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- Tot timpul, Popescu a aler-
gat după femei şi soţii lor după
el.

Câteva zeci de comercianţi de la
Complexul Comercial „Marlorex”
din Craiova s-au revoltat, ieri, din
nou, împotriva angajaţilor Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală
(ANAF), care sunt aici, în control,
încă de la finalul anului trecut. Oamenii, nemulţumiţi că nu-şi
pot desfăşura activitatea, au izbucnit, ieri, într-un nou protest,
au afişat bannere, au scandat lozinci împotriva organelor de con-
trol şi chiar au incendiat cabina unui TIR. Poliţiştii şi jandarmii
au ajuns la faţa locului şi au discutat cu protestatarii, nefiind
nevoie de intervenţia lor.
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„Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dolj
a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la un cap tractor, în incinta unui complexului co-
mercial din Craiova. La faţa locului s-a deplasat Secţia de
Pompieri Craiova cu  o autospecială, la sosirea echipajului
de pompieri incendiul manifestându-se cu violenţă la cabi-
na capului tractor, fără a exista posibilitate de propagare.
Din cauza folosirii intenţionate a unei surse de aprindere
pentru a genera incendiul, a ars capul tractor în proporţie de
aproximativ 90% şi s-au deteriorat 10 baxuri de suc”, a pre-
cizat mr. Florin Cocoşilă, purtătorul de cuvânt al ISU Dolj.
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Un autentic
cavaler
al Politicii

Dacă nu ştim mai deloc ce
soartă va avea USL-ul dâmbo-
viţean până luni când expiră ul-
timatumul lui Crin Antonescu
şi al peneliştilor săi, ştim însă
cu siguranţă că în aceeaşi zi, la
Roma, noul premier,  Matteo
Renzi, îşi va prezenta executi-
vul şi programul, mai întâi Pre-
şedintelui Napolitano,  apoi în
plenul Parlamentului. Zece zile,
aşadar, i-au trebuit tânărului
primar al Florenţei să parcur-
gă, pas  cu pas,  într-un ritm
alert, deloc uşor, întregul par-
curs constituţional…

Târgul de carte
GAUDEAMUS
revine la
Craiova. Cinci
zile până la
deschidere!

Unirea: Tinerii plecaţi
în străinătate se întorc acasă

În comuna Unirea
sunt foarte  mulţi tine ri
care  au ple cat să
câştige bani în străină-
tate , îndeosebi în
Ge rmania,  iar acum se
întorc acasă ş i încep
să-ş i renove ze  case le
ve chi bătrâne şti.
Curţile  ş i le amenaje a-
ză aşa cum au văzut în
ţările  pe  unde au
umblat, cu gazon în
faţa casei,  arbuşti
orname ntali, iar peste
tot multă curăţe nie.

reportaj / 5



2 / cuvântul libertãþii vineri, 21 februarie 2014
actualitate
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METEO

Înnorat1 dolar SUA.......................3,3040........33040
1 g AUR (preþ în lei).......139,5157.....1395157

Cursul pieþei valutare din 21 februarie 2014 - anunþat de BNR
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Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, cã
nu discutã despre o demitere în cazul minis-
trului Muncii, Mariana Câmpeanu, acuzatã de
Centrul de Investigaþii Media cã ºi-ar fi pensi-
onat preferenþial soþul pe caz de boalã, ºi a
explicat cã-ºi apãrã echipa de miniºtri pânã nu
se dovedesc astfel de acuzaþii, potrivit Adeva-
rul.ro. „Nu consider cã ministrul Muncii tre-
buie demis. (...) Am luat decizia ca de fiecare
datã când preºedintele Bãsescu atacã fãrã ar-
gumente ºi fãrã probe un ministru al Guver-
nului sã îl apãr pe acel ministru. Am fãcut ace-
laºi lucru cu toþi miniºtrii ºi, pânã când Bãses-
cu nu-ºi dovedeºte acuzaþiile, eu îmi apãr echi-
pa de miniºtri”, a declarat premierul Ponta ieri
dupã-amiazã. Ulterior, la Palatul Victoria, pre-
mierul a reiterat faptul cã „nu considerã cã
ministrul Muncii trebuie demis”. În schimb,
purtãtorul de cuvânt al PNL, Cristina Pocora,
a declarat, pentru Mediafax, cã preºedintele
Crin Antonescu i-a recomandat ministrului
Muncii sã analizeze posibiltatea demisiei din
funcþie. „A existat o discuþie între doamna Ma-
riana Câmpeanu ºi preºedintele Crin Antones-
cu în care preºedintele PNL, dincolo de faptul
cã înþelege situaþia personalã ºi are toatã com-
pasiunea pentru situaþia de sãnãtate a soþului
domniei sale, i-a recomandat doamnei minis-
tru Câmpeanu sã se gândeascã la posibilitatea
demisiei din funcþia de ministru al Muncii, ur-
mând ca dumneaei sã ia o decizie în acest
sens”, a declarat purtãtorul de cuvânt al PNL.
Preºedintele Traian Bãsescu a cerut, miercuri
seara, demisia Marianei Câmpeanu, pe motiv
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cã i-ar fi dat soþului sãu în 2005, pe
când conducea Casa de Pensii Il-
fov, pensie ºi indemnizaþie de înso-
þitor în baza unor acte discutabile.
Câmpeanu susþine însã cã „înceta-
rea contractului de muncã, surve-
nitã la 1 martie 2005, a fost deter-
minatã tocmai de faptul cã societa-
tea la care îºi desfãºura activitatea
a constatat cã Iulian Câmpeanu avea
probleme de concentrare la locul de
muncã, absenta perioade lungi de
timp, într-un cuvânt, activitatea sa
nu se mai ridica la nivelul de exi-
genþã al angajatorului”. Despre pen-
sionarea soþului ei la Casa Judeþea-
nã de Pensii Ilfov, ministrul susþine
cã nu a fost „un favor” ºi nici „un caz singu-
lar”, ci o necesitate având în vedere cã în
acea perioadã toate casele de pensii ale sec-
toarelor din Bucureºti erau supraaglomerate,
din cauza procesului de recalculare a pensii-
lor. Într-o anchetã realizatã de Centrul de In-
vestigaþii Media se menþioneazã cã, pe 2 martie
2005, Iulian Câmpeanu (atunci de 58 de ani)
a depus cererea de acordare a pensiei de in-
validitate la instituþia condusã chiar de soþia
sa, deºi avea domiciliul în Bucureºti ºi înain-
te de a avea certitudinea dizabilitãþii.  Abia
dupã o sãptãmânã, pe 8 martie 2005, Barbu
Cerbulescu, medic specialist de expertiza
muncii ºi angajat al Casei de Pensii Ilfov, i-a
acordat lui Câmpeanu decizia de încadrare în
gradul 1 de handicap, adicã incapacitate to-

talã de muncã ºi nevoia de a avea un însoþi-
tor.  Dincolo de rapiditatea obþinerii acestui
certificat, pentru care alþi pensionari aºteptã
ºi un an, jurnaliºtii citeazã medici care susþin
cã „o parte dintre bolile de care suferã Iulian
Câmpeanu sunt niºte patologii relativ comu-
ne: steatozã hepaticã, aterosclerozã, aritmie
(cardiacã) sau ulcer duodenal cronic”, iar ce-
lelalte afecþiuni, „lacunarism cerebral” sau
„sindrom psiho-organic”, sunt „insuficient
detaliate”. „Cert este cã, în baza documentu-
lui parafat de Cerbulescu, dupã nici trei sãp-
tãmani, în 25 martie 2005, Casa Judeþeanã
de Pensii Ilfov condusã de Mariana Câmpea-
nu emite pentru soþul acesteia decizia 114198
prin care îi acordã «pensie de invaliditate cu
indemnizaþie de însoþitor»”, aratã ancheta.

Gheþea va fi demis

de la conducerea

CEC
Premierul Victor Ponta a

anunþat cã, în calitate de minis-
tru interimar de Finanþe, va sem-
na decizia de eliberare a lui Radu
Gheþea din funcþia de ºef al CEC,
iar schimbarea va fi efectuatã cel
mai probabil luni. Întrebat de jur-
naliºti dacã va schimba structu-
ra conducerii la CEC Bank pen-
tru a-l înlocui pe Gheþea, pre-
mierul a rãspuns cã „da. Sunt
niºte proceduri, eu semnez or-
dinul probabil luni”, arãtând cã
fostul ministru al Finanþelor,
Daniel Chiþoiu, a pregãtit ordi-
nul în acest sens, dar „nu a mai
apucat sã-l semneze”. Ponta a
preluat, ieri, mandatul interimar
de ministru al Finanþelor. În luna
noiembrie, Chiþoiu a afirmat cã
a fost sunat de cãtre preºedin-
tele Traian Bãsescu, în urmã cu
douã-trei sãptãmâni, care l-a ru-
gat ca Radu Gheþea sã nu fie
schimbat de la conducerea CEC,
fãrã a motiva aceastã interven-
þie. Tot ieri, premierul a anunþat
cã, în calitate de ministru interi-
mar de Finanþe, a delegat dreptul
de semnãturã cãtre secretarul de
stat Dan Manolescu (PNL) ºi a
precizat cã instituþia va funcþio-
na normal pânã când va fi numit
un nou ministru, perioadã care
sperã sã fie cât mai scurtã. Con-
form acestuia, prioritãþile pentru
perioada imediatã sunt finalizarea
memorandumului convenit cu
FMI ºi pregãtirea spre aprobare
a unor proiecte redactate de fos-
tul ministru, legate inclusiv de
simplificarea procedurii de con-
trol al rambursãrii de TVA.

Preºedintele Traian Bãsescu a
cerut revocarea conducerii Auto-
ritãþii de Supraveghere Financia-
rã (ASF) deoarece patronul so-
cietãþii Astra Asigurãri, Dan Ada-
mescu, unul dintre sponsorii sãi,
are probleme, a afirmat premie-
rul Victor Ponta ieri. „Cred cã
domnul preºedinte e foarte supã-
rat cã unul din sponsorii sãi, pa-
tronul de la Astra Asigurãri, are
probleme ºi de aia s-a apucat sã
fie supãrat pe ASF, cã veniturile
astea nu erau de azi, erau de mult
timp”, a spus Ponta. El a afirmat
cã ar fi fost foarte fericit ca pre-

Premierul: Bãsescu a cerut
revocarea conducerii ASF pentru
a-ºi apãra sponsorul de la Astra

ºedintele Bãsescu sã formuleze
astfel de solicitãri atunci când
foºtii ºefi ai comisiilor de supra-
veghere (înglobate de ASF), nu-
miþi de PDL, aveau salarii duble
decât cele din prezent, oricum
foarte mari. Preºedintele Bãses-
cu a declarat, miercuri seara, cã 
cere Parlamentului revocarea
„imediatã” a întregii conduceri a
ASF, susþinând, referitor la aceas-
tã instituþie, cã este „o cloacã,
unde ºi-au gãsit loc de parcare toþi
clienþii politici, altfel profund in-
competenþi ºi nepregãtiþi pentru
aceastã muncã”.

Un grup de parlamantari - între care ºi preºe-
dintele Camerei Deputaþilor - propune, printr-o
iniþiativã legislativã depusã la Senat, ca persoane-
le care au luat credite în valutã sã le poatã con-
verti în lei, fãrã comisioane, costuri adiþionale
sau garanþii suplimentare. Cã ar urma sã se poatã
face inclusiv în orice altã monedã strãinã. Ini-
þiatorii propun ca aceste noi reglementãri sã se
aplice unitar contractelor de credit aflate în des-
fãºurare la momentul intrãrii în vigoare a legii,
dar ºi contractelor de credit viitoare. Conform
iniþiativei, bãncile vor fi obligate ca atunci când
valoarea creditului iniþial este depãºitã cu 20%
sã informeze consumatorul, acesta putând sã

Iniþiativã legislativã: Creditele în valutã se pot converti
în lei, fãrã comisioane ºi garanþii

opteze pentru convertirea în moneda care îl
avantajezã mai mult, fãrã a dãuna principiilor
legilor ºi reglemetãrilor interne ale instituþiilor
bancare. „Considerãm cã majorarea ratelor ban-
care datorate de cãtre consumatori cauzate de
fluctuaþiile ratei de schimb valutar este injustã,
funcþionând în detrimental românilor care au
credite în valutã, inclusiv în cazul contractelor
de credit încheiate fãrã sã deþinã toate informa-
þiile privind riscul pe care fluctuaþiile cursului
de schimb le are asupra ratelor”, menþioneazã
iniþiatorii în expunerea de motive. Potrivit sem-
natarilor proiectului, creditele neperfoamnte ºi
ratele restante la bãnci au ajuns sã constituie o

problemã socialã în România, statisticile BNR
ºi INS certificând cã sumele restante la bãnci
s-au înzecit în perioada 2008-2012: de la 2,28
miliarde de lei în mai 2008, la 23,7 miliarde de
lei în mai 2012. Autorii proiectului aratã cã, în
prezent, pentru conversia creditelor în moneda
naþionalã, consumatorii trebuie sã aducã garanþii
suplimentare bãncilor, deoarece valoarea pieþei
imobiliare a scãzut drastic în ultimii ani. Pro-
iectul este semnat de mai mulþi parlamentari de
la PSD, UDMR, PC, UNPR, PP-DD ºi grupul
minoritãþilor naþionale, printre care preºedinte-
le Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea, ºi vice-
preºedintele Senatului, Cristian Dumitrescu.

Guvernul va cheltui 148,7 mili-
oane lei pentru organizarea alegeri-
lor pentru Parlamentul European din
acest an, cu aproape 50% mai mult
decât în urmã cu cinci ani, aloca-
rea fondurilor fiind aprobatã de Exe-
cutiv în ºedinþa de miercuri. Con-
tactat de Mediafax, Marian Muhu-
leþ, vicepreºedinte al Autoritãþii
Electorale Permanente, a explicat
costul majorat prin creºterea pre-
þurilor ºi diferenþa de TVA, cota ta-
xei pe valoarea adãugatã fiind ridi-
catã în 2010. El a arãtat totodatã
cã suma alocatã pentru europarla-
mentare este cu 50 milioane lei mai

Guvernul va cheltui aproape 150 milioane
de lei pentru europarlamentare, cu 50%

mai mult decât în 2009
micã decât cea alocatã în urmã cu
doi ani pentru organizarea de ale-
geri. În 2012, au fost organizate ale-
geri pentru Parlamentul naþional. În
2009, Guvernul a cheltuit 98,7 mi-
lioane lei pentru organizarea alege-
rilor pentru Parlamentul European,
fondurile fiind asigurate prin supli-
mentarea bugetelor instituþiilor im-
plicate din Fondul de rezervã buge-
tarã la dispoziþia Executivului. La ale-
gerile europarlamentare din 2007,
totalul cheltuielilor a fost estimat la
85 milioane lei. Alegerile din acest
an, în România, pentru Parlamentul
European vor avea loc pe 25 mai.
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GEORGE POPESCU

Un autentic Cavaler al politicii
Dacă nu ş tim mai deloc c e soartă va

avea USL-ul dâmboviţean până luni când
expiră ultimatumul lui Crin Antonesc u şi
al peneliştilor săi,  ştim însă c u siguranţă
că în aceeaşi zi, la Roma,  noul premier,
Matteo Renzi, îş i va prezenta executivul
şi programul,  mai întâi Preşedintelui Na-
politano, apoi în plenul Parlamentului.
Zece zile, aşadar, i-au trebuit tânărului
primar al Florenţei să parcurgă, pas cu
pas,  într-un ritm alert, deloc  uşor, între-
gul parcurs  c ons tituţional ş i nelipsit de
c ontroverse ş i de dezbateri mai mult
decât aprinse.

Ce se va întâmpla în Italia în noul con-
text politic în care dimensiunea europea-
nă a dezbaterii îş i are un rol major – şi
chiar particular, de vreme c e I talia preia
la 1 iulie conducerea semestr ială a CE –
ţine de o perspectivă în c are rolul deter-
minant are dimensiunea unui pariu.

Însă în toată criza – o vânzoleală cu
multe similitudini din politic a româneas-
că – mi se pare că s-a trecut prea uşor

peste modul cu adevărat exemplar în care
predec esorul lui Matteo Renzi a ales să
răspundă şi să acţioneze la provocatoa-
rea,  pe alocuri perf idă, la care l-au supus
propriii săi c olegi de partid.

Înlăturat, prin sufragiu unei întruniri
nocturne a noului for  al democraţilor fără
a fi f igurat ca punct al ordinei de zi,  Enri-
co Letta,  şi-a anunţat demisia cu câteva
minute înaintea votului colegilor săi: un gest
oarecum atipic, în măsura în care fusese
consiliat să participe la reuniunea respec-
tivă pentru eventuale clarificări. A refuzat
cu fermitate,  după c um s-a retras , fără
vreo intenţie provocatoare,  din întregul
parcurs politic c e-a urmat. N-a comentat,
a evitat oric e ieşire în public  (cu excepţia
prezenţei la sediul Guvernului ş i la depu-
nerea mandatului la Preşedinţie, dar şi a
unei plimbări, la pas , pe străzile Romei,
de mână cu fiul său).  N-au lipsit specula-
ţiile privind cooptarea sa în noua ec hipa a
Executivului,  însă ş i în ac est caz s-a ţinut
departe de orice tentaţie.

Tânăr şi el, c u doar câţiva ani mai ma-
tur dec ât succ esorul său, Enric o Letta a
reuş it, în doar zece luni de guvernare,
ceea c e puţini dintre înaintaş ii săi nic i
n-au îndrăznit să viseze în întregi legis-
laturi: o recredibilizare a Italiei, prin sta-
bilizarea economic ă în faza cea mai deli-
cată a crizei ec onomice şi financ iare,  o
coabitare, mai întâi cu adversarii tradiţi-
onali ai lui Berlusconi, apoi c u moderaţii
deprinş i din tabăra aces tuia din urmă,  a
propus , în două reprize, doc umente pro-
gramatice de anvergură, inclusiv cele de
natură cons tituţională etc . etc.

Ce-a reprezentat el,  în aceste aproape
300 de zile la c ârma unui guvern născ ut
într-un context extrem de precar, s-a pu-
tut verif ic a ş i în gestul – destul de rar şi
chiar  neprotocolar  – celor  mai importanţi
politicieni din lume, de a-i telefona ori
a-i trimite telegrame de felicitare şi, dec i,
de profundă şi s inceră aprec iere pentru
ceea c e a făc ut şi a însemnat ac asă ş i în
afară,  de la Barak Obama la Angela Mer-

kel,  de la François  Hollande la David
Cameron.

Rareori, repet, mi-a fost dat să constat
un act de o demnitate fără c usur al unui
politician c ăruia nici o ambiţie, nici o urmă
de orgoliu, semne atât de frecvente în ADN-
ul politicienilor de azi, mai ales al celor  ti-
neri, precum acela oficiat de Enrico Letta.

Cu s iguranţă – iar  zvonurile nu lipsesc
în I talia ş i în afară - , departe de a se fi
încheiat,  c ariera sa politic ă va continua,
poate pe măsura calităţilor rec unosc ute.
Se preconizează – şi se pariază deja – pe
însărcinări la nivelul ins tanţelor europe-
ne, dar şi al celor internaţionale.  Însă, din
spatele c ortinei pe care singur şi-a lăsat-o
nu răzbate nimic : nic i măc ar un semn,
oric ât de f irav,  al unei tr isteţi,  în fapt,
absolut f ireş ti,  de vreme ce spectrul re-
semnării nu pare a-i fi propriu.

Letta e,  în acest moment, adevăratul
Cavaler al politicii.  Şi nu numai al celei din
Italia, încă rănită de un altul, auto-desem-
nat, c u un orgoliu psihiatr ic, Il Cavaliere.

Preşedintele PSD,  Victor  Ponta,  a de-
clarat, ieri,  că are convingerea c ă liderul
PNL, Crin Antonescu,  a hotărât să candi-
deze la Preşedinţie din partea opoziţiei,
pentru că până acum candidaţii opoziţiei
au câş tigat de f iecare dată. „Am, ca şi al-
ţii, c onvingerea că domnul Antonescu a
luat practic decizia de a merge singur şi
de a f i un candidat din opoziţiei, pentru că
până aum c andidaţii la Prezidenţiale care
au candidat din opoziţie au câştigat”,  a
spus Ponta, după ce a participat la reu-
niunea informală a PSD de la Hotel Rin
din Buc ureşti. În opinia lui Ponta,  care
le-a împărtăşit-o şi soc ial-democraţilor
reuniţi la Hotelul Rin, Crin Antonescu a
decis să candideze la prezidenţiale fără a-
şi asuma responsabilitatea guvernării. „Im-
presia mea, stric t personală, es te c ă dom-
nul Antonescu a decis  să candideze la pre-
zidenţiale fără a-şi asuma responsabilita-
tea guvernării până atunc i. Pot să înţeleg
la nivel politic aces t lucru. La nivel perso-
nal, n-aş proceda aşa”, a af irmat liderul
PSD. „Luc rurile stau aşa, ş i ac um să ve-
dem ce fac em”, le-ar mai fi spus  Ponta
social-democraţilor, potrivit unor surse.
Întrebat după şedinţă dacă PSD îş i pune
acum problema găsir ii unui candidat la ale-
gerile prezidenţiale,  ac esta a răspuns că
nu, deoarece toţi colegii săi de partid i-au
transmis c ă doresc să nu se rupă USL.
„Toţi colegii mei mi-au spus că îşi doresc,
ca şi mine, să păstrăm USL ş i c ă speră ca

Premierul Victor Ponta se va afla,  as-
tăzi, în Republica Moldova, la Chişinău, pen-
tru o vizită oficială în care se va întâlni cu
preşedintele, cu prim-ministrul şi cu pre-
şedintele Parlamentului moldovean, urmând
să participe ş i la deschiderea Forumului
Moldo-Român privind educaţia, transmite
Guvernul. Miercuri, Guvernul a aprobat
două memorandumuri privind semnarea
unui program de cooperare între ministe-

Premierul se va întâlnit, la Chişinău, cu
preşedintele, premierul şi şeful Parlamentului
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liberalii să ia decizia înţeleaptă până luni şi
să rămână alături de noi”, a afirmat Ponta.
Întrebat dac ă, în c ondiţiile ruperii USL,
Cabinetul său va benefic ia de susţinerea
UDMR, Ponta a spus c ă nu ş tie acest lu-
cru şi că nu a discutat aşa ceva, negând
că s-ar f i întâlnit în c ursul zilei de mier-
curi c u reprezentanţii UDMR.

Liderii social-democ raţi de la centru şi
din teritoriu s-au reunit, ieri, la Hotelul Rin
din Capitală,  pentru a discuta,  informal,
alături de reprezentanţi ai UNPR şi PC, de-
spre viitorul USL. Reuniunea a fost prile-
juită de împlinirea a patru ani de când pre-
şedintele PSD, Victor Ponta, a fos t ales în
ac eastă funcţie de c ătre Congres. Preşe-
dintele executiv al PSD,  Liviu Dragnea,  a
recunoscut înaintea şedinţei că liderii PSD,

PC şi UNPR nu s-au întrunit ca să petrea-
că, ci pentru a face un bilanţ al celor pa-
tru ani de când Ponta a fos t ales preşedin-
te, dar ş i pentru a discuta despre viitorul
USL. „Da,  suntem cele trei partide, PSD,
PC şi UNPR. Noi iniţial am hotărât să ne
vedem pentru că azi sunt patru ani de la
Congres,  congresul din 20 februarie 2010.
Ulterior ne-am gândit să vină ş i colegii din
PC şi UNPR, practic e un fel de întâlnire
de bilanţ şi sunt discuţii despre europarla-
mentare şi alte discuţii până la urmă, că
nu putem să f im c opii, să ne gândim că
azi nu vom discuta s ituaţia din USL”,  a
precizat Dragnea.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Cristina Po-
cora, crede că premierul Victor  Ponta s-a
decis mai repede decât era termenul iniţial

rele Educaţiei din cele două ţări, respectiv
semnarea unui acord între c ele două gu-
verne de ajutor reciproc  în caz de urgenţe
medicale. Premierul a afirmat în şedinţa de
guvern că nu vrea să meargă la Chiş inău
„cu mâna goală”, ci cu fondurile alocate
anul trecut şi cu toate programele iniţiate
în domeniul SMURD şi educaţiei, ca parte
a sprijinului acordat pentru parc ursul euro-
pean al statului vecin.

şi a renunţat la USL prin declaraţia referi-
toare la Crin Antonescu. „Impresia mea este
că domnul Ponta s-a decis mai repede de-
cât termenul pe care şi l-a ales, şi anume
luni, a renunţat la proiec tul USL şi implicit
la partenerii din PNL şi preferă majoritatea
pe c are am văzut că o conduc ea în Parla-
ment la votul pentru imunitatea domnului
Cosma (n.r. – deputatul PSD Vlad Cosma,
acuzat de trafic de influenţă, pentru care
DNA a solic itat ridicarea imunităţii parla-
mentare, însă Camera Deputaţilor s-a pro-
nunţat, luni, prin vot sec ret, împotrivă)”, a
declarat Pocora, pentru Agerpres. Ea a subli-
niat că preşedintele PNL, Crin Antonescu,
este candidatul USL la alegerile prezidenţi-
ale,  acest lucru f iind confirmat de congre-
sele partidelor din Uniune.
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Aproximativ 50 de comercianþi
de la Complexul Comercial „Mar-
lorex”  din Craiova, s-au strâns,
ieri, în curtea unitãþii, în cadrul
unei acþiuni de protest ce are la
bazã faptul cã, de la sfârºitul lunii
noiembrie a anului trecut, inspec-
torii Agenþiei Naþionale de Admi-
nistrare Fiscalã (ANAF) au de-
clanºat o acþiune de control de
amploare, care nu s-a încheiat nici
acum. Oamenii sunt supãraþi cã
nu li se permite sã-ºi desfãºoare
activitatea ºi nici nu li se comuni-

Poliþiºtii din oraºul Filiaºi au fost
anunþaþi, miercuri, în jurul orei
15.00, cã în spatele blocului I 5,
din localitate, într-un tomberon de
gunoi, a fost gãsit cadavrul unui
nou-nãscut, învelit în mai multe
pungi de plastic. La faþa locului a
ajuns echipa de cercetare, dar ºi
un procuror, constatându-se cã
trupul neînsufleþit intrase în putre-
facþie, semn cã decesul se produ-
sese cu ceva timp în urmã. Au fost
demarate imediat cercetãrile, oa-
menii legii reuºind, în aceeaºi zi,
sã o identifice pe cea care nãscu-

Reprezentanþii Tribunalului Dolj
au organizat, ieri, o întâlnire la se-
diul instituþiei, în vederea promo-
vãrii noilor dispoziþii legale în ma-
terie penalã, intrate în vigoare de
curând. Mai mult decât atât, în
cadrul conferinþei de presã a fost
anunþat ºi cel de-al doilea purtãtor
de cuvânt al instituþiei, judecãtor
Denis Ghervase, care se alãturã
judecãtorului Daniel Stancu. Cei doi
magistraþi au recunoscut
faptul cã noile coduri, Pe-
nal ºi de Procedurã pena-
lã, au îngreunat oarecum
activitatea instanþei pentru
cã se înregistreazã un nu-
mãr foarte mare de con-
testaþii din partea celor
care se aºteptau sã fie eli-
beraþi, însã nu s-a întâm-
plat acest lucru tocmai
pentru cã nu sunt cunos-
cute toate prevederile noi.
„Se poate spune cã noile
prevederi în materie pena-
lã au îngreunat activitatea
instanþei, pentru cã orice
dosar în plus face acest
lucru. Ce putem spune
este cã au fost primite
destule cereri de aplicare

Protest „incendiar” la „Marlorex”Protest „incendiar” la „Marlorex”Protest „incendiar” la „Marlorex”Protest „incendiar” la „Marlorex”Protest „incendiar” la „Marlorex”
Câteva zeci de comercianþi de la

Complexul Comercial „Marlorex”
din Craiova s-au revoltat, ieri, din
nou, împotriva angajaþilor Agenþiei
Naþionale de Administrare Fiscalã
(ANAF), care sunt aici, în control,
încã de la finalul anului trecut. Oa-
menii, nemulþumiþi cã nu-ºi pot des-

fãºura activitatea, au izbucnit, ieri,
într-un nou protest, au afiºat ban-
nere, au scandat lozinci împotriva
organelor de control ºi chiar au in-
cendiat cabina unui TIR. Poliþiºtii ºi
jandarmii au ajuns la faþa locului ºi
au discutat cu protestatarii, nefiind
nevoie de intervenþia lor.

Noile prevederi în materie penalã
au înmulþit dosarele la Tribunalul Dolj

a legii penale mai favorabile, au fost
analizate, însã nu au fost eliberate
din penitenciare decât trei persoa-
ne pânã acum. Asta vrem sã în-
cercãm în perioada urmãtoare. Sã
mediatizãm noutãþile astfel încât
justiþiabilii sã ºtie despre ce este vor-
ba, pentru cã nu sunt probleme cu
aplicarea legii ci cu modul în care
oamenii o interpreteazã”, a preci-
zat judecãtor Denis Ghervase.

cã dacã au nereguli sau dacã sunt
sau nu sancþionaþi. Oamenii acu-
zã cã li se stricã fructele ºi legu-
mele ºi cã aceastã acþiune este
menitã sã ducã la desfiinþarea cen-
trului comercial. La faþa locului au
ajuns mai multe echipaje de poli-
þiºti de la Secþia 5 Poliþie Craiova,
dar ºi jandarmi, pentru a asigura
ordinea. Oamenii legii au discutat
cu protestatarii, astfel încât sã
evite apariþia unor incidente, mai
ales cã angajaþii ANAF sunt ºi ei
în timpul serviciului.

Comercianþii nu au intrat în
conflict cu cei care îi controlea-
zã, însã au afiºat bannere, au
scandat sloganuri ºi au cerut de-
misia directorului ANAF Târgu
Jiu, care are competenþã terito-
rialã în Craiova.

„Am ajuns la faþa locului ºi am
stat de vorbã cu comercianþii,
atât ei, cât ºi conducerea centru-
lui comercial fiind nemulþumiþi de
acþiunea de control care este în
desfãºurare. Le-am cerut comer-
cianþilor sã evite orice fel de in-
cidente cu inspectorii ANAF,
pentru cã nu ar fi în avantajul
nimãnui”, ne-a explicat
comisar-ºef Adrian Cã-
praru, comandantul Sec-
þiei 5 Poliþie Craiova.

Dacã nu s-au încãierat
cu angajaþii ANAF, co-
mercianþii au gãsit o altã
cale de a-ºi manifesta ne-
mulþumirea. La un mo-
ment dat au tractat în cur-
tea centrului comercial
cabina unui TIR, au tur-
nat benzinã în interior ºi
i-au dat foc, la faþa locu-
lui ajungând un echipaj de
pompieri din cadrul ISU
Dolj pentru a stinge incen-

diul, care s-a soldat doar cu pa-
gube materiale. „Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã al Ju-
deþului Dolj a fost solicitat sã in-
tervinã pentru stingerea unui in-
cendiu izbucnit la un cap trac-
tor, în incinta unui complexului

comercial din Craiova. La faþa lo-
cului s-a deplasat Secþia de Pom-
pieri Craiova cu  o autospecialã,
la sosirea echipajului de pompieri
incendiul manifestându-se cu vio-
lenþã la cabina capului tractor,
farã a exista posibilitate de pro-

pagare. Din cauza folosi-
rii intenþionate a unei surse
de aprindere pentru a ge-
nera incendiul, a ars ca-
pul tractor în proporþie de
aproximativ 90% ºi s-au
deteriorat 10 baxuri de
suc”, a precizat mr. Flo-
rin Cocoºilã, purtãtorul de
cuvânt al ISU Dolj. Pe
numele bãrbatului care a
provocat incendiul a fost
întocmit dosar penal pen-
tru comiterea infracþiunii
de distrugere prin incen-
diere, deºi cabina respec-
tivã nu era funcþionalã.

Nou-nãscut decedat de câteva
sãptãmâni gãsit la gunoi

O descoperire macabrã a fost
fãcutã miercuri dupã-amiaza, în
Filiaºi. Un nou-nãscut mort de
aproape o lunã, învelit în mai
multe pungi de plastic, a fost
gãsit într-un tomberon din spa-
tele unui bloc din localitate.
Poliþiºtii au reuºit sã o identifice
pe mamã, o tânãrã de 16 ani
din Filiaºi, care le-a declarat cã
a nãscut bãieþelul mort ºi l-a
þinut în casã pânã miercuri,
când l-a aruncat la gunoi.

se bãieþelul. Este vorba despre o
tânãrã în vârstã de numai 16 ani,
Cãtãlina M., din localitate. Fata,
care provine dintr-o familie dezor-
ganizatã, locuind în prezent cu ta-
tãl ei, le-a povestit cu seninãtate
poliþiºtilor cã a nãscut copilul mort,
undeva la mijlocul lunii ianuarie, n-
a ºtiut ce sã facã ºi l-a þinut în casã,
învelit în pungi, pânã miercuri,
când s-a hotãrât sã-l arunce. Oa-
menii legii, dupã ce au audiat-o, au
întocmit pe numele ei dosar penal
pentru comiterea infracþiunii de vã-
tãmarea fãtului, conform noului

Cod penal ºi aºteaptã rezultatele
necropsiei, pentru a ºti dacã într-
adevãr fãtul s-a nãscut mort. Faþã
de tânãrã nu a fost dispusã nici o
mãsurã de siguranþã.

„A fost identificatã mama, o mi-
norã de 16 ani, din localitate, pe
numele ei fiind întocmit dosar pe-
nal sub aspectul comiterii infracþi-
unii de vãtãmarea fãtului. Se aºteap-
tã rezultatul necropsiei, urmând sã
se schimbe încadrarea juridicã a
faptei dacã va fi cazul”, ne-a decla-
rat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
inspector principal Alin Apostol.
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Comuna Unirea este condusă de
un primar inimos, Marin Bădoiu,
căruia, înainte de toate, îi place
curăţenia şi spaţiile verzi să fie fru-
mos îngrijite. Ne arată cu mândrie
mai mulţi brazi pe care i-a plantat
în faţa primăriei şi care acum au
început să-şi formeze un corona-
ment deosebit. „Uitaţi ce brazi fru-
moşi avem noi aici .. parcă eşti la
munte! Iarna îi împodobim şi ara-
tă şi mai bine. Oamenii spun că nu

se prind brazii la noi, la câmpie,
dar nu e deloc aşa. Dacă ştii cum
să îi plantezi şi le mai pui apă . Se-
cretul e că mai trebuie să îi mai şi
stropeşti din când în când. Acolo,
la munte, unde cresc ei, au multă
umiditate în aer şi de acea se înalţă
aşa bine. Dar, dacă îi ajuţi puţin,
poţi să îi aclimatizezi destul de re-
pede”. Marin Bădoiu este de me-
serie horticultor şi marea lui pasi-
une este să modeleze spaţiile verzi.
Gospodăriile încep să copieze

moda din străinătate
Prin ochii primarului, vedem şi

cum merg lucrurile prin comună.
Ca în multe părţi, tinerii au plecat
în străinătate să câştige mai bine,
iar acum încep să se întoarcă aca-
să. Aşa se face că, la Unirea, sunt
multe case care au fost refăcute
aproape din temelii după moda din
Spania, Italia sau Germania, fieca-
re pe unde a fost. ”Sunt aceşti ti-
neri care au apucat drumul străi-
nătăţii şi acum s-au întors. Au ve-
nit total schimbaţi şi s-au hotărât

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

În comuna Unirea sunt foarte mulţi tineri care au plecat să câş-
tige bani în străinătate, îndeosebi în Germania, iar acum se întorc
acasă şi încep să-şi renoveze casele vechi bătrâneşti. Curţile şi le
amenajează aşa cum au văzut în ţările pe unde au umblat, cu ga-
zon în faţa casei, arbuşti ornamentali, iar peste tot multă curăţe-
nie. Este un fel de concurenţă între localnici care a acaparat şi
autorităţile locale. Primăria Unirea a construit de la zero un că-
min cultural, iar ambiţia cea mare este acum să construiască o
bază sportivă multifuncţională, dar şi un teren de fotbal adevărat
pentru echipa localităţii, „Sicpan” Unirea.
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să investească în casele pe care le
aveau aici. Fiecare cu ideile lui şi
eu zic că este un lucru bun pentru
că lucrurile se mai schimbă şi la
noi în comună”. Alături de casele
mai arătoase, localnicii din Unirea
au grijă să-şi amenajeze şi curţile
după un alt stil. Primarul Marin
Bădoiu spune că exis tă c hiar  o
modă prin comună ca, în faţa ca-
sei, să fie plantată o peluză de ga-
zon şi arbuşti ornamentali.

Apa şi canalizarea,
în linie dreaptă

Primăria Unirea a început anul
trecut lucrările de introducere a re-
ţelei de apă potabilă. Din cauza vre-
mii, şantierul a fost oprit, dar auto-

rităţile spun că vor fi reluate de în-
dată ce condiţiile meteo vor face
posibil acest lucru. „Vom face şi
canalizare în comună, printr-un sis-
tem de vacuum, care este mai ief-
tin şi mai eficient. Este o tehnologie
nouă, implementată de englezi şi
germani. Lucrările nu necesită să-
pături foarte adânci pentru că se va
merge pe sistemul de pompe”, a
prec izat primarul Marin Bădoiu.
Lucrarea pentru efectuarea canali-
zării se află în faza de licitaţie, pri-
măria căutând acum o firmă care
să ştie să configureze reţeaua după
sistemul ”vacuum”. Ca să nu se
spargă de două ori străzile, acestea
vor fi asfaltate abia după ce lucrări-
le pentru introducerea utilităţilor de
apă şi canal vor fi terminate.

Un teren
pentru echipa de fotbal

În luna mai, vor începe lucrări-
le şi la complexul sportiv din in-
cinta colii nr. 2 din Unirea. Acesta
va include un teren de baschet, cu
covor bituminos, şi un teren mul-
tifuncţional,  c u covor s intetic.
”Este nevoie ca toţi cei 600 de elevi
care învaţă în comună să aibă unde
să facă sport. Mişcarea înseamnă
sănătate, nu trebuie să stea numai
în faţa calculatorului. Este impor-
tant şi acesta, dar noi sperăm să îi
atragem către terenul de sport”.
Pentru că echipa de fotbal „Sic-
pan” Unirea se află pe primul loc
în „Elită”,  primarul şi consilierii
locali şi-au propus să modernizeze
terenul de fotbal din localitate. Bani
vor fi alocaţi de la buget şi se vor

construi vestiare cu duşuri, dar şi
o sală în care vor fi expuse trofee-
le şi diplomele pe care echipa le-a
câştigat în ultimii ani. „Avem o
echipă foarte bună, este pe primul
loc şi dorim să promovăm în D.
Merită şi ei un stadion adevărat”,
spune primarul.

Ansamblu de dansatori
la Căminul Cultural

Căminul Cultural, aflat în ime-
diata apropiere a primăriei, este
una dintre clădirile cu care local-
nicii se mândresc. În construcţia
ac es tuia s - au inv es tit p es te
800. 000 de  lei,  d intre c are
500.000 de lei de la Minis terul
Culturii şi 300.000 de lei de la pri-
mărie. La parter funcţionează o bi-
bliotecă, în care se află 11.000 de

volume şi reţeaua Biblionet.  Cea
mai mare parte a clădirii este ocu-
pată de sala de spec tacole, care
este dotată cu scenă înaltă şi cor-
tină. ”Cei de la Ansamblul Maria
Tănase au venit aici ca să facă o
preselecţie pentru dansatori,  ca-
tegoria copii. Asta pentru că do-
rim să înfiinţăm şi noi un mic  an-
samblu de dansatori aici. Înc ă nu
au terminat,  se vor mai întoarce
şi atunci vom discuta şi despre cos-
tumele populare pe care noi inten-
ţionăm să le cumpărăm acestor co-
pilaşi”, a precizat Andrei Marian,
directorul căminului. Acesta a pre-
cizat că imobilul a fost inaugurat
anul trecut, de Paşte, când este şi
ziua comunei, şi poartă denumirea
„Sima Ioncică”, după numele unui
dascăl din localitate.
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Elevii care au Permisul
ECDL scapă de proba
competenţelor digitale la
examenul de bacalaureat

Despre Programul Erasmus+
la Universitatea din Craiova

Expoziţie de tapiserie
şi artă decorativă

În foaierul Filarmonicii „Olte-
nia” se deschide astăzi o  expozi-
ţie de tapis erie ş i artă decorativă.
Autoarea este  de ja o prezenţă
obişnuită, în ultima pe rioadă, a
târgurilor hand-made de la Craio-
va: artis ta Marinela Covrig.
Ve rnis ajul are loc la ora 18.00, în
preze nţa manage rului instituţie i-
gazdă, Vlad Drăgule scu, şi a
invitaţilor artiste i. Expoziţia
cuprinde 22 de lucrări, es te una
cu vânzare şi va rămâne  de schisă
până pe data de 9 martie.

MAGDA BRATU În cadrul acestei întâlniri, repre-
zentanţii ANPCDEFP vor furniza in-
formaţii privind Programul Eras-
mus+,  vor efectua activităţi practi-
ce pe formulare de aplicaţie pentru
Key Action 1 şi Key Action 2 şi vor
oferi răspunsuri la întrebările adre-
sate de către participanţi cu privire
la întregul Program. La activităţile
desfăşurate la Universitatea din Cra-
iova sunt invitaţi să participe membri
ai personalului didactic şi adminis-
trativ care doresc să se informeze
în legătură cu Programul Erasmus+
şi cu oportunităţile oferite de acesta
învăţământului universitar. Sunt, de
asemenea, invitaţi să participe stu-
denţii care au beneficiat sau care
doresc să beneficieze de burse de
mobilitate în cadrul acestui Program.

ALINA DRĂGHICI

Liceeni îşi pot folosi permisul
european de conducere a compu-
terului pentru a nu mai susţine pro-
ba competenţelor digitale în cadrul
examenului de bacalaureat. Statis-
tica arată c ă mai mult de 30.000
de elevi şi-au echivalat până în pre-
zent proba de Competenţe Digita-
le de la bacalaureat cu Permisul
ECDL. Au fos t create două Profi-
luri ECDL destinate elevilor. E vor-
ba de Permisul ECDL PROFIL
START BAC (nivelul de compe-
tenţă digitală pe diploma de baca-
laureat “utilizator  avansat”) şi Per-

misul ECDL PROFIL BAC (nive-
lul de competenţă digitală pe di-
ploma de bac alaureat “utilizator
experimentat”), care pot f i dez-
voltate apoi permanent. Progra-
ma pentru obţinerea Permisului
ECDL PROFIL BAC c orespunde
materiei pe c are elevii de liceu o
parcurg în cadrul orelor de TIC
din programa şcolară pentru cla-
sele a IX-a s i a X-a.  Liceenii pot
să se pregătească chiar în cadrul
orelor  de la şcoală pentru obţine-
rea unei certific ări cu rec unoaş-
tere internaţională.

ALINA DRĂGHICI

„Craiova – oraş european”

Agenţia Naţională pe ntru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei ş i Formării Profesio-
nale (ANPCDEFP),  în partene riat  cu Universitatea din Craiova ş i Inspectoratul Şcolar Judeţe an
Dolj,  organizează astăzi o reuniune de informare  cu privire  la noul Program Erasmus+ .

Asociaţia „Dr. Haralambie
Teodoru” va derula în şcolile
doljene proiectul „Prevenirea
şi contracararea fenomenului
de părăsire timpurie a şcolii
din regiunile Sud Muntenia şi
Sud-Vest Oltenia”.

Fenomenul de părăsire timpurie a şcolii,
dezbătut în unităţile de învăţământ
doljene

Asociaţia „Dr. Haralambie Teodoru” este o organizaţie
asociativă născută în memoria doctorului Haralambie I.
Teodoru, fost medic şef al Prefecturii Bucureştiului, care a
servit ca şi chirurg-şef în mai multe spitale de front în cel
de-al Doilea Război Mondial, medic colonel în rezervă, ul-
terior director al spitalului din Medgidia, având rădăcinile
în Oltenia. Organizaţia grupează oameni interesaţi în sfera
activităţilor de construire, dezvoltare şi susţinere a comuni-
tăţilor în care activează, cu experienţa activismului social,
militând pentru respectarea egalităţii de şanse. Asociaţia
grupează expertiza acumulată în cadrul instituţiilor româ-
neşti şi europene, universităţilor române, belgiene şi fran-
ceze, cu activităţi în domeniul medical, social, juridic.

Potrivit organizatorilor, obiecti-
vul general al proiectului constă în
prevenirea şi corectarea fenome-
nului de părăsire timpurie a şcolii
prin adoptarea unor strategii, pla-
nuri de acţiune, abordări informa-
tice moderne (TIC) şi programe
educaţionale integrate de furnizare
a competenţelor ş i abilităţilor de
bază, pentru componenta remedia-
lă/corectivă, într-un sistem educa-
ţional deschis şi incluziv, în con-
textul dezvoltării durabile a socie-
tăţii informaţionale bazată pe cu-
noaştere şi progres tehnologic în
regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud Mun-
tenia şi Sud-Vest Oltenia. În acest
sens asociaţia propune şi susţine
atât măsuri concrete de prevenire
a abandonului şcolar şi reinserţia
în sistemul educaţional a celor care
au părăsit şcoala cât şi programe
„after school” pentru copiii care nu
au posibilităţi, prin susţinerea edu-
caţională pe tot parcursul derulării
proiectului dar şi în perioada de
sustenabilitate.

« Principalele probleme ale co-
piilor care au abandonat sau sunt în
pericol de a abandona şcoala şi pă-
rinţilor acestora au legătură directă
cu: nivelul de trai(sărăcia): cei care
au părăsit deja şcoala reprezintă, de
multe ori, una dintre principalele
surse de venit pentru familie; în
cazuri frecvente, cei cu risc de
abandon şcolar provin din familii
foarte sărace, care îşi permit cu greu
să îi susţină în şcoală ; mediul de
reşedinţă: cei din mediul rural sunt
semnificativ mai predispusi abando-
nului datorită nivelului scăzut de
educaţie din zona unde locuiesc, a
mentalităţii părinţilor, a distanţei faţă
de şcoală, a celorlalte îndatoriri gos-
podăreşti nec esare subzistenţei ;
educaţia părinţilor: studiile arată că

persoanele cu părinţi ce nu au ex-
perienţa educaţiei de bază/medie au
un risc mult mai mare de abandon;
rezultatele şcolare obţinute până în
prezent: copiii ce obţin calificative
mai mici sunt mai predispuşi aban-
donului, rezultatele slabe datorându-
se într-o oarecare măsură absen-
teismului, interesului scăzut şi lip-
sei de susţinere părintească - ex-
cluderea din unităţile şcolare a per-
soanelor din grupuri vulnerabile:
acestea se confruntă deseori cu re-
fuzul de a fi înscrişi în şcoli, gră-
diniţe sau alte instituţii educaţiona-
le », spun reprezentanţii Asociaţiei
„Dr. Haralambie Teodoru”. Proiec-
tul va fi implementat pe o perioadă
de 18 luni.

ALINA DRĂGHICI

Casa de Cultură „Traian
Demetrescu”, în colaborare
cu Primăria şi Consiliul Lo-
cal Municipal Craiova, orga-
nizează astăzi, ora 12.00, la
Salonul Medieval al instituţiei,
expoziţia de arte vizuale inti-
tulată „Craiova – oraş euro-
pean”. Expun elevi ai clasei
a XII-a C – grupa de cera-
mică (coordonator: prof. Ale-
xandra Cleoantă) de la Liceul
de Arte „Marin Sorescu”: Bălţăţeanu Ana, Bârcă Ioana, Dicu Oana, Flo-
rea Loredana, Tiugan Florentina, Petrof Cristina, Tudor Cătălin, Roşu
Alexandru şi Vărzaru Radu. Programul cuprinde şi un moment muzical
susţinut de elevii clasei a XII-a A de la aceeaşi instituţie de învăţământ.

MAGDA BRATU
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de MAGDA BRATU

Dirijorul Jeon Gaejun posedă o
temeinică ş i multilaterală pregătire
muzicală: este licenţiat al Universită-
ţii Naţionale din Changwon (Coreea
de Sud), absolvent al prestigioasei
Academii Ruse de Muzică „Gnesin”
din Moscova (specializarea clarinet)
şi, totodată, al Conservatorului din
Rostov (artă dirijorală). Pe parcursul
carierei artistice a activat în mai mul-
te ansambluri sud-coreene, ca Pops
Orchestra – Gyeongnam şi Orches-
tra Filarmonică din Changwon (par-
tida de clarinet), al cărei membru este
şi în prezent. De asemenea, a desfă-
şurat şi o intensă activitate didactică
în calitate de profesor de educaţie
muzicală în cadrul Liceului de Artă
din Busan, apoi la Colegiul de Ştiin-
ţele Educaţiei şi la Universitatea Ky-
ungnam. Ca dirijor evoluează actual-
mente în fruntea mai multor ansam-
bluri sud-coreene, dintre care Orches-
tra de Suflători „Pearl”, Orchestra de
Suflători a Tinerilor – Dabyeot şi Or-
chestra de Tineret – Dabyeot.

Născută în oraşul Wonju (Coreea

Muzicieni din Coreea de Sud, în concert la Filarmonica „Oltenia”
Filarmonica „Oltenia” vă invită astă-seară, ora 19.00, la un concert orga-

nizat în parteneriat cu Asociaţia Interculturală Româno-Coreeană, ce propu-
ne spre audiţie creaţii de Mozart, Mendelssohn-Bartholdy şi Ceaikovski. Îşi
dă concursul Orchestra Simfonică a instituţiei, condusă de dirijorul Jeon
Gaejun, muzician care, pe parcursul carierei artistice, a activat în mai multe
ansambluri sud-coreene. Soliştii serii sunt pianiştii Hyekyung Lee – de anul
trecut coordonator al Departamentului de Pian din cadrul Universităţii Chung-
Ang, şi Constantin Sandu – actualmente stabilit în Portugalia, unde este şef
al catedrei de pian al Şcolii Superioare de Muzică şi Artele Spectacolului din
Porto. Biletele pentru concert sunt disponibile la Agenţia Filarmonicii, la
preţurile de 15 lei şi 10 lei pentru elevi, studenţi şi pensionari.

În program:
 Wolfgang Amadeus Mozart:

Concertul nr. 24 în Do minor pentru
pian şi orchestră, K. 491
 Felix Mendelssohn-Barthol-

dy: Concertul nr. 1 în Sol minor pen-
tru pian şi orchestră, op. 25
 Piotr Ilici Ceaikovski: Sim-

fonia a V-a în Mi minor, op. 64

de Sud) în anul 1959, Hyekyung Lee
a absolvit în 1981 Colegiul de Muzi-
că din München. În 1984 a fost dis-
tins ă cu Premiul Criticii de Korea
Music Pen Club, în 1988 Dong-A
Magazin a desemnat-o Muzicianul
Anului, în 1993 Societatea de Muzi-
că din  Coreea de Sud i-a înmânat
prestigiosul premiu  Korea Music
Award, iar în 2004 Asociaţia Critici-
lor Muzicali din Coreea de Sud i-a
decernat Seoul Music Prize. În anul
2006 a deţinut statutul de profesor
invitat la Colegiul de Muzică din Sa-
arbrücken (Germania), iar în perioa-
da 2009-2011 pe cel de vicepreşedin-
te al Piano Society of Korea. Din
2013 conduce Departamentu l de
Pian din cadrul Universităţii Chung-
Ang. A susţinut peste 600 de concer-
te pretutindeni în lume, între parte-
nerii ei de scenă distingându-se ar-
tişti de renume mondial.

Personalitatea artistică a pianis-
tului Constantin Sandu îmbină rigoa-
rea şi respectul pentru textul muzical
cu o sensibilitate poetică şi o imagi-

naţie sonoră fascinante. De la debu-
tul cu orchestra, la vârsta de 14 ani, a
susţinut o intensă activitate solisti-
că în diverse ţări din Europa şi Asia,
culegând aplauzele publicului şi elo-
giile criticii de specialitate. În 2006 a
obţinut titlul de Doctor în Muzică la
Universitatea Naţ ională de Muzică
din Bucureşti, sub îndrumarea prof.
univ. dr. Grigore Constantinescu, cu
teza „Muzica portugheză pentru
pian”. În prezent locuieşte în Portu-
galia, unde este ş ef al catedrei de
pian al Şcolii Superioare de Muzică
şi Artele Spectacolului din Porto. În
aprilie 2011 artistul a marcat, printr-
un concert, împlinirea a 30 de ani de
la debutul său pe scena Filarmonicii
„Oltenia”.

Aproape 40 de participanţi
Conform tradiţiei, la început de pri-

măvară Radio România deschide seria
GAUDEAMUS în Bănie cu un târg de
Mărţişor cu totul special. Evenimentul,
ajuns în acest an la cea de a XIII-a edi-

ţie, este iniţiat şi organizat de Echipa Gaudeamus,
Centrul Cultural Media Radio România şi Radio Ol-
tenia Craiova, post care în iunie 2014 va împlini 60
de ani de existenţă.

O selecţie de titluri reprezentative pentru piaţa
de carte românească, în acest moment, va fi prezen-
tată de cei aproape 40 de participanţi. Cărţi pentru
toate vârstele şi gusturile, literatură contemporană
de ficţiune, memorii şi jurnale, biografii, cărţi de po-
ezie, artă, gastronomie, timp liber, studii academice
şi de specialitate în diferite domenii, de la psiholo-
gie şi psihanaliză la economie şi ştiinţe exacte, dar şi
multe alte surprize editoriale îşi aşteaptă cititorii pe
parcursul celor cinci zile ale Târgului.
Biblioteca de acasă
a devenit neîncăpătoare? Donează!

Organizatorii anunţă un program de evenimente
bogat şi dinamic, cu lansări de carte, sesiuni de auto-
grafe, dezbateri şi întâlniri cu scriitori, critici literari şi
editori. De asemenea, oferta readuce în atenţia publi-
cului craiovean câteva dintre elementele care defi-
nesc profilul şi atmosfera specifice Târgurilor GAU-
DEAMUS. Aşa sunt finala zonală a Concursului
Naţional de Lectură „Mircea Nedelciu”, adresat li-
ceenilor, „Invitaţi de nota 10: Olimpicii României”,

Târgul de carte GAUDEAMUS
revine la Craiova. Cinci zile până la deschidere!
Spaţiu de ja tradiţional de  întâlni-

re  al cărţii şi mărţiş orului, la înce-
put de primăvară, foaierul Te atru-
lui Naţional „Marin Sore s cu” va
găzdui, timp de cinci zile , în perioa-
da 26 februarie  – 2 martie, Târgul
de  carte GAUDEAMUS. Profesio-
nişti ai cărţii,  editori, tipografi,  ilus-
tratori, distribuitori de carte, librari,

 Deschiderea oficială a Târ-
gului: miercuri, 26 februarie, la ora
12.00
 Programul  de vizi tare:

miercuri-s âmbătă –  între orele
10.00 şi 18.00, duminică – între ore-
le 10.00 şi 14.00
 Intrare liberă pentru toate

categoriile de vizitatori!

Din program:
26 februarie, ora 15.30: „Ban-

da desenată craioveană” – expozi-
ţie de grafică, prezentare de publica-
ţii cu benzi desenate.

Joi, 27 februarie, ora 12 .30:
„Cititul dăunează grav inculturii”
– dezbatere despre importanţa lec-
turii în formarea personalităţii tineri-
lor.

Vineri, 28 februarie: Lans area
volumelor „Culele din Oltenia”, de
arh. Pavel Popescu (Editura „Alma”
Craiova) – ora 10.00, şi „Artitudini.
Studii/ Interpretări/ Cronici/ Inter-
viuri / Recenzi i/ 1981-2013", de
Cătălin Davidescu (Editura „Aius”)
– ora 11.00.

Sâmbătă, 1 martie: Mesele rotun-
de „Creatori din Radio Oltenia” –
manifestare sub genericul Radio Ol-
tenia 60 (ora 11.30) şi „Cartea pen-
tru prichindei”, cu participarea re-
prezentanţilor ISJ Dolj (ora 13.00).

Duminică, 2 martie: Lansarea
volumului „Brâncuşi Ezotericul”,
din Colecţia Patrimoniului Cultural
European (ora 10.30).

dar şi autori, critici literari şi tradu-
cători vă invită s ă descoperiţi ce le
mai noi apariţii editoriale! Ofe rtan-
te  vor fi, ca de fiecare dată, „Huma-
nitas ”, „Rao”, „Ne mira”, „All”,
„Corint”, „Lite ra”, cărora li s e vor
alătura, pentru prima dată la Craio-
va, e dituri precum „Univers” şi „Ni-
cules cu”. Toate  anunţă importante

reduceri de preţuri ş i pache te  ş i
oferte  promoţionale , cărora organi-
zatorii le adaugă un program de ns
şi variat de e venime nte  culturale.
De s chide re a oficială a Târgului
GAUDEAMUS Craiova 2014 va
avea loc mie rcuri, 26 februarie, la
ora 12.00, iar intrare a publicului, în
toate  ce le cinci zile , va fi liberă.

Universitarii craioveni
îşi lansează cărţile

Între evenimentele propuse publicului în cadrul acestei ediţii a
Târgului GAUDEAMUS de la Craiova se înscriu şi numeroase lan-
sări de carte ale universitarilor craioveni. Aşa vor fi, chiar în ziua
deschiderii, miercuri, 26 februarie, „Excursuri”, de Ion Buzera (Ed.
„Universitaria” Craiova) – ora 11.00; „Oraşul subtil”, de Nicolae
Panea (Editura Etnologica) – ora 14.00;  „Rolf Bossert – un killer
al straşnicului cotidian”, de Cosmin Dragoste (Ed. „Aius”) – ora
16.00; „Libertatea în capcană. Aporii ale justiţiei contempora-
ne”, de Dan Claudiu Dănişor (Ed. „Universitaria”) – ora 17.00.

Istoricul
Adrian Cioroianu –
invitat special

După ce vineri, 14 februarie, a  conferen-
ţiat şi şi-a lansat  cele mai recente cărţi publi-
cate sub s emnătura sa la  Casa de Cultu ră
„Traian Demetrescu”, istoricul Adrian Cio-
roianu , decan al Facultăţii de Isto rie a Uni-
versităţii din  Bucureşti, rev ine la Craiova cu
prileju l Târgului GAUDEAMUS. Vineri, 28
februarie, îşi va lansa volumul „Cea mai fru-
moasă poveste. Câteva  adevăruri simple
despre istoria românilor”, apărut la Editu ra
„Curtea Veche (ora 12.00), ş i va fi invitat s pe-
cial la dezbaterea „Cartea  astăzi – scenarii
op timiste şi scept icism postmodernist” (ora
13.00). Un  alt invitat s pecial al Târgului GAU-
DEAMUS este criticul ş i istoricul literar Eu-
gen Negrici, care, alături de preşed intele Fi-
lialei Craiova a Uniun ii Scriitorilor din  Româ-
nia, Gabriel Coşoveanu , va participa sâmbă-
tă, 1 mart ie, ora 15.00, la lans area volumului
„Cei  morţ i  înainte de moarte” (Ed itu ra
„Aius”), au tor Traian Dobrinescu.

cu participarea elevilor
din  zona Olten iei p re-
miaţi la concursuri inter-
naţionale la diverse dis-
cip line, Concursu l
„Miss Lectura” şi Tom-
bola Gaudeamus.

Ca şi la ediţiile prece-
dente, expozanţii şi vizi-
tatorii s unt invitaţi să
participe la proiectu l
„Cărţile se întorc aca-
să”, prin intermediul că-
ruia peste 85.000 de mii
de vo lume donate cu
prilejul Târgurilor GAU-
DEAMUS, începând cu
anul 2010, au ajuns în bi-
blioteci din mediul rural,
subfinanţate la capitolul
achiziţii.
Caravana va mai poposi în alte trei oraşe

Iniţiată în  anul 2000 ca parte a Programului LEC-
TURA şi formată dintr-o serie de evenimente expo-
ziţionale dedicate cărţii ş i educaţiei, organizate în
centre cu lturale şi universitare de tradiţie în care
există posturi regionale Radio România, Caravana
GAUDEAMUS va cuprinde, după popasul la Craio-
va, alte trei ample evenimente. Aşa vor fi Târgurile
de la Cluj-Napoca –  ediţia a XV-a (9-13 aprilie),
Timişoara – ediţia a X-a (7-11 mai) sau Oradea –
ediţia I, apoi Mamaia – ediţia a VI-a (14-18 august).
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32.000 de credite în cadrul
Programului Prima Casã

Banca Comercialã Ro-
manã (BCR) a obþinut
majorarea plafonului de
garantare aferent progra-
mului Prima Casã cu 252
de milioane de lei.  “Pre-
conizãm cã vom utiliza
integral plafonul alocat în
aproximativ jumatate de
an. Suntem pregatiþi ca la
sfârºitul verii sã solicitãm
o alocare suplimentarã de plafon”, a declarat Ioana Mihai, Sef
Departament Credite Garantate din cadrul BCR. Recent, BCR a
redus costul creditelor acordate în cadrul Programului Prima
Casa, prin reducerea marjei de dobândã pentru clienþii care îºi
încaseazã / vor încasa salariul la BCR la 2% dobândã ajungând la
5.52% (DAE 5.68%). Totodatã, banca a redus dobânda ºi pen-
tru clienþii care opteazã pentru un credit ipotecar Casa Mea aceº-
tia beneficind de o ratã de dobândã fixã pe o perioadã de 3 ani
începand de la 5.25% (DAE 5.55%). BCR a acordat, pânã în
prezent, circa 32.000 de credite în cadrul Programului Prima
Casã, în valoare de peste 5.500 milioane lei.

Primii absolvenþi ai Cursului
Vocaþional în domeniul
protecþiei consumatorilor

Asociaþia Naþionalã
pentru Protecþia Consu-
matorilor ºi Promovarea
Programelor ºi Strategii-
lor din România – Info-
Cons a finalizat prima
etapã a înscrierii absol-
venþilor Cursului Vocaþi-
onal în domeniul protec-
þiei consumatorilor oferit
de A.N.P.C.P.P.S. Roma-
nia – InfoCons mediato-
rilor autorizati de pe teri-
toriul României. Cursul
Vocaþional in Domeniul
Protectiei Consumatori-
lor are în vedere crearea unui climat corect, legal ºi responsabil
faþã de cetãþean, în calitatea lui de consumator, privind diminua-
rea problematicilor de încãlcare a legislaþiei naþionale ºi europene
în domeniu. „Modulul de curs este dezvoltat de o echipã de ex-
perþi ce au la baza pregãtirea în domeniul protecþiei consumato-
rilor, în cadrul trainingurilor organizate de BEUC – The Euro-
pean Consumers’ Organisation ºi se încadreazã în politica euro-
peanã privind protecþia consumatorilor, pe modelul desfãºurat ºi
în alte þãri”, se precizeazã într-un comunicat de presã.

Seminar pentru beneficiarii
de proiecte europene

Organismul Interme-
diar Regional pentru Pro-
gramul Operaþional Sec-
torial Dezvoltarea Resur-
selor Umane Sud - Vest
Oltenia a organizat la se-
diul Prefecturii Judetului
Dolj, ieri, Seminarul cu
tema ,,Sprijin implemen-
tare/postimplementare
acordat beneficiarilor
de proiecte  f inanþate
prin  POSDRU 2007-
2013”. Scopul seminarului a fost acela de a furniza informaþii
beneficiarilor, astfel încat aceºtia sã întocmeascã, corect cere-
rile de rambursare intermediare/finale, în concordanþã cu in-
strucþiunile AMPOSDRU emise în acest sens, astfel încat sã fie
eliminate situaþiile de solicitare a  clarificãrilor sau chiar retur-
nãri ale cererilor de rambursare. În cadrul seminarului au fost
abordate aspecte legate de sustenabilitatea proiectelor ºi moda-
litate în care aceasta va fi monitorizatã de OIRPOSDRU SV
OLTENIA, conform Contractului de finanþare. La seminar au
participat beneficiarii proiectelor finantate din FSE prin POS-
DRU, care se aflã atât în perioada de implementare a proiecte-
lor, cât ºi în perioada postimplementare.

Andreea Kohalmi, general
manager la SC Commonweath
Consulting SRL a precizat cã pro-
iecte eligibile sunt doar acele pro-
iecte care implicã o investiþie ini-
þialã în industrie. „Investiþia ini-
þialã este o investiþie fãcutã la
activele corporale ºi necorporale
ºi constã în extinderea unei uni-
tãþi deja existente, diversificarea
producþiei prin produse noi,
schimbarea fundamentalã a pro-
cesului general de producþie a
unei unitãþi existente, excluzând
crearea unei noi unitãþi. Achiziþi-
onarea acþiunilor de
cãtre o companie nu
constituie o investiþie
iniþialã”, a mai spus
Andreea Kohalmi.
Înlocuirea utilaje-
lor învechite ºi
supradimensionate

Proiectele eligibile
implicã, de exemplu,
investiþii în: îmbunãtã-
þirea eficienþei energe-
tice a sistemelor de
transmisie electricã;
înlocuirea utilajelor în-
vechite ºi supradi-
mensionate; îmbunã-
tãþirea eficienþei ener-

Compania Wizz Air, cea mai
mare linie aerianã low–cost, low-
fare din România ºi din Europa
Centralã ºi de Est organizeazã
miercuri, 26 februarie, ora 9.00,
la Aeroportul Internaþional Cra-
iova o nouã sesiune de recrutãri
pentru baza din Bãnie, ce va fi
inauguratã în iulie 2014. “În 2013
am lansat primele zboruri din
Craiova. În mai puþin de 1,5 ani,
în parteneriat cu Aeroportul In-
ternaþional Craiova ºi Consiliul
Judeþean Craiova, vom inaugura
în aceastã varã a 5-a bazã Wizz
Air din România, cu 4 noi rute
disponibile pentru clienþii noºtri
din Oltenia – Bologna, Roma
Ciampino, Dortmund ºi Barcelo-
na. Suntem dedicaþi creºterii ope-
raþiunilor din Craiova ºi din Ro-

Wizz Air cautã însoþitori
de zbor în Craiova

mânia ºi sã avem de asemenea
un impact asupra pieþei forþei de
muncã locale ºi naþionale, prin
crearea de locuri de munca di-
recte ºi indirecte, în aviaþie ºi în
domeniile conexe.”, a declarat
Daniel de Carvalho, Corporate
Communications Manager la
Wizz Air. Cadidaþii trebuie sã aibã
peste 19 ani ºi o înãlþime de pes-
te 165 cm (fetele) ºi 175 cm (ba-
ieþii). De asemenea, trebuie sã fie
absolvenþi de liceu (minim) ºi sã
fie fluenþi în limba englezã. Vii-
torul însoþitor de zbor trebuie sã
ºtie sã înoate ºi sã poatã ajunge
la bazã într-o orã în perioada de
stand by. Competenþele excelen-
te de comunicare sunt obligato-
rii, precum ºi abilitatea de a lu-
cra în echipã.

Întreprinderile din industrieÎntreprinderile din industrieÎntreprinderile din industrieÎntreprinderile din industrieÎntreprinderile din industrie
pot beneficia de ajutor consistentpot beneficia de ajutor consistentpot beneficia de ajutor consistentpot beneficia de ajutor consistentpot beneficia de ajutor consistent
pentru eficienþa energeticãpentru eficienþa energeticãpentru eficienþa energeticãpentru eficienþa energeticãpentru eficienþa energeticã

Întreprinderile din industrie pot beneficia de un
ajutor consistent pentru eficienþa energeticã.
Valoarea minimã a finanþãrii nerambursabile acor-
date pentru proiect ca parte a apelului pentru
propunerile de proiect este de 200.000 Euro ºi nu
va depãºi 700.000 Euro. Rata finanþãrii acordate
din fonduri nerambursabile ale programului nu
poate depãºi 70% exceptând proiectele localizate
în zone Bucureºti-Ilfov, unde suma maximã de finan-
þare este de 60% pentru întreprinderile mici ºi
mijlocii; sau 60% exceptând proiectele localizate în
zone Bucureºti-Ilfov, unde suma maximã de finanþa-
re este de 50% pentru întreprinderile mijlocii.

getice a sistemelor de încãlzire ºi
de rãcire, îmbunãtãþirea eficien-
þei energetice a sistemelor de ilu-
minat, îmbunãtãþirea eficienþei
energetice a sistemelor de refri-
gerare; îmbunãtãþirea eficienþei
energetice a sistemelor de încãl-
zire prin introducerea sistemelor
de încãlzire care folosesc energia
termicã din surse regenerabile ºi
prin reducerea cantitãþii de com-
bustibil (gaz, petrol brut, etc.) uti-
lizat; îmbunãtãþirea eficienþei ener-
getice prin modernizarea instala-
iilor de producþie; managementul

energetic îmbunãtãþit la nivel de
platforme industriale; manage-
mentul energiei; sisteme de recu-
perare a cãldurii pentru a recupe-
ra cãldura rezultatã în urma pro-
ceselor industriale; precum ºi alte
mãsuri de îmbunãtãþire a eficien-
þei energetice în industrie.
Întreþinerea produselor
achiziþionate

Cheltuielile directe eligibile ale
proiectului sunt acele cheltuieli
identificate de cãtre Promotorul
Proiectului în conformitate cu

principiile sale conta-
bile ºi cu regulile in-
terne obiºnuite ca fi-
ind cheltuieli specifi-
ce legate direct de im-
plementarea proiectu-
lui ºi care pot fi rezer-
vate direct în acest
scop. „Costul noilor
echipamente, costuri-
le provenite direct din
cerinþele impuse de
contractul de proiect,
precum ºi întreþinerea
produselor achiziþio-
nate sunt considerate
cheltuieli eligibile...”, a
mai completat mana-
gerul general.
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Focuri de armã cu muniþie de rãzboi la KievFocuri de armã cu muniþie de rãzboi la KievFocuri de armã cu muniþie de rãzboi la KievFocuri de armã cu muniþie de rãzboi la KievFocuri de armã cu muniþie de rãzboi la Kiev, cel puþin, cel puþin, cel puþin, cel puþin, cel puþin
100 de morþi, Parlamentul ºi Guvernul au fost evacuate100 de morþi, Parlamentul ºi Guvernul au fost evacuate100 de morþi, Parlamentul ºi Guvernul au fost evacuate100 de morþi, Parlamentul ºi Guvernul au fost evacuate100 de morþi, Parlamentul ºi Guvernul au fost evacuate
Focuri de armã cu muniþie de rãzboi au putut fi

auzite ieri, pentru prima datã, în centrul capitalei
Ucrainei, Kiev, conform AFP. Protestatarii au de-
terminat forþele de securitate sã se retragã din Pia-
þa Independenþei. Cel puþin 100 de persoane au mu-
rit, alte aproximativ 500 fiind rãnite, afirmau asearã
surse medicale citate de CNN. Televiziunea ucrai-
neanã Espreso.TV a difuzat imagini în care se

puteau vedea cadavrele a cinci protestatari în apro-
pierea unei cafenele din faþa hotelului Kazaþkii, din
Piaþa Independenþei din Kiev. În jurul orei 10, ora
României, manifestanþii au ajuns la clãdirea Rada,
care gãzduieºte Parlamentul Ucrainei, iar poliþia a
fost nevoitã sã se retragã în parcul Mariinsky, din
apropiere. Autoritãþile au decis ca Parlamentul sã
fie evacuat de urgenþã, scria Russia Today. „A fost

declaratã evacuare de urgenþã”, le-a spus parlamen-
tarul Volodimir Litvin jurnaliºtilor, în timp ce pãrã-
sea clãdirea, ieri dimineaþã, relata Interfax Ucraina,
în pagina electronicã. Ulterior, ºi clãdirea Guvernu-
lui a fost evacuat. Violenþele au reizbucnit în ciuda
faptului cã preºedintele ucrainean anunþase un „ar-
mistiþiu” cu opoziþia înainte de sosirea la Kiev, ieri, a
diplomaþilor europeni ºi a unui oficial rus de rang înalt.

Ieri, strãzile Kievului s-au transformat
într-un adevãrat câmp de luptã, unde s-a tras
cu gloanþe adevãrate de o parte ºi de alta a
baricadei. Dupã cum a anunþat de dimineaþã
Ministerul ucrainean de Interne, din clãdi-
rea Conservatorului, situatã în Piaþa Inde-
pendenþei, s-a tras în direcþia forþelor de
ordine cu arme de foc. Ulterior, ministerul,
citat de Interfax, a indicat cã un presupus
lunetist a tras de la geamurile clãdirii, rãnind
peste 20 de poliþiºti. Mai târziu, reprezen-
tanþi ai partidului de opoziþie Batkivºcina (Pa-
tria), al fostului premier Iulia Timoºenko,
au declarat cã din clãdirea Conservatorului
se trage nu doar în direcþia forþelor de ordi-
ne, ci ºi împotriva protestatarilor. În acest
context, opoziþia a reclamat cã „reluarea
confruntãrilor pe Maidan (Piaþa Independen-
þei) în timpul armistiþiului este o provocare
deliberatã a puterii” împotriva manifestanþi-
lor paºnici, conform unui comunicat emis
de cei trei lideri ai partidelor de opoziþie —
Vitali Kliciko (Udar), Arseni Iaþeniuk
(Baltkivºcina) ºi Oleg Tiagnibok (Svoboda).
Totodatã, opoziþia ucraineanã a cerut orga-
nizarea unei reuniuni de urgenþã a Parlamen-
tului de la Kiev, în condiþiile reizbucnirii vio-
lenþelor,  a relatat agenþia Unian, în pagina
electronicã. În acelaºi timp, militari din tru-
pele speciale Berkut ºi din unitãþile subordo-
nate Ministerului de Interne au început sã se
predea opozanþilor, sub garanþii de securita-
te. Dupã cum a relatat ieri canalul de televi-
ziune Inter, zeci de poliþiºti antirevoltã s-au
predat în mâinile protestatarilor dupã ce au
primit asigurãri cã nu vor deveni þinte ale rãz-
bunãrii manifestanþilor. Ministerul de Interne
al Ucrainei a infirmat trecerea în masã a poli-
þiºtilor de partea protestatarilor, însã infor-
maþiile în acest sens s-au multiplicat.

Primarul Kievului a demisionat
din partidul lui Ianukovici

Dupã ce, în cursul dimineþii, au-
toritãþile au evacuat clãdirea Parla-
mentului, luatã cu asalt de manifes-
tanþi, la câtva timp s-a decis ºi eva-
cuarea sediul Guvernului, din strada
Gruºeveski, pe fondul contraofen-
sivei protestatarilor, care au forþat
trupele speciale antirevoltã Berkut sã
se retragã din Piaþa Independenþei.
Nu a scãpat nici administraþia prezi-
denþialã, care a fost ºi ea evacuatã,
ca ºi agenþia oficialã de presã Ukrin-
form, informeazã ITAR-TASS. Au-

toritãþile ucrainene au anunþat cã 20 de poli-
þiºti au fost rãniþi în violenþele de ieri. Potri-
vit surselor oficiale, poliþiºtii ar fi fost îm-
puºcaþi în timp ce încercau sã controleze
mulþimea formatã din aproximativ 3.000 de
protestatari. Primarul Kievului a anunþat cã
demisioneazã din partid, în urma „bãii de
sânge”. „Sunt pregãtit sã fac totul pentru a
opri lupta fratricidã ºi baia de sânge din ini-
ma Ucrainei, în Piaþa Independenþei. Viaþa
umanã trebuie sã fie valoarea superioarã în
þara noastrã ºi
nimic nu tre-
buie sã con-
trazicã acest
principiu”, a
declarat Volo-
dimir Make-
ienko, adãu-
gând cã pãrã-
seºte Partidul
Regiuni lor,
aflat la putere.
M i n i s t r u l
ucrainean de
Interne a fã-
cut apel la lo-
cuitorii Kievu-
lui sã rãmânã la domiciliile lor din cauza pre-
zenþei unor „elemente radicale înarmate” pe
strãzile capitalei ucrainene. „Kievenii sunt ru-
gaþi sã-ºi limiteze deplasãrile în transportul
privat ºi sã rãmânã pe cât posibil acasã.
Aceste mãsuri de precauþie se explicã prin
prezenþa unor indivizi înarmaþi pe strãzile
Kievului”, a precizat ministerul, citat de RIA
Novosti.

Întâlnire între Ianukovici ºi ºefii diploma-
þiilor germanã, francezã
ºi polonezã

Pe fondul luptelor de stradã, pre-
ºedintele Ucrainei, Viktor Ianuko-
vici, s-a întâlnit ieri cu miniºtrii de
Externe din Germania, Franþa ºi Po-
lonia, a anunþat Anna Gherman, con-
silierã a ºefului statului, potrivit
EFE. „Întâlnirea cu miniºtrii de Ex-
terne occidentali a început la admi-
nistraþia prezidenþialã”, a afirmat ea
pentru Interfax-Ukraina. Anterior se
zvonise cã cei trei miniºtri europeni
sosiþi la Kiev ºi-au anulat întâlnirea
cu preºedintele ucrainean. „Întâlni-
rea a fost anulatã din motive de
securitate. Nu existã un loc sigur
în centrul Kievului”, a declarat o
sursã pentru AFP. ªefii diplomaþii-

lor din Franþa, Germania ºi Polonia, res-
pectiv Laurent Fabius, Frank-Walter
Steinmeier ºi Radoslav Sikorski, au so-
sit ieri dimineaþa la Kiev, în încercarea
de a convinge puterea ºi opoziþia sã gã-
seascã o soluþie la criza din þarã.

Canada ºi Marea Britanie
ºi-au închis ambasadele la Kiev

Canada ºi Marea Britanie au decis în-
chiderea ambasadelor de la Kiev din mo-
tive de securitate, relateazã presa inter-
naþionalã. Un mesaj audio ºi un anunþ
postat pe site-ul misiunii diplomatice ca-
nadiene la Kiev anunþa închiderea am-
basadei, fãrã detalii privind perioada în care
decizia este în vigoare, relateazã publicaþia
„Globe and Mail”. „Ambasada Canadei la Kiev
este închisã din motive de securitate”, aratã
mesajul audio al liniilor telefonice de la misiu-
nea diplomaticã. Mesajul precizeazã cã anga-
jaþii ambasadei continuã sã ofere servicii
consulare ºi îi îndeamnã pe cetãþenii cana-
dieni aflaþi în Ucraina sã ia legãtura cu misiu-
nea diplomaticã în caz de urgenþã. Purtãtorul
de cuvânt al Ministerului canadian de Exter-
ne, Adam Hodge, a declarat cã personalul am-

basadei este în si-
guranþã. De ase-
menea, ambasada
Marii Britanii la
Kiev a fost închisã
temporar din cau-
za situaþiei de
securitate din capi-
tala Ucrainei, potri-
vit unui anunþ
postat pe site-ul
misiunii diplomati-
ce. Cetãþenii sunt
îndemnaþi ca, în
caz de urgenþã, sã
trimitã un e-mail
pe adresa ambasa-

dei, relateazã Russia Today.

Rusia vrea o putere
 de care „sã nu te ºtergi pe picioare”

Rusia nu va coopera în Ucraina decât cu o
putere care apãrã „interesele statului” ºi de
care „sã nu te ºtergi pe picioare”, a declarat
ieri premierul rus, Dmitri Medvedev, citat de
AFP ºi ITAR-TASS. „Avem nevoie ca parte-
nerii noºtri sã aibã tonus, ca puterea în exer-
ciþiu în Ucraina sã fie legitimã ºi eficientã, nu
o cârpã de ºters pe picioare”, a spus Medve-
dev, într-o ºedinþã a guvernului rus. „Puterea
trebuie sã se con-
centreze ºi sã apere
oamenii, forþele de
ordine, interesele
statului. Vom conti-
nua sã cooperãm cu
partenerii noºtri
ucraineni pe toate
direcþiile, vom în-
cerca sã facem to-
tul pentru a îndeplini
promisiunile care
au fost fãcute. Dar,
în acelaºi timp, este
necesar ca partene-
rii noºtri înºiºi sã
aibã tonus, ca pute-

rea în Ucraina sã fie legitimã ºi eficientã”, a
adãugat el, potrivit imaginilor difuzate de
televiziunea rusã. Pentru a evita speculaþiile
privitoare la politica Rusiei în Ucraina pe fon-
dul reizbucnirii violenþelor, purtãtorul de cu-
vânt al preºedintelui rus, Dmitri Peskov, a pre-
cizat miercuri cã soluþionarea crizei din Ucrai-
na este o prioritate mai mare pentru Federa-
þia Rusã decât chestiunea acordãrii urmãtoa-
rei tranºe de credit (circa 2 miliarde de do-
lari). Ministerul rus de Finanþe anunþase an-
terior cã Ucraina va primi viitoarea tranºã din
împrumutul de 15 miliarde dolari promis de
Rusia în urmãtoarele câteva zile.

Þara ar putea funcþiona
dupã o lege „de crizã”

Parlamentul ucrainean (Rada Supremã) va
pregãti proiectul unei legi „de crizã”, care sã
asigure funcþionarea tuturor organelor pute-
rii pânã la modificarea Constituþiei, proces
asupra cãruia insistã de mai mult timp opozi-
þia, a anunþat serviciul de presã al legislativu-
lui ucrainean, potrivit RIA Novosti. „Pe pe-
rioada reglementãrii crizei politice din þarã va
fi pregãtit un proiect de lege care sã asigure
funcþionarea tuturor organelor puterii pânã la
finalizarea procesului de amendare a Consti-
tuþiei”, a precizat sursa citatã. Opoziþia ucrai-
neanã considerã cã revenirea la Constituþia
din 2004, care prevedea forma de guvernã-
mânt parlamentarã, poate contribui la soluþi-
onarea gravei crize politice pe care Ucraina o
traverseazã în prezent. Constituþia din 2004
a stabilit ca o parte din puterile prezidenþiale
sã fie transferate parlamentului ºi guvernu-
lui, dar la 30 septembrie 2010, în timpul pri-
mului an din mandatul preºedintelui Ianuko-
vici, Curtea Constituþionalã a Ucrainei a de-
cis cã trecerea la regimul parlamentar este
anticonstituþionalã. Aceastã decizie a permis
întãrirea puterii preºedintelui Ianukovici.
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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 Oameni cu minte
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
16:30 Parlamentul României
17:20 Legendele palatului:

Pictorul de la curte
18:00 Legendele palatului:

Pictorul de la curte
18:40 Clubul celor care

muncesc în România
19:00 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
21:30 Telejurnal
22:30 Banii
00:25 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
02:45 Oameni care au schimbat

Lumea
03:40 Oameni cu minte
04:05 M.A.I. aproape de tine

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

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Japonia, stãpânele mãrii
10:00 Prinþesa sãbiilor (R)
10:50 Comorile Chinei antice
11:30 Jocurile Olimpice de Iarnã

Soci 2014
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
14:30 Filler Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
14:45 Jocurile Olimpice de Iarnã

Soci 2014
19:30 Cãlãtorii în lumea teatrului

cu George Banu (R)
20:00 Filler Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
20:10 Alex Rider - Micul spion
21:45 Filler Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
22:00 Madrigal în constelaþia

UNESCO
23:00 Ora de ºtiri
00:10 Împotriva sorþii
01:20 Concertele Festivalului

George Enescu (R)
02:10 Japonia, stãpânele mãrii

(R)
03:05 Ferma (R)

07:55 Corul
09:50 Toþi suntem diferiþi
11:25 Un pisoi la Hollywood
12:40 Cãlãreaþa
14:10 Stare de ºoc
16:10 Olimpiada de acasã
17:35 Sparkle
19:30 Filme ºi vedete
20:00 Domniºoara Christina
21:40 Încearcã sã nu clipeºti
22:00 Camarazi de rãzboi
22:50 Primul an de cãsnicie
00:25 Dacã aº fi... tu?
02:15 Capcana
04:05 Dragoste fierbinte
06:00 Hoþul de cuvinte

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Pe urmele vinovatului (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Rãpirea: douã zile de

teroare
16:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
23:00 Vitezomanu' Ricky Bobby
01:15 Apropo Tv (R)
02:00 Vitezomanu' Ricky Bobby

(R)
04:00 Rãpirea: douã zile de

teroare (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (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 Furtuna din adâncuri
22:00 Forþa destinului
23:30 FriendZone
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Furtuna din adâncuri (R)
02:30 Forþa destinului (R)
03:45 FriendZone (R)
04:15 Doamne de poveste (R)
05:15 Doctorul casei (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 Zoom în 10
14:15 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
15:15 Cea mai frumoasã ºcoalã
16:15 La bloc (R)
17:15 M.A.S.H. (R)
19:00 Norii negri
20:00 Maverick
22:45 Se mai întamplã!
00:45 Prison Break
01:45 Cititorii de oase
02:30 Prison Break (R)
03:15 Cititorii de oase (R)
04:00 Lumea Pro Cinema
04:30 Cine A.M.

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

11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct

19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Piraþii din Caraibe:

Blestemul Perlei Negre
23:45 Ultimul glonþ
01:45 Baseketball

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 Prinþesa vampirilor
02:45 Faci faþã, faci bani (R)
03:30 Teo Show (R)
05:15 Inima nu respectã reguli

(R)
06:15 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

23:45 Mediumul
00:30 Mãrul discordiei (R)
01:30 Focus (R)

03:00 Regina cumpãrãturilor (R)
04:00 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 Fotbal: Rezumate Europa

League
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 Fotbal: Rezumate Europa

League
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Mafioþi

TVR 1

SÂMBÃTÃ - 22 februarie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:30 Când se zideau catedra-
lele

08:30 Clubul desenelor animate
09:00 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
10:00 Beneficiar România
10:35 Garantat 100%
11:30 Tezaur folcloric
12:30 Esenþe
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:30 Rugby. Cupa Europei pe

Naþiuni
16:30 Olimpiada veseliei
17:00 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
20:00 Piratul yankeu
21:30 Telejurnal
22:30 Culoarul Morþii
01:40 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
03:40 Telejurnal
04:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping
06:00 Tezaur folcloric

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

pions League 2013-2014
09:00 Zon@ IT
09:30 Lupta pentru supravieþuire
10:00 Filler Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
10:10 Serenadã în Valea

Soarelui
11:40 Poate nu ºtiai
11:50 Filler Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
12:00 Cap compas
12:30 5 x 5 minute de istorie
13:00 Popasuri folclorice
14:00 Cãlãtorii în lumea teatrului

cu George Banu (R)
14:30 Filler Jocurile Olimpice de

iarnã Sochi 2014
14:45 Jocurile Olimpice de Iarnã

Soci 2014
16:20 Filler Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
16:30 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo 2006
17:00 Media Music Awards 2013
17:55 Cãlãtorii în lumea teatrului

cu George Banu
18:25 Jocurile Olimpice de Iarnã

Soci 2014
21:10 Jocurile Olimpice de Iarnã

Soci 2014
23:35 Jocurile Olimpice de Iarnã

Soci 2014
01:15 Media Music Awards 2013
02:10 Serenadã în Valea

Soarelui (R)
03:40 Popasuri folclorice (R)
04:30 Media Music Awards

2013 (R)

07:40 Sirena îndrãgostitã
09:30 Cei trei nãtãrãi
11:00 Jimmy ºi Hope
11:25 Yoko
13:05 Apartamentul lui Joe
14:25 Drew Peterson: Incoruptibil
15:50 Hoþul de cuvinte
17:30 Argo
19:35 Jimmy ºi Hope
20:00 Salutare, doamnelor!
20:30 Fetele
21:00 Rãmâi cu mine
21:50 Pasiune
23:30 Mãria Ta
01:10 Dansatoarea din umbrã
02:50 Întâlnire nepotrivitã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:45 O relaþie dulce ºi picantã
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 La Mãruþã (R)
14:30 Strãlucire
16:30 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Teroare in Paris
22:30 Macete
00:45 Teroare în Paris (R)
02:15 Macete (R)
04:00 O relaþie dulce ºi picantã

(R)
06:00 Promotor (R)
06:30 I Like IT (R)

07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (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 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 Furtuna din adâncuri
22:00 Forþa destinului
23:30 FriendZone
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Furtuna din adâncuri

(R)
2013, Mexic, Dramã, Dragoste
02:30 Forþa destinului (R)
03:45 FriendZone (R)
04:15 Doamne de poveste (R)
05:15 Intrigi ºi seducþie (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

08:30 Acasã în bucãtãrie (R)
09:30 Aventurile lui Jackie Chan

(R)
10:00 Norii negri (R)
11:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã (R)
12:00 Cea mai frumoasã ºcoalã

(R)
13:00 Ultimul zbor
15:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
16:00 Men of a Certain Age
17:00 Uriaºul meu (R)
19:00 Norii negri
20:00 Un Crãciun de neuitat
22:00 Interviu cu un vampir:

Cronicile Vampirilor
00:30 Prison Break
01:30 Cititorii de oase
02:15 Blue Juice
03:45 Prison Break (R)
04:30 Cititorii de oase (R)
05:15 Lumea Pro Cinema

09:00 Piraþii din Caraibe:
Blestemul Perlei Negre (R)

12:30 America's Funniest Home
Videos

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

00:00 Ultimul asasin
02:00 Strãini printre noi
02:45 Observator (R)

03:30 Poveste scurtã de-o varã
(R)

05:10 America's Funniest Home

Videos
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

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 O noapte la McCool's

01:00 Stirile Kanal D (R)

01:45 Prinþesa vampirilor

03:00 O noapte la McCool's (R)

04:30 Pe banii pãrinþilor (R)

05:45 Pastila de râs (R)

06:15 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 Omul supersonic
13:30 Cireaºa de pe tort (R)
14:30 Eurobox

15:00 ªi eu m-am nãscut în
România

16:00 Dragon Boys

18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Crime justificate
22:30 Dupã faptã ºi rãsplatã
23:30 Anchetã militarã

01:30 Omul supersonic (R)
03:00 Dragon Boys (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)

06:00 Luana Show (R)

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

Poker Tour
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TVR 1

DUMINICÃ - 23 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,

Sochi 2014
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Studio fotbal: Campionatul

European de Fotbal 2016
14:00 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
17:00 Tezaur folcloric
17:30 Lozul cel mare
18:00 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
20:30 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
21:15 Oameni care au schimbat

Lumea
21:30 Telejurnal
22:30 Crimã în direct
00:10 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
02:10 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
03:00 Telejurnal
03:50 Universul credinþei
05:15 Oameni care au schimbat

Lumea
05:30 Teleshopping

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Cap compas (R)
08:00 Popasuri folclorice (R)
09:00 Jocurile Olimpice de

iarnã, Sochi 2014
14:10 Pas în doi
16:00 Rezistenþa prin culturã
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Cãlãtorii în lumea

teatrului cu George Banu
18:30 Sport Plus
19:00 Academicienii
20:10 O varã de neuitat
21:35 Festivalul Internaþional

de Circ de la Monte-Carlo 2006
(R)

22:00 Lumini ºi umbre
23:00 Jocurile Olimpice de

Iarnã Soci 2014
01:40 Pas în doi (R)
03:30 Academicienii (R)

07:40 Premiile Bafta 2014
09:45 Universitatea monºtrilor
11:30 Marile speranþe
13:35 Cinci eroi de legendã
15:10 Pãzea la minge!
16:40 Ralph Stricã-Tot
18:20 At Middleton
20:00 Universitatea monºtrilor
21:45 Furios ºi iute în viteza

a 5-a
23:55 Detectivii din Louisiana
00:55 Camarazi de rãzboi
01:50 Secrete întunecate
03:30 O noapte de neuitat
05:05 The Rolling Stones -

Legenda, Partea a II-a
06:00 Cinci eroi de legendã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Strãlucire (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:00 Naºa
16:00 Bascheþii fermecaþi
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 X-Men 2
23:30 Tãrâmul libertãþii
01:45 Apropo Tv (R)
02:30 X-Men 2 (R)
05:00 România, te iubesc! (R)
06:00 Dupã 20 de ani (R)

07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (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 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 Furtuna din adâncuri
22:00 Forþa destinului
23:30 FriendZone
00:00 Doctorul casei (R)
01:00 Furtuna din adâncuri

(R)
02:30 Forþa destinului (R)
03:45 Friendzone (R)
04:15 Doamne de poveste

(R)
05:15 Intrigi ºi seducþie (R)

07:45 Norii negri (R)
08:45 Ultimul zbor (R)
11:00 Descoperã România (R)
11:30 Promotor
12:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã (R)
13:00 Men of a Certain Age (R)
14:00 Lumea Pro Cinema
14:30 Zoom în 10
14:45 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
15:45 Men of a Certain Age
16:45 Pururea tânãr
19:00 Norii negri
20:00 Contact
23:00 Sus, în aer
00:30 Prison Break
01:30 Cititorii de oase
02:45 Crime la comandã
04:15 Prison Break (R)
05:00 Cititorii de oase (R)
05:45 Cine A. M.

09:00 Te cunosc de undeva

(R)

12:30 America's Funniest

Home Videos

13:00 Observator

14:00 Dinamo vs Viitorul

Constanþa

16:00 Observator

16:15 SuperBingo Metropolis

19:00 Observator

19:45 FamiliaDA

20:30 Numãrul patru

22:45 Crocodile Dundee în

Los Angeles

00:45 Cartea groazei

02:30 Observator (R)

03:10 FamiliaDA (R)

03:45 Numãrul patru (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)

00:45 D-Paparazzi (R)

01:30 Prinþesa vampirilor

01:45 Ochii din umbrã (R)

02:45 Dispariþie (R)

04:30 Ochii din umbrã (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 Mondenii (R)

14:00 Cireaºa de pe tort (R)

15:00 Killer Karaoke (R)

16:00 Dragon Boys

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 Negociatorul

03:00 Dragon Boys (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 Tragere la sorþi EURO

2016
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Patron la Steaua
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Glory
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
02:00 Wrestling WWE Super-

stars
03:00 Wrestling WWE NXT

Next Generation

TVR 1

LUNI - 24 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
08:50 Videoclipuri
09:00 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
09:40 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
10:20 Ora regelui
11:20 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
12:20 Videoclipuri
12:30 În grãdina Danei
13:00 Germana… la 1
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

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

Pictorul de la curte
18:05 Legendele palatului:

Pictorul de la curte
18:45 Clubul celor care

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

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

Lumea
23:30 Maºini, teste ºi verdicte
00:10 O chelneriþã norocoasã
01:55 Întrebãri ºi rãspunderi
02:45 Vreau sã fiu sãnãtos!
03:10 Sport
04:15 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
04:50 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
05:25 Imnul României

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Videoclipuri
08:20 Legendele palatului:

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Caviarul, comoara din

Iran
10:00 Videoclipuri
12:00 Retrospectiva culturalã

2013
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 Cap compas
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Retrospectiva culturalã

2013
15:50 5 minute de istorie
16:00 Prinþesa sãbiilor
16:50 Videoclipuri
17:00 Deportaþii
18:00 Telejurnal TVR2
19:10 Mincinosul
21:15 Poate nu ºtiai
21:30 M MAGAZIN
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Te iubesc de mult
01:10 Film-portret despre un

pictor: Mircea Maurice Novac
02:00 Japonia, stãpânele mãrii
02:55 Deportaþii

07:35 Barcelona
09:15 Ralph Stricã-Tot
10:55 Steve Zissou: Cel mai tare

de pe mare
12:50 Chimpanzee
14:10 Grozavul ºi puternicul Oz
16:20 Categoria grea în acþiune
18:05 Hannah face legea
19:30 Pe platourile de filmare
20:00 Iubire
22:05 Detectivii din Louisiana
23:05 Bad Ass
00:35 Complicii
02:10 S-a nãscut o vedetã?
03:40 Apariþia
05:00 Detectivii din Louisiana
06:00 Grozavul ºi puternicul Oz

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 România, te iubesc! (R)
11:00 Naºa (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Bascheþii fermecaþi (R)
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Hitman
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to Me
00:00 Las fierbinþi (R)
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Hitman (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore ?

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

07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Casa Ibacka (R)
08:45 Dincolo de povestiri (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 Doctorul casei (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 Dincolo de povestiri
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)
03:45 Dincolo de povestiri (R)

07:15 Promotor (R)
07:45 Norii negri (R)
08:45 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã (R)
09:45 Men of a Certain Age (R)
10:45 Aventurile lui Jackie Chan
11:30 La Mãruþã
14:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
15:00 Men of a Certain Age
16:00 Contact (R)
18:45 Norii negri
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Armã mortalã
00:15 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
01:15 Cititorii de oase
02:00 Furtuna polarã
03:30 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului (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 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 Anchetã militarã

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

15:00 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 Mediumul

00:30 Eurobox (R)

01:00 Focus (R)

02:00 Frumoasa Ceci

03:30 Anchetã militarã (R)

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:30 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 Los Angeles:

"Pitbull" Roosmalen - "Killer"
Beqiri

21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Super Fight Series:

Mourad "The Silent Power"
Bouzidi - Saulo Cavalari

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

stars
01:30 Regii KO-ului
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TVR 1

MARÞI - 25 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
08:50 Videoclipuri
09:00 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
09:40 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
10:20 Distractis Show
11:20 Expediþie în regatul

animalelor
11:50 Maºini, teste ºi verdicte
12:20 Videoclipuri
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Beneficiar România
17:25 Zeul rãzboiului
18:05 Zeul rãzboiului
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Videoclipuri
22:05 ªerif în Arizona
22:30 Biziday
23:20 Expediþie în regatul

animalelor
23:50 Rezumat UEFA Cham-

pions League
00:40 Interes general

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Videoclipuri
08:20 Legendele palatului:

Tãrâmul dintre vânturi
09:00 Japonia, stãpânele mãrii
10:00 Videoclipuri
12:10 Poate nu ºtiai
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 M MAGAZIN
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 Videoclipuri
17:00 Televiziunea, dragostea

mea
18:00 Telejurnal TVR2
19:00 Liga Campionilor 2013-

2014
21:00 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
21:30 M MAGAZIN
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 Battlestar Galactica: Tãiºul
00:55 Concertele Festivalului

George Enescu
01:45 Japonia-Þarã a ceaiului

08:10 Categoria grea în
acþiune

09:55 Hannah face legea
11:20 Iubire
13:25 Cei trei nãtãrãi
15:00 Tinker Bell: Clopoþica ºi

secretul aripilor
16:15 Mare ºi frumos
17:55 Poartã-te ca o doamnã,

gândeºte ca un bãrbat
20:00 Avocaþii
21:35 Aurul negru
23:45 Spartacus: Nisip

însângerat
00:40 Spartacus: Nisip

însângerat
01:35 Spartacus: Nisip

însângerat
02:30 Spartacus: Nisip

însângerat
03:30 Motoare sfinte
05:25 Pe platourile de filmare
06:00 Mare ºi frumos

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Gossip Girl: Intrigi la New

York
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Intervenþie în adâncuri
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Strãinul
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to Me
00:00 O sãptãmânã nebunã (R)
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Strãinul (R)
04:00 Promotor (R)
04:30 Lie to Me (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (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 Snooki & JWOWW
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 Snooki & JWOWW (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 Norii negri (R)
11:00 Men of a Certain Age (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 Men of a Certain Age
16:45 La bloc (R)
17:45 Prietenii tãi (R)
18:45 Norii negri
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Armã mortalã 2
00:15 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
01:15 Cititorii de oase
02:00 Armã mortalã 2 (R)
04:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului (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 Granicerul

22:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Granicerul (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 Anchetã militarã

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 Primãvara bobocilor

22:30 Trãsniþi din NATO

23:15 Focus Monden

23:45 Mediumul

00:30 Focus (R)

01:30 Frumoasa Ceci

03:00 Anchetã militarã (R)

04:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:00 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 Chica-GO, Ghiþã!:

Daniel Ghiþã - "Braddock" Silva
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 "Faceþi jocurile" - World

Poker Tour

TVR 1

MIERCURI - 26 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
08:50 Videoclipuri
09:00 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
09:40 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
10:20 Pe urmele lui Avraam
11:20 Dispãruþi fãrã urmã
11:50 Beneficiar România
12:20 Videoclipuri
12:30 Vreau sã fiu sãnãtos!
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:50 Europa mea
17:25 Zeul rãzboiului
18:05 Zeul rãzboiului
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Videoclipuri
22:05 ªerif în Arizona
22:30 Biziday
23:20 Oameni care au schimbat

Lumea
23:30 The Black Pimpernel
01:10 La vârf
02:00 Margaret Thatcher –

O biografie neoficialã

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Videoclipuri
08:25 Legendele palatului:doi

bãrbaþi pentru o soartã
09:00 Japonia-Þarã a ceaiului

(R)
10:00 Videoclipuri
11:00 Destine ca-n filme
12:00 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
12:30 Impresii din Beijing
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 M MAGAZIN
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 D’ale lu’ Miticã
15:50 5 minute de istorie
16:00 Prinþesa sãbiilor
16:50 Videoclipuri
17:00 Televiziunea, dragostea

mea
18:00 Telejurnal TVR2
19:00 Taipei 101-Aproape de

cerul Taiwan-ului
20:00 Întâlnirile George Banu
21:00 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
21:30 M MAGAZIN
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 Battlestar Galactica: Tãiºul
00:55 Concertele Festivalului

George Enescu
01:45 Taipei 101-Aproape de

cerul Taiwan-ului
02:40 Televiziunea, dragostea

mea
03:30 Întâlnirile George Banu

07:40 Poartã-te ca o doamnã,
gândeºte ca un bãrbat

09:40 Batman: The Dark Knight
Returns, Part 2

10:55 Vreau sã fiu mare
12:40 Steaua Laurei ºi monºtrii

din vis
13:45 Eu ºi Marley
15:10 Jesse Stone: O moarte

suspectã
16:40 De Anul Nou
18:35 Jimmy ºi Hope
19:00 Salutare, doamnelor!
19:30 Fetele
20:00 Universitatea monºtrilor
21:45 Dacã aº fi... tu?

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Intervenþie în adâncuri (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Salvaþi-o pe Sarah!
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Medalionul
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to Me
00:00 Medalionul (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Dupã 20 de ani (R)
04:30 Lie to Me (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 O noua viaþã
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 Snooki & JWOWW
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 Snooki & JWOWW (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 Men of a Certain Age (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 Men of a Certain Age
16:45 La bloc (R)
17:45 Prietenii tãi (R)
18:45 Norii negri
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Teroare în Bangkok
00:15 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
01:15 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 Moby Dick

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Prinþesa vampirilor (R)

02:45 WOWBiz (R)

04:15 Teo Show (R)

06:00 Poveste de familie

07:00 Vacanþã ºi terapie

08:00 Anchetã militarã

09:30 Mediumul (R)

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 În formã

13:00 Mondenii

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

21:45 Mondenii

22:30 Trãsniþi din NATO

23:15 Focus Monden

23:45 Mediumul

00:30 Focus (R)

01:30 Frumoasa Ceci

03:00 Anchetã militarã (R)

04:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:00 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 New York: Giorgio

Petrosyan - Andy Ristie
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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CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

POMPEII 3D
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CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMATTTTTOGRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFIC�
Filmele din perioada 21.02 - 27.02.2014

Ruleazã la orele: 12:00;

14:00; 16:00; 20:00

Gen film:Comedie,

Dramã
Cu: Paul Rudd, Emile

Hirsch

Regizor: David Gordon

Green

Nimfomana
vol. I

Ruleazã la orele: 18:00

Gen film:Dramã

Cu: Stellan Skarsgard,

Stacy Martin, Charlot-

te Gainsbourg, Shia

LaBeouf

Regizor: Lars von

Trier

PRINCE AVALANCHE

Ruleazã la orele:
14:00(3D); 19:00(3D);
21:15(3D)

Proiecþie: 3D
Gen film: Acþiune, Aven-
turi,  Dramã, Istoric,
Romantic
Cu: Kit Harington, Emily
Browning
Regizor: Paul W.S.
Anderson

Condamnat

sã ucidã

Ruleazã la orele: 16:30
Proiecþie: 2D
Gen film:Acþiune, Dramã,
Thriller
Cu:Kevin Costner, Amber
Heard, Hailee Steinfeld
Regizor:McG

JOI - 27 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
08:50 Videoclipuri
09:00 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
09:40 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
10:20 Pe urmele lui Avraam
11:20 Descoperã Europa ta!
11:50 Europa mea
12:20 Videoclipuri
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
16:55 Oameni care au schimbat

Lumea
17:10 Dispãruþi fãrã urmã
17:40 Maºini, teste ºi verdicte
18:10 Lozul cel mare
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Videoclipuri
23:25 Fiul meu
00:50 Ora de business
01:40 Pe urmele lui Avraam
02:30 În grãdina Danei
03:00 Dispãruþi fãrã urmã

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Videoclipuri
08:25 Legendele palatului:doi

bãrbaþi pentru o soartã
09:00 Taipei 101-Aproape de

cerul Taiwan-ului (R)
10:00 Videoclipuri
11:00 GALA UCIN 50-Aniversa-

rea a 50 de ani de la înfiin?area
Uniunii Cineaºtilor din România

12:00 Festivalul International de
Circ de la Monte-Carlo

12:30 Dansatoarea mutã
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 M MAGAZIN
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Ferma
15:50 5 minute de istorie
16:00 Prinþesa sãbiilor
16:50 Videoclipuri
17:00 Televiziunea, dragostea

mea
18:00 Telejurnal TVR2
19:00 Polonia braconierilor
20:00 Spectacol aniversar “

Petre Geambaºu-50 ani de
activitate artisticã”

21:00 Festivalul International de
Circ de la Monte-Carlo

21:30 M MAGAZIN
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 Battlestar Galactica
00:55 Concertele Festivalului

George Enescu
01:45 Polonia braconierilor

07:30 De Anul Nou
09:30 Universitatea monºtrilor
11:15 Sirena îndrãgostitã
13:05 Un Crãciun cu Holly
14:40 Un sãrut adevarat
16:30 Oameni ca noi
18:25 Hai sã facem schimb!
20:00 Al 41-lea preºedinte
21:45 Capcana
23:35 Camarazi de rãzboi
00:30 Dezmosteniþii din Little

Odessa
02:10 Terapie specialã
03:45 Complicii
05:15 Catastrofa de la

Cernobîl
06:00 La nebunie!

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Salvaþi-o pe Sarah! (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Cursa pentru fermã
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 Spion pe cont propriu
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 I Like IT (R)
03:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
03:30 Apropo Tv (R)
04:30 Lie to Me (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (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 Snooki & JWOWW
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 Snooki & JWOWW (R)
04:15 Regina

08:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

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

mama voastrã (R)
11:00 Men of a Certain Age (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 Men of a Certain Age
16:45 La bloc (R)
17:45 Prietenii tãi (R)
18:45 Norii negri
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 O femeie face carierã
00:15 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului

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 Next Star

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Knight Rider

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 A doua cadere a Constan-

tinopolului

21:45 Asta-i România!

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Prinþesa vampirilor (R)

02:45 WOWBiz (R)

04:15 Teo Show (R)

06:00 Poveste de familie

07:00 Vacanþã ºi terapie

08:00 Anchetã militarã

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 Bãiat de treabã

22:00 Mondenii

22:30 Trãsniþi din NATO

23:15 Focus Monden

23:45 Anchetã militarã

00:30 Focus (R)

01:30 Frumoasa Ceci

03:00 Iubiri secrete (R)

04:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:00 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 Fotbal: Dnepr -

Tottenham
22:00 1000 de întâmplãri

mortale
23:00 Wrestling WWE PPV

Wrestlemania XXIX
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ANUNÞPUBLIC. Comuna Coþofe-
nii din Dos, titular al proiectului ‘’CA-
NALIZARE MENAJERÃ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT A SATELOR MIHAI-
ÞA ªI POTMELTU IN COMUNA
COÞOFENII DIN DOS , JUDEÞUL
DOLJ’’ anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei  etapei de în-
cadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj, în cadrul
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului ºi de evalua-
re adecvatã pentru proiectul: ‘’CA-
NALIZARE MENAJERÃ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT A SATELOR MIHÃI-
ÞA SI POTMELTU IN COMUNA
COÞOFENII DIN DOS, JUDEÞUL
DOLJ’’ propus a fi amplasat În co-
muna Coþofenii din Dos, judeþul
Dolj: proiectul nu se supune eva-
luarii impactului asupra mediului si
nu se supune evaluãrii adecvate.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamentezã pot
fi consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rares, nr. 1, judetul Dolj, în
zilele de luni – joi, între orele 9.00-
16.00 ºi vineri între orele 8.00-14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã:
http//apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ.
Unitatea Medico-Socialã Melineºti
(unitate sanitarã cu paturi) scoate
la concurs un post economist II în
data de 2.04.2014 ora 10.00. In-
scrierile pânã în data de 5.03.2014,
ora 10.00. Condiþii: Diplomã licen-
þã Economist ºi vechime minim 3
ani în specialitate. Relaþii supli-
mentare la sediul unitãþii. Telefon:
0251/440.010.

Hotararea Consiliului de Adminis-
tratie  nr. 2 din 19.02.2014: Consi-
liul de Administratie al SC MAT SA
Craiova intrunit in sedinta din
data de 19.02.2014 la sediul so-
cietatii din b-dul Decebal nr. 111,
orele 1000. HOTARASTE 1. Se re-
voca Hotararea Consiliului de
Administratie nr. 1/27.01.2014
privind convocarea Adunarii Ge-
nerale Ordinare a Actionarilor SC
MAT SA pentru data de
5.03.2014, respectiv 6.03.2014,
corespunzator Convocatorului
dat publicitatii in data de
30.01.2014 in ziarul “Cuvantul Li-
bertatii”, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 595/
30.01.2014, prin Raportul curent
din data de 31.01.2014. Ordinea
de zi va fi revizuita, iar convoca-
rea Adunarii Generale Extraordi-
nare a Actionarilor se va face
ulterior, cu respectarea  preve-
derilor legale in vigoare. PRESE-
DINTELE CONSILIULUI DE AD-
MINISTRATIE ING. DINU DANEL.

NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA

angajeazã medici
specialiºti.

Informaþii la telefon:
0723/543.943

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

 ANUNÞ

În conformitate cu art.57 alin.1-5 ºi art.58 alin.2 lit.”b” din
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, repu-
blicatã, Consiliul Judeþean Dolj organizeazã concurs de recru-
tare pentru ocuparea unei funcþii publice de execuþie vacante de
referent, grad profesional superior din cadrul Serviciului Urba-
nism si Amenajarea Teritoriului.

Pentru a participa la concurs, candidaþii trebuie sã înde-
plineascã urmãtoarele condiþii:

- condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare;

- studii medii liceale absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani;
- cunoºtinþe operare pe calculator: Microsoft Windows

XP / 7, Microsoft Office 2007 / 2010 (Word, Excel, Outlook Ex-
press, Power Point), Internet – nivel mediu.

Concursul se organizeazã la sediul Consiliului Judeþean Dolj
din Calea Unirii, nr. 19, în data de 26.03.2014, ora 10, proba scrisã
ºi în data de 28.03.2014, proba de interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de
20 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea a-III-a, la sediul Consiliului Judeþean Dolj din mun. Craio-
va, Calea Unirii, nr.19, camera 1.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod
obligatoriu documentele prevãzute la art. 49 din H.G. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi dezvoltarea
carierei funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare.

Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã
la sediul Consiliului Judeþean Dolj ºi pe site-ul Consiliului Jude-
þean Dolj www.cjdolj.ro.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului Jude-
þean Dolj din Craiova, Calea Unirii, nr. 19, camera 1 ºi la telefon:
0251 408 266.

Anunþ public privind decizia etapei
de încadrare (titular)

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ
anunþã publicul interesat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare de cãtre APM
DOLJ – nu este necesarã efectuarea eva-
luãrii impactului asupra mediului ºi nu este
necesarã efectuarea evaluãrii adecvate –
în cadrul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului ºi de evaluare
adecvatã pentru proiectul ,,MODERNI-
ZARE ªI EXTINDERE UNITATE PRI-
MIRI URGENÞE SPITALUL CLINIC
JUDEÞEAN DE URGENÞÃ CRAIO-
VA,, propus a fi amplasat în municipiul
Craiova, str. Tabaci, nr. 1, judeþul Dolj.

1. Proiectul deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã pot fi consul-
tate la sediul APM DOLJ, strada Petru
Rareº, nr.1, în zilele de luni-vineri, între
orele 9.00- 14.00, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet www.apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta co-
mentarii / observaþii la proiectul deciziei
de încadrare pânã la data de 28.02.2014.
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IDEI DE AFACERI
Caut un investitor ro-
mân sau strãin pentru
o afacere. În maxim
120 zile începe recupe-
rarea banilor. Telefon:
0762/278.639.

MEDITAÞII
Recuperez materie ro-
mânã. Telefon: 0770/
661.161.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului, asigur garanþie. Te-
lefon: 0785/103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garso-
nierã în Bucureºti, b-dul
Timiºoara, sector 6,
parter stradal cu mobi-
lã sau schimb cu simi-
lar Craiova. Telefon:
0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Te-
lefon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland
Craiova. Telefon:0723/
692.884; 0722/151.452.

Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere zona 1 Mai cu îm-
bunãtãþiri. Telefon: 0758/
347.623.
Vând 3 camere deco-
mandate 2/4 Calea Bu-
cureºti, bl, A 13. Preþ
48.000 Euro. Telefon:
0351/423.550.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate 43
mp, etaj 1 cu aparta-
ment 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect de-
osebit, posibilºi sediu fir-
mã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de Craio-
va, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
COMUNA Leu, vând
casã, dependinþe, demisol
plus etaj, teren 4000 mp,
magazie, pãtul, fântânã,
zonã bunã, lângã primãrie.
80.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0735/936.285.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia

publicã localã,

D I S P U N E:
ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 25.02.2014, ora 14.00 la sediul consiliului

judeþean.
        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe

anul 2014.
2. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmintele Brân-

coveneºti” Dãbuleni pe anul 2014.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite

de Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi Aristia Aman” pe anul 2014.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-sociale

Amãrãºtii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineºti, Pleniþa ºi Sadova, finanþate de la bugetul de stat prin Direcþia de
Sãnãtate Publicã Dolj pe anul 2014.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi Teatrul Naþional
”Marin Sorescu” din Craiova pentru organizarea celei de-a IX-a ediþii a Festivalului Internaþional Shakespeare.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2014.
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea funcþionãrii Unitãþii Medico-Sociale Cetate cu 43 de paturi începând cu data de 01.03.2014.
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea funcþionãrii Unitãþii Medico-Sociale Sadova cu 32 de paturi începând cu data

de 01.03.2014.
9. Proiect de hotãrâre privind modificarea statului de funcþii pentru Unitatea Medico-Socialã Pleniþa.
10. Proiect de hotãrâre privind modificarea componenþei structurii proprii de management al unitãþilor de asistenþã

medicalã constituitã la nivelul Consiliului Judeþean Dolj.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de funcþii pentru Spitalul Orãºenesc

”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei, a statului de funcþii ºi a regulamentului de organizare

ºi funcþionare pentru Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi Aristia Aman”.
14. Proiect de hotãrâre privind evaluarea pe anul 2013 a managementului Bibliotecii Judeþene ”Alexandru ºi Aristia Aman”.
15. Proiect de hotãrâre privind darea în administrarea Bibliotecii Judeþene ”Alexandru ºi Aristia Aman” a douã corpuri de

clãdire.
16. Proiect de hotãrâre privind darea în administrare a construcþiei ”Punct de operare aeromedicalã SMURD – Aeropor-

tul Craiova” Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.
17. Proiect de hotãrâre privind închirierea unor spaþii libere aflate sub Tribuna a II-a a Complexului Sportiv ”Stadionul

Tineretului”.
18. Proiect de hotãrâre privind înlocuirea psihologului din cadrul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj.
19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea valorii proiectului ”Optimizarea capacitãþii de intervenþie în situaþii de urgenþã

în Regiunea Sud-Vest Oltenia” ºi a participãrii judeþului Dolj cu o cotã parte la constituirea contribuþiei proprii a solicitantului
necesarã implementãrii acestuia.

20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea activitãþilor cu care va fi implicat judeþul Dolj în managementul ºi implementa-
rea proiectului ”Optimizarea capacitãþii de intervenþie în situaþii de urgenþã în Regiunea Sud-Vest Oltenia”.

21. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului judeþului Dolj în adunarea generalã a asociaþilor A.D.I.
Oltenia, dl. Ion Prioteasa, pentru a vota studiului de fezabilitate al proiectului ”Execuþie branºamente ºi racorduri în vederea
atingerii gradului de conformare pentru localitãþile din judeþul Dolj în care se realizeazã investiþii în perioada de programare
2007 – 2013”.

22. Proiect de hotãrâre privind modificarea Actului constitutiv ºi a Statutului Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã
Sud-Vest Oltenia.

23. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului judeþului Dolj în adunarea generalã a acþionarilor la S.C.
Compania de Apã ”Oltenia” S.A. sã voteze materialele ºedinþei ordinare din data de 03.03.2014.

24. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului judeþului Dolj în adunarea generalã a acþionarilor S.C. Com-
pania de Apã ”Oltenia” S.A. sã voteze materiale ºedinþei extraordinare din data de 03.03.2014.

25. Proiect de hotãrâre privind eliberarea licenþelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate pe traseele Balta
Verde – Bãileºti, Calafat – Poiana Mare – Piscu Vechi ºi Calafat – Tunarii Noi – Seaca de Câmp.

26. Proiect de hotãrâre privind încredinþarea serviciului de interes economic general la R.A. Aeroportul Craiova.
27. Proiect de hotãrâre privind modificarea arondãrii actuale a localitãþii Seaca de Câmp pe linia activitãþii de evidenþã a

persoanelor.
28. Proiect de hotãrâre privind asocierea judeþului Dolj cu S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în vederea înfiinþãrii parcu-

lui industrial ”High-Tech Industry Park Craiova”.
29. Proiect de hotãrâre privind înfiinþarea societãþii comerciale ”High-Tech Industry Park Craiova”.
30. Proiect de hotãrâre privind înfiinþarea parcului industrial ”High-Tech Industry Park Craiova”.
31. Proiect de hotãrâre privind desemnarea persoanei împuternicite sã reprezinte interesele Judeþului Dolj la Societatea

Comercialã High-Tech Industry Park Craiova S.A.
32. Proiect de hotãrâre privind desemnarea persoanei împuternicite sã reprezinte interesele Judeþului Dolj la S. C. Parc

Industrial Craiova S.A.
33. Informare privind Planul strategic pentru anul 2014 – Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Dolj ºi A.T.O.P.
34. Informare privind ”Evaluarea activitãþii Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj în anul 2013”.
35. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

NR. 51 Emisã astãzi, 20.02.2014

      Contrasemneazã,
  P R E ª E D I N T E,             SECRETAR,

          ION PRIOTEASA                                                 GHEORGHE BARBÃRASÃ
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0765/233.013.0765/233.013.0765/233.013.0765/233.013.0765/233.013.
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Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/ 151.452.
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/ 870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, zona Triaj, fãrã
acte, 1500 Euro nego-
ciabil. Telefon. 0763/
806.750.
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada Râu-
lui, nr. 162, vad comer-
cial, cadastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Te-
lefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã.
Telefon: 0769/969.604.
Vând casã, 800 mp, lo-
calitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet me-
dical – avocaturã. Ac-
cept douã rate. Telefon:
0763/667.425; 0761/
687.300.

Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, li-
vadã, vie, în comuna
Giurgiþa. Telefon: 0755/
953.397.
Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan, cu
cadastru, strada Unirii,
nr. 29F (în spatele liceu-
lui). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de Nord,
15 E/mp. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 mp de La-
cul 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. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.

Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Tele-
fon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
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 arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500
Euro. Telefon: 0763/
690.698.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3 ca-
mere decomandat, etaj l-
3. Telefon: 0763/690.698.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV 4,
diesel 2008, 9600 Euro
negociabil. Telefon: 0763/
690.698.
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me-
talic, 6 trepte, turbo-die-
sel, motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%, preþ
2500 Euro negociabil.
Telefon: 0753/948.440.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat
Palilula, stare foarte bunã.
Telefon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci pie-
le 43 noi, piatrã polizor
250 x 20 x 25 mm, poli-
zor (flex) 125 mm 850 W
nou, cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu butelie.
Telefon: 0251/427.583.
Vând purcea vietname-
zã gestantã în 3 luni. Preþ
bun. Ciupitu ªtefan - co-
muna Rast - Dolj.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 bra-
þe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope
de iarnã (Michelin) pen-
tru Renault Megane 2.
Telefon: 0729/814.196.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni. Telefon.
0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine între-
þinut. Preþ 600 lei nego-
ciabil. Telefon: 0745/
520.410; 0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate din
pãr natural. Telefon:
0251/531.294.

Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând purcei vietnamezi
5 luni. Preþ convenabil.
Telefon: 0744/545.771.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefo-
losiþi, antiderapante, cã-
rucior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fã-
cute dar nefinisate la ci-
mitirul Romaneºti, conve-
nabil ºi 2 locuri nefãcute.
Telefon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5 ser-
tare, stare foarte bunã,
asigur garanþie 1 an. Te-
lefon: 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, ghete, pan-
tofi negri, flex mare, cal-
culator instruire copii nou,
combinã stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei bovinã
velurate, piese Dacia noi.
Telefon: 0735/445.339.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.

 ANUNÞ
Primãria oraºului Bechet

organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiei
publice de execuþie  temporar vacanta de inspector, clasa I,
grad profesional principal – Compartiment  resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraºului
Bechet, judeþul Dolj.

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei oraºului Bechet, str. A.
I. Cuza, nr. 100,  judeþul Dolj, în data de 11.03.2014, ora 1000,
proba scrisã  iar în data de 13.03.1014, ora 1000, interviul.

Dosarele  de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile
de la data  publicarii în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primãriei Oraºului Bechet, judeþul Dolj.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod obligato-
riu documentele prevãzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modifica-
tã ºi completatã de H.G. nr. 1173/2008.

Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã la
sediul ºi pe site-ul Primãriei oraºului Bechet www.primariabechet.ro.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei oraºului Bechet
ºi la nr. de telefon: 0251/336.826.

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.
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Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi naþionale,
ceasuri de masã ºi o
pendulã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigi-
latã, televizor color dia-
gonalã 30 cm - 100 lei,
motor maºinã spãlat Al-
balux, maºinã cu peda-
le pentru copii 50 lei. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi
butelie, aparat foto, bici-
cletã, aparat mãsurã,
pãturã antistres. Telefon:
0351/461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din pie-
le, maºinã de cusut, ga-
lerii sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.623.

Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mas-
cã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã de-
fecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamota-
tã tip Coralex, stare foar-
te bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã
neagrã, schelã metalicã.
Telefon: 0731/989.215.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane, chiu-
vetã picior (ciupercã),
butoi pentru varzã. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.

Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Elect-
record de muzicã popu-
larã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea extensi-
bilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.

Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în func-
þiune, marca Pocket 24
F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pãdure si-
tuatã în Ocnele Mari pe
garsonierã în Craiova,
Vâlcea. Telefon: 0741/
078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz de Satu
Mare, vechi dar funcþi-
onal. Telefon: 0251/
457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã, 250
lei/ lunã.  Telefon:
0766/328.569.
Ofer spre închiriere
casã 2 camere + toa-
te utilitãþile pe strada
Brestei (lângã Faculta-
tea de Sport). De pre-
ferat familie. Telefon:
0769/477.662.
Inchiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Tele-
fon. 0351/ 437.906.

Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craiovi-
þa Nouã (Bigul Vechi).
Telefon: 0767/993.510.
Închiriez garaj maºinã
în bloc N 2 - Nicolae Ti-
tulescu colþ Grãdina Bo-
tanicã. Telefon: 0721/
640.039.
Închiriez sau vând loca-
þie pentzru cultivarea
cãpºunilor din solarii sus-
pendate. Telefon: 0762/
278.639.
Închiriez apartament 2
camere ultracentral, ul-
tralux, toate dotãrile, in-
ternet, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti – Vitan.
Exclus agenþie, 230
Euro / lunã seriozitate.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã vicii
caut sufletul pereche
pentru convieþuire, vârsta
55-65 ani. Telefon: 0733/
748.576.

Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

PIERDERI
BILERU AGRO, anunþã
pierderea Certificatelor
constatatoare de autori-
zare. Se declarã nule.
MARPROD COM SRL,
anunþã pierderea Certifica-
telor constatatoare de au-
torizare. Se declarã nule.

DECESE
Cu durere în suflet fa-
miliile col. Morãreþ ºi
Modora anunþã trece-
rea în nefiinþã a bunei
ºi blândei MORÃREÞ
MARIA-FLORICA, în
etate de 75 de ani. In-
humarea a avut loc joi
20.02.2014. Dumnezeu
sã o odihneascã în li-
niºte ºi pace!
COMEMORÃRI

Familia anunþã cu du-
rere în suflet împlini-
rea a 8 ani de când nu
mai este printre noi
ION MURTAZA - din
Pieleºti. Nu-l vom uita
niciodatã!

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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BUNDESLIGA – ETAPA A 22-A
Astãzi: Schalke – Mainz (21:30).
Mâine: M’gladbach – Hoffenheim, Stuttgart

– Hertha, Nurnberg – Braunschweig, Freiburg
– Augsburg, Hamburg – Dortmund (toate
16:30), Wolfsburg – Leverkusen (19:30).

Duminicã: Frankfurt – Werder (16:30), Han-
nover – Bayern (18:30).

1. Bayern 59 10. Hoffenheim 25
2. Leverkusen 43 11. Hannover 24
3. Dortmund 42 12. Frankfurt 21
4. Schalke 40 13. Werder 21
5. Wolfsburg 36 14. Nurnberg 20
6. M’gladbach 34 15. Stuttgart 19
7. Mainz 33 16. Freiburg 18
8. Hertha 31 17. Hamburg 16
9. Augsburg 31 18. Braunschw. 15

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 25-A
Astãzi: Valladolid – Levante (22:00).
Mâine: Real M. – Elche (17:00), Celta – Ge-

tafe (19:00), Sociedad – Barcelona (21:00), Al-
meria – Malaga (23:00).

Duminicã: Rayo – Sevilla (13:00), Betis –
Bilbao (18:00), Valencia – Granada (20:00), Osa-
suna – Atl. Madrid (22:00).

Luni: Espanyol – Villarreal (23:00).
1. Barcelona 60 11. Celta 29
2. Real M. 60 12. Granada 27
3. Atl. Madrid 60 13. Elche 26
4. Bilbao 44 14. Osasuna 26
5. Villarreal 40 15. Getafe 25
6. Sociedad 40 16. Almeria 25
7. Sevilla 32 17. Malaga 24
8. Valencia 32 18. Valladolid 21
9. Espanyol 32 19. Rayo 20
10. Levante 32 20. Betis 14

LIGUE 1 – ETAPA A 26-A
Astãzi: Monaco – Reims (21:30).
Mâine: Marseille – Lorient (18:00), Bastia –

St. Etienne, Bordeaux – Evian TG, Guingamp –
Nice, Montpellier – Ajaccio, Valenciennes –
Sochaux (toate 21:00).

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

1. Paris SG 58 11. Lorient* 32
2. Monaco 53 12. Nantes 31
3. Lille 45 13. Nice 31
4. St. Etienne 42 14. Montpellier 29
5. Marseille 40 15. Rennes 28
6. Lyon 40 16. Guingamp 26
7. Reims 39 17. Evian TG 24
8. Bastia 36 18. Valencien. 21
9. Bordeaux* 34 19. Sochaux 18
10. Toulouse 33 20. Ajaccio 14
* - un joc mai puþin.

Bayern Munchen a fãcut un pas
mare, miercuri searã, cãtre sferturi-
le, Ligii Campionilor, dupã ce s-a
impus cu 2-0 în turul optimilor cu
Arsenal, într-un meci cu o eliminare,
douã penalty-uri ratate (câte unul de
fiecare parte) ºi în care Toni Kroos
a acaparat toate superlativele.

“Bayern e cea mai bunã echipã
vãzutã de mine, dar nu ne e fricã”,
prevestea Wenger, managerul “tuna-
rilor”, la fel de visãtor ca în tinereþe.

Deºi n-a cucerit un trofeu de
aproape un deceniu (2005), france-
zul are aceeaºi pasiune, acelaºi stil
strãlucitor. El nu va pãcãli niciodatã
fotbalul! Arsenal joacã, fie ºi ris-
când sã piardã mereu.

Cu Bayern, Arsene jubila când l-a
observat pe Wilshere cum s-a
insinuat printre rivali, pasându-i

Arsenal 0-2 Bayern Munchen
Au marcat: Kroos 54, Muller 88.

Szczesny – Sagna, Mertesa-
cker, Koscielny, Gibbs (Nacho
Montreal 31) – Ozil, Flamini,
Wilshere – Oxlade-Chamberlain
(Rosicky 74), Sanogo, Cazor-
la (Fabianski 39).
Antrenor: Arsene Wenger.

Neuer – Lahm, Boateng
(Rafinha 46), Dante, Alaba –
Javi Martinez, Thiago (Pi-
zarro 79), Kroos – Gotze,
Mandzikici (Muller 64), Rob-
ben.
Antrenor: Pep Guardiola.

A arbitrat Nicola Rizzoli (Italia).
Eliminare: Szczesny (37).

vertical lui Ozil
(era în ofsaid
neamþul), un
cãlcâi sud-
american, ºi
Boateng i-a
barat calea.
Penalty, minutul
8. Numai cã

Ozil s-a pierdut cu firea, a ezitat în
douã rânduri, iar Neuer i-a simþit
mintea chinuitã de îndoialã ºi i-a
blocat mingea!

Dincolo, Kroos, neamþul pur
sânge duce fotbalul la rang de artã,
descriind cea mai frumoasã parabo-
lã pentru Robben în careul gazdelor.
Fault Szczesny, “roºu” portarului. A
bãtut Alaba, barã exterioarã!

Dar Pep avea un avantaj imens,
chiar ºi la 0-0. Om în plus. Lahm a
redevenit “închizãtor”, a apãrut
Rafinha în bandã, Boateng a ieºit
din centru, a coborât Javi Martinez.
ªi nemþii au iuþit pasele, ritmul, ºi-au
ameþit adversarii. Totul pentru o
finalizare de sãrbãtoare, a lui Kroos,
dupã o pasã a lui Lahm. Balonul
atins atât de elegant i-a ocolit pe
englezi, oprindu-se sus, sub trans-

versalã, aproape de vinclu. 0-1.
Cu o posesie de 78 la sutã în

superioritate, încã un gol era inevi-
tabil. L-a reuºit Thomas Muller
(care a mai avut un penalty clar
ignorat de arbitri), în minutul 88, tot
dupã un assist al lui Lahm.

Campioana en-titre se impunea în
faþa lui Arsenal, pe “Emirates”, ºi în
optimile din sezonul trecut, 3-1
atunci. ªi ca o coincidenþã, Kroos ºi
Muller s-au aflat ºi atunci pe lista
marcatorilor.

Întorcându-ne o idee la Kroos, pe
lângã “bijuteria” reuºitã, jucãtorul
de 24 de ani a fost un adevãrat filtru
la mijlocul terenului, trecându-ºi în
cont 147 de pase reuºite dintr-un
total de 152, pentru un procentaj
incredibil de 97 la sutã. Kroos a
bifat cu doar 11 pase mai puþin
decât întreaga echipã a lui Arsenal.

�  26 de ºuturi la poartã a avut
Bayern, 18 cadrate (inclusiv douã
bare); Arsenal, 6 ºuturi, 5 pe spaþiul
porþii.

�  947 de pase au adunat bava-
rezii în 90 de minute (832 corecte,
88 la sutã); Arsenal: 276 pase, 173
corecte (63 la sutã).

Restul partidelor
Marþi: Man. City – Barcelona 0-2 (Messi 54

pen., Dani Alves 88), Bayer Leverkusen – Paris SG
0-4 (Matuidi 3, Ibrahimovici 39, 42 pen., Cabaye
88).

25 februarie: Zenit St. Petersburg – Borussia
Dortmund, Olympiakos Pireu – Manchester United.

26 februarie: Galatasaray – Chelsea, Schalke 04
– Real Madrid.

Manºa secundã a tuturor celor 8 partide va avea
loc în 11/12 martie ºi 18/19 martie.

Într-un moment extrem
de delicat al istoriei “rosso-
nera” ºi la un meci în care
i-au lipsit 6 jucãtori,
suspendaþi sau accidentaþi,
Milan ar fi putut totuºi
învinge miercuri.

Dacã n-ar fi avut douã
bare în 3 minute (Kaka 15,
Poli 18), dacã alt ºut al lui
Kaka din prima reprizã n-ar
fi zburat puþin peste poartã
ºi dacã arbitrul Pedro
Proenca, foarte bine cotat,
ar fi dat penalty tot înainte
de pauzã la faultul lui
Garcia asupra lui Poli!

Cum ºansa nu mai joacã
alãturi de Milan, Atletico a
lovit o datã ºi letal. Diego
Costa, cu capul, prea rapid
pentru bãtrânul Abbiati ºi
prea târziu (83) pentru
italieni sã mai revinã.

A arbitrat Pedro Proenca (Portugalia)

AC Milan 0-1 Atl. Madrid
A marcat: D. Costa 83.

Abbiati – De Sciglio (26 Abate), Bonera,
Rami, Emanuelson – Essien, De Jong – Poli
(85 Constant), Kaka, Taarabt – Balotelli (78
Pazzini).
Antrenor: Clarence Seedorf.

Courtois – Juanfran, Miranda, Godin,
Insua – Arda Turan (C. Rodriguez 74), Sua-
rez, Gabi, Koke – D. Costa, R. Garcia (Adri-
an 80).
Antrenor: Diego Simeone.

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Meciul care se anunþa cel mai
facil din acest campionat pentru
SCM Craiova a fost aproape sã se
transforme într-un fiasco, dupã
prestaþia modestã a fetelor lui Car-
men Amariei. Lanterna roºie, HCM
Rm. Vâlcea, încurajatã de o micã,
dar sonorã galerie în Sala Poliva-
lentã, a condus pânã cu patru mi-
nute înainte de final ºi în principal
datoritã intervenþiilor portarului Mi-
rela Paºca punctele au rãmas în
Bãnie. A fost 23-22, la pauzã 12-
12, cu mari emoþii la ultimul atac al
fetelor Simonei Gogârlã, care pu-
teau egala. A impresionat negativ
prestaþia ultimei venite în lotul cra-
iovean, Mihaela Tivadar, care nu se
ridicã nici pe departe la nivelul Ale-
xandrei Gogoriþã. Craiovencele s-
au complãcut în jocul dezlânat, fãrã
orizont, fiind ºi imprecise la finali-
zare, luându-o de multe ori la þintã
pe Stãncuþa Guiu, veterana din
poarta oaspetelor. „A fost un meci
slab din punct de vedere al ratãri-
lor, care ne-au turnat plumb în pi-
cioare. Este bine totuºi cã ne-am
impus, sper sã fie un nou început
pentru noi” a spus la final Carmen
Amariei. Pentru SCM Craiova au
evoluat: Paºca, Munteanu (portari)
- Dincã (2 goluri), Han (4), Snopo-
va (3), Ilie (2), Cioaric (2), A. Ama-
riei (4), Haºegan, Tivadar, Joldeº
(2), Floricã ºi Ianaºi (4). În urma
acestui meci, echipa pregãtitã de
Carmen Amariei a acumulat 20 de
puncte, cu care rãmâne pe locul 9,
iar sâmbãtã întâlneºte în deplasare
penultima clasatã, CSM Ploieºti. 

Echipele de volei
s-au impus în deplasare

Voleibaliºtii de la SCM Univer-
sitatea Craiova s-au impus cu 3-0

Succes chinuit pentruSucces chinuit pentruSucces chinuit pentruSucces chinuit pentruSucces chinuit pentru
handbalistele craiovenehandbalistele craiovenehandbalistele craiovenehandbalistele craiovenehandbalistele craiovene

Fetele lui Carmen Amariei au trecut la limitã de lanterna roºie, HCM Rm. Vâlcea, scor 23-22

în deplasarea de la Dej, pe seturi
25-19, 25-21, 38-36,  în etapa a
20-a a Diviziei A1. Antrenorul Dan
Pascu considerã cã dupã acest
succes locul 3 este mult mai acce-
sibil la finalul sezonului regulat.
„Am învins o echipã care benefi-
ciazã jucãtori de excepþie, datoritã
determinãrii ºi dorinþei mari de re-
vanºã a bãieþilor dupã meciul pier-
dut în tur. Ultimul set a fost de
coºmar, merita vãzut. Avem ºanse
mari la locul 3, fiindcã poziþia a
doua este imposibil de atins. Ur-
meazã o perioadã extrem de încãr-
catã, sâmbãtã întâlnim ªimleul Sil-
vaniei, duminicã mergem la Con-
stanþa, apoi avem dubla din Cupa
României cu Dinamo. Va trebui sã
gestionez bine starea de spirit ºi
modul de recuperare al bãieþilor. Nu
ne e teamã cã turneul de fotbal ne
va fura spectatorii, fiindcã avem
publicul nostru ºi în plus e mai cald
în salã ca pe stadion” a spus Dan
Pascu. Sâmbãtã, de la ora 17, în
Sala Polivalentã, vicecampionii în-

tâlnesc echipa Phoenix ªimleul Sil-
vaniei. ªi fetele de la SCM U Cra-
iova au câºtigat în deplasare, 3-1
(25-19, 23-25, 25-20, 25-15) con-
tra Rapidului. „Suntem bucuroase
pentru victorie, pe care am obþi-
nut-o datoritã mobilizãrii exempla-
re, aveam mare nevoie de punc-
te” a spus Alexandra Ariton. An-
trenorul secund Alexandru Cos-
ma a declarat: „Am evoluat mai
bine în finalurile de set ºi am ple-
cat cu toate punctele, în condiþii-
le în care susþinerea fanilor giu-
leºteni a fost fantasticã. În me-
ciul cu Târgoviºte am fi mulþu-
miþi cu un punct, obiectivul echi-
pei a rãmas menþinerea în prima
ligã, dar ºi obþinerea locului 7, care
ne-ar asigura un adversar mai la
îndemânã în play-out”. Echipa lui
Berthold Vãsuicã este pe locul 7,
cu 25 de puncte ºi joacã sâmbãtã,
de la ora 13, în Sala „Ion Con-
stantinescu” împotriva echipei
CSM Târgoviºte, ocupanta pozi-
þiei a cincea.

Astãzi
Sãgeata – FC Botoºani (18:00, Digi 1)
Astra – Corona (20:30, Digi 1)

Mâine
Oþelul – Pandurii (18:00, Digi 1)

Duminicã
Dinamo – Viitorul (14:00, Antena 1)
CFR Cluj – FC Vaslui(18:00, Digi 1)
FC Braºov – Petrolul (20:30, Digi 1)

Luni
Ceahlãul – „U” Cluj (18:00, Digi 1)
Concordia – Steaua (19:30, Dolce 1)
Gaz Metan – ACS Poli (20:30, Digi 1)

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 19 13 6 0 42-12 45
Astra 19 13 3 3 45-19 42
Petrolul 19 11 7 1 29-11 40
Pandurii 19 11 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
Chiajna 19 7 4 8 22-24 25
ACS Poli 19 6 4 9 17-24 22
Botoºani 19 5 5 9 17-31 20
Nãvodari 10 5 4 10 18-38 19
Viitorul 19 4 6 9 13-31 18
Oþelul 19 5 3 11 21-35 18
FC Braºov 19 3 7 9 18-26 16
„U” Cluj 19 4 4 11 16-34 16
Corona 19 2 4 13 14-31 10

6

5

4

JO DE IARNÃ DE LA SOCI
Ce s-a întâmplat ieri

FREESTYLE – schi-cross
masculin

1. Jean Frederic Chapuis (Franþa)
2. Arnaud Bovolenta (Franþa)
3. Johnatan Midol (Franþa)
COMBINATA NORDICÃ –

echipe masculin,
4X5 km

1. Norvegia
2. Germania
3. Austria

Medialie de
bronz a mai primit
ieri, Marea
Britanie, 6-5 la
curling (f) cu Elveþia. Finala
mare, care a adus faþã în faþã
Canada ºi Suedia s-a disputat
dupã închiderea ediþiei. În afarã
de astea, s-au mai acordat alte
trei seturi de medalii: la patinaj
artistic feminin (programul liber),
hochei (f) – finala mare a fost
Canada – SUA, iar cea micã
Elveþia – Suedia, ºi freestyle
halfpipe feminin.

Sorana Cîrstea (nr. 27 WTA) a
ratat, ieri, accederea în semifinalele
turneului de la Dubai, pierzând în
compania fostei lidere mondiale, da-
neza Caroline Wozniacki (nr. 11
WTA), scor 1-6, 2-6.

Pânã la confruntarea cu sportiva
nordicã, târgoviºteanca le eliminase
pe italiencele Roberta Vinci ºi Sara
Errani.

Graþie acestui parcurs, Cîrstea
s-a ales  cu 100 de puncte WTA ºi
34.891 de dolari.

Halep ºi-a mai bãtut un record!
Asearã târziu, foarte posibil sã fi bi-
fat ºi o performanþã cu adevãrat is-
toricã

1. Norvegia 21 (10-4-7)
2. Germania 16 (8-4-4)
3. SUA 23 (7-5-11)
4. Rusia 22 (6-9-7)
5. Olanda 22 (6-7-9)
6. Elveþia 10 (6-3-1)
7. Canada 18 (5-9-4)
8. Belarus 6 (5-0-1)
9. Franþa 14 (4-3-7)
10. Polonia 4 (4-0-0)
11. China 6 (3-2-1)
12. Austria 10 (2-6-2)
13. Suedia 11 (2-5-4)
14. Cehia 8 (2-4-2)
15. Slovenia 7 (2-1-4)
16. Coreea S. 4 (2-1-1)
17. Japonia 7 (1-4-2)
18. Finlanda 4 (1-3-0)
19. M. Brit. 3 (1-0-2)
20. Slovacia 1 (1-0-0)
21. Italia 7 (0-2-5)
22. Australia 3 (0-2-1)
23. Letonia 3 (0-1-2)
24. Croaþia 1 (0-1-0)
25-26. Kazahst. 1 (0-0-1)
           Ucraina 1 (0-0-1)

Clasamentul
pe medalii

Cîrstea, eliminatã în sferturi la Dubai

Digi Sport 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Sãgeata Nãvodari – FC

Botoºani, Astra Giurgiu – Corona Braºov.
Digi Sport 2
15:00 – TENIS (F) – Turneul de la Dubai (EAU): semifinale /

19:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSU Ploieºti – Steaua
CSM / 21:30 – FOTBAL – Camp. Franþei: Monaco – Reims.

Digi Sport 3
18:00 – JUDO – Grand Prix, la Dusseldorf (Germania): ziua 1 /

20:15 – BASCHET (M) – Euroliga Top 16: Anadolu Efes Istanbul –
Fenerbahce Istanbul.

La competiþia din ca-
pitala Emiratelor Arabe
Unite a participat ºi Simo-
na Halep, nr. 9 de luni (a
ucat de pe 10), care a
abandonat în runda ina-
uguralã în faþa franþu-
zoaicei Alize Cornet.
Chiar ºi aºa, Halep, trium-
fãtoare duminicã la
Doha, va urca din nou în
ierarhia WTA de sãptãmâna viitoare;
are locul 8 asigurat (cel mai bun loc
ocupat în carierã), dupã ce deþinã-
toarea titlului de la Dubai, cehoaica
Petra Kvitova a fost eliminatã ºi nu
ºi-a apãrat punctele cucerite anul tre-

cut, sau 7 dacã Jelena Jankovici a
pierdut asearã contra liderei mondiale
Serena Williams. Locul 7 reprezintã
ºi cea mai bunã poziþionare old-time
a unei sportive din România, Irina
Spîrlea (13 octombrie 1997).

Dolce Sport 1
22:00 – RUGBY – Turneul celor 6 naþiuni: Þara Galilor – Franþa /

0:00 – TENIS (M) – Turneul de la Rio de Janeiro (Brazilia) / 3:00 –
BASCHET NBA: Memphis – LA Clippers.

Dolce Sport 2
21:30 – FOTBAL – Camp. Franþei: Monaco – Reims.
Eurosport
15:30 – CÃLÃRIE – Masters-ul de la Hong Kong / 21:30 – BOX.
Eurosport 2
15:00 – CICLISM – Turul Andaluziei / 19:30 – FOTBAL – Liga

secundã germanã: Union Berlin – FSV Frankfurt / 21:30 – FOTBAL

– Camp. Germaniei: Schalke – Mainz.
TVR 1
14:00, 19:00 – HOCHEI (M) – JO de iarnã de la Soci, semifinale:

Suedia – Finlanda, Canada – SUA.
TVR 2
11:30 – FREESTYLE (M) – schi cross / 14:45 – SCHI ALPIN (F)

– slalom, BIATLON (F) – ºtafetã, transmisiune alternativã – JO de
iarnã de la Soci.

TVR 3
15:30 – CURLING (M, F), transmisiune alternativã – JO de iarnã

de la Soci.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA I – ETAPA A 20-ALIGA I – ETAPA A 20-ALIGA I – ETAPA A 20-ALIGA I – ETAPA A 20-ALIGA I – ETAPA A 20-ALIGA I – ETAPA A 20-ALIGA I – ETAPA A 20-ALIGA I – ETAPA A 20-ALIGA I – ETAPA A 20-A
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CS Universitatea i-a prezentat pe
ultimii sosiţi la echipă, Tomic, Vă-
tăjelu, Şerban şi Valskis, toţi decla-
rându-se bucuroşi de transferul în
Bănie. Belgianul Vandelannoite va
semna şi el în curând, în timp ce
Voineag nu a convins şi s-a despăr-
ţit de echipa craioveană. „Nu este
un pas înapoi transferul în Liga a
II-a din România, am venit la o echi-
pă care joacă un fotbal bun, în vite-
ză. Sper chiar să prind naţionala
Serbiei de la Craiova” a declarat
Tomic, care îl are ca idol pe stope-
rul lui Man United, compatriotul
său, Nemanja Vidic. „Am venit să
joc titular la Craiova, nu mă tem de
concurenţă şi nici nu regret că nu
am ajuns la Dinamo” a spus mijlo-
caşul lituanian Valskis. „Sunt moti-
vat suplimentar de faptul că joc în
oraşul meu natal, mai ales la o echi-

Pase scurte, pase lungi

Cea mai mare per-
formanţă fotbalisti-
că a Craiovei, o ştiu
şi copii, este legată

indisolubil de nu-
mele antrenorului
Constantin Oţet,
plecat dintre noi cu

15 ani în urmă. Avea 60 de ani.
S-a scris mult despre Constantin
Oţet, întotdeauna favorabil, altmin-
teri un om cumsecade şi rezonabil
tehnician, căruia norocul nu i-a
surâs decât rareori, şi niciodată
până la capăt. Fiindcă accederea
Craiovei în finala Cupei UEFA –
ediţia 1982-1983 – ar fi însemnat
enorm pentru fotbalul craiovean şi
pentru cartea sa de vizită. Ches-
tiune de destin, motiv pentru care
numele sârbului Zoran Filipovici,
aflat sub culorile lusitanilor de la
Benfica Lisabona, care mai mar-
case contra Craiovei (17 septem-
brie 1975), pe când se afla la Stea-
ua Roşie Belgrad, încă nu l-am ui-

Amintiri sincere.
I se spunea „nea’ Tică”

Mircea Canţăr

tat.  Ceea ce invită la reflectare,
când pomenim cu evlavie numele
lui Constantin Oţet este altc eva:
nicăieri în ţară, unde a mai antre-
nat – Poli Iaşi, FC Olt, Jiul Petro-
şani – sau reîntors la Craiova,
marea performanţă nu i-a mai su-
râs în nici o împrejurare. Şi o să
ne referim la două partide, în ediţii
diferite ale Cupei UEFA, cu Haj-
duk Split (1-0; 0-1, d.l. ped.) şi
Deportivo Chaves (3-2; 1-2), cu
„nea’ Tică” pe banca tehnic ă a
Craiovei. Ambele c alif icări s-au
pierdut „la mustaţă”, după execu-
tarea loviturilor de pedeapsă cu
croaţii, ş i, pentru numărul mai
mare de goluri înscrise în depla-
sare de către Chaves. Acolo unde
Gheorghuiţă Geolgău a scăpat „sin-
gur-singurel” de la centrul terenu-
lui şi nu a izbutit golul izbăvitor,
cel realizat de Ghiţă, în minutul 83,
fiind insuficient. Promovarea ce-
lor de la „Constructorul” Craiova
în Divizia B şi o performanţă cu

Al-Nasr (Arabia Saudită) în Cupa
Campionilor Golfului, cu nea’ Tică
secundul lui Ilie Balaci, au consti-
tuit doar „mici împliniri” la o ca-
rieră realmente promiţătoare, su-
pusă cenzurii justiţiei imanente. A
fost lângă Ion Oblemenco (princi-
pal), în 1981, când Craiova a câş-
tigat campionatul, aşa cum fusese
lângă Florin Halagian (1978), când
FC Argeş realizase aceeaşi perfor-
manţă. A rămas „enigmatică”, cel
puţin, schimbarea lui Constantin
Oţet şi Nicolae Ivan, la 12 martie
1984, de la conducerea tehnică a
echipei din Bănie, fără nici o expli-
caţie raţională, din partea primului
secretar al Doljului de la acea vre-
me, Ion Radu, paradoxal după o
victorie categorică împotriva Spor-
tului Studenţesc,  şi aducerea lui
Mircea Rădulescu. Era un mesaj,
de fapt politic, că deja Craiova, prin
spiritul ei inegalabil, „unul de co-
mando”, deranja nu Capitala, ci noii
veleitar i din rândul aristocraţiei

comuniste, care avea să se scu-
funde cinci ani mai târziu. De fapt,
cu Hajduk Split, a fost o adevărată
poveste. Craiova câştigase „Cupa
României” şi trebuia să evolueze
în Cupa Cupelor. Dar, fiindcă fi-
nala s-a disputat la 6 iulie, şi nu la
30 iunie,  data limită însc rierii
echipelor în această competiţie,
pros tia FRF a făcut să nu avem
reprezentare în C2. Craiova c ali-
ficase România la Euro 84,  nu-
mele lui Gheorghiţă Georgău fi-
ind fredonat de-a dreptul de o ţară
întreagă, dec i Craiova trebuia să
fie dezintegrată. Străin de orice
compromis, adeversar neînduple-
cat al oricărui aranjament, oltean
de Mehedinţi,  „nea’ Tică” trebuia
să plătească. Şi a plătit. După
1990,  când a dorit să se întoarcă
în lumea academică,  la noua Fa-
c ultate de Educ aţie Fizic ă ş i
Sport, din Craiova, fusese asis-
tent după absolvirea studiilor  su-
periore, i s-a înc his uşa în nas de
către „vec hii prieteni” c are au

deplâns moartea lui. Şi,  ca o iro-
nie a sorţii, antrenorul de care m-
am simţit realmente apropiat ca
gazetar, este cel c are,  preluând
ec hipa de tineret a Craiovei de la
Gică Nuţescu,  la al doilea sau al
treilea antrenament,  mi-a spus,
fără emfază, „că nu are nevoie
de serviciile mele c a jucător”,
provoc ându-mi o amărăciune f i-
rească vârstei, aşa că, pentru un
campionat,  am cunosc ut Divizia
C,  Autorapid Craiova, cu lumea
ei de-a dreptul fabuloasă. La pri-
ma reîntâlnire,  prilejuită de un joc
de verificare, în pauza de iarnă,
între Autorapid ş i ec hipa de tine-
ret pe care o antrena, i-am dat
prilejul să mă dojeneasc ă. Şi n-a
fost pentru ultima oară.  Sinceri-
tatea nu-i o valoare absolută. Ea
poate f i vanitoasă, ipocrită, pe
sc urt imorală. A alege c lipa sin-
cerităţii, sau a confes iunii devine
uneori obligaţie morală. Constan-
tin Oţet a fost un om al cetăţii.
Şi nu merită uitat.

Foto: www.bluelions.ro

Echipa de baschet a Craiovei a obţinut a treia victo-
rie la rând, trecând miercuri seara, într-o amosferă fru-
moasă creată de cei 3.000 de fani, de formaţia din Ko-
sovo, KB Peja, scor 85-75 (20-19, 29-24, 19-15, 17-17),
într-un meci din Balkan League. În urma acestui suc-
ces, echipa lui Milan Nisic ocupă locul 3 în această com-
petiţie, cu 19 puncte provenite din 6 succese şi 7 eşe-
curi. Pentru Craiova au intrat pe teren: Sokk (8), Ko-
vac (13), Seals (14), Căpuşan (8), Tyler (8), fiind folosiţi
apoi şi: Bureau (22), Popescu (6), Babic (6), Gavrilă. Ca
şi în meciul cu Energia Rovinari, Travis Bureau a fost

Baschetbaliştii, la al treilea succes consecutiv
MVP-ul, cu eficienţă 29, după ce a marcat 22 de puncte
şi recuperat 7 mingi, la acest capitol fiind depăşit de
uriaşul James Tyler, care şi-a trecut în cont 13 recupe-
rări.  Ieri, clubul din Bănie a anunţat că l-a transferat
pe postul de fundaş pe bosniacul Josip Naletilic (foto),
de la Siroki Primorka. Acesta are 24 de ani, măsoară
1,85 metri, iar ultima dată a jucat în Croaţia, la Jolly
Sibenik, având şi câteva prezenţa în echipa naţională a
Bosniei. Acesta ar putea debuta sâmbătă în meciul din
Liga Naţională din deplasare cu Mobitelco Cluj, progra-
mat de la ora 19.45 (în direct la Digisport 2)

CSU Craiova şi-a prezentat ultimele achiziţii

Stângă: „Avem o echipă care să
nu ne mai dea emoţii pe final”

pă cu obiective importante” a pre-
cizat şi Ionuţ Şerban, adus de la
Viitorul lui Hagi. „Craiova înseam-
nă performanţă, de aceea am ales
acest club, care-şi propune promo-
varea şi în viitor participarea în cu-
pele europene” a declarat Bogdan
Vătăjelu. Antrenorul Ovidiu Stângă
s-a declarat mulţumit de întăririle
iernii şi spune că echipa poate do-
mina orice adversar în liga secun-
dă. „Avem acum o echipă care să
nu ne dea emoţii pe final de meci,
consider că avem forţa de a reveni
indiferent de adversar şi de situaţia
de pe tabelă şi din teren. Ştim că
jucăm sub presiune, fiindcă oricine
se motivează suplimentar contra
Craiovei, mai ales pe „Ion Oblemen-
co” Noii veniţi ridică nivelul echi-
pei, dar trebuie să ne asigurăm că
şi fizic stau bine, fiindcă deocam-

dată doar Valskis şi Vătăjelu sunt la
parametri optimi, Vandelannoite,
Şerban şi Tomic mai au de lucrat la
acest capitol până se reia campio-
natul. Pleşan şi Izvoranu sunt refă-
cuţi, dar şi ei au de recuperat la ca-
pitolul pregătire fizică, doar Adrian
Ionescu şi Gorovei rămân indispo-
nibili” a declarat Ovidiu Stângă. Aces-
ta a precizat că va folosi echipe dife-
rite la Memorialul „Ion Oblemenco”,
programat sâmbătă şi dacă nu va
avea tot lotul valid va apela la juniori,
fiind mulţumit de randamentul lui
Robert Petre în antrenamente.

Geolgău: „Oblemenco
m-a învăţat să respect
dacă vreau să fiu respectat”

La Memorialul „Ion Oblemen-

co”,  competiţie programată sâm-
bătă, începând cu ora 14 şi trans-
misă în direc t de TVR, va fi pre-
zentă şi familia „Tunarului”, care
va face şi premierea, iar  loviturile
de s tart ale celor  3 mec iuri vor fi
date de foş ti coec hiperi de la Uni-
versitatea ai lui Oblemenco. Ală-
turi de CS Univers itatea, la turneul
de sâmbătă vor mai participa Slo-
ga Petrovac (Serbia)  ş i Dunav
Ruse (Bulgaria), ambele fiind echi-
pe de eşalon secund. „Ce am în-
văţat de la regretatul Nelu Oble-

menco a fost că dacă vreau să
fiue respec tat, trebuie să respect,
la rândul meu. A fost un fotbalist
exponenţial al Craiovei, cu mare
personalitate” a declarat Geolgău.
Aces ta a explicat de ce nu a parti-
cipat la întâlnirea cu Gheorghe
Chivorchian,  candidat la şefia
FRF: „Nu am fost însă invitat, şi
nu aş fi putut să mă duc undeva
unde nu m-a chemat nimeni. Nici
pe adresa c lubului nos tru nu a
sosit vreo invitaţie oficială. Altfel,
m-aş  fi dus“.


