vin aici. La anul cred că o vom ter-
mina în primele cinci în Liga I, iar peste doi ani cu
siguranţă vom fi în cupele europene. Universitatea
mi s -a părut încă din tur o echipă foarte puternică,

CSU, la ultimul amical din Antalya
Cel de-al doilea stagiu de pregătire al CS Universitatea Craiova în An-

talya este pe final, iar astăzi este programat ultimul meci amical, contra
echipei de ligă secundă din Rusia Enisey. Jocul este programat de la oa
17.30, pe terenul din complexul unde este cazată gruparea din Bănie.
Ieri, Ovidiu Stângă a organizat două şedinţe de pregătire în cadrul com-
plexului Kaya Riu, iar pentru meciul de astăzi sunt şanse mari să revină
dintre jucătorii accidentaţi Andrei Sin sau chiar Gabriel Precup. În schimb,
Varga este scos din calcul pentru meciul cu ruşii. Alţi doi indisponibili,

Craiova îşi prezintă lotul
la Cupa „Ion Oblemenco”

După mai mulţi ani, Bănia va organiza din nou un turneu internaţional
cu caracter amical. Astfel, conducerea CS Universitatea Craiova au de-
cis ca în zilele de 22 şi 23 februarie să organizeze prima ediţie a Cupei
„Ion Oblemenco”, pe arena care poartă numele „Tunarului”. Pe lângă
echipa pregătită de Ovidiu Stângă, la tuneul vor participa două diviziona-
re secunde, bulgarii de la Dunav Ruse şi sârbii de la Smederevo. Câştigă-
toarea acestui triunghiularul va fi premiată cu o copie în miniatură a
statuii lui Ion Oblemenco, respectiv cea amplasată în faţa arenei.

A devenit o obişnuinţă pentru
Mircea Lucescu să joace amicale
cu echipele foştilor săi elevi de la
Dinamo sau cu cele pregătite de
fiul său, Răzvan. Ieri la prânz, în
luxosul complex „Mardan” din
Lara, echipa lui Ovidiu Sabău, ASA
Tg. Mureş, a avut şansa unui duel
cu un colos precum Şahtior. Între
două amicale cu campioanele Slo-
veniei şi Serbiei, Lucescu şi-a me-

najat câteva dintre starurile cario-
cas, însă a avut pe teren destui ju-
cători importanţi, printre care bra-
zilienii Fernando, Alex Teixeira, Il-
sinho şi Dentinho, internaţionalii
ucraineni Rakiţki, Şevciuk şi Cin-
grinski, ultimul evoluând o scurtă
perioadă la FC Barcelona, dar şi
cehul Hubschman. Meciul a fost
prevăzut mai degrabă ca un spar-
ring, astfel încât f iecare staff a
oferit câte un asistent, iar central a
fost nimeni altul decât fostul mare
arbitru FIFA Luboş Michel, c el
care se află de câţiva ani în cadrul
clubului deţinut de Rinat Ahmetov.

- Aţi primit o replică consistentă din partea echipei ASA...
Mircea Lucescu - Sigur, nu a fost un amical propriu-zis, a fost mai

degrabă antrenament util, fiindcă jucăm cu Partizan şi Maribor la dife-
renţă de două zile şi i-am strecurat şi pe cei de la ASA între aceste me-
ciuri. M-a impresionat echipa lui Sabău, este bine organizată, a arătat un
nivel tehnic ridicat. S-a jucat de la egal la egal prima repriză, fiindcă s-au
organizat bine şi nu ne-au permis să ajungem la finalizare.

- În fiecare stagiu vă întâlniţi cu foştii elevi, a devenit un obicei
pentru Şahtior...

M. L. - A fost foarte plăcut să mă întâlnesc cu Neluţu şi să le oferim
şansa să joace cu noi. Când eram în România mă rugam mereu de echi-
pele mari pentru a accepta amicale, fiindcă astfel de meciuri cu adversari
de calibru te motivează, te ajută foarte mult. Nu uit că am fost şi eu în
această situaţie, şi dacă pot să fac ceva pentru români fac mereu cu
mare plăcere.

- Cele două echipe Universitatea Craiova concurează cu ASA
pentru promovare...Cum vedeţi totuşi această situaţie din Bănie?

M. L. - Totdeauna Craiova a avut ceva special, oltenii în general vor
să fie altfel. Nu mă surprinde că acolo sunt două echipe cu acelaşi nume
şi care pretind aceeaşi istorie, oltenii fac mereu ceva ieşit din comun, nu
mă miră orice apare acolo.

- Vă referiţi şi la acel meci din 98, când aţi pierdut titlul la Cra-
iova?

M. L. - A fost şi atunci ceva ieşit din comun, fiindcă ei şi-au dat
singuri peste picioare şi au pierdut cupele europene, iar Rapidul cu mine
pe bancă a ratat titlul. Au fost însă atunci anumite probleme, alţii au
intervenit acolo şi vorbesc neapărat Alexanco...

- Contra spunea ieri că obiectivul său este să atingă în carieră
jumătate de performanţele lui Mircea Lucescu...

M. L. - Să ştiţi că este un obiectiv important, nu este uşor deloc să
ajungi la jumătate din trofeele mele, mai ales la performanţele obţinute la
începutul carierei, când nu aveam condiţiile de acum. Îi urez să câştige
cât mai mult şi să ajungă în Spania, am înţeles că este ofertat de Getafe.

Mircea Lucescu: „Craiova are
două Universităţi fiindcă oltenii
vor să fie altfel decât ceilalţi”

Flash-interviuMureşul lui Sabău,
de la egal la egal cu

Şahtiorul lui Lucescu
Întărită puternic în iarna aceasta, ASA Tg. Mureş,

va întâlni CS Universitatea în Bănie peste două săptămâni
Prima repriză a durat doar 30 de
minute şi a fost una surprinzător
de echilibrată, iar cea mai mare
ocazie a fost trecută în contul bă-
ieţilor lui Sabău, o bară a lui Hora.
„Moţul” foloseşte un sistem 4-2-
3-1, cu noile achiziţii în posturi-
cheie, Hora fiind folosit vârf îm-
pins, iar Sepsi într-o postură ine-
dită, ca stoper. Primul „unspreze-
ce” a arătat astfel: Botoşer – To-

mozei,  Gugu,  Seps i,  Szilagy –
Onicaş, N’Doye – Buhăescu, Voi-
culeţ, Bumba – Hora. Pentru par-
tea secundă, Sabău a schimbat în-
treaga echipă, oferind şansa şi re-
zervelor să ia pulsul unei unei echi-
pe de calibru. Până la final, Fer-
nando şi Schinder au marcat, pu-
nând o diferenţă decentă faţă de
contrac andidata la promovare a
formaţiilor craiovene. Sabău are la
dispoziţie şi 3 foşti jucători ai Cra-
iovei, Ologu, Gugu şi Verdeş, de-
spre care spune că este mulţumit.
Cu o zi în urmă, ASA trecuse de
georgienii de la Merani cu 3-1.

Sabău: „Meciul cu CSU
va fi foarte important,

dar nu decisiv”
La final, Sabău s-a declarat foar-

te mulţumit atât de jocul echipei,
cât şi de modul cum s-au integrat
noii-veniţi.  „Am juc at c urajos ,
chiar bine, am avut şi ocazii, sunt
mulţumit. Îmi plac jucătorii care au
venit, au personalitate, au valoare,
echipa a crescut cu ei. Avem şanse
mari să promovăm, vom fi o echi-
pă care joacă fotbal adevărat. Un
asemenea amic al ne dă curaj şi
mare încredere. Nu e uşor să or-
ganizezi un amic al cu Şahtiorul,
dar ţinând cont de relaţia mea cu
nea Mircea, a fost posibil acest
lucru.  Es te c el mai important joc
din istoria c lubului ASA,  c ând
credeţi c ă va mai exista şansa de
a întâlni po echipă din  Champions
League? Nu c red că o echipă din
România se poate apropia de ni-
velul lui Şahtior, după cum sun-
tem organizaţi în momentul de
faţă. Să c heltui 20 de milioane de
euro pentru un jucător este ceva
de c are noi nici nu putem vorbi”
a declarat „Moţul”. Aces ta s-a re-
ferit şi la cele două contracandi-
date la promovare din Bănie, apre-
ciind investiţiile făcute de CSU.
„Sunt două bune pentru liga a
doua.  CSU a investit mai mulţi
bani, a adus jucători de calitate şi
se poate spune că este principala
noastră contracandidată. Oricum,
va f i un retur des tul de tare în se-
ria aceasta. Jucăm cu CSU în pri-
ma etapă şi vrem să f im pregătiţi
foarte bine pentru acest joc, unul
foarte important,  deşi nu decisiv,
ţinând cont că există şi meciurile
din play-off”.

Vătăjelu: „Suntem o echipă puternică şi unită”

era evident după jucătorii pe care i-a adus: Izvoranu,
Pleşan, Ljubinkovic i, Curelea, Ferfelea, toţi jucători
peste nivelul ligii a doua. Acum avem o echipă c hiar
şi mai bună şi foarte unită. Jucătorii cu experienţă
ne ajută mult pe noi, cei tineri şi as ta este extraordi-
nar” a declarat fundaşul de 20 de ani.


