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Provocarea lecturii,
la Târgul de Carte GAUDEAMUS
 O raită printre standurile
celor peste 50 de expozanţi
  „Cititul dăunează grav
inculturii!”, susţin liceenii craioveni
 Programul zilei de astăzi

Segarcea:
Consiliul local
nu poate scăpa
de un condamnat
penal!

La Segarcea, numele consi-
lierului local Petre Pantalia este
cunoscut ca al unui cal breaz.
În tre i rânduri a candidat la
funcţia de primar şi, de fiecare
dată, a pierdut alegerile, obţi-
nând doar statutul de consilier
local, fie din partea PDL, fie a
PNL, cum s-a întâmplat în 2012.
Indiferent de configuraţia Con-
siliului Local al oraşului Segar-
cea, Petre Pantalia a avut pro-
priile bătălii politice, în princi-
pal cu primarul localităţii Nico-
lae Popa.

Decizie istorică la Strasbourg :

Cetăţenii
moldoveni vor
putea călători
liber, oriunde
în Schengen

”Forbes România” a organizat aseară, în Capitală, la Restauran-
tul Elisabeta,  Sala Patru Oglinzi,  Gala ”Best Cities Awards”, eveni-
ment la care au fost prezenţi reprezentanţi ai autorităţilor locale din
marile oraşe ale României, precum şi membri ai mediului de afa-
ceri. Cunoscută pentru “Top 500 miliardari ai ţării”, elevata publica-
ţie a prezentat pentru prima dată un top al marilor oraşe având
drept criteriu venitul pe cap de locuitor. În cadrul evenimentului a
fost prezentată ediţia specială a revistei ”Forbes România” dedicată
celor mai bune 40 de oraşe pentru afaceri. S-au decernat astfel mai
multe premii, printre care : „Cel mai bun oraş pentru afaceri” –
Bucureşti (primar Sorin Oprescu); „Capitala economică a Transil-
vaniei” – Cluj-Napoca (primar Emil Boc); „Cel mai dinamic oraş
pentru business” – Timişoara (primar Nicolae Robu); „Renaşterea
unui oraş” – Alba Iulia (primar Mircea Hava); „Industria ca pe
roate” – Arad ( primar Gheorghe Falcă); „Arta războiului econo-
mic” – Oradea ( primar Ilie Bolojan); „Cel mai reindustrializat oraş”
– Ploieşti (primar Iulian Bădescu); „Marile speranţe” – Giurgiu
(primar Nicolae Barbu)  şi, nu în ultimul rând, „Motorul economic al
Olteniei”- Craiova (primar Lia Olguţa Vasilescu).

În cadrul Galei „Best Cities Awards”, organizată de „Forbes România”:În cadrul Galei „Best Cities Awards”, organizată de „Forbes România”:În cadrul Galei „Best Cities Awards”, organizată de „Forbes România”:În cadrul Galei „Best Cities Awards”, organizată de „Forbes România”:În cadrul Galei „Best Cities Awards”, organizată de „Forbes România”:În cadrul Galei „Best Cities Awards”, organizată de „Forbes România”:În cadrul Galei „Best Cities Awards”, organizată de „Forbes România”:În cadrul Galei „Best Cities Awards”, organizată de „Forbes România”:În cadrul Galei „Best Cities Awards”, organizată de „Forbes România”:
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Sistemul de urgenþã pentru
maºinile noi devine obligatoriu
Parlamentul European a votat instala-

rea obligatorie a unui sistem de apel de
urgenþã pe toate autoturismele noi din
Uniunea Europeanã, potrivit Digi 24. eCall
va fi introdus în octombrie 2015 ºi instala-
rea va costa producãtorii auto aproxima-
tiv 100 de euro pentru fiecare maºinã. Un
cost care se transferã consumatorilor. Sis-
temul alerteazã automat serviciile de sal-
vare în cazul unui accident serios ºi indi-
cã echipajelor locaþia exactã a maºinii, pen-
tru a putea acorda victimelor ajutor în cel
mai scurt timp. În 2012, aproape 30.000 de
persoane ºi-au pierdut viaþa în accidente
rutiere în UE. Comisarul european pentru
Transporturi susþine cã implementarea sis-
temului eCall poate reduce cu aproape ju-
mãtate situaþiile de pericol. Termenul de
implementare din octombrie 2015 vine
pentru a da timp industriei auto ºi autori-
tãþilor sã punã la punct infrastructura ne-
cesarã pentru ca apelurile sã fie primite în
centrele de urgenþã. Deputaþii de la Stras-
bourg au lãsat însã deschisã posibilitatea
amânãrii acestui termen în cazul în care
dezvoltarea ºi testarea sistemului necesi-
tã mai mult timp.

Tarom oferã, de Mãrþiºor, 20%
reducere la biletele de avion
pe toate destinaþiile externe
Tarom lanseazã o ofertã specialã de

Mãrþiºor, prin care oferã 20% reducere la
biletele de avion achiziþionate în zilele de
1 ºi 8 martie pentru toate destinaþiile exter-
ne ale companiei, operate cu aeronave
proprii, a informat, ieri, operatorul de trans-
port. Reducerea de 20% nu este valabilã
pentru cãlãtoriile efectuate în perioadele
15 — 25 aprilie 2014 ºi 15 decembrie 2014
— 6 ianuarie 2015, precizeazã compania.
De asemenea, oferta nu se cumuleazã cu
alte oferte ºi tarife speciale ale Tarom. Po-
trivit companiei, oferta este aplicabilã ºi
pe zborurile code share operate de Air
France pe destinaþia Paris, aceasta fiind
supusã unor termeni ºi condiþii. Biletele
pot fi achiziþionate din agenþiile proprii ale
Tarom, de la agenþiile de turism acreditate
ºi de pe site-ul companiei.
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Toþi membrii conducerii Autoritãþii de Supra-
veghere Financiarã (ASF) vor returna primele
primite in 2013. Prim-vicepreºedintele Daniel
Dãianu a fãcut-o deja, a declarat, pentru Hot-
News.ro, purtatorul de cuvânt al Autoritãþii,
Radu Soviani. Contactat de HotNews.ro, prim-
vicepreºedintele ASF, Daniel Dãianu, a confir-
mat cã a returnat integral primele încasate. Pri-
mele înseamnã douã salarii, potrivit contractu-
lui de muncã, a spus acesta. Dãianu a câstigat
peste 68.000 de euro în lunile noiembrie ºi de-
cembrie din 2013, fiind al doilea cel mai bine
plãtit angajat din ASF, dupã Dan Radu Ruºanu,
preºedintele ASF, urmãrit penal în dosarul de
corupþie privitor la Carpatica Asigurãri. „Din
informaþiile mele, toþi membrii conducerii ASF
vor returna primele. Domnul Daniel Daianu a
fãcut-o deja. De altfel, cele douã prime, con-
form unei decizii a Consiliului ASF luatã în de-
cembrie 2013, nu se mai acordã începând cu 1
ianuarie 2014, nici pentru conducere, nici pen-
tru ceilalþi salariaþi ai ASF. Din punct de vedere
tehnic, pentru salariaþi nu poate fi impusã o re-
turnare a primelor. Ele au fost acordate legal în
2013 (ca ºi în cazul conducerii), conform con-

Soviani: TSoviani: TSoviani: TSoviani: TSoviani: Toþi membrii conducerii ASFoþi membrii conducerii ASFoþi membrii conducerii ASFoþi membrii conducerii ASFoþi membrii conducerii ASF
vor returna primele încasate în 2013vor returna primele încasate în 2013vor returna primele încasate în 2013vor returna primele încasate în 2013vor returna primele încasate în 2013

tractului colectiv de muncã. ªi, la fel ca în cazul
conducerii ASF, este vorba de opþiunea perso-
nalã a fiecãrui salariat”, a declarat pentru Hot-
News.ro Radu Soviani, purtãtorul de cuvânt al
ASF. Contactat de HotNews.ro, Dãianu a de-
clarat: „Am returnat integral la ASF primele (n.r.
- prima de vacanþã anualã ºi prima de sfârºit de
an, încasate în luna decembrie 2013). Primele
înseamnã douã salarii, potrivit contractului de
muncã”. HotNews.ro a prezentat în exclusivita-
te, în data de 14 februarie 2014, o listã cu cele
mai mari venituri brute din ASF. Astfel, preºe-
dintele Autoritãþii de Supraveghere Financiarã,
fostul liberal Dan Radu Ruºanu, a fost cel mai
bine plãtit angajat al ASF, el obþinând numai în
ultimele douã luni ale anului 2013 un venit brut
total în valoare de 72.094 de euro. Urmãtorul în
acest clasament a fost prim-vicepreºedintele
instituþiei, Daniel Dãianu, cu un venit brut de
68.043 euro în noiembrie ºi decembrie 2013 (mai
exact 17.096 euro în noiembrie si 50.946 euro în
decembrie, sumã ce include, potrivit spuselor
lui Dãianu, prima de vacanþã anualã – pe care
acesta a optat sã o încaseze atunci, ºi prima de
sfârºit de an).

Fostul premier Cãlin Popes-
cu Tãriceanu a anunþat, printr-
un comunicat de presã, cã a luat
decizia de a înfiinþa Partidul Re-
formator Liberal (PRL), prin con-
stituirea unui comitet de iniþiati-
vã, menþionând cã „sute de per-
soane” l-au asigurat de sprijinul
lor. „Sute de persoane m-au asi-
gurat de sprijinul lor - persoane
publice, reprezentanþi ai profe-
siilor liberale ºi ai mediului de
afaceri, reprezentanþi ai mediu-
lui academic, intelectuali ºi oa-
meni simpli care cred ºi vor sã
se implice într-un proiect liberal
autentic. Am decis înfiinþarea
unui nou partid, Partidul Refor-
mator Liberal, din douã consi-
derente. În primul rând, trebuie
sã-i aducem împreunã pe toþi cei care
cred în valorile ºi principiile liberale.
Contãm pe sprijinul celor care au con-
vingerea cã a venit timpul ca Româ-
nia sã aibã pentru prima datã un pre-
ºedinte liberal”, a susþinut Tãriceanu
într-un comunicat remis Mediafax.
Miercuri seara, la Antena 3, fostul pre-
mier liberal a declarat cã USL trebuie
sã continue, cã va anunþa joi înfiinþa-
rea unei noi formaþiuni liberale ºi cã
este interesat sã candideze la Preºe-
dinþie, fiind convins cã îl va învinge

Peste 300 dintre persoanele trimise în judecatã, în
anul 2013, de Direcþia Naþionalã Anticorupþie au ocu-
pat funcþii de demnitate publicã, de conducere sau
de control, a declarat, ieri, procurorul ºef al DNA,
Codruþa Kovesi. În prezentarea bilanþului activitãþii
Direcþiei Naþionale Anticorupþie, Kovesi a arãtat cã,
între cele peste 300 de persoane s-au numãrat ºase
miniºtri ºi parlamentari, între care Miron Mitrea, Li-
viu Dragnea ºi Ion Stan. Potrivit DNA, în 2013 au mai
fost deferiþi justiþiei 5 preºedinþi ºi vicepreºedinþi de
consilii judeþene, 34 de primari ºi viceprimari, 25 de
magistraþi - între care doi membri ai Consiliului Supe-
rior al Magistraturii, 19 avocaþi, 10 directori de com-

Tãriceanu a anunþat ieri înfiinþarea Partidului Reformator Liberal
ºi candidatura sa la preºedinþie cu susþinere USL

pe Crin Antonescu. „Nu mã interesea-
zã nici postul de ministru, nici de vi-
cepremier, nici de preºedinte al Sena-
tului. Am fost premier. E caraghios sã-
mi doresc mai puþin. Poate îmi doresc
mai mult”, a spus Tãriceanu la Ante-
na 3. Întrebat de moderator dacã „mai
mult” înseamnã sã fie preºedinte al
României, Tãriceanu a rãspuns: „Da”.
Referitor la susþinerea candidaturii
sale la prezidenþiale de cãtre USL ºi
dacã este interesat de aceastã ipote-
zã de lucru, Tãriceanu a rãspuns: „Da,

vã spun cã da”.Tot miercuri,
Tãriceanu a spus cã în Parti-
dul Reformator Liberal îºi do-
reºte „oameni de valoare, nu
doar nemulþumiþi din PNL, dar
vreau oameni tineri, bine pre-
gãtiþi, cu competenþã, cu care
sã dãm un nou suflu USL. În
acest sens, putem sã ne gân-
dim ºi la candidatura pentru
alegerile prezidenþiale. Sunt
convins de pe acum cã îl voi
învinge pe Crin Antonescu”.
Tãriceanu a susþinut cã în tim-
pul interimatului prezidenþial
pe care Antonescu l-a avut în
2012, când Traian Bãsescu a
fost suspendat, acesta a de-
monstrat „o nepãsare, o igno-
rare a realitãþilor, a oamenilor,

o necunoaºtere profundã a chestiu-
nilor serioase pe care un preºedinte
are obligaþia sã le ºtie”. În replicã, pre-
ºedintele PNL, Crin Antonescu, a
spus, tot miercuri searã, cã demersul
lui Cãlin Popescu Tãriceanu de a în-
fiinþa un nou partid liberal reprezintã
pentru PNL un deja-vu, în mod simi-
lar cu demersul lui Theodor Stolo-
jan ºi Valeriu Stoica, care au trecut într-
o zonã de putere. El a mai afirmat cã
nu ar „dramatiza deloc” evenimentele
din aceste zile ºi nu este mirat de ges-

tul fostului premier ºi preºedinte al
PNL. Antonescu a precizat cã nu poa-
te exclude posibilitatea ca unii dintre
parlamentarii PNL sã pãrãseascã par-
tidul alãturi de Tãriceanu, însã numã-
rul acestora ar putea sã fie nesemnifi-
cativ ºi cã nu are „vreun dubiu” în
faptul cã PSD nu îl va susþine pe Cã-
lin Popescu Tãriceanu într-o cursã
prezidenþialã. ªi pare sã aibã drepta-
te, din moment ce premierul Victor
Ponta a declarat, miercuri seara, la
Antena 3, cã îl vede pe Tãriceanu ca
un candidat puternic la prezidenþiale,
alãturi de alte trei persoane, aºa dupã
cum aratã ºi rezultatele sondajelor de
opinie. „Funcþia de preºedinte nu e
una numitã (...) preºedintele trebuie
sã fie votat de români, cel puþin 5 mi-
lioane de români. (...) Deci nu poate fi
scos din pãlãrie. ªi spun toate sonda-
jele publice cã existã patru, cel mult
cinci oameni care pot fi aleºi. (...)Poa-
te fi domnul (n.r. - Raed) Arafat, poate
fi domnul (n.r. - Mugur) Isãrescu, dom-
nul (n.r. - Sorin) Oprescu, domnul Tã-
riceanu, domnul (n.r. - Crin) Antones-
cu ºi domnul Mihai Rãzvan Ungurea-
nu. Cred cã cinci oameni apar în pre-
ferinþele publicului, dacã nu mã înºel
chiar în aceastã ordine. Deci, dintre
aceºti oameni se poate alege”, a de-
clarat Victor Ponta.

Kovesi: Peste 300 dintre persoanele trimise în judecatã în 2013 de DNA au ocupat funcþii publice
panii naþionale ºi 22 de directori din alte instituþii
publice. „Au fost trimiºi în judecatã peste 1.000 de
inculpaþi (n.r. - în anul 2013), cu o treime mai mult
decât în anul anterior. Au fost arestate preventiv 155
de persoane, ceea ce reprezintã nu doar o creºtere
similarã raportat la anul 2012, ci ºi un indicator pen-
tru gravitatea faptelor cercetate”, a spus Kovesi. ªeful
DNA a adãugat cã, în 2013, cei 82 de procurori ai
structurii au avut de soluþionat peste 7.900 de cauze.
„În medie, un procuror a efectuat urmãrire penalã în
aproape 100 de cauze, un volum dificil de gestionat,
mai ales atunci când avem în vedere natura acestor
dosare”, a precizat Codruþa Kovesi.
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Consilierii din opoziţie, c are s-
au abţinut apoi de la vot, au cri-
tic at proiectul în c eea ce priveşte
c os turile tehnic o-edilitate pe
care autorităţile se obligă să le
suporte c onform c aietului de
sarcini. „Noi ne obligăm,  prin
caietul de sarcini, să exec utăm
lucrările tehnic o-edilitare şi sis-
tematizare pe verticală,  conform
proiec tului tehnic  pus la dispo-
ziţie fără plată de c onces ionar.
Ştim despre ce vorbim, cât vor
costa şi ce înseamnă aces te lu-
crări? Sau votăm şi ne angajăm
la niş te plăţi fără să ştim despre
ce este vorba”, a spus alesul lo-
cal PDL, Marian Vas ile.  Ac es ta
crede că Primăria Craiova îi ofe-
ră viitorului dezvoltator  prea
multe fac ilităţi,  pe lângă teren
fiindu-i puse la dispoziţie şi tot
ce înseamnă lucrări tehnico-edi-
litare.  O altă temere a consilie-
rului PDL este c ă se va deforma
piaţa imobiliară din Craiova dacă
autorităţile impun dezvoltatoru-
lui să-şi vândă locuinţele la un
preţ mic.
Toţi furnizorii au acceptat
propunerea autorităţilor

Primarul Lia Olguţa Vas ilescu

Consilierii municipali au votat, ieri, concesi-
unea terenului de pe strada „Caracal” unde ur-
mează să se construiască noul cartier de locuinţe
al Craiovei. Primarul Lia Olguţa Vasilescu a
precizat că autorităţile locale vor amenaja aleile

şi parcările, iar restul utilităţilor vor fi asigurate
gratuit de către furnizorii locali. Firma care va
construi cartierul de pe „Caracal” nu îşi va pu-
tea vinde cele 1.800 de locuinţe la un preţ mai
mare de 400 de euro pe metru pătrat.

Tot asiguraţii vor plăti inclusiv pentru ser-
viciile solicitate în vederea expertizei capaci-
tăţii de muncă, a încadrării şi reevaluării gra-
dului de handicap. De asemenea, vor scoate
bani din buzunar pentru materialele necesare
corectării văzului şi auzului şi contribuţia per-
sonală din preţul medicamentelor, a unor ser-
vicii medicale şi al dispozitivelor medicale. Va
costa bani şi eliberarea actelor medicale soli-
citate de autorităţile care, prin activitatea lor,
au dreptul să cunoască starea de sănătate a
asiguraţilor, dar şi eliberarea de acte medicale
la solicitarea asiguraţilor.

Ce conţine pachetul minimal
de servicii medicale

Tot cu această ocazie a fost pus în dez-
batere publică şi conţinutul pachetului mini-
mal de servicii medicale şi cel al pachetul de
servicii de bază. În pachetul minimal sunt
incluse servicii medicale de urgenţă medi-
co-chirurgicală, servicii de prevenţie, servi-
cii medicale ambulatoriii de spec ialitate şi
servicii medicale spitaliceşti - spitalizare de
zi şi continuă.

Pachetul de bază conţine servicii medica-
le de urgenţă medico-chirurgicală, servicii

i-a spus c ons ilierului c ă societă-
ţile mici care construiesc aparta-
mente în Craiova nu vor avea altă
variantă decât să se adapteze, la
rândul lor, la noile condiţii de pe
piaţa imobiliară.  „Înţeleg c ă es te
o problemă, în primul rând, că
ar  cădea piaţa imobiliară din Cra-
iova. Şi eu vă spun că pot şi ei să
vină sub preţul de 400 de euro şi
vor trăi şi ei. Dac ă vor să vină la
1.500 de euro, nu vă supăraţi dar
problema noastră este să asigu-

răm locuinţe tinerilor la preţuri
care să f ie atractive ş i pe c are să
şi le poată permite”, a spus Ol-
guţa Vasilesc u. Edilul a precizat
că a disc utat cu toţi furnizorii
loc ali şi aceştia au acceptat să in-
troduc ă reţelele de utilităţi pe ba-
nii lor. ”Am discutat deja cu CEZ-
ul care va face gratuit ac eas tă
investiţie, c u Distrigazul c are va
face ş i el gratuit ş i cu Compania
de Apă care va face ş i ea investi-
ţia pe cheltuială proprie”.

Primăria face parcările
şi dezvolatorul - piscina

Locatarii care se vor muta în
noul c artier de pe „Caracal” vor
fi viitori abonaţi ai acestor furni-
zori de utilităţi, aces ta fiind mo-
tivul pentru care agenţii de dis-
tr ibuţie trebuie să facă luc rările
gratuit acolo.  „În momentul în
care îţi vin 2.000 de apartamen-
te, ca şi utilizatori, es te o investi-
ţie din care oric ine dintre aces te
companii sau firme câştigă foar-
te mult. Din acest motiv nu tre-
buie să inves tim noi de la bugetul
loc alităţii”, a spus Olguţa Vas i-
lesc u.  În c eea c e priveşte ame-
najarea aleilor ş i a loc urilor de
parc are, care sunt necesare în
ac es t c artier,  reprezentanţii mu-
nicipalităţii c red c ă acestea este,
de fapt, obligaţia Primăriei Cra-
iova de a face peste tot în oraş,
nu doar în ac est c artier de lo-
cuinţe. Cartierul va fi prevăzut
şi c u o pisc ină interioară care va
fi amenajată pe cheltuiala dez-
voltatorului.

Concesiunea va fi scoasă
la licitaţie

Concesiunea terenului de 67.511
de metri pătraţi va fi scoasă acum
la licitaţie. Firma care va fi desem-
nată câştigătoare trebuie să vină cu
garanţii bancare clare că poate să
ridice cele 1.800 de locuinţe în ter-
men de doi ani. Autorităţile locale
au stabilit şi o sumă ca punct de
plecare pentru stabilirea redevenţei
care va fi plătită pentru teren, în
următorii 49 de ani. S-a făcut o eva-
luare asupra acestui teren şi exper-
ţii au stabilit un tarif minim de 1,15
lei pe metru pătrat pe lună, fără TVA,
tarif care a fost şi el votat în şedin-
ţa de ieri. În ceea ce priveşte strict
construcţia apartamentelor, dezvol-
tatorul trebuie să execute blocuri cu
patru sau cu zece etaje, în care să
se găsească garsoniere şi aparta-
mente cu două şi trei camere. Toa-
te locuinţele trebuie să aibă balcoa-
ne, să fie proiectate antiseismic şi
să deţină, la parter, spaţii comerciale
şi cabinete medicale.

 LAURA MOŢÎRLICHE

Vrei un pat de lux
la spital, plăteşti!

Internare a, la cerere, în saloane le de lux ale
spitalelor va fi plătită din propriul buzunar de
pacienţi,  chiar dacă este vorba de  peroane as i-
gurate . Contra cost vor fi şi servicii me dicale
precum fertilizarea in vitro, corecţiile es tetice
şi asiste nţa medicală la cerere. Toate acestea

sunt prevăzute în proiectul hotărârii de  Guvern
pe ntru aprobarea pachete lor de servicii medi-
cale ş i a Contractului-cadru care  reglemente a-
ză condiţiile acordării asistenţei medicale  în ca-
drul s istemului de asigurări sociale de sănăta-
te  pentru perioada 2014 -  2015.

de prevenţie, servicii medicale pentru afec-
ţiuni acute/subacute/acutizări ale unor boli
cronice, servicii medicale pentru afecţiuni
cronice (inclusiv monitorizare activă prin
plan de management integrat pentru bolile
cronice cu impact major asupra îmbolnăvi-
rilor: riscul cardiovascular înalt, diabet za-
harat tip 2, astm bronşic, boală cronică re-
spiratorie obstructivă, boala cronică de ri-
nichi), servicii medicale paraclinice în am-
bulatoriul de specialitate, servicii de medici-
nă dentară, servicii de spitalizare de zi şi
continuă (cu transferarea spre ambulatoriul
de specialitate şi spitalizarea de zi a servicii-
lor medicale pentru care spitalizarea conti-
nuă este considerată evitabilă), îngrijiri me-
dicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la do-
miciliu, medicamente cu şi fără contribuţie
personală în tratamentul ambulatoriu şi dis-
pozitive medicale.

Dezbatere publică până pe 7 aprilie
La nivelul medicinei de familie se intro-

duc câteva noutăţi. Spre exemplu, preven-
ţia. Consultaţia preventivă de evaluare a ris-
cului individual nu a existat până acum şi
nu trebuie confundată cu vechea consulta-

ţie de bilanţ anual. De asemenea, pre-
venţia pentru copii este mai bine defi-
nită. Pachetul de bază introduce, în
plus, o serie de consultaţii speciale pen-
tru riscurile şi problemele de sănătate
cu c el mai mare impact asupra popu-
laţiei. Afec ţiuni prioritare sunt riscul
de boli cardiovasculare, diabet de tip
II, boală cronică respiratorie obstruc-
tivă, depres ie şi tulburări de creş tere
şi dezvoltare la copil. Se doreşte struc-
turarea mai riguroasă a serviciilor, ast-
fel încât pacientul să ştie la ce anume
are dreptul.

Potr ivit reprezentanţilor  Ministeru-
lui Sănătăţii, pachetul de bază nu limi-
tează numărul de prezentări pentru proble-
me de sănătate noi sau pentru agravarea
unor probleme mai vechi. Ori de câte ori
intervine o modificare în starea de sănăta-
te, ori de câte ori o persoană se simte rău
sau are o suspiciune cu privire la starea sa
de sănătate are dreptul să se adreseze me-
dicului de familie,  indiferent de vârstă,  fi-
ind vorba despre c onsultaţii în afara pro-
gramului de prevenţie. Consultaţia pentru
probleme noi de sănătate sau episoade acu-

te nu trebuie confundată cu urgenţa, pen-
tru care pac ientul sună la 112.

În ceea ce priveşte tipul de consultaţii ce
figurează în noul pachet de bază pentru per-
soanele sănătoase sunt prevăzute consultaţii
preventive: la copii şi adolescenţi, iar la adulţii
sănătoşi consultaţii preventive de evaluare a
riscului individual.

Proiectul este în dezbatere publică până
pe data de 7 aprilie.

RADU ILICEANU
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Craioveanu Daniel Marian Dinu,
de 37 de ani, a ajuns în spatele gra-
tiilor pe 10 septembrie 2013, la o
zi dupã ce a fost prins în flagrant
primind 1.000 euro din cei 5.000
de lei pretinºi iniþial pentru a inter-
veni în vederea mutãrii unui cadru
militar de la o unitate la alta. Potri-
vit procurorilor Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, cercetarea
craioveanului a început dupã ce,
pe 26 august 2013, un denunþãtor,
ªtefan Dragomir, a sesizat Servi-
ciul Judeþean Anticorupþie Dolj din
cadrul DGA, cu privire la faptul
cã, în cursul lunii aprilie 2013,
Daniel Marian Dinu i-a cerut
14.000 lei, pentru a interveni la
factori de conducere din cadrul
unei unitãþi militare de pompieri din
Câmpulung Muscel, judeþul Argeº,
în vederea transferãrii fiului sãu la
o altã unitate din Craiova. Bãrbatul
i-a dat lui Dinu suma cerutã, însã

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Un craiovean de 37 ani, arestat în sep-
tembrie 2013 dupã ce a fost prins în fla-
grant în timp ce primea 1.000 de euro de
la un investigator sub acoperire cãruia
îi promisese cã va aranja transferul fra-
telui sãu de la o unitate militarã din Cra-
iova la una din Caracal, a fost condamnat
definitiv la 2 ani ºi 6 luni închisoare pen-

tru trafic de influenþã. Decizia a fost lua-
tã de Curtea de Apel Craiova, care a ad-
mis apelul procurorilor, întrucât pe fond,
la Tribunalul Dolj, bãrbatul primise 1 an
ºi 6 luni de închisoare cu executare. Bãr-
batul este dupã gratii de la prinderea în
flagrant ºi va rãmâne în penitenciar pânã
la ispãºirea pedepsei.

dupã ce a aºteptat câteva luni de-
geaba, s-a hotãrât sã-l denunþe. În
baza plângerii fãcute de Dragomir,
procurorul de caz a autorizat folo-
sirea unui investigator sub acope-
rire. Poliþistul l-a abordat pe Dinu
ºi l-a rugat sã-l ajute cu transferul
fratelui sãu de la o unitate militarã
din municipiul Craiova la una din
Caracal, judeþul Olt, unde militarul
avea domiciliul, cei doi înþelegân-
du-se pentru suma de 5.000 de lei.

Pedeapsã mãritã
la apel

În cursul zilei de 9 septembrie
2013, investigatorul sub acoperire
s-a întâlnit cu Daniel Marian Dinu
pentru a-i da suma cerutã. Poliþis-
tul i-a dat 1.000 de euro, imediat
fãcândi-ºi apariþia echipa operati-
vã. „Pentru stabilirea activitãþii in-
fracþionale, în cauzã a fost autori-
zatã introducerea unui investigator

cu identitate realã, de la care
D.M.D a primit, în timpul acþiunii
de prindere în flagrant, 1.000 euro
din cei 5.000 lei socilitaþi iniþial
pentru a interveni în vederea efec-
tuãrii unui transfer. Cu acest pri-
lej. învinuitul a cerut ca restul de
500 lei sã-i fie remiºi ulterior unei
persoane de contact pe care urma
sã o indice”, au comunicat, la
momentul respectiv, reprezentan-
þii DGA. 

Acþiunea de prindere în flagrant
a fost organizatã de ofiþerii Servi-
ciului Judeþean Anticorupþie
(S.J.A.) Dolj, sub coordonarea
procurorului desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj ºi cu sprijinul S.R.I. Dolj,
Dinu fiind dus direct la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj. Dupã
ce l-a audiat, procurorul de caz a
dispus reþinerea craioveanului pen-
tru 24 de ore, pentru sãvârºirea

infracþiunii de trafic de influenþã,
o zi mai târziu acesta fiind arestat
preventiv, mãsurã prelungitã de
mai multe ori de instanþã. În urma
cercetãrilor, anchetatorii au sta-
bilit cã inculpatul nu cunoºtea per-
soane din conducerea ISU Argeº
sau a unitãþilor militare din Craio-
va, ci doar susþinea acest lucru
pentru a face bani. A fost trimis
în judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, în octombrie 2013, iar pe
19 noiembrie judecãtorii Tribuna-
lului Dolj l-au condamnat la 1 an
ºi 6 luni de închisoare cu execu-
tare, judecãtorii menþinându-i ºi

arestarea preventivã.
Atât inculpatul, cât ºi procu-

rorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj au declarat apel, în-
registrat la 17 decembrie 2013 la
Curtea de Apel Craiova. Pe 14 fe-
bruarie a.c. instanþa a soluþionat
apelul, a desfiinþat în parte sen-
tinþa Tribunalului Dolj ºi, rejude-
când, a reþinut în sarcina incul-
patului douã infracþiuni de trafic
de influenþã. În aceste condiþii,
judecãtorii l-au condamnat pe
Dinu la 2 ani ºi 6 luni de închi-
soare cu executare, sentinþa fi-
ind definitivã.

Cadre ale Grupãrii de Jandarmi Mo-
bile Craiova au le-au fãcut o vizitã, ieri,
preºcolarilor din cadrul ªcolii Gimna-
ziale speciale „Sf. Vasile” din Craiova.
Jandarmii au fost primiþi cu multã cãl-
durã de cei 11 copii cu probleme audi-
tive însoþiþi de profesorii Alina Filip,
Burcheci Tamara, Gavrilã Vergica ºi de
director Bãlaºa Florentina. Micuþii,
dupã ce au prezentat o serie de activi-
tãþi pe care le desfãºoarã în mod cu-
rent (desen, dansuri, diferite teme la
tablã), au oferit jandarmilor mai multe

Jandarmii GJMb în vizitã la ªcoala
„Sf. Vasile” din Craiova

Reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj
sãrbãtoresc, astãzi, 81 de ani de la
înfinþarea primei structuri de Protecþie
Civilã din România. Pentru a marca
aºa cum se cuvine momentul, încã de
ieri, pe esplanada Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova au fost
organizate mai multe ateliere de prezen-
tare a tehnicii din dotare. Craiovenii, cu
mic cu mare, au trecut pe la toate
echipamentele expuse în centrul
municipiului, cadrele ISU Dolj oferin-
du-le informaþii despre utilizarea
fiecãruia. „Au fost organizate mai
multe ateliere, unde cei interesaþi pot
vedea un punct mobil de comandã,
echipamente folosite la stingerea
incendiilor, în caz de accident chimico-

Ziua Protecþiei Civile
marcatã ºi la Craiova

mãrþiºoare confecþionate manual. În
schimbul acestor mãrþiºoare, copii au
primit o sumã de bani care va fi folosi-
tã la achiziþionarea unor materiale di-
dactice pentru activitãþile zilnice des-
fãºurate.

Mãrþiºoarele vor fi dãruite de jan-
darmi primelor doamne ºi domniºoa-
re care vor veni la stadionul „Ion
Oblemenco”, pe 1 martie a.c., la me-
ciul CSU Craiova – ASA Tg. Mureº, a
declarat purtãtorul de cuvânt al GJMb
Craiova, cpt. Cosmin Mirea.

biologic, la salvarea din medii acvatice
sau de acordarea primului ajutor
medical”, ne-a declarat mr. Florin
Cocoºilã, purtãtorul de cuvânt al ISU
Dolj. Tehnica va fi expusã ºi astãzi pe
esplanadã, urmând sã fie organizate ºi
alte activitãþi, întrucât Ziua Protecþiei
Civile este pe 28 februarie.
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Vocaţie de delator
Prin părţile locului, delaţiunea s-a dezvol-

tat pe bază de continuitate. Nu este ceva nou,
specific democraţiei noastre tinere şi origi-
nale. Am avut delatori, calificaţi în arta de-
nunţului şi în vremurile de dinainte. Aşa că
faptele comise de Petre Pantalia, care i-au dat
bătaie de cap prin instanţele de judecată, erau,
mai degrabă, nişte găinării de duzină, specifi-
ce unui anumit tip de comportament. Cu ne-
fireşti derapaje. Astfel, în ziua de 17 mai 2011,

Segarcea: Consiliul local nu poate
scăpa de un condamnat penal!

MIRCEA CANŢĂR
La Segarcea, numele consilierului local Petre Pan-

talia este cunoscut ca al unui cal breaz. În trei rân-
duri a candidat la funcţia de primar şi, de fiecare dată,
a pierdut alegerile, obţinând doar statutul de consi-
lier local, fie din partea PDL, fie a PNL, cum s-a
întâmplat în 2012. Indiferent de configuraţia Consi-
liului Local al oraşului Segarcea, Petre Pantalia a
avut propriile bătălii politice, în principal cu prima-
rul localităţii Nicolae Popa. Dacă statutul de opo-
zant radical era unul firesc la nivelul Consiliului Lo-
cal, nefiresc a devenit statutul actual, minat de o
condamnare penală pe care o are Petre Pantalia, prin
Decizia penală nr. 943/23 aprilie 2013 a instanţei de
recurs -Curtea de Apel Craiova. Pentru fapte grave
– fals material şi uz de fals – Petre Pantalia a fost
condamnat, prin contopirea pedepselor la un an de
închisoare, interzicerea drepturilor prevăzute de art.
64 alin. 1, lit. a (...) – vechiul Cod penal – pe durata
executării pedepsei, adică dreptul de a alege şi de a
fi ales în autorităţile publice sau funcţiile elective.
Instanţa de recurs a menţinut suspendarea condiţi-

onată a executării pedepsei de un an închisoare, pe
o durată de trei ani, reprezentând termen de încer-
care. Această menţiune expresă trebuie reţinută. La
clemenţa instanţei de recurs, Petre Pantalia a răs-
puns prin nerespectarea considerentelor hotărârii,
ceea ce nu ar trebui să surprindă, dincolo de căinţa
de circumstanţă, fiindcă mai fusese condamnat ante-
rior, prin Sentinţa penală nr. 1210/2003 a Judecăto-
riei Craiova, aşa cum rezultă din fişa de cazier, aflată
la dosar. Povestea nu este încheiată, fiindcă Petre
Pantalia a refuzat să vacanteze postul de consilier lo-
cal „în semn de respect” la Decizia penală nr. 943/23
aprilie 2013 a instanţei de recurs - Curtea de Apel
Craiova. Care, reiterăm, constatând că pedeapsa apli-
cată inculpatului Petre Pantalia fusese corect indivi-
dualizată de instanţa de fond, atât ca întindere, cât şi
ca modalitate de aplicare, neimpunându-se redoza-
rea acesteia, fiind raţională în atingerea scopului pre-
ventiv educativ, dispusese „suspendarea condiţiona-
tă” a executării unui an de închisoare, pe o durată de
trei ani, reprezentând termen de încercare.

având calitatea de consilier local, în cadrul
Consiliului local Segarcea, Petre Pantalia a
falsificat – conform rechizitorului nr. 625/P/
2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria
Segarcea – cu ajutorul tehnicii de calcul, sem-
nătura primarului Nicolae Popa, ştampila Pri-
măriei Segarcea şi a atribuit un număr ireal
unui adrese, prin care sesiza, în numele Pri-
măriei Segarcea (!), Inspectoratul Şcolar Ju-
deţean Dolj cu privire la neregulile existente
în cadrul Şcolii Generale nr. 1 din localitate.
În urma verificărilor efectuate, a reieşit că, la

data de 17 mai 2011, Petre Pantalia
întocmise Adresa nr. 4551, prin care
solicita ISJ Dolj un audit la şcoala
menţionată, pe considerentul acor-
dării nelegale a unor drepturi băneşti
personalului didactic şi auxiliar
al şcolii. S-a procedat la experti-
zarea grafică a înscrisului, s-a în-
tocmit un raport de constatare
tehnico-ştiinţifică şi tot ce ţinea
de administrarea probelor în faza
de urmărire penală. Deznodă-
mântul l-am menţionat.
Înfiat politic

La alegerile locale din 2012,
Petre Pantalia nu a mai candidat
la funcţia de primar, din partea
PDL şi, fiind „înfiat” politic de
PNL, a devenit oferta acestora.
Era trimis în judecată la acea
dată, pentru săvârşirea infracţi-
unilor de fals material în acte
oficiale şi uz de fals, dar benefi-
cia de prezumţia de nevinovăţie.
Câteva luni mai târziu, la data de 28
noiembrie 2012, Judecătoria Segar-
cea, prin Sentinţa penală nr. 176, îl
condamna pe Petre Pantalia (născut
în 1955) -– inginer la RAADPFL
Craiova – la pedeapsa menţinută şi
de Curtea de Apel Craiova. Dincolo
de pedeapsa în sine, instanţa dispu-
nea desfiinţarea totală a înscrisului
(Adresa nr. 4551/17 mai 2011, înre-
gistrată la ISJ Dolj sub nr. 2940/18
mai 2011). Un sentiment copleşitor
al ruşinii îi era totalmente străin lui
Petre Pantalia. Care, înfiat politic, de
alţi derbedei politici, bineînţeles din
Dolj, ajunge ....director comercial la
DRDP Craiova (societate cu capital
de stat), funcţie menţionată în de-
claraţia de avere nr. 35/14 iunie 2013.
Tariful acestei scamatorii abjecte ră-

mâne de competenţa organe-
lor abilitate, mai ales că func-
ţia de director comercial are
şi ea exigenţelei ei, potrivit,
cel puţin, codurilor de con-
duită ale societăţii menţiona-
te. Care pălesc, evident, în
faţa...ocrotirii politice.
Concert local
pe mai multe voci

În temeiul Sentinţei penale
nr. 176/28 noiembrie 2013,
rămasă definitivă şi irevoca-
bilă, pronunţată de Judecătoria Segarcea, şi
în baza prevederilor Legii nr. 393/2004, cu
modificările şi completări ulterioare (statutul

aleşilor locali), s-a propus, în Consiliul
local Segarcea, să se constate, prin hotă-
râre, încetarea de drept, înainte de expi-
rarea duratei normale a mandatului de con-
silier local, pentru Petre Pantalia. Prefec-
tura judeţului Dolj, prin referatul nr.
14072, 14433,  14434/20 septembrie
2013, a constatat că hotărârea Consiliului
local Segarcea nr. 30/30 august 2013 este
legală. Dar, cu toate acestea, lucrurile nu
sunt deplin lămurite şi, deocamdată, prin
Încheierea din 14 februarie a.c. a Secţiei
de Contencios Administrativ şi Fiscal a
Tribunalului Dolj, hotărârea Consiliului Lo-
cal Segarcea nr. 30/30 august 2013 este
suspendată până la soluţionarea irevoca-
bilă a cauzei, care are termen pe 14 mar-
tie a.c. Cu alte cuvinte, până la acea dată,
Petre Pantalia are calitatea de consilier local
şi întreţine, şi în absenţa sa, un concert

pe mai multe voci în „deliberativul” local Se-
garcea. Unde Comisia de specialitate acorda-
se aviz negativ propunerii primarului de va-
cantare a postului de consilier, deţinut de Pe-
tre Pantalia. Sigur că, potrivit art. 9, alin. 2,
lit. f din legea nr. 393/2004, calitatea de con-
silier local încetează de drept în cazul în care
consilierului îi este aplicată o pedeapsă priva-
tivă de libertate. Numai că trebuie avută în
vedere şi „interzicerea drepturilor” prevăzute
de art. 64 (vechiul Cod penal) pe durata exe-
cutării pedepsei. Şi „termenul de încercare”
pe o durată de trei ani. Moralmente, Petre
Pantalia trebuie derobat de statutul de ales
local, la care nu vrea să renunţe, pentru a
bulversa, în continuare, lucrurile.
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GEORGE POPESCU Lectura şi rezistenţa

la cultură a politicii
Cândva, chiar şi prin veacurile stânjeni-

toare ale regimurilor imperiale, despoţi re-
gali ori voievozi nobiliari aveau grijă ca să-şi
asezoneze chiar şi modesta, uneori, cultură
asimilată prin lectură, prin numirea la diri-
guirea acestui sector a unor scriitori ori gân-
ditori de indiscutabilă faimă. Printre cele mai
consacrate exemple, cel lui Goethe, un fel
de cancelar, la Weimar, pe post de instanţă
oraculară, ori al lui Andrč Malraux, ales de
generalul De Gaulle să conducă destinele
culturii franceze prin anii Şaizeci ai trecutu-
lui secol.

Spre astfel de gânduri m-a îmboldit vân-
zoleala, fatalmente grăbită, prin foaierul Na-
ţionalului craiovean ce găzduieşte, printr-o
deja onorantă tradiţie, actuala ediţie a Târ-
gului de carte „Gaudeamus”. Ivite ca nişte
plăpânde iscodiri ale cugetului, gândurile
acestea m-au purtat, cu o inocenţă mai mult
ori mai puţin vinovată, către o întrebare care,
la o primă estimare, ar părea gratuită şi chiar
nonşalantă: câţi dintre politicienii noştri de
azi mai citesc; şi, mai ales, cum şi ce anu-
me? E cu totul nepotrivit să punem la îndo-
ială paternitatea unor biblioteci, probabil că

unele somptuoase, încropite, mă tem, fie
dintr-un moft al orgoliului în cheia competi-
ţiei cu „lumea bună”, fie, aşa cum se întâm-
pla, prin anii 70 cu un medic ginecolog din
Bănie, sub impusul de uşoară nuanţă bur-
gheză, care îmi spunea, nonşalant dar onest,
că ţinea neapărat să-şi umple toate rafturile
încăpătoarei biblioteci „materiale” pe care
dăduse un sac de bani.

Mă îndoiesc că politicienii de azi mai dau
vreun ban pe …citit: al cărţilor, fireşte, ce
aparţin patrimoniului tradiţional formativ, fi-
indcă, altminteri, lec turile lor se rezumă,
probabil de o manieră impresionantă canti-
tativ, la miile de pagini de strictă birocraţie
ale unei agende funcţionăreşti de invidiat. Las
la o parte lectura presei, de-acum virtualiza-
tă şi transformată într-o şcoală mai curând
a prostului gust: asta e deja virală şi tare mă
tem că tocmai ea a devenit pe nedrept sub-
stitutul adevăratei şi beneficei lecturi, instau-
ratoare de orizont şi de destin cultural şi
uman.

Fireşte că, privindu-i, pe sticlă, ori mai
îndeaproape, vocile şi privirile obosite ale
celor mai  mulţi nu sugerează consecinţe ale

vreunei osteneli cu cetitul de cărţi. Au, gata
pregătit, şi un atu, folosit ca un alibi convin-
gător şi, de ce nu, chiar temeinic, legitim: n-
au timp de lectură. Ba nici măcar nu mai au
timp nici de viaţă personală, ca să nu spun,
cu risc de ofensă, privată.

Îmi amintesc, totuşi, de la o tensionată
confruntare electorală la un scrutin preziden-
ţial de acum vreo patru ani şi ceva, cum unul
dintre candidaţi, în funcţie, cum s-ar zice, la
întrebarea cu privire la ultima carte citită a
greşit până şi numele …autorului. Care era
chiar conaţional, pe deasupra în viaţă şi, încă
mai mult, un fan al candidatului. Exemplu
suficient în sine pentru a decreta, fără teama
de a greşi, că puţini, probabil rarisimi, dintre
politicienii noştri actuali îşi mai pierd preţio-
sul lor timp cu lectura vreunei cărţi, măcar
dintre cele ale marii literaturi şi istoriografii
naţionale şi mondiale. Aculturalitatea e vizibi-
lă, după cum agramatismul e deja joc naţio-
nal, iar suspiciunea se poate întinde mult mai
departe, spre ograda gazetăriei, scrise şi vi-
zuale, cuprinzând, de data asta cu un risc
major, şcoala şi universitatea.

Spectrul acestei ere a ne-cititului e critic

şi e deja un sindrom de o agresivitate cu
consecinţe nebănuite pe termen mediu şi
lung. Sondaje mai mult ori mai puţin credi-
bile ne asigură că, totuşi, se mai citeşte. S-a
spus şi s-a repetat şi în aceste zile în cadrul
ediţiei „Gaudeamus”: câte sunt însă, îndoie-
lile mele au la bază nu o ordine cantitativă
(dominată de o literatură de consum, dige-
rabilă, fireşte, însă nulă ori chiar destructi-
vă educaţional), ci una calitativă, fundată pe
opţiuni împinse spre marile creaţii ale cultu-
rii naţionale, ca şi spre noutăţile cu suport
axiologic cert.

Cât despre lumea politicii, cine îşi închi-
puie că vreun senator, deputat, ministru ori
vreun primar s-ar mai sustrage aventuroa-
selor spectacole de cinism ieftin cheltuit în
limbuţii agramate spre a petrece, câteva cea-
suri, în compania, dacă nu a Katamozivilor,
atunci măcar a lui Tănase Scatiu. Fie şi pen-
tru că „simpaticul” protagonist al boierului
Duiliu Zamfirescu, de altfel ambasador al
României la Roma, prin anii optzeci ai vea-
cului lui Eminescu, are, cu siguranţă fără
să-şi fi dorit, o droaie de moştenitori prin
lumea dâmboviţeană de acum.

Parlamentul European a votat în
plenul reunit regulamentul care va
permite eliminarea vizelor de
intrare pe teritoriul Uniunii
Europene pentru cetăţenii Republi-
cii Moldova. În conformitate cu
procedurile UE, votul de ieri a
Parlamentului European urmează
a fi confirmat de către Consiliului
Uniunii Europene, pe parcursul

Monica Macovei,
preşedinta Delegaţiei la
Comisia parlamentară de
cooperare UE-Moldova :

„Este un moment istoric pentru cetăenii
Republicii Moldova ş i pentru Parlamentul
European. Liberalizarea vizelor este un suc-
ces al guvernării pro-europene de la Chişi-
nău şi al eforturilor cetăţenilor  Republicii
Moldova. Dragii mei, vă aşteptăm cu inima
deschisă.”

Raportorul grupului PPE,
vicepreşedintele Marian-
Jean Marinescu:

 „Cetăţenii din Republic a Moldova me-
rită să c ălătorească fără viză în UE.  Feli-
cit încă o dată Republica Moldova pen-
tru îndeplinirea obligaiilor ş i ataşamentul
faă de familia europeană. Este important
ca Moldova să rămână în c ontinuare ferm
angajată pe c alea europeană.”

Şeful delegaţiei române în
grupul PPE,  Theodor
Stolojan :

„Vom susţine ca şi până acum consolidarea
legăturilor dintre Republica Moldova şi Uniune.
Următorul pas important în acest sens este sem-
narea şi ratificarea Acordului de Asociere cu
UE. Ne vom canaliza eforturile în această di-
recţie şi asigurăm cetăţenii moldoveni de între-
gul nostru sprijin pentru ca acest acord să intre
în vigoare în cel mai scurt timp posibil.”

Decizie istorică la Strasbourg:
Cetăţenii moldoveni vor putea

călători liber, oriunde în Schengen
lunii aprilie anul curent. Ulterior,
va urma finalizarea procedurilor
de aprobare, iar decizia de ridicare
a vizelor va intra în vigoare la 20
de zile după publicarea în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.

Ce tăţe nii moldoveni,  posesori
ai unui paşaport biometric, vor
putea călători libe r, oriunde în
Schengen, timp de  90 de zile  într-

o perioadă de 180 de zile . Par-
lamentul European a votat ie ri
(460 voturi în favoare, 60
voturi împotrivă,  10 abţineri)

eliminarea vizelor de  călătorie
pe ntru ce tăţe nii moldove ni
posesori ai unui paşaport biome-
tric. Măsura va acorda moldove-
nilor acce s fără viză în ţările
europe ne semnatare ale Acordu-
lui Schengen. Republica Moldova
de vine  astfe l prima ţară din
ve cinătatea e stică a Uniunii care
be neficiază de un re gim liberali-
zat de  vize cu UE. Se  estimează
că decizia va intra în vigoare
până la s fârşitul lunii mai.

MARGA BULUGEAN

Europarlamentarul
Renate Weber :

„Uniunea Europeană şi-a menţinut anga-
jamentul de a întări relaţiile cu Republica
Moldova. În ultimele luni, Moldova a fost
expusă la presiuni multiple şi la o serie de
sancţiuni, în special provenind din Rusia,
iar aceste acţiuni au fost menite să sporeas-
că tensiunile din societatea moldovenească
şi au avut un impact negativ asupra econo-
miei, cu scopul de a descuraja angajamen-
tul ţării faţă de integrarea europeană. Cu toate
acestea, guvernul şi poporul Moldovei nu
şi-au redus eforturile de promovare a valo-
rilor europene”.
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Tot ieri, preºedintele CJ Dolj,
Ion Prioteasa, a prezidat ºi aduna-
rea generalã a ADI „ECODOLJ”,
structurã creatã pentru implemen-
tare proiectului „Sistem de mana-
gement integrat al deºeurilor în ju-
deþul Dolj“, în valoare totalã de 54
de milioane de euro, întâlnirea fi-
ind convocatã pentru a aproba une-
le mãsuri necesare în derularea
acestuia. „Marcãm astãzi ( n.r ieri)
o zi importantã în calendarul mas-
terplanurilor pentru apã ºi deºeuri,

în gestionarea cãrora consiliul ju-
deþean este implicat cu toatã for-
þa, douã strategii ce vizeazã rezol-
varea unor aspecte esenþiale pen-
tru dezvoltarea Doljului ºi asigu-
rarea unor condiþii fireºti de civi-
lizaþie pentru locuitorii de pe tot
cuprinsul sãu. În spatele acestor
douã demersuri se aflã munca asi-
duã a unei întregi echipe, însã, iatã,
putem vorbi acum ºi de satisfac-
þia cã, prin intermediul lor, s-au
atras pentru judeþul nostru fonduri
europene care se mãsoarã deja în
sute de milioane de euro”, a spus
Ion Prioteasa.

Preºedintele Consiliului Jude-
þean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a
afirmat cã proiectul de extinde-
re ºi modernizare a infrastructu-
rii de apã ºi apã uzatã va fi com-
pletat cu o nouã aplicaþie, în va-
loare totalã de 19 milioane de
euro, inclusiv TVA, care vizeazã
conectarea integralã a populaþiei
la reþelele de alimentare cu apã
ºi de canalizare prin realizarea
de branºamente ºi racorduri în

La adunãrile generale desfãºurate au participat, alã-
turi de preºedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, primarii lo-
calitãþilor care fac parte din cele douã asociaþii, directo-
rul general al Companiei de Apã Oltenia S.A. Craiova,
Constantin Mitriþã, directorul ADI „Oltenia“, Aurel Din-
cã, directorul Direcþiei de Afaceri Europene a CJ, Ileana
Mãjinã, precum ºi reprezentanþi ai firmelor care asigurã
consultanþa ºi asistenþa tehnicã.

Ne-am asumat ºi o serie
de indicatori de performanþã

Una dintre cele mai notabile reu-
ºite ale administraþiei judeþene a fost
obþinutã prin proiectul de extinde-
re ºi de modernizare a infrastruc-
turii de apã ºi apã uzatã în judeþul
Dolj, în valoare totalã de 185 de
milioane de euro, care se aflã în
plinã derulare ºi care, în aceastã
primã fazã, vizeazã cu precãdere
localitãþile din mediul urban. „Ne-

am asumat, odatã cu implementa-
rea acestui proiect, ºi o serie de
indicatori de performanþã, aprobaþi
prin decizie a Comisiei Europene,
care trebuie îndepliniþi la finaliza-
rea lui, printre care ºi un anumit
grad de acces al populaþiei din lo-
calitãþile vizate la servicii de alimen-
tare cu apã ºi de canalizare. Fon-
durile disponibile la data aprobãrii
proiectului nostru au permis însã
finanþarea conectãrii consumatori-
lor la reþele doar în proporþie de 30
- 40 la sutã, restul reprezentând
cheltuieli neeligibile a cãror acope-
rire rãmãsese în sarcina ADI «Ol-

tenia» ºi a autoritãþilor
locale”, a precizat ºeful
administraþiei judeþene.
Cel mai important
proiect de pe ordinea
de zi a adunãrii gene-
rale a asociaþilor ADI

Economiile înregistrate la scarã
naþionalã, odatã cu atribuirea con-
tractelor pentru investiþiile finanþate
în exerciþiul 2007-2013 prin Pro-

gramul Operaþional Sectorial
Mediu - economii la care do-
resc sã subliniez cã judeþul
Dolj ºi-a adus o contribuþie
substanþialã - au fãcut posibil
ca, în prezent, sã putem pro-
mova o nouã aplicaþie. Prin
intermediul ei, vom asigura
conectarea integralã a popu-
laþiei din localitãþile vizate la
sistemele de alimentare apã ºi
de canalizare, însã cu fonduri
europene. „Cel mai important
proiect de pe ordinea de zi a
adunãrii generale a asociaþi-
lor ADI «Oltenia» s-a referit
tocmai la aprobarea studiului
de fezabilitate ºi a indicatori-
lor tehnico-economici pentru
acest proiect în valoare tota-
lã de 19 milioane de euro, in-
clusiv TVA. Acesta prevede
realizarea a peste 6.600 de

branºamente la reþeaua de apã ºi a
aproape 8.000 de racorduri la cea
de canalizare în Bãileºti, Bechet,
Cãlãraºi, Ciupercenii Vechi, Dãbu-
leni, Filiaºi, Poiana Mare ºi Segar-
cea.  Pentru primãrii, aceste cos-
turi ar fi fost o mare povarã dacã
ar fi trebuit suportate din surse
proprii ºi nu din finanþãri neram-
bursabile. În unele cazuri, cheltu-
ielile cu branºamente ºi racorduri
ar fi reprezentat bugetul unei loca-
litãþi pe câþiva ani ºi este suficient
sã amintim cã, în cazul comunei
Poiana Mare, valoarea investiþiei,
cu tot cu TVA, este de peste 5 mi-
lioane de euro, iar pentru oraºul
Segarcea depãºeºte 4 milioane”, a
mai consemnat Ion Prioteasa.

Lucrãri de 315 milioane de
euro pentru sisteme de apã,
canalizare ºi epurare

Liderul administraþiei doljene a
mai spus cã acoperind aceste sume
din fonduri europene, existã în
acest moment o completare feri-

citã a proiectului de succes pen-
tru care a obþinut finanþare în anul
2011 ºi care va avea ºi o conti-
nuare pe mãsurã. „Lucrãri de 315
milioane de euro pentru sisteme
de apã, canalizare ºi epurare, în
22 de localitãþi din judeþ, inclusiv
realizarea celei de-a doua aducþi-
uni de la Izvarna, sunt prevãzute
în lista de investiii prioritare pen-
tru care se urmãreºte obþinerea de
fonduri europene pe segmentul
financiar 2014 - 2020. În total,
vom vorbi despre mai mult de o
jumãtate de miliard de euro care
intrã în judeþul Dolj prin interme-
diul masterplanului de apã. Din
suma care revine CJ Dolj în faza
a doua, de 23 de milioane de euro,
vom sprijini efectuarea unor lu-
crãri pentru construirea sau ex-
tinderea unor staþii de epurare ºi
de tratare a apei în mai multe lo-
calitãþi din judeþ“, a declarat Ion
Prioteasa, preºedintele CJ Dolj.
 „Un prim aspect se leagã de
majorarea contribuþiei
financiare a UE”

Totodatã, Ion Prioteasa, a pre-
cizat cã în cadrul adunãrii genera-
le a asociaþilor ADI „ECODOLJ“ a
fost adoptatã majorarea contribu-
þiei Uniunii Europene la finanþarea
proiectului de realizare a sistemu-
lui de management integrat al de-
ºeurilor în Dolj, cu o valoare totalã
de 54 de milioane de euro. „Ne
bucurã sã vedem cã acest mare
proiect, pentru care s-au depus
mari eforturi, timp de mai bine de
ºapte ani, intrã acum în linie dreap-
tã, cu toatã puterea. Astãzi ( n.r
ieri), ne-am întrunit tocmai pentru
a discuta ºi aproba douã noi pro-
iecte necesare în derularea acestui
masterplan pe deºeuri. Un prim
aspect se leagã de majorarea con-
tribuþiei financiare a Uniunii Euro-
pene cu peste un punct procentual,
de la 82,44 la 83,5 la sutã din va-
loarea totalã, adicã mai mult de
500.000 de euro. Celãlalt a vizat
modificarea contractului de asocie-
re privind implementarea proiectu-

lui, în principal pentru efectuarea
unui audit independent al viitoa-
relor costuri de operare care vor
fi suportate de cãtre societatea
care exploateazã depozitul ecolo-
gic de la Mofleni. Proiectul înre-
gistreazã progrese vizibile ºi mã
refer în primul rând la faptul cã
s-au atribuit ºi s-au încheiat pri-
mele contracte pentru containere-
le care vor fi distribuite în judeþul
Dolj ºi pentru autovehicule de
transport al deºeurilor, iar cel pen-
tru containerele îngropate care vor
fi montate în municipiul Craiova
se aflã în stadiul de evaluare la
unitatea de implementare”, a mai
spus Ion Prioteasa.
„Foarte mulþi dintre edili au fost
amendaþi tocmai pentru lipsa
unor gropi de depozitare”

În perioada imediat urmãtoare,
vor fi lansate contractele de lucrãri
pentru staþiile de sortare, de trans-
fer ºi de compostare care vor fi
amenajate la Mofleni, Calafat, Fi-
liaºi, Dobreºti ºi Bãileºti, precum
ºi pentru închiderea depozitelor
neconforme de la Segarcea, Cala-
fat ºi Filiaºi. De asemenea, se lu-
creazã intens, în prezent, la elabo-
rarea documentaþiei pentru con-
tractul de delegare a serviciilor de
colectare ºi transport al deºeurilor,
care trebuie sã fie atribuit pânã la
finele acestui an. „Convingerea cu
care ne-am implicat în acest pro-
iect a fost dublatã de faptul cã, de-
a lungul acestor ani, s-a creat o
lungã aºteptare din partea primari-
lor, care ne-au solicitat sprijinul în
rezolvarea stringentei probleme a
deºeurilor. Nu cred cã mai este
niciun secret pentru nimeni cã
foarte mulþi dintre edili au fost
amendaþi tocmai pentru lipsa unor
gropi de depozitare sau a unui sis-
tem de colectare. A fost un imbold
ºi mai mare pentru noi, aºa cã am
depus toate eforturile necesare ca
aceste aspecte sã fie soluþionate cât
mai repede posibil“, a declarat pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

localitãþile incluse în prima fazã
a masterplanului. Studiul de fe-
zabilitate ºi indicatorii tehnico-
economici ai viitoarei investiþii
au fost aprobaþi, ieri, în cadrul
adunãrii generale a Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã
(ADI) „Oltenia“,  gãzduitã în sala
de ºedinþe a CJ Dolj ºi condusã
de ºeful administraþiei judeþene,
Ion Prioteasa, în calitate de pre-
ºedinte al asociaþiei.
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Colaborarea stabilită între Biblioteca Ju-
deţeană, prin intermediul Programului „Bi-
blionet”, şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în
Agricultură (APIA) în vederea sprijinirii fer-
mierilor doljeni în direcţia atragerii de sub-
venţii agricole a produs efecte vizibile, im-
portante la scara întregului judeţ. Deşi re-
zervaţi într-o primă fază, fermierii din Dolj
au beneficiat în număr mare, în creştere de
la an la an, de avantajele completării rapide
şi eficiente a unei cereri online pentru sub-
venţii agricole prin intermediul calculatoa-
relor existente în biblioteci.

Colaborarea „Biblionet” – APIA
continuă. Bibliotecarii, instruiţi

pentru a-i sprijini pe fermieri
Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” organizează astăzi, ora 10.00,

în Sala 1 „Elena Farago”, o sesiune de instruire pentru toţi bibliotecarii din Progra-
mul „Biblionet”, în vederea completării cererilor pe suprafaţă Campania 2014. Sco-
pul sesiunii este familiarizarea bibliotecarilor cu procesul completării online a cere-
rilor de subvenţii, care se depun de fermierii care s-au înregistrat la APIA şi au
primit un cont de utilizator şi parola.

«Cele peste 6 milioane de euro
atrase cu ajutorul bibliotecii s-au con-
stituit într-un impuls vital, extrem de
necesar, pentru continuarea activi-
tăţilor agricole de pe raza judeţului
nostru. Eficienţa serviciilor pe care
le oferim utilizatorilor noştri, c a şi
cuantumul fondurilor c are vor fi
atrase pentru agric ultură,  către fer-
mieri, depind, în bună măsură, de
profesionalismul şi implic area susţi-
nută a angajaţilor  noştr i. Ne dorim
ca această întâlnire să vină în spriji-
nul bibliotecarilor  implic aţi în Pro-
gramul „Biblionet”,  dar şi a celorlal-
te persoane care iau parte la acţiuni-

le de întoc mire şi depunere a c ererilor de
subvenţie pentru fermieri», spune Lucian
Dindirică, managerul bibliotecii doljene.

La sesiunea de instruire de astăzi vor fi
prezenţi şi reprezentanţii APIA: directorul
executiv Nicolae Sorin Răducan, Călugă-
ru Emil – şef serviciu Control pe Teren şi
Inspecţii, Veronica Cocoşilă – şef serviciu
Autorizare plăţi şi măsurări specifice şi Lu-
miniţa Şargarovschi – consilier. Pot parti-
cipa şi persoane din primărie care comple-
tează cererile de subvenţie pentru fermieri.

MAGDA BRATU

Ac est proiect este implementat de
Casa de Cultură a Studenţilor, prin trupa
de teatru „Face Act”, c oordonată de
ac triţa Mirela Găman, în parteneriat cu
Universitatea din Craiova şi Asociaţia
Craiova Capitală Culturală Europeană
2021. În c adrul proiectului studenţii
Universităţii din Craiova vor beneficia de
cursuri gratuite de teatru prin care să îşi
dezvolte latura socială şi artistic ă. Aces te
întâlniri vor continua în perioada urmă-
toare şi în c elelelte facultăţi ale Univers i-
tăţii din Craiova. „Tot c e vreau să le
transmit s tudenţilor este să îndrăznească
să creadă în ei.  Să vină, să afle detaliile
ac estui proiect iar începând cu 1 martie
îi aşteptăm la Casa de Cultură a Studen-
ţilor în fiec are marţi ş i joi, de la ora
18:00,  să se redescopere, să îş i dezvolte
calităţile şi nu în ultimul rând să afle
secretele din spatele sc enei”, a declarat
ac triţa Mirela Găman, coordonator
proiec t.

La rândul său, directorul Casei de
Cultură a Studenţilor, Silviu-Ionuţ
Dumitrache, a spus că uşile instituţiei pe

Proiectul “Educaţie prin Teatru”
prezentat studenţilor craioveni

Trupa de teatru amator „Face Act”
a Casei de Cultură a Studenţilor din
Craiova îi invită pe studenţii Facultăţii
de Economie şi Administrare a Aface-
rilor din Craiova, să ia parte la prezen-
tarea proiectului „Educaţie prin Tea-
tru”, care are loc astăzi, de la ora 13.00
în sala 005 din clădirea centrală a
Universităţii din Craiova.

care o conduce sunt deschise pentru
studenţii craioveni c are vor să se implice
în astfel de proiecte. „Uşile Casei de
Cultură a Studenţilor sunt deschise
tinerilor.  Îi aşteptăm să partic ipe în
număr cât mai mare la aces t proiect
pentru că astfel de actiuni îi ajută să se
dezvolte atât din punct de vedere
personal cât si din punct de vedere
profes ional”,  a declarat Silviu-Ionuţ
Dumitrache, direc tor  CCS Craiova.

ALINA DRĂGHICI

Propus a se desfăşura pe parcursul sta-
giunii 2013-2014, cu scop prevalent educa-
tiv, ciclul „10 concerte Beethoven” vizează
familiarizarea tinerilor melomani cu cele mai
reprezentative creaţii ale compozitorului Lud-
wig van Beethoven, de la cele mai impresio-
nante lucrări concertante la capodoperele
simfonice şi vocal-simfonice. În egală mă-
sură, se adresează şi celor mai avizaţi iubi-
tori ai muzicii clasice, oferindu-le acestora
prilejul emoţionant al (re)întâlnirii cu repu-
taţi dirijori şi solişti concertişti, pentru care
paginile beethoveniene deţin o însemnătate
aparte în devenirea lor artistică.

Concertul din această seară îl are la pupi-

Concert Beethoven pentru pian şi orchestră,
sub bagheta unui dirijor din Bulgaria

Un nou eveniment muzical din seria „10 concerte Beethoven” – astă-seară, ora
19.00, la Filarmonica „Oltenia”. Îşi dau concursul Orchestra Simfonică a instituţiei,
condusă de dirijorul Ivan Iliev (Bulgaria), şi solistul pianist Vlad Dimulescu, iar în
program sunt cuprinse Uvertura „Leonora” III, op. 72b, Concertul nr. 2 în Si bemol
major pentru pian şi orchestră, op. 19, şi Simfonia a V-a în Do minor, op. 67, „a Desti-
nului”. Preţul unui bilet este 15 lei (10 lei pentru elevi, studenţi, pensionari).

trul dirijoral pe Ivan Iliev, din Bulgaria, ab-
solvent al cursurilor Academiei de Muzică
din Sofia. S-a perfecţionat în domeniul diri-
jatului de orchestră cu profesorii Michael Es-
selstrom (la Universitatea din Indiana), Vic-
tor Yampolsky (la Northwestern University)
şi Julian Shew (la Universitatea de Stat din
Louisiana). Studiile postuniversitare le-a ab-

solvit tot în S.U.A., ca licenţiat al Universi-
tăţii din Indiana. De asemenea, a obţinut ti-
tlul de doctor în muzică la Universitatea de
Stat din Louisiana. De-a lungul carierei pro-
fesionale a fost director artistic şi dirijor al
South Bend Symphony – Universitatea din
Indiana, desfăşurând aici şi o intensă activi-
tate didactică în calitate de lector. La Uni-
versitatea de Stat din Louisiana a deţinut
funcţiile de manager şi dirijor secund al or-
chestrei. Din 2009 este dirijor invitat perma-
nent al Filarmonicii din Vidin.

Invitat este solistul Vlad Dimulescu – năs-
cut la Braşov, în anul 1962, şi absolvent al
Conservatorului de Muzică „Ciprian Porum-
bescu” din Bucureşti, unde a studiat pianul
cu prof. Constantin Ionescu-Vovu, muzica de
cameră cu Petre Lefterescu şi acompaniamen-
tul cu Marta Joja. În anul 1990 a devenit asis-
tent universitar la Facultatea de Muzică a
Universităţii „Transilvania” din Braşov, iar din
anul 1993, asistent la catedra de pian princi-
pal a Universităţii Naţionale de Muzică din
Bucureşti, catedră pe care o conduce în pre-
zent, fiind conferenţiar universitar. De ase-
menea, din 2012 conduce Departamentul In-
strumente cu Claviatură şi Muzică de cameră
al Facultăţii de Interpretare Muzicală a Uni-
versităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti.
Este doctor în artă din 2000, cu teza „Repere
de belcanto în pianistica chopiniană”.

MAGDA BRATU

Universitatea Khazar din Azerbaidjan
le oferă studenţilor români două burse
de studiu pentru anul acade mic 2014-
2015. Limba de studiu este engleza, iar
bursele  sunt în valoare de 5.000 euro
fiecare.

Acestea nu acoperă însă cheltuielile
de cazare şi transport. Bursa este acor-
dată şi re înnoită anual, în funcţie de
performanţele academice ale candidatu-
lui, iar data limită pentru depune rea
dosarelor este 31 mai 2014.

Studenţii intersaţi pot afla informaţii
suplimentare referitoare la programul
de admiteri şi bursele oferite, pe site-ul
universităţii - http://www.khazar.org/
s818/international/en.

ALINA DRĂGHICI

Burse de studiu
în valoare
de 5000  de euro la
Universitatea Khazar
din Azerbaidjan
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021
Pagină realizată

de MAGDA BRATU

Ca în fiecare an, Competiţia Lec-
tu rii a continuat  la  GAUDEAMUS
Craiova! Liceenii au fos t invitaţ i,
ieri, să part icipe la faza zonală a
Concursului Naţional de Lectură
„Mircea Nedelciu”, câştigătorul
loculu i I urmând s ă reprezinte Dol-
jul la finala naţională, care va avea
loc în luna noiembrie, în cadrul Târ-
gului Internaţional GAUDEAMUS
de la Bucureşt i.

Nouă elevi din clasa a XI-a, de la
Colegiile Naţionale „Carol I”, „Fraţii
Buzeş ti”, „Elena Cuza” şi Colegiul
Naţional Pedagogic „Ştefan  Velo-
van”, au trebuit să facă mai întâi do-
vada cunoştinţelor de literatură ro-
mână, apoi să realizeze un eseu por-
nind de la cuvintele „multiculturali-
tate”, „divers itate”, „dialog” ş i

Provocarea lecturii,
la Târgul de Carte GAUDEAMUS

De schis încă de miercuri, în foaierul Teatru-
lui Naţional din Craiova,  Târgul GAUDEAMUS
continuă să-ş i prime ască vizitatorii, zilnic, cu
cărţi pentru toate vârstele şi gusturile, dar şi
cu ofe rte  promoţionale. De asemenea, un pro-
gram dens şi variat de e venimente culturale  –
îndeosebi lansări de  cărţi ş i dezbateri – atrage
un public numeros.

Ieri, organizatorii au pus în discuţie importan-
ţa lecturii în formarea personalităţii tinerilor şi
i-au provocat pe liceeni să ia parte la un concurs
pe teme literare. Astăzi, craiovenii sunt invitaţi
la o întâlnire cu istoricul Adrian Cioroianu, care
îşi lansează recentul volum „Cea mai frumoasă

poveste. Câteva adevăruri simple despre istoria ro-
mânilor” (Editura „Curtea Veche” şi, totodată, ia
parte, alături de reprezentanţi ai Uniunii Scriito-
rilor din România – Filiala Craiova, la dezbate-
rea intitulată „Cartea astăzi – scenarii optimiste şi
scepticism post-modernist”.

Târgul GAUDEAMUS rămâne deschis astăzi şi
mâine, între orele 10.00 şi 18.00, şi duminică, de
la 10.00 la 14.00, timp în care sunteţi aşteptaţi să
vizitaţi, să cumpăraţi, dar să şi donaţi! O puteţi
face în cadrul campaniei „Cărţile se întorc acasă”,
volumele dăruite de public şi de expozanţi urmând
să ajungă în biblioteca Penitenciarului de Minori
şi Tineri din Craiova.

Pachete promoţionale
de nerefuzat

La Editu ra „Univers Enciclope-
dic”, spre exemplu, găsiţi Dicţiona-
rul  exp l icat iv a l  l imbi i  române
(DEX) şi Dicţionarul ortografic, or-
toepic şi morfologic al limbii româ-
ne (DOOM), împreună, la preţul de
99 lei. Dacă îi alăturaţi şi Gramatica
de bază a limbii române, le puteţi
achiziţiona pe toate trei cu 135 de lei.
Lucrările  s un t ed itate sub eg ida
Academiei Române – Institu tul de
Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Ro-

O raită printre standurile celor peste 50 de expozanţi
Literatură contemporană de ficţiune, memorii

şi  jurnale, biografii , cărţi  de poezie, artă, gastro-
nomie, timp liber, studii academice ş i de special i-
tate în di feri te domenii, de la ps ihologie şi psiha-
naliză la economie şi  şti inţe exacte, dar şi  multe
al te s urprize editoriale îşi aşteaptă ci titorii pe
parcurs ul următoarelor trei  zile ale Târgului
GAUDEAMUS. Aşadar, cărţi pentru toate vârstele
şi  gus turi le, dar şi buzunarele! Şi asta pentru că
majoritatea expozanţilor afişează reduceri de
preţuri şi /sau oferte promoţionale.

setti”. Reduceri semnificative are
„Nemira”, iar „Corint” vă pune la dis-
poziţie un coş cu cărţi la preţuri cu-
prinse între 2 şi 15 lei.

Cumperi o carte
şi ai şanse la tombolă!

RAO vă oferă, cu 30% reducere,
„1001  de minuni ale naturii de vă-
zut  într-o viaţă”, cu o prefaţă de
Koichiro Matsuura, fost director ge-
neral al UNESCO, şi „1001 de filme
de văzut într-o via ţă”, lucrare apă-
ru tă s ub coordonarea lui Steven
Schneider. To t de aici vă puteţ i

ach iziţiona cărţ ile lui John Grisham
şi Dan Brown. Venită pentru p rima
dată la Târgul GAUDEAMUS de la
Craiova, Editura „Niculescu” are, de
asemenea, oferte de nerefuzat: cur-
suri de limbi s trăine, cărţi pentru să-
nătate, beletristică, cărţ i pentru  co-
pii la preţuri de la 5 la 10 lei. Şi o
tombolă! Cumpăraţ i o rice carte şi
puteţi câşt iga unu l dintre cele două
premii în valoare de 100 de lei, extra-
gerea urmând să aibă loc duminică,
ora 12.00. De neoco lit, ca de obicei,
pent ru orice vizitator al Târgului ră-
mân Editura „Humanitas” şi Grupul
Editorial „ART”.

Un cadou inspirat de Mărţişor
Dacă vreţi să (vă) oferiţi un fru-

mos cadou de Mărţ işor, nu ocoliţi
Editura „Litera”. Puteţi achiziţiona de
aici Biblica – Atlasul Bibliei. O pre-
zentare socială, istorică şi cultura-
lă, în aproape 600 de pagini (149 de
lei), Marele Atlas ilustrat al explo-
rărilor şi Marele Atlas ilustrat al
corpului uman (99 lei), dar şi două
lucrări utile mămicilor, actuale şi vii-
toare: „Mama şi copilul . Ghid  de
creştere a copilului mic” – coordo-
nator dr. A.J.R. Waterson, şi „Sarci-
na şi naşterea. Ghidul femeii însăr-
cina te” – coordonator d r. Anne
Deans, fiecare la preţul de 75 de lei.
De asemenea, Editura craioveană
„Fevrodest Agora” vine cu un inedit
portofoliu de produse, care pot con-
stitui un cadou inspirat.

Iubitorii de muzică şi limbi
străine au de unde alege

Pasionaţii de muzică găsesc la Târ-
gul GAUDEAMUS standul clujenilor

de la BYTON, cu seturi de zece CD-uri
la preţul de 120 de lei: de la Maria Callas,
oldies but goldies, jazz şi rock la muzică
braziliană, italiană, africană etc. De ase-
menea, Editura Didactică şi Pedagogi-
că vine în întâmpinarea celor mici cu
Colecţia „Muzica Viva”, ce reuneşte
cărticele despre viaţa şi opera unor cu-
noscuţi şi îndrăgiţi compozitori, ca Verdi,
Strauss, Liszt, Ceaikovski ş.a. Tot de aici
puteţi achiziţiona o mulţime de hărţi şi
atlase şcolare – geografic mondial, de
biologie şi anatomia omului, de istorie
universală şi istoria românilor şi nu nu-
mai. În întâmpinarea celor pasionaţi de
limbi străine, Centrul de Carte Străină
SITKA vine cu cărţi în engleză, france-
ză, germană, italiană, spaniolă şi portu-
gheză, iar Editura „Pearson” – cu nume-
roase oferte speciale.

***
Dau culoare Târgului GAUDEA-

MUS de la Craiova Asociaţia Liga
Albanezilor din România şi Asocia-
ţia Macedonenilor din România, care
vă întâmpină cu o mulţime de cărţi,
pliante şi CD-uri.

Programul zilei de astăzi:
Orele 10.00-11.00, Editura „Alma” – foaier etaj: Lansarea volumului

„Culele din Oltenia”, autor arh. Pavel Popescu. Moderator: conf. univ. dr.
Gabriela Rusu-Păsărin. Invitaţi: Petre Gigea, Ion Pătraşcu, Paul Rezeanu.

Orele 11.00-12.00, Editura „Aius” – foaier etaj: Lansarea volumelor
„Artitudini. Studii/Interpretări/Cronici/
Interviuri/Recenzii/ 1981 – 2013”, de Că-
tălin Davidescu, şi „CATAPOESIS. 16 po-
eţi italieni antagonişti”, de conf. univ. dr.
George Popescu. Invitaţi: Daniela Micu şi
Petrişor Militaru. Moderator: Luiza Mitu.

Orele 12.00-13.00, „Scrisul  Româ-
nesc” Fundaţia-Editură – foaier etaj: Lan-
sarea volumelor „Cea mai frumoasă poves-
te. Câteva adevăruri simple despre istoria
românilor”, autor Adrian Cioroianu (volum
apărut la Editura „Curtea Veche”); „Căruţa
merge mai departe”, autor Mircea Pospai;
„Portrete în timp”, autor prof. univ. dr. Flo-
rea Firan; „Limba română şi mass-media”
– antologie întocmită şi prefaţată de Florea
Firan. Invitaţi: Gabriel Coşoveanu, Mihai
Duţescu, Mihai Ene, Ioan Lascu, Nicolae
Pârvulescu. Moderator: Florea Firan.

Orele 13.00-14.30, Uniunea Scriitori-
lor din România, Filiala Craiova – foaier etaj: Dezbaterea „Cartea astăzi –
scenarii optimiste şi scepticism postmodernist ”. Participă: scriitori, studenţi,
elevi, cadre didactice, iubitori de literatură. Invitat special: Adrian Cioroianu.
Moderator: conf. univ. dr. Gabriel Coşoveanu, preşedintele Filialei Craiova a
Uniunii Scriitorilor din România.

Orele 14.30-15.30, Radio România Oltenia Craiova – foaier etaj: Lansa-
rea volumului „Îngerul hipnotic” de Victor Martin (Editura „Autograf MJM”,
2013). Moderator: Mircea Liviu Goga.

Orele 15.30-16.30, Editira „Aius” – foaier etaj: Lansarea volumului „Pro-
ză de teroare în literatura română”, autor Cătălin Ghiţă. Invitaţi: Petrişor
Militaru şi Luiza Mitu. Lansarea volumului „Altfel despre filme”, autor Cătă-
lin Ghiţă. Invitaţi: Gabriel Nedelea şi Mihai Ene. Moderator: Luiza Mitu.

Orele 16.30-18.00, Editura „Aius” – foaier etaj: Moment poetic – „Poe-
zia de lângă noi”. Invitaţi: Ionel Ciupureanu, Daniela Micu, George Popescu,
Maria Dinu, Aurelian Zisu, Livia Moreanu şi Petrişor Militaru. Prezentarea
volumelor „Gara Noiembrie”, autor Liliana Hinoveanu; „Poezia viitorului”
şi „Faun” de Alexandru Macedonski. Moderator: Gabriel Nedelea.

 „Cititul dăunează grav inculturii!”,
susţin liceenii craioveni

„şansă”. La final, cel mai bun punc-
taj a fost obţinut de Monica Gabrie-
la Litră (Colegiul Naţional Pedago-
gic „Ştefan Velovan”) – locul I, Ti-
ziana Gagiu (Colegiul Naţional „Ele-
na Cuza”) – locu l al II-lea şi Radu
Vlăduţ Bord (Colegiul Naţional „Ca-
rol I”) – locul al III-lea. Premiile au
constat în bani. Concursul de lectu-
ră a fost precedat de o dezbatere de-
spre importanţa lecturii în formarea
personalităţii tinerilor, sub genericul
„Cititul dăunează grav inculturii”.

În acelaşi cadru a avut loc lansa-
rea volumului „Magia jocului – tra-
di ţie şi cont inui tate”, semnat de
Constantin Câşlaru şi publicat la Edi-
tura „Agora”. O carte despre jocurile
copilăriei, a cărei apariţie a fost posi-
bilă graţie proiectului „Bunicii”, rea-

lizat, în parteneriat, de Asociaţia „Eu-
roprotector” (preşedinte: Oana Ma-
teescu) şi Casa de Cultură din Orea-
hovo. Alături de autor s-au aflat edi-
torul Delia Roşianu, Irinel Cănureci
– muzeograf la Muzeul Olteniei şi
Marian Răţulescu.

Cele trei evenimente de ieri au fost
organizate de Radio România Olte-
nia Craiova, DJST Dolj, Consiliul Ju-
deţean al Elevilor şi Facultatea de
Litere a Universităţii din Craiova şi
le-au avut moderatoare pe Liliana Hi-
noveanu – realizator de emisiuni ra-
dio şi Diana Neamţu – consilier în
cadrul DJST Dolj.
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Merkel: Germania
doreºte o Mare Britanie
puternicã în Uniunea
Europeanã

Germania doreºte o Mare
Britanie puternicã ºi cu o voce
fermã în interiorul Uniunii
Europene, pentru a ajuta la
reformele necesare pentru consoli-
darea blocului comunitar, a
declarat ieri cancelarul german
Angela Merkel în faþa camerelor
reunite ale Parlamentului britanic,
informeazã Reuters. Dupã o scurtã
introducere în limba englezã,
Angela Merkel le-a spus parlamen-
tarilor în limba germanã cã Marea
Britanie este un aliat important,
care ar putea ajuta la construcþia
unei Uniuni Europene puternice ºi
competitive. „Uniþi ºi determinaþi,
noi putem servi drept model pentru
alte regiuni ale lumii. Acesta ºi
nimic altceva ar trebui sã fie
obiectivul nostru comun, pe care
eu îl consider o datorie a genera-
þiei noastre”, a afirmat cancelarul
german. „Pentru a atinge acest
obiectiv, avem nevoie de o Mare
Britanie puternicã ºi cu o voce
fermã în interiorul Uniunii
Europene. Dacã obþinem acest
lucru, vom fi capabili sã facem
schimbãrile necesare pentru binele
tuturor”, a mai spus ea. Totodatã,
ºefa guvernului german a afirmat
cã o Europã fãrã frontiere a fost o
mare realizare, însã a adãugat cã
Europa ar trebui sã aibã curajul
de a vorbi împotriva abuzurilor ºi
de a aborda problemele existente.

Serviciile de spionaj
britanice ºi americane
au accesat mesageria
video a Yahoo

Serviciul guvernamental
britanic de spionaj (GCHQ), în
colaborare cu Agenþia americanã
pentru Securitatea Naþionalã
(NSA), au obþinut, în perioada
2008-2010, imagini fixe, inclusiv
conþinut pornografic, utilizate de
milioane de clienþi ai canalelor
de mesagerie video Yahoo.
Potrivit unor documente ale
GCHQ datând din intervalul 2008
- 2010, agenþii britanici ºi
americani au colectat, prin
intermediul programului numit
„Optic Nerve”, imagini fixe
obþinute din camerele de luat
vederi personale utilizate în
canalele de conversaþii Yahoo,
stocând datele chiar dacã
utilizatorii interceptaþi erau sau
nu suspecþi în anchete, scrie „The
Guardian”. În ºase luni din anul
2008, GCHQ a stocat imagini fixe
- inclusiv din comunicaþii cu
conþinut sexual – de la peste 1,8
milioane de utilizatori ai serviciu-
lui Yahoo. Compania Yahoo a
exprimat iritarea pentru aceastã
situaþie, explicând cã nu avea
cunoºtinþã de interceptãri ºi
acuzând GCHQ ºi NSA de „încãl-
carea gravã a intimitãþii utilizato-
rilor”. GCHQ nu are instrumentele
tehnice pentru a se asigura cã nu
sunt stocate neautorizat imaginile
cetãþenilor britanici ºi americani,
iar legislaþia britanicã nu prevede
restricþii în accesarea de cãtre
analiºti britanici a datelor
cetãþenilor americani fãrã un
mandat judiciar. Potrivit documen-
telor furnizate de fostul consultant
NSA Edward Snowden, refugiat în
Rusia, programul „Optiv Nerve” a
început în anul 2008, ca proiect-
pilot, dar încã era activ în 2012.
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de luptã ruseºti, sub alertã ridicatãde luptã ruseºti, sub alertã ridicatãde luptã ruseºti, sub alertã ridicatãde luptã ruseºti, sub alertã ridicatãde luptã ruseºti, sub alertã ridicatã
Parlamentul republicii autonome Cri-

meea a anunþat, ieri, cã va organiza un re-
ferendum pentru a determina viitorul re-
giunii, pe fondul tulburãrilor din þarã, re-
lateazã Russia Today, în pagina electroni-
cã. Pe de altã parte, echipajele avioanelor
de luptã din Districtul Militar de Vest au
fost plasate în stare de alertã ridicatã în
cadrul unor exerciþii-surprizã ordonate

miercuri de cãtre Vladimir Putin. „Tot ce
se întâmplã în prezent în Crimeea nu s-ar
fi putut întâmpla fãrã susþinerea liderilor
politici ruºi. Eu cred cã planul aplicat în
prezent în Crimeea este planul Moscovei”,
a declarat Rifat Ciubatov, liderul Adunã-
rii tãtarilor din Crimeea (Medjlis). Mem-
brii grupului armat prorus care a preluat
controlul asupra Parlamentului din Crime-

ea sunt „teroriºti”, considerã Ciubatov.
Tãtarii, comunitate musulmanã instalatã
din secolul al XIII-lea în Crimeea, repre-
zintã 12% din populaþia de 2 milioane de
locuitori a acestei regiuni ucrainene. În
altã ordine de idei, agenþiile de presã ruse
au anunþat cã preºedintele demis al Ucrai-
nei, Viktor Ianukovici, va susþine o con-
ferinþã de presã, astãzi, din Rusia.

Reprezentanþi ai grupului
de persoane înarmate care
a preluat controlul asupra
clãdirilor Parlamentului ºi
Guvernului Crimeei l-au in-
format pe premierul regiu-
nii autonome cã nu sunt „au-
torizaþi” sã poarte negocieri,
relateazã postul Russia To-
day, în pagina electronicã.
Revenind la referendum,
Parlamentul a declarat cã
acesta este despre „îmbunãtãþirea
statutului autonomiei ºi extinderea -
competenþelor sale”. „Potrivit prin-
cipiilor care stau la baza democra-
þiei, plenul Parlamentului Crimeei
considerã cã singura cale de ieºire
din situaþie pe teren este recurge-
rea directã la popor. Suntem încre-
zãtori cã doar organizând un refe-
rendum pe tema îmbunãtãþirii sta-
tutului Autonomiei ºi extinderea
competenþelor sale, crimeenii vor
putea sã determine viitorul Autono-
miei ei înºiºi, fãrã presiuni exter-
ne”, a declarat Oksana Korniciuk,
secretarul de presã al Parlamentu-
lui. Ca urmare a „preluãrii necon-
stituþionale a puterii în Ucraina de
cãtre naþionaliºti radicali susþinuþi
de bande înarmate”, pacea ºi ordi-
nea în Crimeea sunt „sub amenin-
þare”, a subliniat ea.

Rusia va respecta acordurile
cu Ucraina privitoare la flota
din Sevastopol

Rusia a asigurat, ieri, cã va res-
pecta acordurile semnate cu Ucrai-
na privind flota sa la Marea Nea-
grã. „În ceea ce priveºte declaraþii-
le privind încãlcarea de cãtre Rusia
a acordurilor privind flota la Marea
Neagrã, declarãm cã în situaþia ac-
tualã, dificilã, flota rusã la Marea
Neagrã aplicã strict acordurile în
cauzã”, a anunþat serviciul de pre-
sã al Ministerului rus de Externe,
citat de agenþiile ruse. „Deplasarea
unor blindate ale flotei Mãrii Negre
s-a fãcut conform acordurilor ºi nu
necesitã nici o aprobare, a adãugat

el. Echipajele avioanelor de luptã din
Districtul Militar de Vest au fost pla-
sate în stare de alertã ridicatã în
cadrul unor exerciþii-surprizã ordo-
nate miercuri de cãtre Vladimir Pu-
tin, comandantul suprem al forþe-
lor armate, a anunþat Ministerul rus
al Apãrãrii, relateazã agenþia Inter-
fax online. În replicã, Ucraina l-a
convocat, ieri, pe însãrcinatul cu
afaceri rus Andrei Vorobiev, pentru
a-i „aminti” cã Rusia este garanta
integritãþii sale teritoriale, a anunþat
Ministerul ucrainean de Externe
într-un comunicat. Kievul „a insistat
asupra faptului cã Rusia s-a oferit
garantã a independenþei ºi integri-
tãþii teritoriale a Ucrainei”, a subli-
niat ministerul, adãugând cã „i-am
remis o notã prin care cerem ca
militarii (din cadrul) Flotei ruse la
Marea Neagrã (staþionaþi la Sevas-
topol, în Crimeea) sã se abþinã de
la orice miºcare în afara perimetru-
lui în care sunt cantonaþi”.

Iatseniuk, ales premier
de Parlament

Pro-europeanul Arseni Iatse-
niuk, unul din liderii miºcãrii de
contestare de la Kiev, a fost de-
semnat ieri de cãtre Parlamentul
ucrainean (Rada Supremã) în
funcþia de prim-ministru al unui
guvern de tranziþie. În favoarea
candidaturii sale s-au pronunþat
371 de parlamentari, cu mult peste
cele 226 de voturi minim necesa-
re. Olexandr Turcinov, care asi-
gurã interimatul la preºedinþia
Ucrainei, a semnat ulterior decre-

tul de numire a lui
Arseni Iaþeniuk în
postul de ºef al gu-
vernului, dupã cum
precizeazã ITAR-
TASS. La 39 de ani,
Arseni Iatseniuk va
conduce un guvern
de uniune naþionalã
pânã la alegerile pre-
zidenþiale anticipate
din 25 mai, convo-
cate dupã destitui-
rea, la sfârºitul sãp-
tãmânii trecute, a
preºedintelui Viktor
Ianukovici. În dis-

cursul sãu de candidaturã, Iaþe-
niuk nu a ascuns amploarea sar-
cinilor ce stau în faþa guvernului
sãu, în condiþiile în care Ucraina
este în pragul falimentului. El a
evocat necesitatea unui „guvern
de kamikaze”, având în vedere
mãsurile impopulare ce urmeazã
a fi luate. „Conturile publice sunt
goale, totul a fost furat. Eu nu pro-
mit o îmbunãtãþire nici astãzi, nici
mâine. Obiectivul nostru principal
este stabilizarea situaþiei.
Datoria publicã este de
75 miliarde de dolari
acum. În 2010, când
Ianukovici a venit la pu-
tere, aceastã datorie era
de douã ori mai micã.
ªomajul a luat un ritm
galopant, ca ºi plecarea
investitorilor. Nu avem
altã soluþie decât luarea
unor mãsuri impopulare,
între care reducerea pro-
gramelor sociale ºi a
subvenþiilor, reducerea
cheltuielilor bugetare”, a
afirmat noul premier în faþa depu-
taþilor, potrivit relatãrii AFP.
„Ucraina îºi vede viitorul în Euro-
pa, ca membrã a Uniunii Europe-
ne”, a continuat Iatseniuk.

Dosarele Iuliei Timoºenko vor fi
închise doar dacã e nevinovatã

Toate cazurile care o vizeazã pe
Iulia Timoºenko pot fi închise doar
dacã existã dovezi cã este nevino-
vatã, a declarat miercuri procuro-
rul general interimar al Ucrainei,
Oleh Mahniþki, relateazã agenþia
Interfax Ukraine, în pagina elec-
tronicã. „Aceste cazuri vor fi re-
vizuite”, a anunþat procurorul ge-
neral interimar, adãugând cã a dat
ordin ca acestea sã fie studiate.
„Dacã nu existã dovezi cu privire

la vina ei, atunci, desigur, vom lua
o decizie obiectivã”, a adãugat
Mahniþki într-o conferinþã de pre-
sã. Timoºenko a fost eliberatã sâm-
bãtã, dupã ce a ispãºit doi ani ºi
jumãtate din pedeapsa de ºapte ani
de închisoare pentru abuz de pu-
tere. Ea a fost condamnatã în 2011,
pentru cã a semnat, în calitate de
ºef al Guvernului, un acord pe tema
gazelor cu Rusia ale cãrui condiþii
au fost descrise drept prejudicioa-
se pentru þara sa.

SUA pregãtesc un împrumut
de un miliard de dolari
pentru Ucraina

Statele Unite vor garanta un
împrumut în valoare de un miliard
de dolari pentru Ucraina, a anun-
þat secretarul de stat american,
John Kerry, care, în acelaºi timp,
a prevenit Rusia cã orice interven-
þie militarã în aceastã þarã ar fi o
„gravã eroare”, scrie AFP. „Sun-
tem pe cale sã formulãm o garan-
þie pentru un împrumut de un mi-
liard de dolari”, a afirmat ºeful di-
plomaþiei de la Washington în pre-
zenþa câtorva jurnaliºti acreditaþi la
Departamentul de Stat, adãugând
cã „europenii se gândesc la 1,5
miliarde de dolari” garanþie.
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08:50 Videoclipuri
09:00 Preþuieºte viaþa!
12:10 Oameni care au schimbat

Lumea
12:20 Videoclipuri
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Oameni cu minte
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:50 Descoperã Europa ta! (R)
17:25 Zeul rãzboiului
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 Calea europeanã
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Videoclipuri
21:20 Papillon
23:50 Cartea dragostei
01:20 Calea europeanã (R)
02:10 Pe urmele lui Aavram (R)
03:00 Descoperã Europa ta! (R)
03:25 Sport (R)
03:40 Telejurnal (R)
04:30 Oameni care au schimbat

Lumea
04:35 Tezaur folcloric (R)

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

bãrbaþi pentru o soartã
09:00 Polonia braconierilor
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 Lupta pentru supravieþuire
13:00 Concertele Festivalului

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

mea
18:00 Telejurnal TVR2
19:00 În Pirinei, la ºcoala de

ciobani
20:10 Castele din cãrþi de joc
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 Battlestar Galactica
00:55 Concertele Festivalului

George Enescu

07:30 Un Crãciun cu Holly
09:05 Oameni ca noi
11:00 Tinker Bell: Clopoþica ºi

secretul aripilor
12:15 Cirque du Soleil: Departe,

în alte lumi
13:45 Iron Man - Omul de oþel 3
15:55 Iubire
18:00 La nebunie!
19:30 Filme ºi vedete
20:00 Brighton Rock
22:00 Camarazi de rãzboi
23:05 Street Kings: Motor City
00:40 Pasiune
02:20 Extra' pazã-n cartier
04:00 Bad Ass
05:30 Filme ºi vedete

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Cursa pentru fermã (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Cum þi-e scris
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 Regula jocului
01:30 ªtirile Pro Tv (R)
03:00 Regula jocului (R)
05:30 Promotor (R)
06:00 Dora descopera lumea

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
21:30 Regina
22:30 Forþa destinului
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 Men of a Certain Age (R)
12:00 Aventurile lui Jackie Chan
12:30 La Mãruþã
14:00 Acasã în bucãtãrie
15:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
16:00 Men of a Certain Age (R)
17:00 La bloc (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Dilemele varstei
20:00 Vitezomanu' Ricky Bobby
22:15 Tãrâmul libertãþii
00:30 Supernatural: Aventuri în

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

lumea întunericului (R)
03:45 Cititorii de oase (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator

17:00  Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special

20:30 Furios ºi iute: Tokyo Drift
22:45 Adâncul albastru
01:00 Furios ºi iute: Tokyo Drift

(R)
02:45 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)

06:00 Observator

08:45 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 Gomez ºi Tavarez, poliþiºti la

antipozi 2

23:30 Faci faþã, faci bani (R)
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Prinþesa vampirilor

02:45 Gomez ºi Tavarez, poliþiºti la
antipozi 2 (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 Anchetã militarã (R)
09:30 Dupã faptã ºi rãsplatã (R)
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
12:00 Sport, dietã ºi o vedetã (R)
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 Mãrul discordiei
22:00 Mondenii
22:30 Trãsniþi din NATO
23:15 Anchetã militarã
00:00 Focus (R)
01:00 Frumoasa Ceci
02:00 Iubiri secrete (R)
03:30 Sport, dietã ºi o vedetã (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 Fotbal Europa League:

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

Rezumate
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Mafioþi
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07:30 Când se zideau catedra-
lele

08:30 Aventurile Cumãtrului
Iepure

09:50 Pe scurt despre orice
10:00 Beneficiar România
10:35 Garantat 100%
11:30 Tezaur folcloric
12:30 Esenþe
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:30 Magazin Mondial FIFA

2014
15:00 Sãrituri cu schiurile,

feminin
17:00 Fotbal: CS Craiova - ASA

Tg. Mureº
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:30 Spectacol lansare grilã
23:50 Papillon (R)
02:10 Sport (R)
02:25 Telejurnal (R)
02:50 Magazin Mondial FIFA

2014 (R)
03:20 Viaþa satului (R)
05:25 Imnul României
06:00 Teleenciclopedia (R)
06:55 Zestrea românilor

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

pions League 2013-2014
09:00 Cap compas
09:30 Lupta pentru supravieþuire

(R)
10:00 Drumul succesului
10:25 Taticul picioare lungi
12:30 5 x 5 minute de istorie
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Primãvarã, primãvarã ...
16:00 Memorialul durerii
17:00 Jurnal de front
18:00 Telejurnal
18:30 Lumea azi
19:00 Mistere ºi conspiraþii
20:10 Uraganul
22:20 Joe cel frumos
00:00 Paris, je t'aime - Oraºul

iubirii
02:00 Uraganul (R)
04:05 Lumea azi (R)
04:30 Memorialul durerii (R)
05:20 Mesager
06:00 Taipei 101 - Aproape de

cerul Taiwan-ului (R)
06:55 Imnul României

07:40 Mare ºi frumos
09:20 Rãmâi cu mine
09:55 Culoarea purpurie
12:25 Jimmy ºi Hope
12:45 Lovit de fulger
14:10 Madonna: The MDNA

Tour
16:05 Extrem de tare ºi incredibil

de aproape
18:15 Universitatea monºtrilor
20:00 Jimmy ºi Hope
20:25 The Guilt Trip
22:00 Fetele
22:30 Bãieþi frumoºi
23:00 Bãiatu' tatii
00:55 Resident Evil: Rãsplata
02:30 ªapte psihopaþi ºi un

câine
04:20 Lumina rece a dimineþii
06:00 În armatã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Maeºtrii iluzionismului
11:00 Poveste din L.A.
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 La Mãruþã (R)
14:30 Zeus ºi Roxanne
16:30 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Destul!
22:45 Teren minat
00:45 Destul! (R)
02:45 ªtirile Pro Tv (R)
04:15 Teren minat (R)
06:00 Dora descopera lumea

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
21:30 Regina
22:30 Forþa destinului
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:00 Forþa destinului (R)
03:30 Poveºtiri adevãrate (R)
04:15 Regina (R)
05:15 Doamne de poveste (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

10:00 Acasã în bucãtãrie (R)
11:00 Aventurile lui Jackie Chan

(R)
11:30 Dilemele varstei (R)
12:30 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã (R)
13:30 Men of a Certain Age (R)
14:30 La Mãruþã
17:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
18:00 Men of a Certain Age
19:00 Dilemele varstei
20:00 Superman III
22:45 Trubadurul
00:15 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
01:15 Cititorii de oase
02:00 Trubadurul (R)
03:15 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului (R)
04:00 Cititorii de oase (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A. M.

09:00 Te pui cu blondele (R)

11:00 Cãpitanul mãrilor
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 Arta seducþiei

02:00 Strãini printre noi
02:45 Observator (R)
03:30 Arta seducþiei (R)

05:10 America's Funniest Home
Videos

06:00 Observator

08:00 Teleshopping
08:30 Campionul
09:45 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 WOWBiz
16:15 D-Paparazzi (R)
17:00 Maria Mirabela (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
21:00 Bãrbatul potrivit
23:00 Rãpire contra cronometru
01:00 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Prinþesa vampirilor
02:00 Bãrbatul potrivit (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 Iubirea bat-o vina
08:30 Anchetã militarã (R)
09:30 Secrete de stil

10:30 Sport, dietã ºi o vedetã
11:00 Kiss Cinema
11:30 Mondenii (R)

12:00 Dincolo de preerie -
Adevãrata poveste a Laurei
Ingalls Wilder

14:00 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Dãdace pe bandã
16:30 Schimb de mame (R)

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

20:30 Casã, dulce casã
22:30 Dupã faptã ºi rãsplatã
23:30 Anchetã militarã

00:30 Dãdace pe bandã (R)
02:30 Focus (R)
03:00 Dincolo de preerie -

Adevãrata poveste a Laurei
Ingalls Wilder (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 Dezastre aeriene
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Lovituri Mortale "Invincibilii

României"
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Patrula Balamuc
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TVR 1

DUMINICÃ - 2 martie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Ultima ediþie
14:00 Telejurnal
14:30 Sãrituri cu schiurile,

feminin
16:30 Drumul spre Brazilia
17:00 Tezaur folcloric (R)
18:00 Lozul cel mare
18:30 Spectacol lansare grilã

(R)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Cacealmaua
23:25 Violet & Daisy
01:00 Tezaur folcloric (R)
02:00 Esenþe (R)
02:25 Drumul spre Brazilia

(R)
02:55 Telejurnal (R)
03:45 Universul credinþei (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Cap compas
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:10 În curtea bunicilor
11:30 Ochii care nu se vãd
13:00 Pescar hoinar
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 B.D. intrã în acþiune
15:50 5 minute de istorie
16:00 Omul cu chitara
17:00 D’ale lu’ Miticã
18:00 Telejurnal TVR2
18:30 Mundial
19:00 Academicienii
20:10 Actorul ºi sãlbaticii
22:50 Lumini ºi umbre
00:00 B.D. intrã în acþiune
01:40 Mincinosul
03:40 Academicienii
04:30 Omul cu chitara
05:20 Mesager
06:00 Polonia braconierilor
06:55 Imnul României

07:35 Câinele japonez
09:05 The Guilt Trip
10:40 Rock and Roll Hall of

Fame 2013
13:30 Rapsodie în roz
15:05 Hotel Transilvania
16:40 Vizita regelui la Hyde

Park on Hudson
18:15 Paul. Un extraterestru

fugit de-acasã
20:00 Hitchcock
21:40 ªi mai greu de ucis
23:20 Detectivii din Louisiana
00:20 Camarazi de rãzboi
01:25 Rãmâi cu mine
02:00 Premiile Oscar 2014 -

Covorul roºu
03:30 Premiile Oscar 2014
06:35 Hotel Transilvania

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Zeus ºi Roxanne (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:00 Garda de corp
16:00 Dr. Dolittle 3
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Apocalipsa - 2012 -
00:00 Gloanþe ºi cenusã la

Osaka
02:15 Apropo Tv (R)
03:00 Apocalipsa - 2012 - (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)
13:00 Dincolo de povestiri (R)
13:30 Santa Diabla (R)
14:30 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
21:30 Regina
22:30 Forþa destinului
00:00 Doctorul casei (R)
01:00 Regina (R)
02:00 Forþa destinului (R)
03:30 Doctorul casei (R)
04:15 Regina (R)
05:15 Intrigi ºi seducþie (R)

10:00 Descoperã România (R)
10:30 Promotor
11:00 Dilemele varstei (R)
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 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
15:30 Men of a Certain Age
16:30 Superman III (R)
19:00 Dilemele varstei
20:00 Superman IV : Lupta

pentru pace
22:00 Punctul limitã
00:15 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
01:15 Cititorii de oase
02:00 Punctul limitã (R)
04:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului (R)
04:45 Cititorii de oase (R)
05:15 Cine A.M.

09:00 Next Star (R)

11:30 Poveste scurtã de-o varã

13:00 Observator

13:15 Te cunosc de undeva

(R)

16:00 Observator

16:15 SuperBingo Metropolis

19:00 Observator

19:45 FamiliaDA

20:30 101 Dalmaþieni

22:45 iComedy (R)

00:45 Ray

03:45 101 Dalmaþieni (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 Maºina morþii

00:15 ªtirile Kanal D (R)

01:00 D-Paparazzi (R)

01:45 Prinþesa vampirilor

01:45 Ochii din umbrã (R)

03:00 Maºina morþii (R)

04:45 Ochii din umbrã (R)

07:00 Dupã faptã ºi rãsplatã

(R)

08:00 Iubirea bat-o vina

08:30 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 Casã, dulce casã (R)

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

00:30 În adâncul pãdurii

02:30 Focus (R)

03:00 Iubirea bat-o vina (R)

03:30 Trãdaþi în dragoste

04:30 În adâncul pãdurii (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:30 Dezastre aeriene
14:30 Patron la Steaua
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal Olanda: Feyeno-

ord - Ajax
17:30 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Ticãloºi cu Glorie:

Campionii Glory din 2013
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã Top 10
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 Superstars
03:00 Wrestling WWE NXT Next

Generation

TVR 1

LUNI - 3 martie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

09:00 Legendele palatului:
negustorul Lim Sang-ok

10:20 Lumea modei
10:30 Ultima ediþie (R)
11:25 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
12:20 Opinii fiscale
12:30 În grãdina Danei (R)
13:00 Germana...la 1
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Zeul rãzboiului
18:10 Vreau sã fiu sãnãtos
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 În linia întâi
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Dr. House
22:00 La birou
22:30 Biziday
23:20 Lumea modei (R)
23:30 Magazin UEFA Cham-

pions League 2013-2014
00:00 Nocturne
00:55 Ora regelui (R)
01:50 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
02:45 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
03:10 Sport (R)
03:25 Telejurnal (R)
04:15 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok (R)
05:25 Imnul României
06:00 Telejurnal Matinal

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Cap compas (R)
08:00 Legendele palatului: doi

bãrbaþi pentru o soartã
09:10 În Pirinei, la ºcoala de

ciobani (R)
10:10 În curtea bunicilor (R)
11:30 Pescar hoinar (R)
12:00 Lumea azi (R)
12:30 Naturã ºi sãnãtate (R)
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:15 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Rezistenþa prin culturã
15:50 5 minute de istorie
16:00 Prinþesa sãbiilor
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Deportaþii
18:00 Telejurnal
19:00 Documentar 360° - GEO:

Scufundãtorii din lacul Baikal
20:10 Teatru: Quartet
21:45 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Zei ºi monºtri
01:05 Concertele Festivalului

George Enescu (R)
01:55 Documentar 360° - GEO:

Scufundãtorii din lacul Baikal (R)
02:50 Rezistenþa prin culturã (R)
03:40 Deportaþii (R)
04:30 Academicienii (R)
05:20 Mesager
06:00 Ora de ºtiri (R)

08:05 Vizita regelui la Hyde
Park on Hudson

09:40 Paul. Un extraterestru
fugit de-acasã

11:15 Hitchcock
13:05 Cirque du Soleil: Departe,

în alte lumi
14:40 Categoria grea
16:20 La Middleton
18:00 Cinci poveºti
19:30 Pe platourile de filmare
20:00 Marie Antoinette
22:00 Detectivii din Louisiana
23:05 Zborul
01:20 Urzeala tronurilor
02:20 Django dezlãnþuit

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 România, te iubesc! (R)
11:00 Garda de corp (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Dr. Dolittle 3 (R)
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Sunt spion
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to Me
00:00 Las fierbinþi (R)
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Sunt spion (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore ?

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

6:15 Intrigi ºi seducþie
7:15 Abisul pasiunii
8:15 Casa Ibacka
8:45 Dincolo de povestiri
9:15 Teleshopping
9:45 Chemarea inimii
10:45 Teleshopping
11:00 Cununa de lacrimi
12:00 Santa Diabla
13:00 Teleshopping
13:30 Santa Diabla
14:30 Doctorul casei
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 O nouã viaþã
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Dincolo de povestiri
0:00 O nouã viaþã
1:00 Regina

07:45 Norii negri (R)
08:15 Promotor (R)
08:45 Dilemele varstei (R)
09:45 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã (R)
10:45 Men of a Certain Age (R)
11:45 Aventurile lui Jackie Chan
12:15 La Mãruþã
14:45 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
15:45 Men of a Certain Age
16:45 Final Fantasy VII:

Razbunarea copiilor
18:45 Dilemele varstei
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Crima contra cronometru
00:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
01:00 Cititorii de oase
01:45 Crima contra cronometru

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

08:45 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 Prinþesa vampirilor

(R)

02:45 WOWBiz (R)

04:15 Teo Show (R)

06:00 Poveste de familie

07:00 Danni Lowinski

08:00 Anchetã militarã (R)

09:30 Iubiri secrete (R)

10:30 Cireaºa de pe tort

(R)

12:00 Dragostea trece prin

stomac

13:00 Mondenii (R)

14:00 Iubirea bat-o vina

15:00 Focus

15:30 Cu lumea-n cap (R)

16:00 Iubiri secrete

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Sã moarã Romeo

22:30 Trãsniþi din NATO

23:15 Focus Monden

23:45 Anchetã militarã

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)

10:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Fotbal Olanda: Rezumate
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Special: Steaua - Chiajna
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Glory Super Fight Series:

Remy Bonjasky - Anderson Silva
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Regii KO-ului
02:00 Wrestling SMACK
03:00 Fotbal Olanda: Rezumate
04:00 ªtiri Sport.ro
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TVR 1

MARÞI - 4 martie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

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

negustorul Lim Sang-ok
09:40 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
10:20 Lumea modei
10:30 Talk-show
11:30 Nocturne
12:20 Opinii fiscale
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 Zeul rãzboiului
17:30 Zeul rãzboiului
18:10 Interes general
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:10 Între bine ºi rãu
22:30 Biziday
23:20 Lumea modei
23:30 Trãieºti doar o singurã

datã
01:15 Interes general
01:45 Sport (R)
02:00 Revizie tehnicã
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Magazin UEFA Cham-

pions League 2013-2014 (R)
08:00 Legendele palatului: doi

bãrbaþi pentru o soartã
09:10 Documentar 360° - GEO:

Scufundãtorii din lacul Baikal (R)
10:10 Prinþesa sãbiilor (R)
11:00 5 minute de istorie
11:10 Teatru: Quartet (R)
12:45 Poate nu ºtiai
13:00 Concertele Festivalului

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

mea
18:00 Telejurnal
19:00 Documentar 360° - GEO:

Pãlãria Panama - accesoriu ºi
rafinament

20:10 Destine ca-n filme
21:10 Om cu carte
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 Battlestar Galactica
00:55 Concertele Festivalului

George Enescu (R)
01:45 Poate nu ºtiai
02:00 Revizie tehnicã

07:40 Cinci poveºti
09:10 Marie Antoinette
11:10 Loviturã cu efect
13:00 Katy Perry: Part of Me
14:35 Scooby-Doo! Sub cupola

circului!
15:55 Dragoste ºi baschet
18:00 Vrem ºcoala înapoi
20:00 Premiile Oscar 2014 -

Versiunea editatã
21:35 Jayne Mansfield's Car
23:40 Oraºul magic
00:30 Oraºul magic
01:25 Urzeala tronurilor
02:20 Primul an de cãsnicie
04:00 Alergând ca apucaþii
06:00 Scooby-Doo! Sub cupola

circului!

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 Petrecere pentru Gillian
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Faster: Iute ca glonþul
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to Me
00:00 O sãptãmânã nebunã (R)
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Faster: Iute ca glonþul (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 nouã 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 nouã viaþã
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Snooki & JWOWW
00:00 O nouã 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 nouã viaþã (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

08:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

09:00 Dilemele varstei (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 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 Dilemele varstei
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Viaþa la New York
00:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
01:00 Cititorii de oase
01:45 Viaþa la New York (R)
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 Trenul cu bani

22:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Trenul cu bani (R)

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

08:45 Campionul

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Inima nu respectã

reguli

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Suleyman Magnificul

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 Danni Lowinski

08:00 Anchetã militarã (R)

09:30 Iubiri secrete (R)

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 Dragostea trece prin

stomac

13:00 Mondenii (R)

14:00 Iubirea bat-o vina

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 Toamna bobocilor

22:30 Trãsniþi din NATO

23:15 Focus Monden

23:45 Anchetã militarã

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
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
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
02:30 Ora exactã în sport

TVR 1

MIERCURI - 5 martie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

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

negustorul Lim Sang-ok
09:40 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
10:20 Lumea modei
10:30 Talk-show
11:30 Garantat 100%
12:20 Opinii fiscale
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 Zeul rãzboiului
17:30 Zeul rãzboiului
18:10 Europa mea
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Dosar România
22:00 Viaþa nu poate continua

aºa!
22:30 Biziday
23:20 Lumea modei
23:30 Drumul spre Brazilia
00:10 Vinyan
01:55 Garantat 100%
02:45 Zestrea romanilor (R)
03:10 Sport

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Pescar hoinar (R)
08:00 Legendele palatului: doi

bãrbaþi pentru o soartã
09:10 Documentar 360° - GEO:

Pãlãria Panama - accesoriu ºi
rafinament (R)

10:10 Prinþesa sãbiilor
11:00 5 minute de istorie
11:10 Destine ca-n filme (R)
12:10 Om cu carte (R)
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:15 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Omul cu chitara (R)
15:50 5 minute de istorie
16:00 Trandafirii sãlbatici
17:00 Televiziunea, dragostea

mea
18:00 Telejurnal
19:00 Documentar 360° - GEO:

Iordania - dinastia cailor
20:10 De la Dinescu... citire!
21:30 Cãlãtorii în lumea teatrului

cu George Banu
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 Battlestar Galactica
00:55 Concertele Festivalului

George Enescu (R)
01:50 Documentar 360° - GEO:

Iordania - dinastia cailor (R)
02:50 Televiziunea, dragostea

mea (R)
03:40 De la Dinescu... citire! (R)
04:55 Cãlãtorii în lumea teatrului

cu George Banu (R)

07:20 Vrem ºcoala înapoi
09:20 Rock'n'roll
11:10 Vacanþa de varã
13:00 Povestea lui Dee Dee

Ricks
14:15 Domniºoare de onoare
16:20 Hai sã facem schimb!
17:55 Iubire ºi onoare
19:35 Jimmy ºi Hope
20:00 Hitchcock
21:40 Când prinzi aripi
23:15 Fetele
23:45 Bãieþi frumoºi
00:15 Detectivii din Louisiana
01:20 Urzeala tronurilor
02:15 Ultima razie

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Petrecere pentru Gillian

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Un soþ perfect: Povestea

lui Laci Peterson
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
21:00 Fotbal: România -

Argentina
23:15 ªtirile Pro Tv
23:45 Lie to Me
00:45 Spion pe cont propriu
01:30 ªtirile Pro Tv (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 nouã 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 nouã viaþã
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Snooki & JWOWW
00:00 O nouã 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 nouã viaþã (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

08:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

09:00 Dilemele varstei (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 Dilemele varstei
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Reciful
00:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
01:00 Iertarea pãcatelor

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

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Te Pui Cu Blondele (R)

03:45 Acces direct (R)

06:00 Observator

08:45 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 Highlander: Runda finalã

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  Danni Lowinski

08:00 Anchetã militarã (R)

09:30 Iubiri secrete (R)

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 Dragostea trece prin

stomac

13:00 Mondenii (R)

14:00 Iubirea bat-o vina

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 Anchetã militarã

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
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
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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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Cãminul pentru Persoane Vârstnice Craiova or-
ganizeazã în data de 14.04.2014 concurs de
ocupare a posturilor pe perioadã nedetermina-
tã de infirmierã, muncitor calificat- mecanic ºi
paznic ºi pe perioadã determinatã- fiziokineto-
terapeut. Condiþiile de participare, tamatica ºi
bibliografia sunt afiºate la sediul instituþiei: Cra-
iova, str. Tabaci, nr.3. Relaþii suplimentare la te-
lefon: 0251/ 533.578 int. 104.
World Vision România, angajeazã Lucrãtor so-
cial, normã întreagã, în cadrul Biroului zonal
Dolj. Cerinþe: 1. Absolvent studii medii. 2. Domi-
ciliul stabil- comuna Vârvoru de Jos, unde-ºi va
desfãºura activitatea. 3. Persoanã dimanicã, cu
iniþiativã, experienþa în muncã cu familiile ºi co-
piii aflaþi în dificultate, bun organizator. Persoa-
nele interesate se pot prezenta la biroul nostru
din Craiova – str. Mirceºti, bl. M 5, sc. 1, ap. 1,
pentru a aduce un CV ºi o scrisoare de intenþie
sau pot trimite aceste documente prin fax la nr.:
0251/545.646. Data limitã 06 martie 2014. Tele-
fon: 0251/ 592.815. Persoanã de contact – Vasi-
lica Cîrlugea- 0731/ 444. 783.
SC CELULE ELECTRICE SA, Calea Craiovei, nr.
39, Bailesti, Jud. Dolj, CUI 2333273, J16/250/
04.04.1991. CONVOCATOR. SC CELULE ELECTRI-
CE SA  cu sediul in Bailesti, Str. Calea Craiovei, nr.
39, Jud. Dolj, inregistrata in Registrul Comertului
de pe langa Tribunalul Dolj  sub nr. J16/250/1991,
CUI R 2333273 prin Consiliul de Administratie in-
trunit in data de 25.02.2014,  in temeiul dispozitii-
lor art. 113, lit. m din Legea nr. 31/1990 R, Regula-
mentului nr. 6/2009 al ASF privind exercitarea
anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adu-
narilor generale ale societatilor comerciale si a
Legii nr.297/2004 privind piata de capital CON-
VOACA: Adunarea Generala Extraordinara a Ac-
tionarilor la data de 3.04.2014, ora 12,00 la sediul
societatii din Str. Calea Craiovei, nr.39, Jud. Dolj,
pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Ac-
tionarilor la sfarsitul zilei de 21.03.2014, conside-
rata ca data de referinta, cu urmatoarea ORDINE
DE ZI: 1. Aprobarea derularii ofertei publice de pre-
luare a  actiunilor emitentului ALTUR SA, simbol
de piata ALT, conform Deciziei ASF nr. A/134/
21.02.2014, comunicata la data de 24.02.2014. 2.
Imputernicirea, cu indeplinirea tuturor formalita-
tilor cerute de lege pentru inregistrarea hotarari-
lor adoptate de AGEA la ORC, cat si pentru inde-
plinirea oricaror alte formalitati. 3. Aprobarea  da-
tei de 18.04.2014 ca data de inregistrare, conform
art. 238 alin .1 din Legea 297/2004. În condiþiile
neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor
din Legea 31/1990 R ºi modificatã, art.112, urmã-
toarea ºedinþa de lucru a Adunãrii Generale Ex-
traordinare  a Acþionarilor  va avea loc în data de
4.04.2014 la aceeaºi ora ºi în acelaºi loc. Proiec-
tul de hotãrâre al AGEA precum ºi documentele
ºi materialele de ºedinþã de pe ordinea de zi sunt
disponibile începând cu data de 3.03.2014 în for-
mat electronic, pe website-ul societãþii la adresa
www.celuleelectrice.ro. Acþionarul/ ii reprezen-
tând individual sau împreunã cel puþin 5% din
capitalul social  are/au dreptul: – de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adunãrii generale, cu
condiþia ca fiecare punct sã fie însoþit de o justi-

ficare sau de un proiect de hotãrâre propus spre
adoptare de adunarea generalã, în termen de cel
mult 15 zile de la data convocãrii, – de a prezenta
proiecte de hotãrâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adu-
nãrii. Drepturile prevãzute mai sus pot fi exercita-
te numai în scris, prin servicii de curierat la sediul
societãþii, pana la data limita de 14.03.2014. Fie-
care acþionar poate adresa întrebãri privind punc-
tele de pe ordinea de zi a adunãrii generale în
scris, prin serviciile de curierat la sediul societã-
þii, începând cu data de 3.03.2014. Pentru identifi-
carea persoanelor care adreseazã întrebãri, aces-
tea vor anexa solicitãrii ºi copii ale documentelor
care sã le ateste identitatea precum ºi extrasul
de cont din care rezultã calitatea de acþionar ºi
numãrul de acþiuni deþinute, emis de Depozitarul
Central sau dupã caz, de cãtre participanþii care
furnizeazã servicii de custodie. Rãspunsurile la
întrebãrile adresate vor fi comunicate în scris, sau
publicate pe website – ul societãþii la adresa
www.celuleelectrice.ro. Acþionarii înregistraþi la
data de referinþã au posibilitatea de a vota prin
corespondenþã, înainte de adunarea generalã,
prin utilizarea formularului de vot prin corespon-
denþã,  in limba romanã sau în limba englezã, pus
la dispoziþie începând cu data de 3.03.2014, pe
pagina web a societãþii la adresa www.celulee-
lectrice.ro. Formulare de vot prin coresponden-
þã, în limba romanã sau în limba englezã (com-
pletate de cãtre acþionari ºi însoþite de o copie a
actului de identitate a acþionarului persoanã fizi-
cã, reprezentantului legal al acþionarului persoa-
nã juridicã, precum ºi pentru pentru persoanele
juridice, de documentul oficial care îi atestã cali-
tatea de reprezentant legal al acþionarului) vor tre-
bui sã parvinã în original, prin poºtã sau prin ser-
vicii de curierat, la sediul societãþii pânã la data
de 31.03.2014. La lucrãrile Adunãrii Generale Ex-
traordinare a Acþionarilor pot participa ºi vota
numai acþionarii înscriºi în registrul acþionarilor
la data de referinþã, respectiv, 21.03.2014 acþio-
narii pot participa personal sau prin reprezentanþi
pe bazã de procurã specialã, inclusiv exercita-
rea dreptului de vot prin corespondenþã. Formu-
larul de procurã specialã in limba romanã sau în
limba englezã, se poate obþine de la sediul socie-
tãþii  sau de  pe website–ul societatii la adresa
www.celuleelectrice.ro,  începând cu data de
03.03.2014  ºi pot fi depuse, completate, inclusiv
transmise prin corespondenta sau la adresa de
email celule_electrice@yahoo.com , în limba ro-
manã sau în limba englezã, pânã la data de
31.03.2014. Formularul de vot prin coresponden-
þã precum ºi procura specialã vor fi însoþite, în
vederea identificãrii de Certificat constatator eli-
berat de Registrul Comerþului, prezentat  în origi-
nal sau copie conformã cu originalul sau orice
alt document în original sau în copie conformã
cu originalul, emis de cãtre o autoritate compe-
tentã din statul în care acþionarul este înmatricu-
lat legal, care atestã calitatea de reprezentant le-
gal. Informaþii suplimentare se pot obþine de la
sediul societãþii sau la telefon 0251/311390. PRE-
ªEDINTE al CONSILIULUI DE ADMINISTRAÞIE,
PAUN CATALIN CONSTANTIN.

Consiliul director al Asociaþiei Compania Indus-
trialã pentru Transporturi Craiova convoacã
Adunarea Generalã Ordinarã a asociaþilor în data
de 14 martie 2014, ora 10.00, la sediul din strada
Caracal nr. 146, cu urmãtoarea ordine de zi. 1.
Aprobarea Raportului anual al Consiliului direc-
tor. 2. Aprobarea Bilanþului contabil la
31.12.2013. 3. Aprobarea Rapotului comisiei de
cenzori. 4. Aprobarea descãrcãrii de gestiune a
Consiliului director. 5. Alegerea Consiliului direc-
tor. 6. Alegerea comisiei de cenzori. In cazul în
care nu se întruneºte cvorumul, Adunarea Ge-
neralã se convoacã pentru data de 17 martie
2014, la aceeaºi orã ºi în acelaºi loc.
Anunt public privind decizia etapei de incadra-
re JOSCEANU VIRGINIA ANDRA I.I. titular al pro-
iectului “PENSIUNE TURISTICA COMUNA DUBO-
VA, JUDETUL MEHEDINTI”, anunta publicul in-
teresat asupra luarii deciziei etapei de incadra-
re de catre Agentia pentru Protectia Mediului
Mehedinti in cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului si de evaluare adec-
vata pentru proiectul propus a fi amplasat in in-
travilanul comunei Dubova, judetul Mehedinti.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care
o fundamenteaza pot fi consultate la Agentia
pentru Protectia Mediului Mehedinti din str. Bai-
le Romane, nr .3 in zilele de de luni pana vineri
intre orele 8.00-16.30. Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei
de incadrare in termen de 5 zile de la data publi-
carii prezentului anunt.
Municipiul Craiova prin Primar Lia Olguþa Vasi-
lescu, cu sediul în mun. Craiova, str. A.I. Cuza,
nr. 7, jud. Dolj, anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj, pentru  Planul Urbanistic Zonal – Parcul
,,NICOLAE ROMANESCU,,  mun. Craiova, str. b-
dul N. Romanescu, judeþul Dolj-nu se supune
evaluãrii de mediu ºi nu se supune procedurii
de  evaluare adecvatã  urmând a fi supus pro-
cedurii de adoptare fãrã aviz de mediu. Docu-
mentaþia precum ºi motivele care au stat la baza
luãrii deciziei etapei de încadrare pot fi consul-
tate în zilele de luni-joi între orele 830 -1600 ºi vi-
neri între orele 800-1300 la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº nr.1, Cra-
iova ºi pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro
si la sediul primariei municipiului Craiova, str AI
Cuza, nr. 7, mun Craiova. Jud Dolj. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj
(tel:0251.530.010, fax: 0251.419.035, e–mail: of-
fice@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile ca-
lendaristice de la data publicãrii în mass-media.
 SC AGRI MEAT SOLUTIONS SRL anunta publi-
cul interesat ca solicita avizul de gospodarire a
apelor pentru MODERNIZARE FERMA REPRO-
DUCTIE SUINE, in orasul Bailesti str. Eroilor, nr.
163. Relatii suplimentare se pot obtine la nr de
telefon: 0723/ 627.767.
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã Craio-
va str. Brestei nr. 144 telefon: 0351/416.075 or-
ganizeazã în data de 20.03.2014, selecþie de ofer-
te pentru achiziþie lapte de caprã. Informaþii su-
plimentare la secretariatul unitãþii.
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IDEI DE AFACERI
Caut un investitor român sau
strãin pentru o afacere. În
maxim 120 zile începe re-
cuperarea banilor. Telefon:
0762/278.639.

MEDITAÞII
Recuperez materie româ-
nã. Telefon: 0770/661.161.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului,
asigur garanþie. Telefon:
0785/103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonierã
în Bucureºti, b-dul Timiºoa-
ra, sector 6, parter stradal cu
mobilã sau schimb cu simi-
lar Craiova. Telefon: 0752/
641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament Brazdã, 2
decomandate. Telefon:
0770/901.283.
Vând apartament 2 came-
re Craioviþa Nouã. Telefon:
0351/ 401.251.
Particular vând apartament
2 camere decomandate
Brazdã. Telefon. 0770/
174.116.

Vând apartament 2 came-
re lângã Kaufland Craiova.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Particular vând apartament 2
camere, etj 2/4, zona Lãpuº,
în spatele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E negociabil.
Telefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re zona 1 Mai cu îmbunãtã-
þiri. Telefon: 0758/347.623.
Vând 3 camere decoman-
date 2/4 Calea Bucureºti, bl,
A 13. Preþ 48.000 Euro. Te-
lefon: 0351/423.550.
Vând (schimb) 3 camere
semidecomandate 43 mp,
etaj 1 cu apartament 2 ca-
mere decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect deose-
bit, posibilºi sediu firmã, plus
800 mp teren, curent elec-
tric, fântânã, reþea apã de la
comunã, la asfalt, 13 km de
Craiova, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
COMUNA Leu, vând casã,
dependinþe, demisol plus etaj,
teren 4000 mp, magazie,
pãtul, fântânã, zonã bunã, lân-
gã primãrie. 80.000 lei, nego-
ciabil. Telefon: 0735/936.285.
Vând casã cu dependinþe în
satul Negoeºti - Dolj. Tele-
fon: 0723/692.884; 0722/
151.452.

Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/ 870.185.
Vând casã cu 3 camere, te-
ren, zona Triaj, fãrã acte,
1500 Euro negociabil. Tele-
fon: 0763/806.750.
Imobil de vânzare; 400 mp,
2 ieºiri, strada Râului, nr.
162, vad comercial, cadas-
tru. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Telefon:
0767/341.784.
Vând casã 4 camere la 20
km de Craiova, baie, man-
sardã nefinisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã, 800 mp, locali-
tatea Podari. Telefon: 0765/
252.741.
Vând casã 5 camere, încãl-
zire centralã, sau schimb cu
apartament minim 3 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Telefon:
0788/452.733. Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti 12,
pretabil cabinet medical –
avocaturã. Accept douã
rate. Telefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent renovatã
cu apã curentã, livadã, 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. Jiu-
lui, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren 400 mp în Se-
garcea, intravilan, cu ca-
dastru, strada Unirii, nr.
29F (în spatele liceului).
Telefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
VÂND parcele 500 mp si-
tuate în comuna Iºalniþa, str.
Primãverii, posibilitãþi apã,
gaze, curent. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0762/846.301.
Vând 1700 mp, 13 m lãþi-
me Centura de Nord, 15 E/
mp. Telefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro lotul de
casã în spatele spitalului Balº-
Olt. Telefon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Centura
de Nord, 13 euro/mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdure
situatã în Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon: 0741/
078.812.
Vând 2 ha teren arabil, faci-
litãþi ºosea asfaltatã, apã, po-
sibilitate energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna Bo-
rãscu - Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãile Govo-
ra, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Telefon: 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. Tele-
fon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMERCIAL
Brazdã, 26500 Euro. Tele-
fon: 0763/690.698.

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

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din
str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiei pu-
blice de execuþie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asis-
tent – Serviciul Autoritate Tutelarã, Direcþia Administraþie Publicã ºi
Asistenþã Socialã, în data de 01.04.2014, ora 10:00 – proba scrisã, ur-
mând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din
H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999, republicatã, privind Statutul funcþionarilor
publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmã-
toarele condiþii de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echi-
valentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice: 1 an.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei
Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele
prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 inte-

rior 358, Serviciul Resurse Umane.

Consiliul Judeþean Dolj organizeazã în
data de 17.03.2014, ora 1000, licitaþie pu-
blicã în vederea închirierii unui spaþiu li-
ber, cu destinaþia de cabinet medical, si-
tuat în Centrul Medical Brazda lui No-
vac (Craiova, Strada General ªtefan
Fãlcoianu Nr. 1).

Documentaþia de licitaþie se poate ridi-
ca de la sediul Consiliului Judeþean Dolj,
Calea Unirii Nr. 19, Craiova, camera nr.
5, începând cu data publicãrii anunþului.

Ofertele se depun la registratura
Consiliului Judeþean Dolj, Calea Unirii
Nr. 19, Craiova, pânã la data de
17.03.2014, ora 0930.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai
avantajoasã din punct de vedere economic.

Alte informaþii suplimentare se pot
obþine la numãrul de telefon: 0251/
408.320; 408.322 sau la camera nr. 5 a
Consiliului Judeþean Dolj.

SCHIMBURI
Schimb garsonierã Cala-
fat, cu garsonierã Craiova.
Telefon: 0251/231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament 2
camere + diferenþa. Tele-
fon: 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.
Vând Solenza  2004,
benzinã revizie2015 sta-
re excelentã 91.000 km,
consum sub 4,5 %. Preþ
4.500 lei. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV 4, die-
sel 2008, 9600 Euro ne-
gociabil. Telefon: 0763/
690.698.
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me-
talic, 6 trepte, turbo-diesel,
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 Pa-
lilula, stare foarte bunã.
Telefon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND cavou. Telefon: 0741/
654.981.
Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari, inox
veritabil - stazã perfectã. Te-
lefon: 0720/231.610.
PLATFORMÃ transport
auto/hipo 4 roþi, 3,5 - 2 m,
vin ºi þuicã de þarã. Telefon:
0749/012.505.
Vând rãsad cãpºuni soiuri-
le Regina, Gorela ºi Sen-
gana din pepinierã sau ghi-
veci. Preþ 7 lei fãrã ghiveci,
9 lei cu ghiveci. Telefon:
0733/ 832.532.
Vând baloþi de lucernã, ca-
litate, preþ negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând arzãtoare gaze sobã
D 600, bocanci piele 43 noi,
piatrã polizor 250 x 20 x 25
mm, polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, aragaz vo-
iaj cu douã ochiuri cu bute-
lie. Telefon: 0251/427.583.
Vând purcea vietnamezã
gestantã în 3 luni. Preþ bun.
Ciupitu ªtefan - comuna
Rast - Dolj.
Vând video player - 100 lei.
Telefon: 0769/016.889,
0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei, sal-
tea Dormeo nouã, o per-
soanã, lustre 2-3 braþe 25
lei, fereastrã cu toc. Telefon:
0770/303.445.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 28 februarie 2014

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

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –
DeDeDeDeDezvzvzvzvzvoltaroltaroltaroltaroltare e e e e AgAgAgAgAgricolã ªimnicricolã ªimnicricolã ªimnicricolã ªimnicricolã ªimnic,,,,,
cu sediul în Crcu sediul în Crcu sediul în Crcu sediul în Crcu sediul în Craioaioaioaioaiovvvvva,a,a,a,a, ªoseaua ªoseaua ªoseaua ªoseaua ªoseaua
Bãlceºti,Bãlceºti,Bãlceºti,Bãlceºti,Bãlceºti, Nr Nr Nr Nr Nr..... 54, 54, 54, 54, 54, vinde la vinde la vinde la vinde la vinde la
cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-
þuri urþuri urþuri urþuri urþuri urmãtoarmãtoarmãtoarmãtoarmãtoarele prele prele prele prele produse:oduse:oduse:oduse:oduse:

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

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

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

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

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

NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA

angajeazã medici
specialiºti.

Informaþii la telefon:
0723/543.943

Vând 4 jenþi cu anvelope de
iarnã (Michelin) pentru Re-
nault Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
Vând 2 locuri de veci cimiti-
rul Ungureni. Telefon. 0351/
437.906.
Vând colþar sufragerie mo-
dern mare bine întreþinut.
Preþ 600 lei negociabil. Te-
lefon: 0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru dame,
confecþionate din pãr natu-
ral. Telefon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris mar-
ca OLIVETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Vând purcei vietnamezi 5
luni. Preþ convenabil. Tele-
fon: 0744/545.771.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefolosiþi,
antiderapante, cãrucior co-
pii modern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcute
dar nefinisate la cimitirul Ro-
maneºti, convenabil ºi 2 lo-
curi nefãcute. Telefon: 0729/
977.036.
Vând ladã frigorificã 5 serta-
re, stare foarte bunã, asigur
garanþie 1 an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu, albas-
tru, roºu cu sau fãrã þepi.
Telefon: 0762/278.639.
Vând bocanci, ghete, pan-
tofi negri, flex mare, calcu-
lator instruire copii nou, com-
binã stereo - nouã, frigider
320 litri, piei bovinã velura-
te, piese Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.

Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci minute încãlzi-
re. 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, cea-
suri de masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/459.222.
Vând un injector pentru in-
stalaþie de încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant sigilatã,
televizor color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor maºinã
spãlat Albalux, maºinã cu
pedale pentru copii 50 lei.
Telefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E 460,
500 Ron, Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon: 0731/
877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi bute-
lie, aparat foto, bicicletã, apa-
rat mãsurã, pãturã antistres.
Telefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate, mo-
chetã, haine din piele, ma-
ºinã de cusut, galerii sculp-
tate, 9 ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table bine
întreþinute 25 lei, garniþã de
unturã cu capac smãlþuitã 20
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând baloþi de lucernã, calita-
te, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/779.702.

Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie voiaj 5
litri, 2 ochiuri, mascã Merce-
des. Telefon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor color
Grundig micã defecþiune 50 lei,
cuptor cu microunde geam
spart 40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã, pe lem-
ne ºi gaze,  ºamotatã tip Co-
ralex, stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de marmurã,
bitum, abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune. Tele-
fon: 0765/ 291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând cadru metalic handicap,
masã sufragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciupercã), bu-
toi pentru varzã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea, foto-
lii, bibliotecã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electrecord
de muzicã popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/789.181.
Vând canapea extensibilã
tapiþerie pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile pen-
tru opticã, diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15 kg,
8 lei/kg, 2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând aparat sudurã auto-
gen ºi matriþã. Telefon: 0761/
366.090.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT
“SINGER”. TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. 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 Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.

SCHIMBURI
Schimb 1 ha pãdure situatã
în Ocnele Mari pe garsoni-
erã în Craiova, Vâlcea. Te-
lefon: 0741/078.812.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz de Satu
Mare, vechi dar funcþional.
Telefon: 0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o fatã la
apartament 3 camere cu
centralã Craioviþa Nouã, 250
lei/ lunã.  Telefon: 0766/
328.569.
Închiriez apartament deco-
mandat Sãrari, renovat, apã
potabilã contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Telefon:
0761/665.763.
Ofer spre închiriere casã 2
camere + toate utilitãþile pe
strada Brestei (lângã Faculta-
tea de Sport). De preferat fa-
milie. Telefon: 0769/477.662.

Inchiriez birou + depozit stra-
dal Dezrobirii. Telefon. 0351/
437.906.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat Craioviþa
Nouã (Bigul Vechi). Telefon:
0767/993.510.
Închiriez garaj maºinã în
bloc N 2 - Nicolae Titulescu
colþ Grãdina Botanicã. Tele-
fon: 0721/640.039.
Închiriez sau vând locaþie
pentzru cultivarea cãpºuni-
lor din solarii suspendate.
Telefon: 0762/278.639.
Închiriez apartament 2 ca-
mere ultracentral, ultralux,
toate dotãrile, internet, AC.
Telefon: 0762/109.595.
Garsonierã mobilatã et. 1/5,
Bucureºti – Vitan. Exclus
agenþie, 230 Euro / lunã se-
riozitate. 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 con-
vieþuire, vârsta 55-65 ani.
Telefon: 0733/748.576.
Doresc sã cunosc o doam-
nã vãduvã drãguþã realiza-
tã cu sau fãrã obligaþii între
50- 52 ani, pentru o relaþie
reciproc avantajoasã. Tele-
fon: OGCC/ HCBICB.
Domn serios 52 ani cu ser-
viciu caut doamnã serioasã
pentru prietenie eventual
cãsãtorie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/895.691.

CONDOLEANÞE
Profund îndureraþi de
neaºteptatul deces al ce-
lui care a fost MARIAN
MUSCALAGIU, familia
ªtefan ºi Rodica Tunsoiu
(cumnat ºi respectiv
sorã) îngenuncheazã cu
pioºenie lângã trupul ne-
însufleþit al unui om de
mare caracter. Dumnezeu
sã-l odihneascã în liniºte
ºi pace!
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BUNDESLIGA – ETAPA A 23-A
Astãzi: Hertha – Freiburg (21:30).
Mâine: Dortmund – Nurnberg, Leverkusen

– Mainz, Werder – Hamburg, Augsburg – Han-
nover, Braunschweig – M’gladbach (toate
16:30), Bayern – Schalke (19:30).

Duminicã: Hoffenheim – Wolfsburg (16:30),
Frankfurt – Stuttgart (18:30).

1. Bayern 62 10. Hoffenheim26
2. Leverkusen 43 11. Hannover 24
3. Dortmund 42 12. Nurnberg 23
4. Schalke 41 13. Frankfurt 22
5. Wolfsburg 39 14. Werder 22
6. M’gladbach 35 15. Stuttgart 19
7. Hertha 34 16. Hamburg 19
8. Augsburg 34 17. Freiburg 18
9. Mainz 34 18. Braunschw.15

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 26-A
Astãzi: Bilbao – Granada (21:30).
Mâine: Malaga – Valladolid (17:00), Levan-

te – Osasuna (19:00), Getafe – Espanyol (21:00),
Elche – Celta (23:00).

Duminicã: Villarreal – Betis (13:00), Atl.
Madrid – Real M. (18:00), Sevilla – Sociedad
(20:00), Barcelona – Almeria, Rayo – Valencia
(ambele 22:00).

1. Real M. 63 11. Celta 30
2. Barcelona 60 12. Osasuna 29
3. Atl. Madrid 60 13. Granada 27
4. Bilbao 47 14. Elche 26
5. Villarreal 43 15. Getafe 26
6. Sociedad 43 16. Almeria 26
7. Sevilla 35 17. Malaga 25
8. Valencia 35 18. Valladolid 22
9. Levante 33 19. Rayo 20
10. Espanyol 32 20. Betis 14

LIGUE 1 – ETAPA A 27-A
Astãzi: Evian TG – Nantes (21:30).
Mâine: St. Etienne – Monaco (18:00), Lori-

ent – Bastia, Nice – Toulouse, Reims – Valen-
ciennes, Rennes – Guingamp, Sochaux – Bor-
deaux (toate 21:00).

Duminicã: Ajaccio – Lille (15:00), Lyon –
Montpellier (18:00), Paris SG – Marseille (22:00).

1. Paris SG 61 11. Montpellier 32
2. Monaco 56 12. Lorient 32
3. Lille 46 13. Rennes 31
4. St. Etienne 45 14. Nantes 31
5. Marseille 43 15. Nice 31
6. Lyon 41 16. Guingamp 29
7. Bordeaux 40 17. Evian TG 24
8. Reims 39 18. Valencien. 22
9. Bastia 36 19. Sochaux 19
10. Toulouse 33 20. Ajaccio 14

Digi Sport 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: „U” Cluj – Astra

Giurgiu.
Digi Sport 2

18:00, 20:00, 21:45 – BASCHET (M) –
Euroliga TOP 16: ÞSKA Moscova – Lokomo-
tiv Kuban Krasnodar, Fenerbahce Istanbul –
Olympiacos Pireu, Real Madrid – Partizan NIS
Belgrad.

Digi Sport 3
18:00, 19:45 – HANDBAL (F) – Liga Naþi-

onalã: HC Zalãu – HCM Roman, ASC Corona
Braºov – CSM Bucureºti / 21:45 – RUGBY –
Campionatul Angliei: Bath – Saracens.

Dolce Sport
19:00 – FOTBAL – Liga I: Viitorul Constan-

þa – CFR Cluj / 3:00 – BASCHET NBA: New
York Knicks – Golden State Warriors.

Dolce Sport 2
15:00 – TENIS (M) – Turneul de la Dubai

(EAU): semifinale.
Eurosport

12:30 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la
Kvitfjell, în Norvegia / 14:45 – COMBINATA
NORDICÃ – CM, la Lahti, în Finlanda / 16:15,
18:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE – CM, la
Lahti / 21:00 – SNOOKER – Openul Þãrii Gali-
lor, la Newport: sfeturi de finalã.

Eurosport 2
10:00, 14:00 – SCHI ALPIN – Campionate-

le Mondiale de juniori, la Jasna, în Slovacia /
15:00 – SNOOKER – Openul Þãrii Galilor, la
Newport: sfeturi de finalã / 19:30 – FOTBAL –
Liga secundã germanã: Fortuna Dusseldorf –
Arminia Bielefeld / 21:30 – FOTBAL – Camp.
Germaniei: Hertha Berlin – Freiburg.

Sositã pe pãmânt german cu un bagaj ce
atârna ca o piatrã de moarã, o singurã victo-
rie în 25 de vizite (tocmai în 2000, contra
lui Leverkusen), Real Madrid a scãpat, mã-
car de moment, de acest veritabil complex,
strivind-o pur ºi simplu pe Schalke, cãreia i-
a administrat, miercuri searã, un “set” la unu.

Pe arena unde Steaua pierdea cu 3-0 în
toamnã, fiecare fazã “blanco” a fost un
spectacol, o întrecere între Benzema, Bale
ºi Cristiano Ronaldo (ultimii doi, foto), toþi
cu “duble”. Ultimul, întors pe gazon dupã
15 zile de pauzã (a fost suspendat 3 etape
în Primera), ar fi vrut sã marcheze numai
el. La unul dintre goluri (52) l-a adormit
buºtean pe nefericitul Matip, tot pedalând
pe “bicicletã” – ºi a ratat încã trei-patru
ocazii mari, singur cu portarul.

Execuþia serii a venit însã din partea fos-
tului “galactic”, Huntelaar. La 0-6, olan-
dezul a înscris cu un voleu din afara ca-
reului, cu bara transversalã, pe care Ca-
sillas doar l-a privit cu admiraþie. Dar
“sferturile” sunt ale Madridului.

Ce recorduri au bifat madrilenii, dupã
“mãcelul” de la Gelsenkirchen

Prin victoria de pe “Veltins Arena”, Real
a ajuns la 32 de meciuri la rând cu cel pu-
þin un gol marcat, record absolut în Ligã,
madrilenii devenind, totodatã, ºi prima

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

A arbitrat Howard Webb (Anglia).

Schalke 1-6 Real Madrid
Au marcat: Huntelaar 90+1 / Benzema 13, 57,

Bale 21, 69, Cr. Ronaldo 52, 89.

Fahrmann – Howe-
des, Matip, Santana,
Kolasinac (Fuchs 76) –
K. Boateng (Goretzka
59), Neustadter – Far-
fan (Obasi 72), Meyer,
Draxler – Huntelaar.
Antrenor: Jens

Keller.

Casillas – Carvajal,
Pepe, Ramos, Marcelo
– Modrici, X. Alonso
(Illarramendi 73), Di
Maria (Isco 68) – Bale
(Jese 80), Benzema, Cr.
Ronaldo.
Antrenor: Carlo

Ancelotti.

Chelsea a mai reparat blazonul ºifonat al
echipelor englezeºti în UCL, dupã înfrânge-
rile lui Arsenal, City ºi United, toate cu 0-2,
ºi chiar dacã n-a învins e favoritã la accesul
în “sferturi” dupã remiza înregistratã, mier-
curi, la Istanbul, 1-1 cu Galatasaray.

Turcii au început confruntarea de pe
malirile Bosforului „arestând” mingea, însã

echipã ce înscrie de ºase ori în deplasare
în fazele eliminatorii ale UCL, depãºind-o
pe Bayern Munchen, care înscria de cinci
ori pe terenul lui Sporting Lisabona, în
februarie 2009. În plus, oamenii lui Ance-
lotti au devenit prima formaþie spaniolã ce
puncteazã de atâtea ori pe pãmânt german,
de la înfiinþarea competiþiilor continentale.

Ancelotti: “A fost fantastic. Dacã vom
juca aºa, nu ne poate bate nimeni”

Tehnicianul Madridului, Carlo Ance-
lotti, exulta la finalul meciului cu Schal-

ke. Italianul s-a arãtat uimit de diferenþa
enormã de pe tabelã ºi, normal, s-a în-
trecut în laude la adresa jucãtorilor sãi:
“Am jucat perfect. A fost fantastic. Am
jucat ireal, ca o echipã adevãratã. Sunt
mândru de toþi jucãtorii mei. Dacã vom
juca aºa ºi în continuare, nu ne poate
bate nimeni. Am avut 3 oameni în atac
devastatori, dar ºi apãrarea s-a descur-
cat foarte bine. Trebuie sã jucãm serios
ºi în retur, sã respectãm fanii ºi adver-
sarul”, a spus Ancelotti, la conferinþa de
presã.

A arbitrat Carlos Velasco Carballo (Spania).

Galatasaray 1-1 Chelsea
Au marcat: Chedjou 65 / F. Torres 9.
Muslera – Eboue,

Chedjou, H. Balta (S.
Kaya 46), Telles – Haj-
rovici (Y. Kurtuluº 31),
F. Melo, S. Inan, Sneij-
der – B. Yilmaz, Drog-
ba (U. Bulut 80).
Antrenor: Roberto

Mancini.

Cech – Ivanovici,
Terry, Cahill, Azpillicu-
eta – Ramires, Lam-
pard – Schurrle (Obi
Mikel 67), Willian, Ha-
zard (Oscar 90+2) – F.
Torres (Eto’o 68).
Antrenor:  Jose

Mourinho.

Pace pe Bosfor
primele acþiuni s-au petrecut la poarta lui
Muslera. Goalkeeper-ul uruguayan s-a jucat
cu focul, deviind cu capul în corner lobul
lui Willian, iar la urmãtorul pericol cãuta deja
mingea în plasã.

În minutul 9, Torres a reluat letal din as-
sistul lui Azpilicueta. Primul gol al al echipe-
lor din Anglia în faza eliminatorie în acest an.
În rest, pânã la pauzã, tot Chelsea a ratat câ-
teva ºanse, tabela rãmânând nemodificatã.

Actul doi a început la fel, Galata cu pose-
sia ºi cinica Chelsea cu ocaziile. ªi cu deo-
sebirea cã Muslera a gãsit un reflex miracu-
los la ºutul aceluiaºi Torres. A continuat însã
altfel. Dupã ce bara l-a salvat pe Cech la
reluarea lui Selcuk Inan, din unghi închis,
“Cim Bom” a egalat la o fazã fixã: fundaºul

camerunez Chedjou din 6 metri, în admira-
þia lui Terry.

ªi a presat, dar liderul din Premier a re-
zistat, Cech scoþând de sub barã “racheta”
trimisã de Telles. Aprigul duel Mancini –
Mourinho ºi-a amânat sentinþa pentru retur.

Iatã ce s-a întâmplat ºi în celelalte
partide

Marþi: Olympiacos – Man. Unite 2-0,
Zenit St. Petersburg – Dortmund 2-4.

Sãptãmâna trecutã: Man. City – Barce-
lona 0-2, Leverkusen – Paris SG 0-4, Arse-
nal – Bayern Munchen 0-2, AC Milan – Atl.
Madrid 0-1.

Manºa secundã este programatã în 11/12
– 18/19 martie.

Selecþionerul Greciei, Fernando Santos, nu
îºi va reînnoi contractul cu Federaþia elenã,
scadent la finalul Cupei Mondiale din acest an,
competiþie la care Grecia a ajuns dupã o “du-
blã” de baraj cu România, 3-1 la Pireu ºi 1-1 pe
Arena Naþionalã”.

România ºi Grecia se vor întâlni ºi în prelimi-
nariile Euro 2016, cele douã fãcând parte dintr-
o grupã care le mai cuprinde pe Ungaria, Fin-
landa, Irlanda de Nord ºi Insulele Feroe.

ªtirea, anunþatã miercuri searã, a primit con-
firmarea ieri dimineaþã, când preºedintele Fe-
deraþiei elene de fotbal, Georgios Sarris, a ofi-
cializst faptul cã portughezul de 59 de ani nu
va mai fi selecþioner în viitoarea campanie de
calificare, cea pentru Euro 2016.

” Fernando Santos nu va mai fi selecþione-

Fotbal la Facultatea
de Drept ºi ªtiinþe Sociale

Astãzi, între orele 10 ºi 12, pe terenul de
sport din incinta Facultãþii de Drept ºi ªtiinþe
Sociale se vor desfãºura meciurile finale la
nivelul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj,
în urma cãrora se va desemna echipa care va
participa la etapa finalã a Cupei Universitãþii
Craiova pentru liceele Olteniei, competiþe ce
va avea loc în luna mai. Acþiunea se înscrie în
seria de activitãþi cuprinse în protocolul
semnat de Universitatea din Craiova ºi
Inspectoratele ªcolare Judeþene din Oltenia
ºi vizeazã o colaborare cât mai bunã între
instituþiile implicate, în vederea asigurãrii
calitãþii învãþãmântului preuniversitar din
regiunea Oltenia, cât ºi atragerea unui numãr
cât mai mare de studenþi din zona Olteniei la
Universitatea din Craiova.

Scãpãm de Santos! Selecþionerul
Greciei renunþã la post dupã CM

rul nostru dupã CM. Este evident cã el se bu-
curã în continuare de respectul nostru, în ciu-
da deciziei pe care a luat-o. I-am informat pe
membrii Consiliului de Administraþie al Federa-
þiei încã de asearã (n.r. miercuri). Prioritatea ime-
diatã a noastrã va fi, dupã finalul Mondialului,
sã gãsim un antrenor potrivit pentru echipa
naþionalã, care trebuie sã se califice fãrã pro-
bleme la Euro 2016”, a spus Sarris într-o confe-
rinþã de presã susþinutã ieri.

Santos a preluat naþionala Greciei în 2010,
imediat dupã Cupa Mondialã din Africa de Sud,
când l-a înlocuit pe Otto Rehhagel. A calificat
Grecia atât la Euro 2012, cât, aºa cum am notat
deja, ºi la CM 2014 ºi ar putea merge în Arabia
Sauditã, acolo de unde are o ofertã de 1,5 mili-
oane de euro pe an.

SPORT LA TV,  ASTÃZI  –
TRANSMISI I  ÎN DIRECT
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 20 14 6 0 46-13 48
Astra 20 14 3 3 48-19 45
Petrolul 20 11 8 1 30-12 41
Pandurii 20 11 4 6 41-24 34
Dinamo 20 9 5 6 29-18 32
FC Vaslui 20 8 6 6 21-15 30
CFR Cluj 20 7 8 5 26-21 29
Ceahlăul 20 7 7 6 20-19 28
Gaz Metan 20 7 6 7 23-22 27
Chiajna 20 7 4 9 23-28 25
ACS Poli 20 7 4 9 18-24 25
Năvodari 20 6 4 10 19-38 22
Oţelul 20 6 3 11 22-35 21
Viitorul 20 5 6 9 15-32 21
Botoşani 20 5 5 10 17-32 20
FC Braşov 20 3 6 9 19-27 17
„U” Cluj 20 4 5 11 17-35 17
Corona 20 2 4 14 14-34 10

6

5

4

LIGA I

Etapa a XXI-a
Viitorul – CFR Cluj – astăzi, ora 19 (Dolce 1)
U Cluj – Astra – astăzi, ora 20.30 (Digi 1)
ACS Poli – Săgeata – sâmbătă, ora 18 (Digi 1)
Steaua – Dinamo – sâmbătă, ora 21 (Digi 1)
FC Botoşani – FC Braşov – duminică, ora 14 (Digi 1)
Pandurii – Ceahlăul – duminică, ora 20 (Digi 1)
Corona – Concordia – luni, ora 18.30 (Digi 1)
Petrolul – Oţelul – luni, ora 20.30 (Dolce 1)
FC Vaslui – Gaz Metan – luni, ora 21.00 (Digi 1)

Antrenorul Ovidiu Stângă a
vorbit despre derby-ul cu ASA Tg.
Mureş, afirmând că un punc t nu
ar f i deloc  de neglijat, ţinând cont
de faptul că se întâlnesc cele mai
bune echipe din serie. „După in-
vestiţiile care s -au făc ut, CSU şi

Craiova a fost aproape să producă marea surpriză în
Balkan League, la Gan Ner, contra dublei câştigătoare a
competiţiei, Galil Giboa. După cele patru sferturi, scorul
era egal, 71-71, Petar Babic marcând de 3 puncte chiar
înaintea sirenei de final. Israelienii au început în forţă,
conducând constant cu 10-12 puncte diferenţă preţ de 3
sferturi. mai ales că Seals şi Bureau s-au accidentat şi au
evoluat destul de puţin. Ultimul parţial a fost însă jucat la
„a fi sau a nu fi” de alb-albaştri, care au revenit datorită
unui run de 11-0, încununat de aruncarea lui Babic. În
prelungiri, gazdele s-au impus categoric, începând cu
un 11-1. „Campioana entitre, Galil Gilboa, a învins SCM

Clasamentul
Balkan League

1. Levski Sofia 21 8 5
2. Galil Gilboa 20 8 4
3. SCM Craiova 20 6 8
4. Sigal Priştina 19 7 5
5. KB Peja 18 6 6
6. Kumanovo 18 6 6
7. Teodo Tivat 18 5 8
8. Botevgrad 17 6 5
9. KK Kozuv 17 4 9

Craiova a pierdut „over time thriller-ul” din Israel
Galil Gilboa – SCM U Craiova

85-78 (20-10, 18-19, 20-17, 13-25; 14-7)
Galil: Sims 26, Jackson 16, Tishman 10, Simchon, Douglass 6. Au intrat: Boynton 21, Younger,

Szuchman 4, Robinson jr. 2, Kazarnovski. Antrenor: Sharon Drucker.
Craiova: Sokk 15, Seals 4, Bureau 4, Căpuşan 6, Tyler 10. Au intrat: Popescu 7, Babic 10, Kovac

22, Gavrilă. Antrenor: Milan Nisic.
U Craiova într-un thriller cu overt time” notează site-ul
oficial al Balkan League, care evidenţiază prestaţiile lui
Kovac (5 coşuri de 3 puncte) şi Sokk (15 puncte, 5
assist-uri, 3 recuperări, 2 intercepţii – cel mai eficient
„legionar”), în timp ce Tyler a terminat cu 8 recuperări,
iar Popescu cu 7. Sims şi Jackson au intrat în double
double de la gazde, recuperând câte 10 mingi. În Liga
Balcanică, echipa lui Toma mai are de jucat în Sala Poli-
valentă cu Balkan Botevgrad (miercuri, de la ora 19) şi
cu Sigal Priştina. Până atunci, sâmbătă, de la ora 14,
craiovenii au un meci facil în deplasare, cu Timba Timi-
şoara, în Liga Naţională.

Trică, aproape să preia FCU Craiova
Eugen Trică este în pole position pentru a prelua FCU Craiova, după

ce Nicolo Napoli a fost demis, iar Ştefan Nanu a plecat la Constanţa.
Antrenorul care a părăsit UTA Arad şi a negociat cu Farul în iarna acesta
este tentat de a accepta oferta lui Adrian Mititelu. Trică a fost în 2010 în
postura de antrenor-jucător la echipa lui Mititelu, după suspendarea olan-
dezului Mark Wotte, dar a părăsit ulterior Bănia după un conflict cu
patronul. „Am trecut demult peste acel incident, acum mă bate gândul să
revin, mai ales că este vorba de Universitatea Craiova. Nu mă sperie
problemele clubului, sunt obişnuit de la UTA” a declarat Trică.

Stângă: „ASA e echipă
puternică, n-ar fi rău un egal”

Antrenorul de la CSU Craiova spune că un joc bun,
cu ocazii de gol, ar fi mărţişorul oferit

ASA sunt cele mai bune echipe din
serie, dar acest lucru trebuie ară-
tat ş i pe teren. Este un meci im-
portant, dar nu decis iv. ASA Târ-
gu Mureş s-a întărit foarte mult,
este o echipă puternică,  dar au şi
punc te slabe, de care vom încer-

ca să profităm. N’Doye este un
câştig pentru divizia a doua, pen-
tru nivelul la care se găseşte Târ-
gu Mureş ac um. Am avut infor-
maţii despre adversar, l-am stu-
diat, acum să vedem cât de bine
punem în prac tică ac este date.
Putem câştiga, dar nici egalul nu
ar f i rău,  orice punct este impor-
tant. Un joc bun,  cu ocazii de gol
ar fi Mărţişorul nostru pentru ziua
de 1 martie”. Stângă a vorbit şi
despre problemele de la FCU: „Ma-
tematic, ar f i bine pentru noi să
se retragă FCU din campionat,  fi-
ind c ă am pierdut 4 puncte în du-
bla cu ei, dar nu m-aş putea bu-
cura de ac est luc ru”. Stângă a
vorbit şi despre problemele de
efectiv: „Izvoranu are şanse zero
să evolueze sâmbătă, Adi Iones-
cu este bine din punct de vedere
medical, dar fizic nu es te sută la
sută. Pleşan se antrenează normal
şi există posibilitatea să joac e “.
Întrebat dac ă pe adresa clubului
a sosit vreo convocare pentru
Ferfelea înaintea disputei Româ-
nia – Argentina, Stângă a spus: Nu

am fost încă sunaţi de nea Piţi,
datoria mea este să-i antrenez pe
băieţi, să-i aduc la un nivel cât mai
bun. Dacă vor fi jucători de la Cra-
iova chemaţi la echipa naţională,
pentru noi va fi o mândrie“.

Sin şi Ganea cred într-o victorie
Jucătorii Universităţii Craiova

consideră că au forţa necesară
pentru a câştiga duelul cu ASA. Ieri
au vorbit despre meci jucătorii de
bandă ai lui Stângă, Sin şi Ganea.
„În prima etapă, cu Bistriţa, au fost
15.000 de oameni în tribune şi nu
am reuşit să câştigăm. Îmi doresc
ca sâmbătă să fie la fel de mulţi
suporteri, cu care să ne bucurăm
la final de victorie. În opinia mea
avem o echipă mult mai puternică
decât în prima parte a sezonului“,
a spus  Andrei Sin. Cristi Ganea
spune că echipa este pregătită pen-
tru victorie: „Este un meci impor-
tant pentru noi, mergem la victo-
rie, sunt trei punc te importante
puse în joc, dar meciul nu este de-
cisiv. Au jucători buni, s-au întărit
şi ei ca şi noi, dar soarta punctelor

va fi decisă pe teren. Îmi doresc
ca noi să fim cei care vom câştiga
sâmbătă“.

Ţinând cont că meciul se joacă
pe 1 martie,  toate doamnele şi
domnişoarele beneficiază de intra-
re liberă la partida dintre Universi-
tatea Craiova şi ASA Târgu Mureş.
Totodată, copiii până la vârsta de
14 ani vor avea acces liber pe sta-
dion, dacă sunt însoţiţi de un adult.

Ivan a marcat
pentru naţionala under 17

Într-un joc  amic al disputat
marţi, la Belgrad, echipele naţionale
de juniori sub 17 ani ale Serbiei şi
României au terminat la egalitate,
scor final 2-2. La pauză era 1-0
pentru tric olori, datorită golului
marcat de atacantul de la CS Uni-
versitatea, Andrei Ivan. Antrenorul
Constantin Gâlcă a folosit echipa:
Tordai - Vlad (Cazan), Nedelcu, C.
Manea, Panait (Cojocaru) - Pham,
Tilinger (Târcoveanu), Vălceanu,
Stoica (A. Manea) – A. Ivan, Pa-
trick Petre (Ghiunghiuş).


