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„Candidez la şefia PDL
din funcţia de premier”
une intitulată, „România Dreaptă – România
Puternică”. Evenimentul s-a desfăşurat la Filarmonia Oltenia, cu uşile închise, cu o prezenţă numeroasă din partea membrilor PDL Dolj.
Onorurile de gazdă au fost făcute de senatorul
Radu Berceanu, în calitatea sa de preşedinte al
Organizaţiei Judeţene a PDL Dolj precum şi de
prim-vicepreşedintele PDL Dolj, europarlamentarul Marian Jean Marinescu.
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Premierul Emil Boc s-a aflat ieri la Craiova,
însoţit fiind de ministrul Dezvoltării Regionale
şi Turismului, Elena Udrea, Ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, Ministrul
Transporturilor, Anca Boagiu, precum şi de câţiva parlamentari PDL. Emil Boc s-a aflat pentru
prima oară în Bănie de când este premier, iar
motivul s-a datorat doar prezentării moţiunii
sale, în calitate de candidat la şefia PDL, moţi-
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Cotidianul „Cuvântul Libertăţii” va prelua
anunţuri de mică şi mare publicitate pentru
cotidianul „România Liberă.”
Relaţii la telefon: 0251/412.552
Abonamente reduse cu 80%
pentru pensionarii craioveni
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“Populişti”
contra “realişti”

- Doctore, e la mine unul Popescu care susţine sus şi tare
că la noi a dispărut corupţia...
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Meci greu între consilierii PSD
şi cei PDL, în plenul de ieri. Pentru
că nu pot tranşa prin vot nici un
proiect de hotărâre, neavând majoritatea, aleşii social-democraţi au
încercat să negocieze la sânge cu
colegii democrat-portocalii revenirea la gratuităţile acordate pensionarilor pe mijloacele RAT Craiova.
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Încă un pedelist care
vrea comasarea
Spitalului de la Leamna
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Emil Boc,
la Craiova:

Ziua Arborilor,
celebrată prin
igienizarea pădurii
Bratovoieşti
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$

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 29 aprilie 2011-anunþat de BNR
1 EURO ...................... 4,0760 ............. 40760
1 lirã sterlinã............................4,5762....................45762

1 dolar SUA ................. 2,7449 ......... 27449
1 g AUR (preþ în lei) ... 134,6266 ...... 1346266
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În spaþiul Schengen
“prin noi înºine”?
D

espre înþelegerile premierului italian, Silvio Ber lusconi, cu preºedintele francez, Nicolas Sarkozy, prilejuite de cel de-al XXIX-lea summit franco-italian de la Roma, privind intenþiile lor, neîmpãrtãºite de Germania, de revizuire a tratatului
de liberã circulaþie Schengen “în circumstanþele
speciale actuale”, am scris în numãrul de ieri al
cotidianului nostru. Existã destulã neliniºte, ºi la
Paris, dar ºi la Roma, provocatã de fluxurile de
imigranþi dinspre Africa de Nord, în special tunisieni ºi egipteni. ªi fiindcã demersurile diplomatice au rostul lor, în pofida supãrãrii afiºate a preºedintelui francez, Nicolas Sarkozy, în aceastã
chestiune, ºeful diplomaþiei de la Paris, Alain Juppe, a fãcut o miºcare mai mult decât interesantã,
chiar dacã a trebuit sã pãºeascã cu maximã prudenþã în þãrile Africii de Nord: s-a deplasat mai întâi
în Egipt, la Cairo, ceea ce i-a cam deranjat pe tunisieni, dupã care a mers în Tunis, pentru un discurs
realist ºi sincer ºi un credit de vreo 450 milioane
euro, ceea ce în opinia jurnaliºtilor francezi, nu a
prea sensibilizat gazdele, marcate de ceea ce vãzuserã la Vantimillia, în Italia, unde s-a blocat circulaþia feroviarã… spre Franþa. Fireºte, Nicolas Sarkozy, precar poziþionat în sondaje, cu un an înainte de
alegerile prezidenþiale, cu destule mari probleme în
propriul partid, UMP, ºtie cã trebuie sã seducã electoratul francez cu ceva deosebit. Dar cu ce? Cu o
înduioºare de circumstanþã pentru accederea României în spaþiul Schengen, dupã refuzul categoric din
luna februarie, în nici un caz. Ar fi sinucidere cura-
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actualitate

MIRCEA CANÞÃR
tã. România nu conteazã în UE ºi nu are nimic de
spus în nici o privinþã. Nu este capabilã nici sã aspire fondurile bãneºti cuvenite, fiind, de altfel, în
situaþia unui contributor care mai mult plãteºte decât primeºte. Imaginea þãrii la nivelul UE este boþitã
serios, nu doar de cerºetori ºi þigani, prestaþia anoºtilor eurodeputaþi, dar, în egalã mãsurã, ºi prin ineficienþa demersurilor actualului ministru de Externe, Teodor Baconschi, mai nou apropiat pe linie
creºtin-democratã de tandra sa colegã de partid
Sorina Plãcintã. Spunea miercuri seara la TVR,
preºedintele þãrii, Traian Bãsescu, cã intrarea României în Schengen nu este “un obiectiv ratat, oricât s-ar bucura unii de eºec, cum s-ar fi bucurat ºi
de o intrare în derapaj, ca sã-ºi facã jocurile politice”. Cei la care s-a referit Traian Bãsescu cã “s-ar
bucura” sunt adversarii sãi politici, însã nu aceia
au deteriorat relaþiile cu Parisul, oricât am vrea sã
înþelegem “subtilitãþile” întregii poveºti. Chiar admiþând optimismul preºedintelui Traian Bãsescu,
faþã de deznodãmântul dezbaterii din 6 iunie din
Parlamentul European, ºi cea a Consiliului JAI, din
9 iunie, înþelegerile convenite de Silvio Berlusconi
ºi Nicolas Sarkozy nu sunt doar de suprafaþã. Cum
am putut aduce relaþiile Bucureºtiului cu Parisul, în
faza actualã, de realã ambiguitate, iatã o întrebare
delicatã, la care rãspunsul nu este deloc uºor de
dat. Deocamdatã Parisul are multe griji, ºi ne îndoim cã ultima dintre ele este... Bucureºtiul. Practic nu suntem luaþi în seamã, dupã ce am avut un
statut de invidiat, ºi nu mai detaliem amintirile.

moderat
ploaie
ploaie
ploaie

FMI: Alegerile din 2012, cel
mai mare pericol pentru
reforma din România

Cel mai mare pericol pentru continuarea reformelor asumate de România faþã
de instituþiile internaþionale este reprezentat de alegerile din
2012, întrucât Guvernul ar putea renunþa la unele dintre
acestea pe motiv cã a
fost depãºitã criza ºi
economia revine pe
creºtere, apreciazã
reprezentanþii FMI.
„Trebuie sã fim realiºti cã în momentul în care economia începe sã
îºi revinã cei din sfera politicã vor
începe sã spunã: «S-a terminat cu
criza, hai sã o lãsãm mai moale cu
reformele»”, au afirmat surse
apropiate discuþiilor dintre autoritãþi ºi delegaþia FMI. Anul viitor
vor avea loc atât alegeri locale, cât
ºi parlamentare. FMI cere autoritãþilor sã accelereze procesul prin

care vor fi stabilite ce acþiuni trebuie luate în ceea ce priveºte companiile de stat, respectiv privatizarea, închiderea sau restructurarea
acestora. Discuþiile cu delegaþia
FMI se vor axa pe 18 companii. O
misiune comunã a FMI, Comisiei
Europene ºi Bãncii Mondiale se aflã
la Bucureºti, în perioada 27 aprilie-9 mai, pentru prima evaluare a
noului acord.

Mama lui Botiº, cooptatã ºi ea în Sebastian Lãzãroiu, eliberat din
activitatea de formare profesionalã funcþia de consilier prezidenþial
Mama fostului ministru al Muncii, Ioan Botiº, a fost asociatã
cu soþia acestuia într-o firmã pentru recalificarea forþei de muncã, înfiinþatã în anul 2005, când Botiº era de un an director executiv al AJOFM Bistriþa-Nãsãud, iar societatea a fost înregistratã
tot la domiciliul acestuia, scrie „Q Magazine”. Debutul mamei lui

Ioan Botiº în activitãþile de selecþie ºi plasare a forþei de muncã sa produs în 2005, când fiul sãu deþinea deja de un an funcþia de
director executiv al AJOFM Bistriþa-Nãsãud. Mama viitorului ministru, Ana Botiº, s-a asociat cu nora sa, Ligia Botiº, în firma
Centrul de angajare ºi recalificare Eurotehnologic SRL.

Presedintele Traian Basescu a semnat, ieri, decretul de eliberare din funcþia de consilier prezidenþial a lui Sebastian Lãzãroiu, raporturile de muncã ale acestuia cu Administratia
Prezidenþialã urmând sã înceteze, începând cu data de 1 mai,
prin acordul parþilor, potrivit Preºedinþiei.

Liderul PDL Arad, contract de 1 milion
de lei cu Ministerul Educaþiei
ªansa i-a surâs din nou
ºefului PDL Arad, Gheorghe
Seculici. Firma unde acesta este
acþionar a încheiat un contract
de un milion de lei cu Ministerul
Educaþiei. Potrivit ziarului Ring,
fostul vicepremier va realiza,
pentru ministerul condus de
Funeriu, proiecte pentru 17
grãdiniþe noi.
Nu este pentru prima oarã
când firma unde Gheorghe
Seculici este acþionar câºtigã
contracte generoase cu statul.
Potrivit ziarului Ring, în 2005,
firma Proiect Arad SA a primit
19 contracte fãrã licitaþie de la
Consiliul Judeþean ºi de la
Primãria Aradului, condusã de
ginerele lui Seculici, Gheorghe
Falcã. Contractul câºtigat acum
de firma liderului PDL cu
Ministerul Educaþiei este finanþat

atât din bani de la Guvern, cât ºi
dintr-un împrumut fãcut la
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.
Contactat telefonic Gheorghe
Seculici a declarat cã nu a ºtiut
nimic pânã acum despre acest
contract: „Nici nu am ºtiut cã
participã colegii mei. E vorba de
patru absolvenþi, de patru
arhitecþi foarte buni, care au
participat ºi au câºtigat ºi
concursuri internaþionale ºi, în
primul rând, cred cã este o
jignire pentru ei. Dacã, întâmplãtor, sunt acþionar la aceastã
firmã, asta nu înseamnã cã
trebuie bãlãcãritã activitatea
unor tineri chiar foarte talentaþi”. Gheorghe Seculici este
socrul lui Gheorghe Falcã,
primarul Aradului, ºi finul lui
Traian Bãsescu.
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Costel Tulitu a fãcut ce ºtie mai bine:
l-a turnat pe Nicolae Giugea la minister
MIRCEA CANÞÃR

Primarul Bechetului, Costel Tulitu, încã zburdã liber,
dupã toate potlogãriile cu bani publici sãvârºite la locul
sãu de muncã, pentru care a adus, cu ceva timp în urmã,
pe malul Dunãrii, procurorii DNA - Serviciul Teritorial
Craiova, de au ridicat o paporniþã de acte administrative. S-a dat bolnav o vreme, potrivit obiceiului, dupã
care, tiptil-tiptil, ca pe vremuri, când lucra cu spor la
Securitatea din Braºov ºi sifona bazaconii, s-a întors la
borcanul cu miere. Încã dulce. Înconjurat de câþiva acoliþi
de nãdejde, din rândul consilierilor locali, cu care face
ºi desface jocuri lucrative, Costel Tulitu trage nãdejdi
mari, deºi l-a „pãrãsit” tutorele, fostul reprezentant al
Guvernului în teritoriu, iar locotenentul acestuia, Eugen
Marinescu, nu se simte nici el prea bine dupã cum se
aratã. Ce-au fãcut împreunã, „alba-neagra” cu avizele
de legalitate pe dubioase hotãrâri de consiliu local, nu e
doar un semnal rãtãcit prin presã, peremptoriu probat,

ºi deloc perisabil ca atâtea altele, e o realitate indubitabilã. Mai deunãzi, primarul Bechetului, Costel Tulitu, vãzând cã n-are trecere, ca pânã mai recent, la noul prefect Nicolae Giugea, a fãcut ceea ce ºtie mai bine: l-a
turnat la secretarul de stat pentru relaþia cu prefecturile
din MAI. Cã nu primeºte avize de legalitate, aºa cum ar
dori, pe hotãrârile de consiliu local, toate în neregulã. ªi
toate concepute pe viziunea sa „de jurist”. Nu tupeul ºi
insolenþa îi lipsesc lui Tulitu de la Bechet, pe-ãstea le
are în inflaþie, ci altceva, dar n-are rost un comentariu
în acest sens. Chestiunea în discuþie cu acest ales local,
sistematic în derapaj administrativ, cu zilele de mandat
numãrate, este alta: convingerea lui mãrturisitã cã poate
ieºi basma curatã din toate matrapazlâcurile în care este
vârât pânã în gât. Fireºte, nu-i mai saltã inima în piept,
când se apropie de Bechet, cum delira lãutãreºte pe la
toate chiolhanurile de pominã, de pe malul Dunãrii, cã

asta ºtie mai bine, acompaniat de balaoacheºi, ºi încearcã
acum compromisuri de tot felul. Dar, chiar dacã timpul
trece, faptele rãmân, spre a fi procesate unde trebuie.
Fiindcã Tulitu de la Bechet a dat fãrã sã mai fie nevoie
cea mai sugestivã definiþie a „tunului”: o loviturã scurtã, care bubuie în pântecele bugetului, fãcând gaurã dupã
gaurã, una de peste 800 de milioane de lei. Bani ridicaþi
personal din Trezoreria oraºului, destinaþi ameliorãrii unei
pajiºti pentru crescãtorii de animale. ªi, fireºte cã a
„ameliorat” pajiºtea respectivã, în absenþa oricãrui proiect, din moment ce singura lucrare concretã a fost aceea
cã a urinat pe ea dupã lãsarea întunericului. De n-a mai
crescut nici iarba. Înrolat în clientela politicã portocalie, Costel Tulitu din Bechet a sifonat bani publici cât a
putut. Banii nu s-au terminat, de ronþãit câte ceva ar
mai fi, dar au apãrut belelele. Care nu vor trece cum
vrea el. Sigur, nici cum vor alþii.

Abonamente reduse cu 80% pentru pensionarii craioveni

“Populiºti” contra “realiºti”
Meci greu între consilierii PSD ºi cei PDL, în plenul de ieri.
Pentru cã nu pot tranºa prin vot nici un proiect de hotãrâre,
neavând majoritatea, aleºii social-democraþi au încercat sã negocieze la sânge cu colegii democrat-portocalii revenirea la gratuitãþile acordate pensionarilor pe mijloacele RAT Craiova. Au
luptat pe toate fronturile, uzând de toate armele ºi apelând pânã
ºi la rugãminþi directe, dar au sfârºit prin a fi acuzaþi cã practicã
un populism minor.
Consilierii PSD au început prin a cere vicenariu. Pe un ton ferm, el
primarului Mãrinicã Dincã sã explice de ce mua spus cã municipalitatea
nicipalitatea nu acceptã solicitarea RAT Craiova,
nu se atinge de acei bani
prin care se cere o subvenþie de 100% pentru
nici mãcar pentru pensipensionari, ºi nu 80% cât se regãseºte în proieconari. “Voi fi primul ºi cel mai înverºunat advertul de hotãrâre pe care urmau sã-l voteze. “Subsar al mutãrii banilor de la investiþii la consum.
venþia de 80% nu rezolvã problemele pensionaEconomiile din investiþii merg tot în investiþii ,
rilor ºi chiar RAT Craiova a cerut reducere de
fãrã excepþie, pânã la sfârºitul anului”, a afirmat
100%. Nu înþeleg de ce nu suntem de acord cu
Dincã precizând cã nici aceste subvenþii nu vin
solicitarea regiei?”, a deschis ºirul întrebãrilor
din suprimarea unor investiþii, ci din încasãri.
consilierul PSD, Virgil Boboc, fost director al
Alesul PSD, Bianca Predescu a marºat
RAT Craiova. În replicã, Mãrinicã Dincã i-a spus
pe panta juridicã
cã regia are tot interesul sã cearã cât de mulþi
bani, “dar asta nu înseamnã cã trebuie sã-i ºi
Numai cã social-democraþii nu s-au lãsat itidãm”. La scurt timp, consilierul Gheorghe Nemidaþi de tonul ferm al viceprimarului Mãrinicã
delescu a venit cu o propunere concretã, cerând
Dincã. Alesul PSD, Bianca Predescu a încercat
de la bun început ca pensionarilor sã li se dea
sã negocieze ca propunerea lui Gheorghe Nedreptul sã circule gratuit prin oraº, în funcþie de
delescu sã fie inclusã ca amendament la procuantumul pensiilor.
iectul de hotãrâre. “Ar fi bine dacã ar scade
plafonul de pensie la 600 de lei ºi atunci se poaNedelescu vine cu gratuitãþile
te acorda o subvenþie de 100%. Propun acest
Pentru cã a primit un rãspuns negativ, Nedeplafon pentru cã oricum cele mai multe solicilescu a insistat sã se meargã pe aceastã variantã,
tãri din partea acestei categorii de pensionari au
prezentând ºi douã surse din care pot fi traºi
venit”, a spus consilierul Predescu. Cum însã
bani necesari pentru plata acestor facilitãþi. El iDincã nu a fost de acord ca proiectul sã inclua sugerat lui Dincã sã se foloseascã de banii care
dã acest amendament, social-democraþii au forau venit din cele douã recificãri bugetare. “Deºi
þat nota cerând sã fie fãcuþi “populiºti”, dar mãnu am vrut, vã mai dau încã un exemplu de unde
car sã le treacã propunerea. “Populismul e ca o
am putea încã o sursã. A fost o anumitã sumã
anatemã, fugim toþi de el. Lãsaþi sã fim noi, cei
pentru asfaltare, dar am vãzut cã s-a adjudecat
de la PSD, dar dumneavoastrã abþineþi-vã de la
licitaþia la preþul din 2008 ºi 2009, deci la un preþ
acest proiect ºi vã asigurãm cã ne asumãm noi
mai mic. Prin urmare, de aici ar putea fi luaþi
aceastã anatemã. Þinem ºi noi de amendamenniºte bani”, a insistat Gheorghe Nedelescu. Pentul acesta”, a spus, la rândul lui, ºi consilierul
tru a doua oarã, Dincã a remontat ºi acest scePSD, Constantin Rãducãnoiu.

Marinescu ar vrea sã fie ºi el întreþinut

Democrat-liberalii au simþit nevoia sã-l ajute
pe viceprimarul Mãrinicã Dincã, deºi acesta nu
dãdea semne cã ar fi cedat la asaltul convingãtor
al social-democraþilor. “În nici un caz nu voi fi
de acord sã mai acordãm vreodatã o gratuitate
totalã pensionarilor pentru cã le ºtiu defectul, îºi
cumpãrã foarte mulþi deºi nici nu le folosesc. Ca
atare, nu trebuie sã facem experimente pe ce am
testat ºi anul trecut”, a spus pe un ton tranºant
consilierul PDL, Dan Cherciu. ªi mai dur, alesul

Nicolae Marinescu, s-a declarat cã e total împotrivã ca pensionarii sã se plimbe fãrã sã plãteascã pe mijloacele de transport în comun. “Nici
acum ºi nici în viitor nu voi vota gratuitate pentru toþi pensionarii. Dacã e aºa atunci vreau gratuitate ºi pentru întreþinerea mea, sã mi se plãteascã pentru consumul de apã, gaze, electricitate”, s-a revoltat acesta. Marinescu ºi-a susþinut cauza spunând cã oraºul este sufocat de
maºini ºi cã autoritãþile ar trebui sã se gândeascã
sã modernizeze reþeaua de transport.

Dincã se fereºte sã nu cadã-n gropa
cu datorii

Dincã ºi-a motivat proiectul care prevede o
creºtere a subvenþiei de la 50% la 80%, ºi nu la
100%, cu faptul cã, deocamdatã, bugetul nu e
suficient de refãcut ca sã suporte gratuitãþile pentru pensionari. Viceprimarul Craiovei spune cã nu
vrea sã se ajungã ca anul trecut când 35.000 de
pensionari ºi-au procurat abonamente, lãsând o
gaurã de 2,5 milioane de euro. “Cred cã sunt foarte
mulþi craioveni cu venituri de 800 de lei care nu
primesc nici o facilitate la transport, dar ne-am
gândit cã pensionarii, fiind bãtrâni, mai sunt ºi
bolnavi ºi trebuie sã dea o parte din aceastã pensie
pe medicamente, ca atare trebuie sã fie ajutaþi.
Dar nu ne putem permite mai mult de 1 milion de
lei pe lunã pentru pensionari. Este o sumã importantã ºi realistã pe care putem sã o acoperim”, a
declarat Dincã. În opinia acestuia, nu sunt pãcãliþi
nici pensionarii ºi nici regia. “Trebuie sã-i tratãm
cu toatã seriozitatea, sã nu-i dezamãgim. Eu dacã
aº fi pensionar aº fi frustrat pentru cã ceea ce
câºtig acum nu ºtiu dacã o sã-l mai am mâine”, a
menþionat viceprimarul Mãrinicã Dincã.
În urma votului de ieri, pensionarii care au
pensii de pânã la 800 de lei primesc subvenþie
de 80% la achiziþia abonamentelor, iar cei care
au o pensie mai mare de 800 de lei, obþin o
facilitate de numai 50%.
LAURA MOÞÎRLICHE

V inietele mai
stau o turã
Deºi se anunþa un vot cu
scântei, a cãrui primã reprizã
se consumase deja cu o zi înainte la întâlnirile pe comisii,
consilierii municipali nu au mai
apucat sã-ºi exprime votul pe
tema vinietele pentru parcare.
Proiectul a fost retras ieri de
pe ordinea de zi a ºedinþei
chiar de cãtre reprezentanþii
Primãriei, cei care l-au ºi conceput, fãrã a mai apuca sã fie
mãcar lecturat. “Am retras
proiectul de hotãrâre pentru cã
mi se pare cã e vãzut mai mult
ca o chestiune de constrângere a populaþiei de cãtre unii
dintre consilierii de aici. Ori noi
dorim sã punem un semn de
egalitate între toate categoriile de ºoferi, adicã sã plãteascã ºi cei care au maºinile înmatriculate în Bulgaria sau în
alte þãri, dar se servesc de locurile de parcare din Craiova”,
a precizat viceprimarul Mãrinicã Dincã. Interpelat pe parcursul ºedinþei cu privire la
acest subiect, Dincã a declarat cã municipalitatea nu se
gândeºte deocamdatã sã renunþe la viniete, care vor fi
folosite cu siguranþã în acest
an, dar cã e posibil sã meargã
ºi mai departe, la taxarea pe
bazã de parcometre, în mãsura în care autoritãþilor vor
scoate bani pentru dotarea cu
astfel de instrumente. Dupã
votarea regulamentului ºi distribuirea vinietelor, autoritãþile susþin cã se gândesc sã mai
facã încã un pas în sensul închirierii cãtre locatari a parcãrilor din faþa blocurilor. Consilierul liberal, Pavel Badea, a
insistat ca municipalitatea sã
meargã pe varianta constituirii unei societãþi comerciale
care sã se ocupe de administrarea locurilor de parcare,
propunerea acestuia fiind
respinsã. (L.Moþîrliche)
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“Mioriþa” olteneascã:
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Poliþiºtii ºi procurorii doljeni au avut de-a face cu varianta olteneascã a baladei “Mioriþa”.
Ciobanul “din poveste” omorât pentru oile sale a ajuns motiv de dosar penal la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj. Asta pentru cã, dupã o anchetã complexã, care a durat mai bine de un
an, poliþiºtii craioveni de investigaþii criminale au reuºit sã-i reþinã pe cei care în luna martie a
anului trecut au omorât un cioban vâlcean, care lucra la o stânã din comuna doljeanã Teslui ºi
i-au furat oile. Cei doi, de 24 respectiv 16 ani, ciobani ºi ei, dar ºi hoþi de animale, sunt dintr-o
comunã din judeþul Olt ºi au ajuns acum în arestul IPJ Dolj împreunã cu cel cãruia i-au dat oile.
Cazul a fost prezentat pe larg,
ieri, în cadrul unei conferinþe de
presã la care au participat purtãtorul de cuvânt al Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, procuror Magda Bãdescu, ºeful Serviciului de Investigaþii Criminale
din cadrul IPJ Dolj, comisar-ºef
Cristi Ciocoiu ºi purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, agent Amelia
Cãprin.

Cristi Ciocoiu

Astfel, în urmã cu mai bine de
un an, pe 25 martie 2010, poliþiºtii au fost anunþaþi despre faptul
cã într-o zonã cunoscutã ca “Pãdurea de Salcâmi”, de pe raza comunei Teslui, a fost gãsit un cioban omorât în bãtaie, mai exact
cu capul fãcut zob dupã ce primise mai multe lovituri cu o bâtã.
S-a stabilit cã este vorba despre
Ion Rambela, de 49 de ani, din
judeþul Vâlcea, angajat ca cioban
la stâna de la Teslui, numai cã,
din cele 84 de oi pe care le îngrijea acesta, oamenii legii n-au mai
gãsit decât un miel pus într-o plasã agãþatã într-un pom. La momentul respectiv cauza a fost înregistratã în evidenþele celor comise de autori necunoscuþi, fiind
demaratã o anchetã care a durat
mai bine de un an, pentru stabilirea autorilor. “Fapta s-a comis
într-o zonã izolatã, astfel cã ancheta s-a derulat foarte greu. Nu
am avut martori sau alte mijloace de probã, astfel cã cercetãrile
au avansat pas cu pas. Þinând
seama de relieful din zonã, pentru cã victima pãºtea oile într-o
vale unde se ajunge foarte greu
cu orice mijloc de transport, ne-

am gândit cã cel mai simplu pentru autori era sã plece pe jos, cãtre judeþul Olt. Numai cã a fost
dificil sã-i identificãm ºi sã probãm activitatea infracþionalã. Au
fost angrenate foarte multe forþe,
s-a discutat cu foarte multe persoane ºi, în cele din urmã am reuºit sã stabilim cine sunt autorii”,
ne-a explicat comisarul-ºef Cristi
Ciocoiu, ºeful Serviciului de Investigaþii Criminale din cadrul IPJ
Dolj, care a adãugat cã ancheta a
fost numitã, neoficial, “Mioriþa”.

ªi-au supravegheat victima
mai multe zile

“În urma anchetei s-a stabilit cã
Adrian Ivaºcu, de 24 de ani, împreunã cu un alt tânãr, în vârstã
de 16 ani, tot ciobani, ambii din
comuna Cezieni, judeþul Olt, care
se învecineazã cu localitatea Teslui, s-au hotãrât sã fure oile de care
avea grijã victima. Anterior comiterii faptei aceºtia au supravegheat
zona mai multe zile ºi au vãzut cã
dupã-amiaza ciobanul rãmâne singur. Pe 25 martie 2010 s-au dus
hotãrâþi sã fure oile, au intrat în
conflict cu ciobanul, iar Ivaºcu ia aplicat mai multe lovituri cu o

Dinel Nuþu fost Staicu
a ajuns în România
Dinel Nuþu fost Staicu, prins de poliþiºtii
din Ungaria în urmã cu mai bine de o sãptãmânã, a ajuns, ieri, în România, fiind introdus în arestul IPJ Bihor, de unde urmeazã sã
ajungã la Bucureºti. Potrivit unui comunicat
al Poliþiei Române, Dinel Nuþu “urmãrit internaþional pentru complicitate la abuz în
serviciu prin îngrãdirea unor drepturi ºi abuz
în serviciu contra intereselor publice, a fost
adus de poliþiºtii ungari pânã la Punctul de
Trecere a Frontierei Borº, dupã care a fost
preluat de o escortã a Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Bihor”. Escorta l-a preluat în jurul orei 13.00, acesta fiind introdus

în arestul IPJ Bihor, de unde urmeazã sã fie
dus, tot sub escortã, pânã la Bucureºti.
În urma schimbului de date ºi informaþii
suplimentare prin intermediul Birourilor SIRENE, dintre autoritãþile de aplicare a legii din
România ºi Ungaria, ºi a cooperãrii directe,
poliþiºtii maghiari l-au depistat, pe 19 aprilie
a.c., pe raza localitãþii Mako, din Ungaria, pe
Dinel Nuþu, de 54 de ani. Pe numele acestuia
fusese emis un mandat european de arestare,
fiind condamnat la 7 ani de închisoare pentru
sãvârºirea infracþiunilor de complicitate la abuz
în serviciu prin îngrãdirea unor drepturi ºi
abuz în serviciu contra intereselor publice.

bâtã în cap. Au plecat cu cele 84
de oi cãtre judeþul Olt ºi i le-au dat
lui Cristinel Bãdescu, de 26 de ani,
tot din Olt, ca sã le vândã, spunându-i ºi modul în care au intrat
în posesia lor. Bãrbatul a vândut,
la rândul sãu oile, în judeþul Teleorman”, a declarat purtãtorul de
cuvânt al Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, procuror Magda
Bãdescu. Cei trei tineri s-au ales
în urma crimei cu … 4.000 de lei.
Atât au obþinut pe oi, deºi valoarea
lor era mult mai mare, dupã cum
au precizat oamenii legii.
Ieri, poliþiºtii Serviciului de Investigaþii Criminale au descins în
comuna Cezieni ºi i-au ”sãltat” pe
cei trei tineri. În timpul audierii,
aceºtia au povestit cum s-a întâmplat totul ºi chiar le-au explicat

poliþiºtilor cã victima, ciobanul din
Vâlcea, þinea un miel în braþe când
au tãbãrât pe el, ºi cã ei au pus
mielul în plasa gãsitã de poliþiºti
agãþatã în copac. Cei trei au fost
prezentaþi Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj ºi apoi instanþei, pe
numele lor fiind emise mandate de
arestare preventivã. În sarcina lui
Adrian Ivaºcu s-a reþinut comiterea infracþiunilor de omor deosebit de grav ºi tâlhãrie, Florin D.,
tânãrul de 16 ani este acuzat tot de
tâlhãrie, în timp ce în sarcina lui
Cristinel Bãdescu s-a reþinut infracþiunea de tãinuire. De altfel,
Bãdescu are antecedente penale
pentru infracþiuni cu violenþã ºi
împreunã cu Ivaºcu mai este cercetat de poliþiºtii din Olt pentru
furturi de animale.

Victor Piþurcã, audiat la DNA Craiova
Fostul manager al Universitãþii Craiova,
Victor Piþurcã, s-a prezentat ieri dimineaþã,
în jurul orei 10.00, la sediul DNA – Serviciul Teritorial Craiova. Acesta a petrecut
aproximativ o orã ºi jumãtate la discuþii cu
procurorii craioveni anticorupþie, la ora
11.30 pãrãsind clãdirea. Potrivit reprezentanþilor DNA Craiova, fostul selecþioner al
naþionalei de fotbal a fost chemat din pricina unei plângeri depuse de Adrian Mititelu
împotriva sa, în care susþine cã Piþurcã l-a
înºelat la încheierea unui contract. Procurorii spun cã se fac verificãri în acest moment ºi cã nu s-a început urmãrirea penalã
împotriva acestuia. “Victor Piþurcã a fost
invitat pentru a se lãmuri o plângere depusã de Adrian Mititelu împotriva sa, cu privire la rezilierea unui contract din toamna
anului trecut. În plângerea respectivã Adrian Mititelu susþine cã ar fi fost indus în
eroare ºi cã i s-ar fi produs astfel un prejudiciul de peste un milion de euro, din cauza
acestei valori cauza fiind de competenþa
DNA. Nu s-a început urmãrirea penalã faþã
de Victor Piþurcã, se fac doar acte premergãtoare de cercetare”, ne-a declarat primprocurorul Serviciului Teritorial Craiova al
DNA, Cristina Scarlat.
Adrian Mititelu, patronul Universitãþii
Craiova se aflã în conflict cu Piþurcã, pe
care l-a demis de la echipã, la începutul
acestui an, în urma unor neînþelegeri
financiare.
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Încã un pedelist care vrea
comasarea Spitalului de la Leamna
Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, naºte
pasiunii nebãnuit. Mai întâi fostul director Cornel Ivan, când toatã lumea cerea Ministerului
Sãnãtãþii sã nu desfiinþeze spitalele, a venit în
întâmpinarea comasãrii, reuºind sã convingã mai
mulþi angajaþi sã semneze un tabel prin care declarau cã sunt de acord cu aceastã mãsurã. 74 de
angajaþi au fost atraºi în curs, semnând un tabel
trimis Ministerului Sãnãtãþii, având antetul CJ
Dolj pe ele, folosit în mod fraudulos de Cornel
Ivan ºi acoliþii sãi din spital. Când toate semnalele erau cã aceastã unitate nu va mai fi comasatã,
în ºedinþa CJ Dolj, de ieri, a venit Ileana ªerban
ºi a aruncat iarãºi ideea comasãrii Spitalului de
Pneumoftiziologie Leamna.
Punctul de pe ordinea de zi al
ºedinþei, de ieri, care a stârnit reacþia consilierul judeþean PDL
Ileana ªerban, se referea la
“aprobarea rectificãrii bugetului
de venituri ºi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2011”. Mai exact, Spitalul de Pneumoftiziologie Leam-

40%, vã daþi seama ce rãmâne
pentru utilitãþi, nici mãcar pentru astea nu le ajung bani, în
condiþiile în care Spitalul de la
Leamna este de Pneumoftiziologie ºi dacã nu vom reuºi sã-l
unim cu celelalte spitale, începând de la 1 iunie o sã devinã
sanatoriu, spital de boli cronice,

transformarea Spitalului în sanatoriu, atât timp cât noi, în calitate de angajaþi, nu deþinem nici o informaþie. De
curând a venit un reprezentat al organizaþiei mondiale a sãnãtãþii ºi a spus
cã suntem peste Institutul
de Pneumoftiziologie. Nu
cred cã ar avea cineva intenþia sã transforme un
spital de pneumoftiziologie
fanion în România, într-un
sanatoriu. Nu avem astfel
de informaþii, iar eu spun
cã spitalul funcþioneazã în
condiþii optime cu finanþarea de acum. Vor fi probleme în cazul în care se
vor face presiuni ca finanþarea sã scadã, în urma
unor alte negocieri”

Un act adiþional impus
de Casa de Asigurãri de
Sãnãtate tuturor spitalelor

na a solicitat printr-o adresã
rectificarea bugetului de venituri
ºi cheltuieli pe anul 2011, având
în vedere majorarea cu suma de
1056 mii lei a veniturilor ºi cheltuielilor estimate a se realiza din
servicii medicale conform actului adiþional la contractul numãrul 241/2010 încheiat cu Casa
de Asigurãri de Sãnãtate Dolj.
Ileana ªerban s-a lansat într-o
explicaþie nãucitoare, referitoare la sumele care nu ar acoperi
toate costurile ºi cã ar fi mai bine
ca acest spital sã fie comasat.
“Vom fi cu toþii de acord ca spitalul de la Leamna sã-ºi prindã
în buget banii pe douã luni care
sunt veniþi pe servicii de la Casa
de Asigurãri de Sãnãtate. Dar
aceastã sumã de 1.056 reprezintã planul de servicii pe douã luni,
asta înseamnã 528 lei pe lunã,
dintre care salariile reprezintã

iar atunci o sã fie ºi mai prost
plãtit decât în momentul de faþã.
ªtim foarte bine câte eforturi sau fãcut pentru spitalul de la
Leamna ºi ar fi pãcat sã transformãm acest spital pe care cei
care erau Direcþia de Sãnãtate
publicã au fãcut eforturi în 2000
sã-l transforme din spital de cronici în spital pneumoftiziologie.
Ar fi pãcat sã pierdem un lucru
pentru care s-au fãcut eforturi
ºi care ar avantaja un alt spital,
indiferent oricare ar fi el.”

“Spitalul de la Leamna peste
Institutul de Pneumoftiziologie”

Primul replicã la propunerea
neaºteptatã a Ilenei ªerban a venit din partea consilierului judeþean Florin Mituleþ, angajat al spitalului cu pricina: “Nu ºtiu de
unde are doamna Ileana ªerban
aceastã informaþie privind

Prezent în sala de ºedinþe, directorul Spitalului de
Pneumoftiziologie Leamna a
confirmat cele spuse de colegul sãu Florin Mituleþ, ba
mai mult decât, a punctat
faptul cã proiectul de pe ordinea de zi nu are nici o legãturã cu comasarea sau a
spitalului pe care îl conduce, ci este legat de un act adiþional de impus de Casa Asigurãri de Sãnãtate Dolj tuturor unitãþilor medicale. “În
luna aprilie ºi mai am fost
informaþi cã trebuie sã semnãm un act adiþional cu Casa
de Asigurãri de Sãnãtate, privind contractul pe anul pe
2010, act adiþional în care sa impus practic o sumã tuturor spitalelor, nu numai
celui de la Leamna. Din totalul de cazuri care sunt

preluate ºi rezolvate de cãtre spitalul de la Leamna, aproximativ
40% sunt finanþate prin acest act
adiþional”, a explicat directorul
Spitalului de Pneumoftiziologie
Leamna dr. Marius Matei.

“Vom face tot ceea ce este
legal pentru a ne pãstra
spitalele”

Este cunoscut faptul cã salariaþii spitalului considerã inoportunã modificarea statutului actual al unitãþii ºi comasarea cu o
altã unitate sanitarã, pe considerentul cã unitatea are personalitate juridicã independentã din
1927 moment al înfiinþãrii ca Sanatoriu TBC cu un numãr de 205
paturi în prezent unitatea având
un numãr de 154 de paturi cu
îndeplinirea standardelor de suprafaþã la nivelul saloanelor, finanþarea fiind asiguratã independent prin contract de prestare
servicii medicale cu CAS Dolj în
limita protocoalelor terapeutice

dar ºi a limitãrii plafonului la fondul de salarii în limitele stabilite
de Legea 95/2006 cu modificãrile ulterioare. Investiþiile Consiliului Judeþean Dolj în Spitalul de
Pneumoftiziologie Leamna sunt
considerabile, iar preºedintele Ion
Prioteasa face eforturi considerabile ca aceastã unitate spitaliceascã sã nu fie comasatã. “Þinem foarte mult la cele douã spitale, cel de la Leamna ºi cel de la
Dãbuleni ºi pentru cã am fãcut
investiþii foarte mari. Dacã putem
sã îndepãrtãm de noi ceea ce s-a
petrecut în þarã ºi sã ne pãstrãm
spitalele aºa cum sunt ele, vom
face tot ceea ce este legal ºi vom
merge înainte. Deocamdatã vorbim doar despre buget”, a concluzionat Ion Prioteasa. Proiectul de hotãrâre a fost votat de
consilierii judeþeni, dar rãmâne
totuºi întrebarea: cum pot unii
sã vinã cu asemenea propuneri
uluitoare, fãrã a þine cont de absolut nici un criteriu?
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Doljul, ferit de rujeolă
După ce mai multe ţări din Uniunea Europeană sau confruntat cu o creştere semnificativă a numărului de cazuri de rujeolă, medicii epidemiologi din
Temeri au apărut după ce Organizaţia
Mondială a Sănătăţii a transmis un avertisment cu privire la circulaţia virusului rujeolei din Franţa către alte ţări printre care
şi România. În plus, de la începutul anului, în ţara noastră s-au înregistrat 254 de
astfel de cazuri, cu mult mai mult
faţă de anul 2010 când numărul
persoanelor afectate a fost de
180. În ciuda acestei creşteri,
reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au declarat că în România
nu există riscul declanşării unei
epidemii de rujeolă. Cu atât mai
puţin în Dolj, unde, după cum
susţin autorităţile sanitare judeţene, până acum nu s-a înregistrat niciun astfel de caz. Totuşi,
la fel ca până în prezent, principala recomandare a doctorilor
rămâne imunizarea prin vaccinare. „Din 2004 a fost introdusă imunizarea împotriva rujeolei, rubeolei şi oreionului. Efectele au fost
imediate şi dacă la început se înregistrau
destul de multe cazuri de oreion, spre
exemplu, anul trecut a fost înregistrat
unul singur. În ceea ce priveşte rujeola
în judeţul Dolj nu a mai fost depistat niciun caz”, a declarat medicul primar epidemiolog Adriana Meltzer, coordonator al
programului de imunizări din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Dolj.

cadrul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) au dat,
ieri, asigurări că în judeţul Dolj nu există pericolul
declanşării unei epidemii.

Judeţul Dolj protejat prin vaccinare
În judeţul Dolj, potrivit datelor oferite de
DSP, per ansamblu acoperirea vaccinală este
de peste 97%, un procent mai mare decât
cel de la nivel naţional. Acest fapt a asigurat

zarea populaţiei în privinţa beneficiului şi siguranţei imunizării pentru a diminua declinul continuu în acceptarea vaccinării, cu consecinţe grave pentru sănătatea publică. În
ultima perioadă, potrivit specialiştilor, vaccinurile au contribuit în mod semnificativ la
ameliorarea stării de sănătate în
Europa, în special în rândul copiilor. Astfel între anii 2000 şi 2008
s-a constatat o reducere cu 99%
a cazurilor de poliomielită şi o diminuare cu 78% a mortalităţii cauzate de pojar. În ciuda acestor
succese, Bătrânul Continent se
confruntă totuşi cu focare recente de rujeolă şi cu reapariţia poliomielitei în 2010, fenomene considerate a fi în legătură cu nivelurile ridicate de migraţie.

Numărul cazurilor de rujeolă
a crescut în România
eradicarea tetanosului neonatal sau a rujeolei. La fel s-a întâmplat şi în cazul unei alte
afecţiuni, poliomielita. Cu toate acestea, Săptămâna Europeană a Vaccinării care se încheie mâine, marcată şi de DSP Dolj, şi-a
propus ca obiectiv găsirea unor soluţii pentru a rezolva o serie de ameninţări comune
aşa cum ar fi focarele recente de rujeolă şi
poliomielită înregistrate în mai multe state
din Europa. În primul rând prin conştienti-

În Europa, au fost raportate focare de rujeolă în perioada 2007-2010 în mai
multe ţări precum Austria, Franţa, Germania,
Irlanda, Italia, Olanda, Marea Britanie şi Elveţia, cauzate probabil de acumularea de persoane susceptibile în anii precedenţi. În Bulgaria s-a înregistrat un focar începând cu
2009, cu 23.986 de cazuri raportate la Organizaţia Mondială a Sănătăţii. La începutul acestui an focare de rujeolă continuă să apară în

Rujeola este o boală infecţioasă virală
contagioasă care se transmite extrem de
rapid şi ale cărei principale simptome sunt
febra mare, tusea, secreţiile nazale şi oculare dar şi erupţiile cutanate. Boala este
mult mai periculoasă pentru copiii mici
iar în condiţiile în care nu este tratată, poate
duce la complicaţii de tipul encefalitei,
otitei sau pneumoniei.
mai multe ţări europene precum Danemarca,
Germania, Olanda, Norvegia, Serbia, Elveţia
şi Macedonia. Focarele de rujeolă au reprezentat o provocare serioasă şi pentru Franţa.
Astfel, s-au raportat peste 5.000 de cazuri în
2010, iar datele preliminare din 2011 indică
faptul că această tendinţă continuă, cu aproape 1.000 de cazuri raportate numai în luna
ianuarie. Revenirea recentă a rujeolei în regiune pe parcursul anului trecut a afectat şi
ţara noastră cu o rată a incidenţei de 9,1 cazuri la un milion locuitori.
RADU ILICEANU

Singură pe lume, la 80 de ani
punga şi să chibzuiască orice bănuţ,
Elena are şi acum reflexul economiei,
ca mulţi alţi bătrâni trecuţi prin vremurile în care totul se dădea cu porţia şi care au cunoscut greul vieţii. E
mereu atentă să stingă lumina în urma
colegelor de cameră sau să dea căldura mai încet.

„Care familie? Nu am familie”
Elena Vigariu îşi aminteşte cu drag de vremurile în care lucra
ca bufetieră: „Am venit aici şi m-a ajutat o prietenă să mă angajez. Am lucrat mult timp ca bufetieră şi îmi plăcea ce făceam”.
Bătrâneţea ar trebui să fie, pentru
cei ajunşi la amurgul vieţii, tabloul
unei rutine liniştite în mijlocul familiei, cu uşoare accente nostalgice, dar
cu mulţumirea celui a trecut peste
multe de-a lungul timpului şi culege
acum roadele eforturilor sale. Lucrurile nu stau întotdeauna aşa. Soarta
le rezervă unora dintre ei, grele încercări chiar şi atunci când puterea de a
o lua de la capăt s-a stins sub povara
anilor şi a cumpenelor. Printre aceştia se numără şi Elena Vigariu. În vârstă de 80 de ani, bătrâna a fost nevoită să plece din casa care se surpa
peste ea, pentru a-şi găsi un adăpost.
A mers în grija unei nepoate, singura
rudă care i-a mai rămas, dar şi aici a
cunoscut lăcomia şi răutatea omului.
Au încercat să-i ia banii economisiţi
de-o viaţă şi să o abandoneze. Singură şi deznădăjduită, bătrâna a ajuns
la Centrul Social de Urgenţă pentru
Persoane fără Adăpost “Sf. Vasile”
din Craiova, unde spune că îi e foarte bine. Îşi petrece ziua croşetând sau

revăzând a mia oară fotografiile păstrate cu grijă, făcând curăţenie sau
stând la poveşti cu colegii de la centru ca să mai alunge singurătatea,
sora-i de-o viaţă.

„Îmi luasem o căsuţă,
dar e prăpădită”
„Sunt aici din vară, m-a adus primarul din sat şi mi-e foarte bine. E ca
şi cum aş fi la mine acasă, am o mâncare caldă, un acoperiş deasupra capului şi nimeni nu îmi face rău”, povesteşte bătrâna. Înainte să ajungă
la Centru, „acasă” însemna pentru
bătrâna octogenară o construcţie
aproape căzută, patru pereţi reci şi o
masă săracă. „Îmi luasem şi o căsuţă
la Drănic, dar e prăpădită, nu aş mai
putea să stau acolo, are nevoie de
reparaţii ca să mai pot sta în ea. Nici
focul nu putea fi făcut în sobă, avea
o bucată spartă şi se umplea casa de
fum. În iarnă, am stat numai în frig nu
am făcut focul şi uite că am trăit”, îşi
aminteşte Elena. Învăţată să strângă

Destinul a purtat-o în mod fericit până la Centrul „Sf. Vasile” şi i-a dat un răgaz de
linişte. Aici găseşte tot timpul un umăr pe care să se
sprijine şi un suflet care so înţeleagă. Toate acele lucruri pe care fiecare dintre
noi le află în sânul familiei,
dar de care bătrâna nu a
avut parte. Elena Vigariu nu
mai ştie demult cum e să ai
sprijinul unui apropiat. Singura ei rudă, o nepoată, i-a
făcut mai mult rău decât
bine, i-a pălmuit şi celălalt
obraz. “Care familie? Nu am
familie. Mi-am vândut casa
şi m-am dus la o nepoată,
fat a u nei su ro ri de-al e
mele, care nu urmărea decât să îmi
ia banii strânşi o viaţă întreagă. Cât
am stat la ea, mă chinuia mereu, făceam toate muncile singură. Cel mai
mult mă doare că mi-au dat foc la
carnetul de fruntaş în comerţ şi la
multe alte lucruri, iar eu nu nici nam ştiut. Din răutate au făcut lucrul
ăsta. Ei nu vroiau decât bani şi să
plec de la ei. După ce am muncit o
viaţă întreagă am ajuns la mâna lor”,
mai spune Elena.

Sortită să trăiască singură
Elena Vigariu nu s-a căsătorit niciodată. Deşi părea că soarta i-a scos
în cale alesul, în ultimul moment, femeia s-a văzut părăsită şi gândul
măritişului i-a fost alungat pentru
totdeauna de dezamăgirea suferită.
„Am avut o viaţă chinuită. Părinţii
m-au pus să mă mărit cu un băiat. El
m-a luat cu nuntă cum era pe obiceiul, dar nu a vrut să se cunune cu

mine pentru că ai mei nu au avut sămi dea încă un pogon de pământ.
Tata murise în război, în 1944, noi
eram patru fraţi şi fiecare aveam
câte un pogon de pământ. De unde
să-mi dea mai mult? Când s-a săturat de mine a luat-o pe alta. Şi nu
m-am mai măritat niciodată, nu mia mai trebuit”, spune cu amărăciune bătrâna.

LAVINIA ILINA

Viaţa i-a rezervat însă şi bucurii, de care-şi
aminteşte cu plăcere. „Cei de aici m-au trimis cu
studenţii la Costineşti. A fost prima şi singura dată
când am văzut marea”, spune bătrâna cu entuziasmul unui copil, care se pregăteşte din nou de
excursie. „Şi mai plec într-o altă excursie. Merg
la Mănăstirea Lainici, la slujba de canonizare, de
1 mai, am auzit că vin mulţi credincioşi”.
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Emil Boc, la Craiova:

„Candidez la ºefia PD-L
din funcþia de premier”
P

remierul Emil Boc s-a aflat ieri la Craiova, însoþit fiind de ministrul
Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului, Elena Udrea, Ministrul Administraþiei ºi Internelor, Traian Igaº, Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, precum
ºi de câþiva parlamentari PDL. Emil Boc s-a aflat pentru prima oarã în Bãnie
de când este premier, iar motivul s-a datorat doar prezentãrii moþiunii sale, în
calitate de candidat la ºefia PDL, moþiune intitulatã, „România Dreaptã –
România Puternicã”. Evenimentul s-a desfãºurat la Filarmonia Oltenia, cu
uºile închise, cu o prezenþã numeroasã din partea membrilor PDL Dolj. Onorurile de gazdã au fost fãcute de senatorul Radu Berceanu, în calitatea sa de
preºedinte al Organizaþiei Judeþene a PDL Dolj precum ºi de prim-vicepreºedintele PDL Dolj, europarlamentarul Marian Jean Marinescu.
Venit la Craiova în campanie
electoralã pentru câºtigarea preºedinþiei PD-L, Emil Boc a declarat ieri cã el candideazã la ºefia
acestui partid din funcþia de premiere ºi nu se gândeºte în nicio
clipã sã-ºi dea demisia. Emil Boc
a mai spus cã este capabil sã facã
faþã ambelor funcþii, cea de premier ºi de ºef al partidului. „Eu
candidez la funcþia de preºedinte
a Partidului Democrat-Liberal din
poziþia de premier. Intenþionez sã
conduc ºi partidul ºi Guvernul...”,
a subliniat Emil Boc. Vizavi de

nu ºtie sã facã acest lucru, Elena
Udrea a spus Vasile Blaga are o
funcþie în partid, dar pentru funcþia de preºedinte trebuie sã primeºti huiduielile cu zâmbetul pe
buze, nu sã stai în tranºee. „Eu
vrea ca PDL sã câºtige alegerile
în 2012, iar Emil Boc, din punctul meu de vedere este singurul
lider care poate sã ducã partidul
din nou la guvernare” a spus ieri,
Elena Udrea, prezentã la Craiova. Despre separarea celor funcþii, adicã, cea de premier ºi cea
de preºedinte, Elena Udrea a pre-

alegerilor”, a precizat Udrea.

Emil Boc, mulþumit de modul
în care a fost primit la Craiova

Emil Boc s-a arãtat încântat de
primirea caldã pe care i-a fãcut-o
preºedintele Organizaþiei PDL
Dolj, senatorul Radu Berceanu,
precizând faptul cã îi mulþumeºte
pentru climatul foarte bun pe care
i l-a asigurat în prezentarea moþiunii ºi cã s-a simþit astãzi (n.r ieri)
chiar ca într-o familie. “Vreau sãi mulþumesc domnului Radu Berceanu pentru faptul cã deºi nu
este unul dintre cei 32 de preºedinþi de organizaþii care susþin candidatura mea pentru un nou mandat, ne-a primit mai mult decât colegial. Ne-am simþit ca acasã, întro atmosferã în care am putut sã
dezbatem problemele partidului” a
precizat Emil Boc. Întrebat de ce
crede cã organizaþia PDL Dolj nul susþine pentru un nou mandat în
fruntea formaþiunii democrat-liberale, Emil Boc a spus: “Cine spune cã nu mã vrea Doljul? Eu cred
cã acest lucru va fi stabilit la Congresul din mai. Prezenþa în numãr
aºa de mare astãzi ( n.r ieri) demonstreazã pe de-o parte interesul pentru ce se întâmplã cu PDL
ºi necesitatea de a lua cea mai
bunã decizie în mai. Eu zic cã e o
decizie care sã ducã la continuitatea victoriilor PDL” a comentat
premierul României.

Huiduit la Ciochiuta

Premierul Emil Boc:
„Eu nu candidez împotriva nimãnui. Candidez cu un scop foarte
simplu ºi direct, ca mãsurile pe care le-am luat sã facã România sã
reuºeascã, sã performeze. Mesajul meu este de performanþã pentru
România, de echipã pentru PDL ºi de continuitate la guvernare dupã
2012. ªtiu cã în România este încã dificil, dar trecem de pe partea de
minus pe partea de plus. Dacã vã uitaþi în UE, þãri care au un renume,
astãzi urmeazã mãsurile adoptate de România de restrângere a cheltuielilor bugetare ca sã poatã sã reziste. Noi am fãcut mai repede acest
lucru, de aceea avem o situaþie mai bunã pentru 2011 ºi 2012”
aceastã declaraþie, ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului,
Elena Udrea a spus cã îl susþine
pe Emil Boc pentru funcþia de
preºedinte al PDL, deoarece, partidul are nevoie „de un lider care
sã ºtie sã dea cu pumnul în
masã”. Întrebatã dacã Vasile Blaga, contracandidatul lui Emil Boc

cizat, nu la Craiova, ci la Tg Jiu,
dar în aceea zi, cã aceastã discuþie se va purta în partid dupã câºtigarea alegerilor din PD-L. „Sigur, va exista, eventual, o astfel
de discuþie în interiorul partidului, dar dupã ce Emil Boc va câºtiga alegerile. Deocamdatã, ne
canalizãm atenþia spre câºtigarea

Ceea ce este extrem de interesant este faptul cã, Emil Boc nu a
fost huiduit la Craiova, deºi acesta a fost întâmpinat în toate localitãþile pe unde a trecut în ultimele
zile numai de huiduieli. De exemplu, la mai puþin de 24 de ore de
la huiduielile primite în municipiul
Râmnicu-Vâlcea, miercuri, 27
aprilie, pentru care s-a declanºat
chiar ºi o anchetã, premierul Emil
Boc s-a confruntat, din nou, cu
protestele populaþiei, ieri, în localitatea Ciochiuþa, din judetul Mehedinþi, unde a inaugurat un pasaj
de cale feratã. Zeci de localnici din
Ciochiuþa i-au reproºat lui Emil
Boc mãsurile de austeritate luate
de Guvern ºi închiderea spitalului
din Strehaia. Premirul a inaugurat
pasajul împreunã cu ministrul
Transporturilor, Anca Boagiu, mi-

nistrul Administraþiei ºi Internelor,
Traian Igaº, senatorul PDL de
Mehedinþi Mihai Stãniºoarã care la însoþit pe Emil Boc ºi la Craiova.

“O Românie dreaptã,
o Românie europeanã”
versus „România Dreaptã –
România Puternicã”

Pe 11 aprilie 2004, Vasile Blaga ºi Emil Boc ºi-au lansat candidaturile pentru ºefia PDL, fiecare dintre ei având un grup puternic de susþinãtori. Moþiunea lui
Vasile Blaga pentru preºedinþia
PDL, intitulatã “O Românie
dreaptã, o Românie europeanã”,
este structuratã pe patru capitole
ºi cuprinde 55 de pagini, precizând printre altele cã pentru PDL
este important ducerea la bun

sfârºit a politicilor de reformã ºi
modernizare, în timp ce moþiunea lui Emil Boc, intitulatã, „România Dreaptã – România Puternicã”, este structuratã pe ºapte
mari capitole, cuprinde 47 de pagini ºi precizeazã faptul cã ambiþia partidului, care ºi-a asumat
aceastã misiune reformatoare,
este una mult mai mare . În moþiunea lui Blaga se aratã cã Guvernul României trebuie sã fie
unul politic, menþionându-se cã
un “guvern tehnocrat se justificã
numai în situaþii excepþionale, cu
un mandat limitat ºi precis stabilit numai pe termen scurt”, în
timp ce în moþiunea lui Boc se
aratã cã Executivul trebuie sã realizeze reforme în toate domeniile ºi vorbeºte despre reforma administrativ-teritorialã.
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78 de elevi din Dolj,

premiaţi la olimpiadele naţionale
78 de premii şi menţiuni, 13 medalii de
aur, argint şi bronz, dar şi calificări la
olimpiadele internaţionale sunt performanţe înregistrate de elevii de gimnaziu
şi liceu ai judeţului Dolj la concursurile
29 din olimpicii Doljului aparţin
Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti”
din Craiova. Aceştia au cumulat trei
premii I, şase premii II, un premiu III,
14 menţiuni, două premii speciale, trei
menţiuni speciale, trei Medalii de Aur
şi cinci Medalii de Argint. Trei liceeni s-au calificat şi în loturile lărgite

13 premii şi menţiuni
pentru Liceul de Artă
Şi elevii Liceului de Artă „Marin
Sorescu” din Craiova s-au făcut remarcaţi la concursurile naţionale.
Aceştia au obţinut un premiu I, un
premiu II, patru premii III, un premiu
special şi şase menţiuni.
pentru olimpiadele internaţionale, iar
alţi doi sunt calificaţi în lotul pentru
Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene. Conducerea unităţii de învăţământ a precizat că rezultatele din
această lună sunt cele mai bune din
ultimii trei ani.

Un elev de la „Fraţii Buzeşti” –
premiat de Universitatea din
Rennes
Cele mai multe distincţii au fost

naţionale derulate doar în această lună. Şapte
elevi au obţinut premiul I pe ţară. Majoritatea olimpicilor vor să folosească rezultatele
obţinute pentru a-şi construi o carieră în
străinătate.
Medalii de aur, argint
obţinute la Olimpiada Naţională de
şi bronz şi la Colegiul
Informatică. Nici unul din cei opt elevi
participanţi nu a revenit la şcoală fără
Naţional „Carol I”
premiu. Astfel, George Cazacu şi
Alexandru Murtaza au obţinut premiul I şi Medalii de Aur, iar Mihai
Popa s-a calificat pe locul al II-lea şi a
obţinut şi Medalie de Aur, iar ceilalţi
colegi au primit menţiuni şi Medalii
de Argint. Elevul George Cazacu s-a
calificat în lotul pentru faza internaţională a olimpiadei, iar Adrian Bogdan Drăghici, elev în clasa a XI -a,
premiat cu Medalie de Argint şi
Menţiune, a fost remarcat de reprezentanţii Universităţii din Rennes,
care i-au oferit o excursie în campusul universităţii. Reprezentaţii instituţiei de învăţământ din Occident,
prezenţi la concurs pentru a selecţiona viitori studenţi, au rămas încântaţi de acest elev. Scopul excursiei
este tocmai acela de a-l convinge pe
tânăr să opteze pentru una din bursele oferite de universitate.

Patru calificaţi la olimpiadele
internaţionale de Biologie şi
Matematică
Elevii Colegiului Naţional „Fraţii
Buzeşti” au făcut performanţă şi la
olimpiadele de limbi moderne. Astfel, la Limba germană, Letiţia Rădu-

Elevii Colegiului Naţional „Carol
I” din Craiova s-au numărat şi ei printre premianţi. La Informatică – Alexandru Gabriel Oprea, Andreea
Nedelcu şi Cristian Dascălu au obţinut Medalii de bronz, iar Alexandru – Ioan Belcineanu şi Ioana Vasile - Medalii de argint. De asemenea, la Matematică, a elevul Ioan
Stanciu a obţinut premiul II şi Medalie de Aur din partea Societăţii de
Ştiinţe Matematice din România, Dan
Alexandru Paraschiv - Menţiune şi
Medalie de argint, iar Valeriu Octavian Schneider – Medalie de bronz.
lescu a obţinut premiul I, Anca Crăiţan –premiul al II-lea şi Mihaela Militaru –premiul al III-lea. La Limba
franceză – Constantina Uţescu elevă în clasa a XI-a a obţinut premiul
al II-lea.
Biologia reprezintă una dintre disciplinele de tradiţie în Colegiul Naţional “Fratii Buzesti”. Elevii pregătiţi de prof. Genelia Petrescu şi Aurelia Mihăilă au obţinut două premii
II şi o menţiune la olimpiada din
acest an. Participanţii au reuşit să
se şi califice la olimpiadele interna-

Doljul- de şapte ori pe primul loc al podiumului
Adela Liculescu, Victor Gabriel Ungureanu de la Liceul „Marin Sorescu”,
George Alexandru Cazacu, Letiţia Maria Rădulescu, Alexandru Murtaza de la
Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Călinoiu Raluca de la Şcoala nr 2 „Traian”,
Cosmin Lenghel de la Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu” au obţinut
cel mai mare punctaj în competiţiile la care au participat şi premiul I pe ţară.
Aceşti elevi au aşezat Doljul de şapte ori pe primul loc al podiumului.
ţionale pentru această disciplină de
studiu. Astfel, Cosmin Argintaru şi
Radu Adrian Marian, ambii elevi în
clasa a IX-a, s-au calificat pentru
Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene, iar Noela Daniela Radu, clasa
a XII-a, este calificată în lotul pentru faza internaţională a olimpiadei.

De asemenea, elevul Nicu Răzvan
Stăncioiu, din clasa a XI-a, a obţinut menţiune la Olimpiada de Matematică, dar este calificat în lotul pentru faza internaţională alături de elevul Ioan Stanciu, de la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova, care a
obţinut premiul al II-lea.

Consiliaţi, şcoliţi şi angajaţi, cu ajutorul CEPIR Craiova
Locuitorii din Strehaia, Vânju Mare şi Şimian aflaţi în căutarea unui
loc de muncă sau a unor oportunităţi de recalificare au acum şanse sporite
să se angajeze ori să se califice într-o meserie cerută pe piaţa muncii.
Toate acestea vor fi posibile datorită proiectului „Centre multifunctionale
de informare si consiliere profesională”, finanţat prin intermediul P rogramului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
şi implementat de Centrul European pentru Promovarea şi Integrarea
Romilor Craiova. P e lângă avantajul de a fi incluşi într-un program de
consiliere individuală, realizat de un specialist acreditat în psihologia
muncii, beneficiarii proiectului vor participa şi la cursuri de IT şi educaţie antreprenorială, iar la final 18 dintre ei vor fi şi angajaţi.
Proiectul, finanţat prin POSDRU
2007-2013 – „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare,
Domeniul major de intervenţie 5.1 –
Dezvoltarea şi implementarea măsu-

rilor active de ocupare, se va derula
pe parcursul a 24 de luni (până în
octombrie 2012). “În fiecare din cele
trei localităţi, Strehaia, Vânju Mare
şi Şimian, ne-am propus să înfiinţăm câte un centru multifuncţional,

Spaţiul din Şimian unde va fi amenajat centrul multifuncţional

în spaţiile puse la dispoziţie de consiliile locale (vezi foto). Până la deschiderea centrelor vom desfăşura o
campanie de informare din uşă în
uşă, pentru ca lumea să afle de existenţa lor. Cei care vor trece pragul
centrelor amintite vor beneficia de
serviciile unui psiholog acreditat în
psihologia muncii, care le va stabili
traseul profesional, îi va orienta socio-profesional şi le va face o evaluare a comportamentului şi a personalităţii, pentru a şti exact ce meserii li se potrivesc”, a explicat vicepreşedintele CEPIR Craiova, Mirela
Sandu.

apă, cafetieră, telefon cu fax, consumabile şi rechizite, care vor rămâne, apoi, în proprietatea primăriilor.
Din momentul în care vor începe să
funcţioneze, adică din august anul
acesta, birourile vor fi deschise opt
ore pe zi, de luni până vineri. Fiecare birou va avea angajat un coordonator şi un psiholog, care vor fi plătiţi prin intermediul proiectului, apoi,
când acesta se încheie, o să fie preluaţi şi salarizaţi de primării. Asta
pentru că centrele vor continua să
funcţioneze încă 7 ani după finalizarea proiectului”, a declarat vicepreşedintele CEPIR Craiova.

Investiţii de peste
750 milioane lei vechi în
reabilitarea unor spaţii

120 de beneficiari vor urma
cursuri de calificare

În acest moment, după declaraţiile Mirelei Sandu, spaţiile unde vor
funcţiona centrele multifuncţionale
sunt în plin proces de reabilitare, urmând ca, până în luna august – când
este programată deschiderea lor –
să fie mobilate şi utilate corespunzător. Toate cheltuielile vor fi asigurate prin proiect. “Vreau să subliniez
că numai reabilitarea celor trei spaţii
costă 750 de milioane de lei vechi
fără TVA, iar dotările – alte câteva
sute de milioane de lei vechi. Fiecare centru va primi, pe lângă mobilier,
instalaţie de aer condiţionat, frigider, calculator, videoproiector, imprimantă multifuncţională, dozator de

Grupul-ţintă al proiectului, pentru care se încearcă facilitarea inserţiei pe piaţa muncii, este format din
1.000 de persoane, provenite din
cele trei localităţi partenere. „Din
aceste 1.000 de persoane 600 vor fi
consiliate individual, iar 120 vor participa la cursuri gratuite de calificare profesională, în meserii cerute pe
piaţa muncii. Cursurile se vor desfăşura în fiecare localitate, iar la sfârşit beneficiarii vor primi certificate
profesionale recunoscute atât la nivel naţional, cât şi european. 21 de
persoane vor urma cursuri de IT, iar
alte 21 vor fi sprijinite financiar de
noi pentru a deveni persoane fizice
autorizate, astfel încât să poată în-

Vicepreşedintele
CEPIR Craiova, Mirela Sandu:
„Pe lângă cele trei centre multifuncţionale de la Strehaia, Vânju Mare şi Şimian, proiectul prevede şi realizarea unui job-club
on-line, unde beneficiarii noştri îşi
vor posta CV-urile şi scrisorile de
intenţie şi vor putea studia ofertele de muncă disponibile. În felul
acesta sperăm ca ei să-şi găsească mai uşor un loc de muncă”.
cepe o afacere pe cont propriu”, a
mai precizat Mirela Sandu. La finalizarea proiectului, CEPIR Craiova şia luat angajamentul că va angaja 18
persoane dintre cele 120 consiliate,
în acest scop urmând să fie organizate nouă întâlniri între beneficiarii
proiectului şi agenţii economici din
Strehaia, Vânju Mare şi Şimian.
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Vinerea din Săptămâna Luminată, numită Vinerea Izvorului Tămăduirii, este închinată Maicii Domnului. Această
sărbătoare aminteşte una din minunile Fecioarei Maria şi
sfinţirea bisericii ridicate în cinstea sa lângă un izvor, care,
prin darul Maicii Domnului, este făcător de minuni.
Sf. Tradiţie ne spune că biserica aceasta a fost zidită de
împăratul Leon cel Mare. Înainte de a ajunge împărat, Leon
era un ostaş bun şi blând din Ţarigrad (Constantinopol).
Şi într-o zi s-a întâmplat să întâlnească un orb rătăcit, de
care s-a milostivit şi i-a devenit călăuză. Ajungând ei aproape de locul unde mai târziu s-a zidit biserica, orbul, din

cauza arşiţei, a fost cuprins de sete şi l-a rugat pe Leon săi dea apă. Leon a pătruns în desişul din apropiere, căutând
un izvor, dar a venit întristat, fiindcă n-a găsit nici un strop
de apă. Ieşind din desiş, a auzit venind de sus un glas: “Nu
e nevoie să te osteneşti, Leone, căci apa este aproape”.
Leon a început din nou să caute. Şi iarăşi a auzit acel glas:
„Pătrunde, împărate Leon, mai adânc în pădure şi, luând
apă tulbure, potoleşte setea orbului. Apoi spală cu ea ochii
lui cei întunecaţi şi cunoaşte cine sunt eu, care sălăşluiesc
aici de multă vreme”. Leon a făcut precum i-a spus glasul şi
orbul a început să vadă. După o vreme, Leon a ajuns împărat şi a zidit lângă acel izvor o biserică în cinstea Maicii
Domnului, unde s-au săvârşit multe minuni.
Justinian, împăratul romanilor, vindecându-se şi el aici
de o boală grea, a ridicat o biserică mai mare, mulţumind
astfel Maicii Domnului. Izvorul acesta a vindecat multe
suferinţe trupeşti şi sufleteşti. Însăşi împărăteasa Elena,
neputând aduce pe lume copii, s-a dus la izvor, s-a rugat
Maicii Domnului şi îndată a dobândit mila ei. Astfel l-a
născut împărăteasa pe Constantin, marele împărat de mai
târziu, care a pus capăt prigoanei împotriva creştinilor.
După mulţi ani, fiindcă apa se înmulţise şi pământul
alunecase, biserica Izvorului Maicii Domnului sta să se
prăbuşească. Atunci, s-a arătat Preacurata Fecioară şi a
sprijinit-o până ce mulţimea de oameni ce se afla la praznic a ieşit şi s-a depărtat de biserică. Şi mai multe decât
picăturile de ploaie sunt minunile pe care le-a săvârşit şi
le săvârşeşte, fără încetare, Preasfânta Fecioară Maria
prin apa acestui izvor.

ELENA DONDONEAŢĂ

Ziua Arborilor, celebrată

prin igienizarea pădurii Bratovoieşti
dată la 10 aprilie
1872, în Nebraska,
la iniţiativa lui Julius Steling Morton
(1832-1902), jurnalist şi politician din
Nebraska, dar originar din Mi chigan. De-a lungul
prolificei sale cariere, Morton a avut
mai multe iniţiative
legislative pentru a
Cu ocazia celebrării Zilei Arborilor (Arbor
Day), Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia
Aman” iniţiază astăzi o
acţiune de informare a tinerilor despre ariile protejate din judeţul Dolj, dar şi
de igienizare voluntară a
păduri i Bratovoieşti
(ROSCI 0045 – Coridorul
Jiului şi ROSPA – Confluenţa Jiu – Dunăre). Participă elevi de la Colegiile
Naţionale „Carol I”, „Elena Cuza” şi „Fraţii Buzeşti” din Craiova şi de la
Şcoala Generală din Bratovoieşti, pent ru care
transportul şi mănuşile
vor fi asigurate din grantul American Corner Craiova. Acţiunea se desfăşoară sub egida Consiliului Judeţean
Dolj, colaboratori fiind Agenţia Română pentru Protecţia Mediului Craiova, Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei şi Facultatea de Biologie din cadrul Universităţii craiovene.
Arbor Day a fost celebrată prima

îmbunătăţi tehnicile agricole pe întreg teritoriul Statelor Unite. Cea mai
mare moştenire a sa rămâne însă Arbor Day.
Marton a intuit că economia şi
peisajul din Nebraska ar beneficia de
pe urma unei plantări masive de copaci. El a dat exemplu personal, plan-

tând adevărate livezi pe pământurile
fermei proprii. Astfel, a beneficiat şi
de umbra pomilor, şi de „perdele” împotriva vântului, nu numai de fructe.
I-a îndemnat apoi pe vecini să-i urmeze exemplul. Atunci când a devenit membru al Consiliului de Stat al
Agriculturii din Nebraska, a propus
o zi specială dedicată plantării de
copaci şi creşterii gradului de conştientizare a importanţei pădurii.
Prima zi de Arbor Day în Nebraska a fost în 1884 şi a avut un succes
uimitor: au fost plantaţi peste un milion de copaci! În
anul următor, Arbor Day a
fost declarată zi liberă legală,
chiar pe 22 aprilie, ziua de
naştere a lui Morton. Ideea
s-a răspândit, apoi, şi în alte
state: Kansas, Tennessee,
Minnesota şi Ohio, care au
proclamat propria lor Arbor
Day. Astăzi, toate cele 50 de
state sărbătoresc Arbor Day,
deşi datele pot varia în funcţie de climatul local. La nivel
federal, în 1970, preşedintele
Richard Nixon a proclamat ultima vineri din luna aprilie
Ziua Naţională a Arborilor.
Arbor Day este sărbătorită şi în alte ţări, inclusiv
Australia. Ziua are diverse
denumiri, ca „Săptămâna
ecologizării” – în Japonia,
„Zilele copacilor” – în Israel,
„Săptămâna celor ce iubesc copacii”
– în Coreea, „Săptămâna reîmpăduririi” – în Iugoslavia, „Ziua împăduririi” – în Islanda şi „Festivalul Naţional de plantare de copaci” – în India. În România este binecunoscută
ca „Luna Pădurii”.

MAGDA BRATU
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Concertul de astă-seară
al Filarmonicii „Oltenia”, amânat
Filarmonica „Oltenia” programase pentru astă-seară
un concert de muzică românească, în parteneriat cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Orchestra Simfonică a instituţiei urma să evolueze sub bagheta dirijorală a maestrului
Sabin Pautza (S.U.A.), iar
solist să fie pianistul Mihai
Ungureanu. „Din motive de
sănătate, muzicianul Sabin
Pautza nu va putea dirija
concertul, prin urmare acesta se amână. Mulţumim publicului pentru înţelegere!”, anunţă conducerea instituţiei. Următorul eveniment artistic va avea loc la Filarmonica „Oltenia” miercuri, 4 mai, ora 19.00. «Iubitorii muzicii clasice sunt
invitaţi să revină în sala de concerte peste numai câteva zile. Mai
precis, la recitalul organizat sub genericul „Tineri interpreţi”, în parteneriat cu Cercul Muzical de Excelenţă „Dinu Lipatti” şi Colegiul
Naţional de Arte „Dinu Lipatti” din Bucureşti», a precizat Iulia Negrea, secretar Relaţii Publice în cadrul Filarmonicii craiovene.

Expoziţie omagială retrospectivă
Mihai Dan-Călinescu
La Galeriile de Artă ale
Cercului Militar Craiova sa deschis, ieri, în organizarea Fotoclubului „Mihai
Dan-Călinescu”, expoziţia
omagială retrospectivă
dedicată marelui om, avocat şi artist fotograf Mihai
Dan-Călinescu – E.FIAP.
Intitulată „Univers feminin”, aceasta cuprinde 30
lucrări, dintre care unele
premiate la saloanele naţionale şi internaţionale de
artă fotografică.
«Este a 12-a expoziţie
omagială dedicată av. Mihai Dan-Călinescu. Marcăm, în acest fel, aniversarea fotoclubului nostru,
care îi poartă numele, înfiinţat pe 23 aprilie 1999. Aşadar, este al 12-lea an în care aşezăm pe
simeze câte o expoziţie tematică din creaţia mentorului nostru spiritual. Au fost prezentate teme ca „Portretul feminin”, „Copilăria”, „Călătoriile”, „Oameni şi locuri”, „Cele mai renumite lucrări” , „Satul românesc” şi altele», a precizat col. (r.) Mircea Anghel – A.FIAP, preşedintele fotoclubului craiovean şi director al Departamentului Saloane şi
Distincţii al AAFR.
Expoziţia de la Galeriile de Artă ale Cercului Militar rămâne deschisă
timp de o săptămână şi va putea fi vizitată zilnic, între orele 8.00 şi 20.00.
Îi va urma miercuri, 4 mai, ora 18.00, vernisajul alteia, cu lucrări realizate
de 100 de absolvenţi ai Newport School of Art and Design, Anglia.

Intră în scenă
„Cântăreţii din Bremen”!
Teatrul pentru Copii şi
Tineret „Colibri” va prezenta mâine, 30 aprilie, spectacolul „Cântăreţii din Bremen” (scenariul de Patrel
Berceanu, după Fraţii
Grimm). Regia este realizată
de Valentin Dobrescu, scenografia – de Mirela Dore,
coregrafia – de Lelia Vais,
iar muzica îi aparţine lui Alin
Macovei-Moraru. În distribuţie: Daniel Mirea, Mugur
Prisăcaru, Iulia Cârstea, Ionica Dobrescu, Adriana Ioncu, Alla Cebotari. Reprezentaţia va avea loc
în sala Teatrului Liric „Elena Teodorini”, începând cu ora 12.00.
Luna viitoare, cei mici vor mai putea vedea pe această scenă „Răţuşca cea urâtă” (7 mai), „Fata babei şi fata moşneagului” (21 mai)
şi „Pinocchio” (28 mai). De altfel, spectacolul „Fata babei şi fata
moşneagului” va fi prezentat şi la Festivalul de Teatru de la Kragujevac, Serbia (8-10 mai), la Palatul Copiilor din Bucureşti (22 mai) şi la
Teatrul de Marionete din Arad, în cadrul Festivalului Internaţional de
Arta Animaţiei „Euromarionete” (23-25 mai). În deplasare va merge şi
„Dănilă Prepeleac”, care, pe 12 mai, va urca pe scena Centrului Cultural „Eugen Ionesco” din Slatina.
Grupaj realizat de MAGDA BRATU
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Condamnarea
Siriei, demers
eºuat
Cele 15 þãri membre ale
Consiliului de Securitate al
ONU nu au reuºit sã se punã de
acord, miercuri, asupra unei
declaraþii comune, pentru a
condamna represiunea sângeroasã în Siria, informeazã AFP,
citând surse diplomatice. Dupã
terminarea discuþiilor în spatele
uºilor închise, þãrile occidentale
din Consiliul de securitate au
lansat un apel la o reuniune
publicã, pentru a-ºi putea
exprima dezaprobarea faþã de
represiunea declanºatã de
regimul preºedintelui sirian
Bashar al-Assad. Rusia ºi China
au blocat o declaraþie propusã
de Marea Britanie, Franþa,
Germania ºi Portugalia, care
condamna intervenþia armatei ºi
tirurile cu gloanþe reale împotriva manifestanþilor în Siria,
potrivit aceloraºi diplomaþi. „A
devenit clar repede cã nu va
exista consens asupra unei
declaraþii”, a indicat un
diplomat sub acoperirea anonimatului.

Hamas ºi Fatah au
semnat un acord
de reconciliere

Facþiunile palestiniene rivale
Hamas ºi Fatah au semnat un
acord de reconciliere mediat de
Egipt, potrivit presei de la
Cairo. Acordul prevede un
program pentru alegeri legislative ºi prezidenþiale ºi cere
formarea unui guvern interimar,
potrivit Al Jazeera. ªeful
serviciilor egiptene de informaþii, Murad Muwafi, a mediat
discuþiile dintre delegaþia Hamas
ºi grupul Fatah. Egiptul a
mediat în multe rânduri negocierile dintre Hamas ºi Fatah.
Relaþiile dintre cele douã
grupuri s-au degradat dupã ce
Hamas a câºtigat alegerile
legislative în 2006 ºi a preluat
controlul în Fâºia Gaza.

China a ajuns la
1,3 miliarde
locuitori

China are 1,3 miliarde de
locuitori potrivit ultimului
recensãmânt, ale cãrui date au
fost publicate joi de Biroul
Naþional de Statisticã (BNS),
populaþia þãrii crescând cu 73,9
milioane de oameni faþã de anul
2000, când a fost realizat
recensãmântul anterior, transmit
EFE ºi Xinhua. În ceea ce
priveºte repartiþia pe sexe, în
China trãiesc cu 34 de milioane
mai mulþi bãrbaþi decât femei,
însã raportul dintre populaþia
masculinã ºi cea femininã este
cel mai echilibrat din ultimii 50
de ani. BNS a precizat cã
creºterea medie anualã a
populaþiei a fost de 0,57% pe
parcursul ultimului deceniu.
Populaþia urbanã înregistratã în
cadrul noului recensãmânt a
ajuns la 665,5 milioane,
respectiv 49,68 la sutã din
totalul locuitorilor þãrii, fapt
care reprezintã o creºtere cu
13,46 la sutã faþã de 2000.
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Demisii masive din Partidul Baas,
în Siria, din cauza violenþelor
Preºedintele sirian Bachar al-Assad se confruntã, mai nou, cu un val de demisii din partidul sãu ºi un sentiment de neîncredere la nivelul armatei, dupã violentele represalii asupra
manifestanþilor pro-democraþie. Peste 230 de
membri ai partidului Baas, aflat la putere, ºi-au
anunþat, deja, demisiile lor, 30 la Banias, în regiunea nord-vest, ºi peste 200 în regiunea Huran (Deraa), în sudul þãrii. „Serviciile de securitate au demolat valorile pe care noi le-am
creat. Denunþãm ºi condamnãm tot ceea ce s-a
petrecut ºi anunþãm, fãrã regret, retragerea din
partid”, au afirmat demisionarii din regiunea
Banias, într-un text trimis agenþiei France
Presse. „Practica serviciilor de securitate, îndreptatã împotriva cetãþenilor neînarmaþi, la
Banias ºi în satele din apropiere, înclusiv Baida, sunt contrare tuturor valorilor umane ºi
sloganelor partidului, materializându-se în
percheziþii domiciliare, tiruri de mortiere, fãrã
discriminare, asupra caselor, moscheilor ºi bisericilor”. Comunicatul denunþã maniera în
care media sirianã descrie demonstranþii uciºi,
rãniþi ºi torturaþi, etichetaþi „bande înarmate
criminale”. Diplomaþii de la faþa locului descriu
nemulþumirea, în curs de dezvoltare, din cadrul armatei, unde majoritatea soldaþilor sunt
suniþi, iar comandanþii lor din ramura alawitã,

din care provine ºi preºedintele Bachar al-Assad, cel care, în anul 2000, a succedat la putere tatãlui sãu Havez, dupã ce acesta condusese
þara timp de 30 de ani. Un eveniment rãscolitor
s-a petrecut la înmormântarea unor soldaþi,
executaþi dupã ce au refuzat sã deschidã focul
asupra demonstranþilor. „Nimeni nu afirmã cã
Assad a pierdut controlul asupra armatei, dar
atunci când va înceta sã o utilizeze pentru masacrarea propriului popor va fi un semn de slãbiciune”, a declarat un diplomat prezent la faþa
locului. Focuri de armã, prelungite, s-au auzit
în noaptea de miercuri spre joi la Deraa, unde
apa, curentul electric ºi comunicaþiile au fost
tãiate, afirmã locuitorii oraºului. Martirii au fost
aºezaþi în camioane frigorifice, utilizate în vremuri normale pentru transportul de mãrfuri.
Evoluþia evenimentelor este scãpatã de sub orice control. Peste 150 de opozanþi sirieni, al
cãror nume este þinut secret, au dat un preaviz
regimului: fie el însuºi conduce schimbarea spre
democraþie, fie protestatarii, în urma unei revoluþii populare. Se vorbeºte, deja, de necesitatea unei noi constituþii, care sã garanteze
drepturile esenþiale ale cetãþenilor, separarea
între puterile statului ºi deschiderea unei reforme radicale a sistemului judiciar, afectat de
corupþie. Armata este consideratã singura in-

stituþie în mãsurã sã conducã aceastã schimbare, prin negociere cu opoziþia. Se apreciazã
cã forþele de securitate ºi nu armata sunt responsabile de reprimarea criminalã a dizidenþilor. De la începutul anului numãrul victimelor
depãºeºte 450 conform observatorului sirian
pentru drepturile omului. Pe plan diplomatic,
iniþiativa europeanã în favoarea condamnãrii
represiunii a eºuat miercuri noaptea, la Consiliul de Securitate al ONU, din cauza ostilitãþii
Rusiei, Chinei ºi Libanului. Acþiunea împotriva
lui Gadaffi a fost îngãduitã prin rezoluþia 1973
a Consiliului de Securitate al ONU. Rezervatã
este atitudinea Israelului, unde presa invocã
posibilitatea unui rãzboi civil în Siria, de care
ar putea profita Fraþii musulmani. Bachar alAssad este considerat un conducãtor ostil, dar
ale cãrui reacþii sunt raþionale ºi previzibile.
Cãderea actualei puteri de la Damasc ar putea
permite consolidarea axei rãului, constituitã de
Iran, Siria, Hezbollah-ul libanez ºi islamiºtii
palestinieni din Hamas, de mai mulþi ani Siria
permiþând tranzitul armelor iraniene cãtre Hezbollah ºi Hamas. Un susþinãtor al Damascului
rãmâne Ankara, extrem de prudentã însã, dupã
ce premierul Erdogan ºi-a manifestat frustrarea faþã de refuzul lui Bashar al-Assad de a promova reforme autentice.

Olanda, luatã la întrebãri de Comisia Europeanã
Comisia Europeanã intenþioneazã sã lanseze o investigaþie asupra
iniþiativei Guvernului Olandei de a
restricþiona accesul muncitorilor
români ºi bulgari pe piaþa muncii

din aceastã þarã. Potrivit site-ului
Novinite.com, Comisia va verifica
dacã noile reglementãri propuse de
Olanda pentru accesul pe piaþa
muncii respectã legislaþia europeanã, care asigurã libertatea de miºcare a persoanelor, a declarat Matthew Newman, purtãtorul de cuvânt al comisarului european pentru drepturi fundamentale, Viviane
Reding, pentru postul naþional bulgar de radio. Muncitorii români ºi
bulgari nu vor mai fi bineveniþi pe
piaþa muncii din Olanda, în cazul
în care propunerea ministrului pentru Afaceri Sociale, Henk Kamp,
va fi aprobatã.

Începând de la 1 iulie 2011, bulgarii ºi românii, dar ºi cetãþenii þãrilor din afara Uniunii Europene, vor
primi permis de muncã în Olanda
doar în „cazuri excepþionale”, dacã
Parlamentul va vota propunerea lui
Kemp.
La începutul acestei luni, ministrul bulgar pentru Afaceri Sociale,
Totiu Mladenov, i-a trimis o scrisoare omologului sãu olandez,
Henk Kamp, în care îºi exprimã
dezacordul faþã de iniþiativa de a
scoate muncitorii bulgari de pe piaþa muncii din Olanda: „Apreciez
intenþia Olandei de a garanta dreptul muncitorilor sãi din alte state

membre UE ºi de a-i sancþiona pe
cei care încalcã legea, potrivit legislaþiei europene în vigoare, atât
timp cât sunt respectate cetãþenia,
nediscriminarea ºi dreptul la liberã
circulaþie. Însã aº vrea sã subliniez
cã, potrivit Tratatului de Aderare a
Bulgariei ºi României, statele membre care au optat sã aplice o perioadã de tranziþie pentru accesul
muncitorilor bulgari pe piaþa muncii din þara lor trebuie sã distingã
în mod clar între dreptul la acces
al cetãþenilor din afara Uniunii ºi
cetãþenii acelor state pentru care
s-au aplicat perioade de tranziþie”,
argumenteazã ministrul bulgar.

se opune
Smirnov: „T
ransnistria nu a ieºit din URSS” Germania
„Transnistria
modificãrii

Liderul de la Tiraspol, Igor
Smirnov, a sugerat, miercuri, la
Kiev cã iniþiativa cancelarului german Angela Merkel în vederea soluþionãrii conflictului transnistrean, deºi o apreciazã, nu are
sorþi de izbândã, pentru ca
„Transnistria nu a ieºit din
URSS”. „În ceea ce priveºte iniþiativa lui Merkel, ea este destul
de activã. Este înþeleasã unificarea Germaniei, care a fost
implicatã în rãzboi. Însã în privinþa noastrã, nu va fi nici o integrare cu Republica Moldova.
Noi nu am ieºit din URSS. Eu
nu pot vorbi despre reluarea întregului proces de negocieri, deºi
nu am renunþat la acesta din
2004”, a declarat liderul de la
Tiraspol, potrivit portalului RBCUcraina, preluat de Unimedia.
Germania a lansat, în cursul
anului trecut, o serie de iniþiative în vederea soluþionãrii dosarului transnistrean, care a de-

venit o prioritate pe agenda comunitãþii internaþionale. În iunie, cancelarul german Angela Merkel l-a
surprins pe preºedintele rus Dmitri

Medvedev cu o propunere neobiºnuitã - dacã Rusia este interesatã în cooperarea cu Europa, în
special pe probleme de securitate, ar trebui sã ajute la rezolvarea conflictului din Transnistria. Propunerea lui Merkel este
ca Rusia, împreunã cu Ucraina, Republica Moldova, Tiraspol, OSCE, Uniunea Europeanã ºi Statele Unite sã relanseze
negocierile în formatul 5 + 2.
Germania vrea ca Rusia sã-ºi
retragã, în cele din urmã, trupele din Transnistria, astfel încât Republica Moldova sã poate
câºtiga din nou controlul întregului teritoriu al þãrii. În acelaºi timp, Tiraspolului i s-ar
putea acorda un anumit grad
de autonomie. Dupã oferta fãcutã de Merkel Rusia nu ºi-a
dat, însã, acordul de reluare a
negocierilor 5 + 2, cu atât mai
puþin a luat în considerare retragerea trupelor.

Tratatului Schengen
Ministrul de Externe german a
declarat cã libertatea de circulaþie
în Europa este o reuºitã care nu trebuie renegociatã. Confruntate cu un
aflux de imigranþi provenind din
Africa de Nord, Franþa ºi Italia i-au
transmis o scrisoare preºedintelui
CE, Jose Manuel Barroso, propunând reintroducerea temporarã a
controalelor la frontiere în interiorul spaþiul Schengen. Germania se
opune propunerii franco-italiene de
a modifica Tratatul Schengen, pentru a reintroduce, provizoriu, controalele la frontierele interne ale UE,
a declarat ºeful diplomaþiei germane, Guido Westerwelle. „Dacã puteþi îmbunãtãþi sistemul Schegen,
este bine ºi trebuie sã o faceþi. Dar
libertatea de circulaþie în Europa este
o asemenea reuºitã încât nu trebuie
renegociatã”, a declarat acesta întro conferinþã de presã.
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VINERI - 29 aprilie
TVR 1
07,00 Telejurnal matinal
09,00 Film serial * REGINA
ESTHER
10,10 ÎnTrecerea anilor (r)
12,00 TVR 55 * Folclor din
arhivã
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI (r)
14,00 Telejurnal
14,45 Nunþi regale
15,15 Teleshopping
15,30 Tribuna partidelor
parlamentare
16,00 Cafeaua. Documentar
16,50 Eurovision 2010
17,00 La vie en rose
18,00 Telejurnal
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 O datã-n viaþã
23,10 Film * MESAGERUL
01,10 Film * CONFESIUNI
DUREROASE
03,00 Film * CA ªI MORT (r)

TVR 2
07,00 Teleshopping; 08,10
Tonomatul DP 2; 10,00 Film serial
* MIRACOLE; 11,00 Confesiuni
(r); 12,00 Telejurnal; 12,30 La
masã cu motocicliºtii pofticioºi;
13,30 Vrãjitoriile lui Jamie; 14,00
ABC... De ce?; 14,35 Împreunã în
Europa!; 15,30 Patinaj artistic;
17,00 Telejurnal; 17,30
Confesiuni; 18,25 Adio Jurnal;
18,30 Film serial * O VARÃ CU
PAULA; 19,00 Ora de business;
20,00 Patinaj artistic; 21,30
Super – gadgeturi; 22,00 Ora de
ºtiri; 23,00 Unora le place...;
00,00 În mintea escrocilor; 01,00
Pe picior mare (r); 01,35
Confesiuni (r); 02,30 Naturã ºi
aventurã (r); 03,00 Super –
gadgeturi (r); 03,25 Film serial *
MIRACOLE; 04,20 Mesager;
05,00 Ora de ºtiri (r).

HBO
06,00 Film * RECOMPENSÃ CU
BUCLUC; 07,50 Film * CELE
DOUÃ FEÞE ALE DRAGOSTEI;
09,55 Film * TRECUTUL LUI
MARY; 11,40 Film * UN AN CU
UN CÂINE; 13,00 Film * FANTOMELE FOSTELOR IUBITE;
14,40 Film * PRINÞESA ªI
BROSCOIUL; 16,20 Film *
CURSA SPRE WITCH
MOUNTAIN; 18,00 Film *
RÃZBOIUL MIRESELOR;
19,30 Filme ºi vedete; 20,00 Film *
CONCERTUL; 22,00 Film serial
* SPARTACUS: ZEII ARENEI;
23,00 Film serial * URZEALA
TRONURILOR; 00,05 Film *
GRAN TORINO; 02,00 Film *
MARÞI, DUPÃ CRÃCIUN.

DIVA UNIVERSAL
06,00 Film serial * FIICELE
LUI MCLEOD; 08,00 Film serial
* AMY; 09,10 Film * CRIMELE
DIN MIDSOMER; 11,00 Film
serial * AMY; 12,00 Film serial *
FARMECE (r); 13,00 William,
Kate ºi opt nunþi regale; 14,00
Kate ºi William; 14,10 Film * A
FOST ODATÃ O NUNTÃ; 16,30
Film * DRAGOSTE DE SODAT;
18,20 Kate ºi William; 19,00 Film
serial * FARMECE; 20,00 Film
serial * FETELE GILMORE;
21,00 Film * ÎN INIMA CALIFORNIEI; 22,50 Film *
FLORÃREASA; 00,40 Film *
WISHING WELL; 02,30 Film
serial * FETELE GILMORE.

PRO TV
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Land of Jockes (r)
11,00 ªtirile PRO TV
14,15 Apropo TV (r)
15,00 Land of jokes (r)
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile PRO TV
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Dansez pentru tine
01,00 România, te iubesc! (r)
02,00 ªtirile Pro TV (r)
03,30 Dupã 20 de ani (r)
05,30 Happy Hour (r)

ACASÃ
05,15 Film serial * PROMISIUNEA (r); 06,45 Film serial *
ESMERALDA (r); 08,30 Film
serial * DRAGOSTE NEBUNÃ;
10,00 Film serial * TOANTELE
NU MERG ÎN RAI; 12,30
Poveºtiri adevãrate; 14,15 Film
serial * CLASE 406 (r); 15,15
Reþeta de Acasã; 15,30 Film
serial * ESMERALDA; 16,30
Poveºtiri adevãrate; 17,30 Film
serial * PROMISIUNEA; 18,30
Film serial * SUFLET RÃTÃCIT;
19,30 Film serial * TERESA;
20,30 Film serial * CÃUTÂND-O
PE ELISA; 22,30 Film serial *
DEMON ªI ÎNGER; 00,30
Reþeta de Acasã (r); 00,45 Film
serial * CLASE 406 (r); 01,45
Doamne de poveste (r); 03,30
Poveºtiri adevãrate (r).

PRO CINEMA
07,30 Film * FURTUNA;
09,00 Happy Hour (r);
10,15 Teleshopping; 10,30
Film serial * ECHIPA DE
URGENÞÃ; 11,45 Teleshopping; 12,00 Film serial * LA
BLOC (r); 13,15 Acasã în
bucãtãrie; 14,15 Film *ÎNTUNERICUL ALB; 16,30 Film
serial * NOILE AVENTURI
ALE LUI TEQUILA ªI BONETTI; 17,30 Zâmbete într-o
pastilã; 18,00 Film serial * DOI
BÃRBAÞI ªI JUMÃTATE (r);
19,00 Film serial * LA BLOC;
20,00 Film * ªANTAJ; 22,00
Film * ASCUNS; 00,30 Crime
Time; 01,30 Film serial *
BÃIEÞI BUNI; 02,30 Film
serial * HUFF; 04,00 Film *
EU SUNT ADAM.

NAÞIONAL TV
08,45 Clipuri; 09,00 Film serial *
CULOAREA FERICIRII (r);
10,00 Teleshopping; 10,30 Film
serial * PINK PANTER SHOW
(r); 11,00 Film serial * DRAGOSTE DULCE AMARÃ (r);
12,00 Teleshopping; 13,00 Film
serial * ÎN CÃUTAREA
FERICIRII; 14,00 Film serial *
AMERICAN DREAMS; 15,00
Film serial * WACKY TV; 15,30
Film serial * PINK PANTHER
SHOW; 16,00 Film serial *
WILL & GRACE; 16,30 Film
serial * BEASTMASTER;
17,30 Film serial * DRAGOSTE
DULCE AMARÃ; 18,30 ªtiri
Naþional TV; 19,15 Film serial *
CULOAREA FERICIRII; 20,15
Film * ÎNSCENAREA; 22,15
Jocker (r); 00,00 Film *
ÎNSCENAREA (r); 02,00 Film
serial * WILL & GRACE (r);
02,30 Film serial * WACKY TV
(r); 03,00 Film serial * PINK
PANTHER SHOW (r); 03,30
Baronii (r).

ANTENA 1
06,00 Observator
08,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
11,00 Film serial * AIR
AMERICA
12,00 Film serial * VÂNÃTOAREA DE COMORI
13,00 OBSERVATOR
14,00 Film serial * BENNY
HILL
14,15 Burlacul 2 (r)
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 OBSERVATOR
20,30 Film * JUSTIÞIE
URBANÃ
22,20 Film *CULOARUL
MORÞII
02,15 Film serial * BENNY
HILL
03,00 Film * JUSTIÞIE OARBÃ
(r)

PRIMA TV
07,00 Film * VIAÞA LUI
HENRY (r)
09,00 Teleshopping
09,30 Farsele lui Jugaru (r)
10,00 Dragostea de la Clejani
(r)
11,15 Soacra la putere (r)
12,30 Teleshopping
13,00 Sport, dietã ºi o vedetã
(r)
14,00 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Film * ÎN LUMEA LUI
JANE AUSTEN (II)
16,00 Cireaºa de pe tort (r)
17,00 Ora de comedie (r)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * COMEDIE DE
GROAZÃ 4
01,30 Film * PÃCATE PERVERSE
03,30 Focus (r)
05,00 Dragostea de la Clejani
(r)
06,00 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR (r)

B1 TV
07,00 ªtirile B1TV; 09,30
Teleshopping; 10,00 B1,
viaþa e frumoasã!; 11,30
Teleshopping; 12,00 ªtiri;
12,30 Actual B1; 13,40
Teleshopping; 14,00 Ediþie de
prânz; 15,00 ªtirile B1 TV;
16,00 X-press; 17,00 ªtirile
B1 TV; 18,00 Cancan TV;
20,00 ªtirile B1 TV; 21,00
Film * TUFÃ DE VENEÞIA;
22,15 Nemuritorii; 00,00
Cancan TV (r); 02,00
ªtirile B1 TV (r); 03,00
Preluare Fashion TV.

SÂMBÃTÃ - 30 aprilie
TVR 1
07,10 Omul ºi timpul
08,30 Zestrea românilor
09,00 Desene animate
09,30 Bebe Magia
10,35 Televiziunea copiilor
12,00 Pro patria
12,30 Europa mea
13,00 Fãrã frontiere
14,00 Telejurnal
14,30 Desene animate
15,00 O datã-n viaþã (r)
17,00 Ne vedem la TVR
18,45 Teleenciclopedia
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 ÎnTrecerea anilor (I)
21,55 Campania Ovidiu Rom
22,00 ÎnTrecerea anilor (II)
23,00 Profesoniºtii...
00,10 Film * BUENOS
AIRES KM 100
01,50 Tezaur folcloric (r)
02,40 Sport (r)
02,55 Telejurnal (r)
03,50 Circ internaþional (r)
04,05 Zestrea românilor (r)
04,35 Viaþa satului (r)
06,15 Teleshopping
06,55 Imnul României

TVR 2
07,00 Teleshopping; 08,00
Arhitecturi; 08,30 Sfinþi ºi meserii;
09,00 Fii în formã!; 09,30 Auto-mania;
10,00 Aeroshow (r); 10,30
Supravieþuitor în jungle urbanã (r);
11,00 Liber pe contrasens; 12,00
Zona@IT; 12,30 România delicioasã; 13,00 Frãþia vinului; 13,35
Atenþie, se cântã! (r); 15,00 Patinaj
artistic; 16,30 Handbal masculine;
17,00 Handbal masculin; 18,25 Adio
Jurnal; 18,30 Paºaport de România;
19,30 Patinaj artistic; 20,50 Adio
Jurnal; 21,00 Râdem pânã la capãt;
21,30 Super – gadgeturi; 22,00
Telejurnal; 23,00 Timpul chitarelor;
23,55 Adio Jurnal; 00,00 Film serial *
HOTEL BABYLON; 01,00 Pescar
hoinar (r); 01,35 În mintea escrocilor
(r); 02,30 Patinaj artistic; 03,50 Super
– gadgeturi (r); 04,20 Mesager;
05,00 Ora de ºtiri (r).

HBO
06,00 Film * VÂNÃTOR ALB,
INIMÃ NEAGRÃ; 07,55 Filme ºi
vedete; 08,25 Film * GREY
GARDENS; 10,10 Film * LIGA
DREPTÃÞII: CRIZÃ PE CELE
DOUÃ PÃMÂNTURI; 11,25 Film
serial * JIMMY ªI HOPE; 11,50
Film * HACHIKO: POVESTEA
UNUI CÂINE; 13,25 Film * STAR
TREK: GENERAÞII; 15,25 Film *
POVESTEA JUCÃRIILOR 3;
17,10 Film serial * ÎN DERIVÃ;
19,35 Film serial * JIMMY ªI
HOPE; 20,00 Film serial * STAND –
UP CAFE; 20,35 Film * BRIGADA
PESTRIÞÃ; 22,10 Film *
OSTATICI ÎN PELHAM 123; 23,55
Film * TERMINATOR - SALVAREA;
01,50 Film * KICK-ASS.

DIVA UNIVERSAL
06,00 Film serial * AMY; 06,40
Film * O NOUÃ ªANSÃ; 08,30
Film serial * FETELE GILMORE;
13,30 Film * IUBIRE REGÃSIT;
15,20 Film * FLORÃREASA; 17,10
Kate ºi William; 17,55 William, Kate
ºi opt nunþi regale; 19,00 Film serial
* SOÞIA PERFECTÃ (r); 20,00
Film serial * ÎN MINTEA ERICÃI;
21,00 Film * COMOARA
DRAGOSTEI; 22,50 Film *
DRAGOSTE DE SOLDAT; 00,40
Film * SÃRUTUL; 02,20 Film *
WISHING WELL; 04,20 Film
serial * ÎN MINTEA ERICÃI (r).

PRO TV

ANTENA 1

06,30 Desene animate
07,00 ªtirile Pro TV (r)
10,00 Ce se întâmplã doctore?
(r)
10,30 Film serial * CU UN PAS
ÎNAINTE
12,30 ProMotor
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Film serial * GOSSIP
GIRL: INTRIGI LA NEW YORK
14,00 Dansez pentru tine (r)
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film * LACRIMI DIN
SOARE
23,00 Film * RÃSCUMPÃRAREA
01,30 Film * LACRIMI DIN
SOARE (r)
03,30 ProMotor (r)
04,30 Film serial * GOSSIP
GIRL: INTRIGI LA NEW YORK
(r)

07,00 Observator
09,00 Film * ZÂZANIA
11,00 Film * BIG MAN:
ASIGURARE CU BUCLUC
13,00 OBSERVATOR
14,00 Film * COPII DE
ÎNCHIRIAT
16,00 OBSERVATOR
17,00 Film * JURNALUL
UNEI DÃDACE
19,00 Observator
20,20 În puii mei!
21,45 Film * UN DETECTIV
AFEMEIAT
23,45 Film * NEGURA
02,15 Film * BOOGIE
02,45 Film * UN DETECTIV
AFEMEIAT (r)
05,30 Film serial * MADDIE
ªI DAVID

ACASÃ
05,15 Film serial * PROMISIUNEA (r); 06,45 Film serial
* ESMERALDA (r); 08,30
Film serial * CEALALTÃ FAÞÃ
A ANALIEI; 10,00 Film serial
* TOANTELE NU MERG ÎN
RAI; 13,00 Film serial *
IUBIRE CU CHIP REBEL;
14,00 Film serial * NUMAI
IUBIREA; 16,30 Poveºtiri
adevãrate; 17,30 Film serial *
PROMISIUNEA; 18,30 Film
serial * SUFLET RÃTÃCIT;
19,30 Film serial * TERESA;
20,30 Film * DIANA, POVESTEA ADEVÃRATÃ (II); 22,30
Film serial * DEMON ªI
ÎNGER; 00,30 Film serial *
NUMAI IUBIREA (r); 02,30
Poveºtiri adevãrate (r); 03,30
Poveºtiri de noapte (r).

PRO CINEMA
07,30 Film serial * LA BLOC
(r); 09,45 Film * DIMINEÞILE
UNUI BÃIAT CUMINTE; 11,45
Descoperã România; 12,15
Entertainment News; 13,45 Film
* ªANTAJ (r); 15,45 Film serial *
NOILE AVENTURI ALE LUI
TEQUILA ªI BONETTI; 16,45
Film * NOIEMBRIE, ULTIMUL
BAL; 19,00 Film serial * STARE
DE SPIRIT; 20,00 Film *
PASIUNE ªI DESTIN; 22,00
Film * TAVERNA SOUL KITCHEN; 00,30 Film serial *
BÃIEÞI BUNI; 01,30 Film *
BÃTÃLIA DIN UMBRÃ; 03,15
Film * CAUZA DREAPTÃ.

NAÞIONAL TV
06,00 Taxi Driver (r); 07,00
Pastila Vouã (r); 07,15 Film
serial * ÎN CÃUTAREA FERICIRII; 08,15 Teleshopping; 09,15
Film serial * CULOAREA
FERICIRII (r); 10,30 Film serial
* AMERICAN DREAMS (r);
11,30 Schimb de vieþi (r); 12,45
Copii contra pãrinþi (r); 14,30
Film serial * BEASTMASTER
(r); 15,30 Film serial * CONAN;
16,30 Film * DE-A ªOARECELE
ªI PISICA; 18,30 ªtiri
Naþional TV; 19,15 Film serial *
CULOAREA FERICIRII; 20,15
Iubire interzisã; 22,00 Poamã
acrã (r); 00,00 Schimb de vieþi
(r); 01,15 Taxi Driver (r); 02,15
Zi-le de la mine (r); 04,00
Albumul naþional (r).

PRIMA TV
08,00 Film * ÎN ÎNCURCÃTURÃ
10,00 Teleshopping
10,30 Autoforum
11,00 Secrete de stil
11,30 Sport, dietã ºi o vedetã
12,00 Cãminul
13,00 Focus monden
13,30 Film * OMUL DIN
SCAUN
15,30 Îmblânzirea scorpiei (r)
16,30 Schimb de mame (r)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort (r)
20,30 Film * KILL BILL:
VOLUMUL 2
23,30 Film * BÃTÃLIA DE LA
ALAMO
01,30 Film * KILL BILL:
VOLUMUL 2 (r)
03,30 Film * ÎN ÎNCURCÃTURÃ (r)
06,00 Cireaºa de pe tort (r)

B1 TV
07,00 ªtiri; 09,30 Teleshopping (r); 10,00 Omul
locului; 11,00 La limitã;
11,30 Teleshopping; 12,00
Nemuritorii (r); 13,40
Teleshopping; 14,00
Sãptãmâna mondenã; 15,00
360 0 ; 16,00 Pasul Fortunei;
18,00 Lumea în 10.000 de
minute; 19,00 Condamnaþii;
20,00 ªtirile B1 TV; 21,00
Film * O CRIMÃ NOBILÃ;
22,30 Film * ÎN FIECARE
ZI MI-E DOR DE TINE;
01,30 Pasul fortunei (r);
03,00 Preluare Fashion TV.
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LUNI - 2 mai

DUMINICÃ - 1 mai
TVR 1

PRO TV

07,00 Desene animate
07,30 Universul credinþei
09,30 Ca la carte
10,00 Tezaur folcloric
11,00 Viaþa satului
13,00 Ultima ediþie
14,00 Telejurnal
14,30 Desene animate
15,00 TVR 55
16,00 Dãnutz SRL – Supermarket de divertisment (I)
18,00 50 de minute
19,00 Lozul cel mare
19,40 Sport
20,00 Telejurnal
21,10 Film * AGORA
23,20 Garantat 100%
00,20 O carte pe sãptãmânã
00,25 ÎnTrecerea anilor (r)
02,20 50 de minute
03,10 Sport (r)
03,30 Telejurnal (r)
04,25 Amintiri din istorie
04,35 Universul credinþei (r)
06,15 Teleshopping
06,55 Imnul României

06,30 Desene animate
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Dupã 20 de ani
11,00 Film * TOOTSIE
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Apropo TV
14,00 Românii au talent (r)
18,00 România, te iubesc!
19,00 ªtirile Pro TV
20,45 Land of Jokes
21,45 Serviciul Român de
Comedie
22,45 Film * MONSTRUOS
00,45 Apropo TV (r)
01,45 România, te iubesc (r)
22,45 Film * MONSTRUOS
00,45 Apropo TV (r)
01,45 România, te iubesc! (r)
02,45 ªtirile Pro TV (r)
04,15 Film * MONSTRUOS
(r)
06,00 Dupã 20 de ani (r)

TVR 2
07,00 Teleshopping; 08,00
Paºaport de România (r);
09,00 Descurcã-te singur!;
09,30 Faci toþi banii; 10,00
Hobbyceiuri; 11,00 Pescar
hoinar (r); 11,30 Motomagia
(r); 12,00 Magazin UEFA;
12,30 Jamie Oliver; 13,00
Patinaj artistic; 16,00 Dobro
urban; 17,00 Telejurnal;
17,30 D’ale lu’Miticã; 18,25 Adio
Jurnal; 18,30 Naturã ºi
aventurã; 19,30 Top cut; 19,55
Adio Jurnal; 20,10 Film * BULL
DURHAM; 22,00 Telejurnal;
23,00 Acadeaua; 00,00 România
delicioasã (r); 00,35 Dobro urban
(r); 01,35 Poate nu ºtiai; 01,45
Patinaj artistic; 04,20 Mesager;
05,00 Ora de ºtiri (r); 06,00
Hobbyceiuri (r).

HBO
06,00 Film * STEAUA LAUREI
ªI MISTERIOSUL DRAGON
NIAN ; 07,20 Film * EINSTEIN
ªI EDDINGTON; 08,55 Film *
DESPRE BÃRBAÞI ªI NU
NUMAI...; 11,05 CU TOÞII SUNT
BINE;12,45 Circul vesel; 13,40
Film * CAVIAR: TRENUL
FOAMEI; 14,30 Cãutare; 15,15
Film * DERBY: CÃPªUNI ÎN
APRILIE; 15,50 Film * MEDALIA DE ONOARE; 17,35 Film *
OXIGEN; COLIVIA: LORD: 10;
19,25 Film * APELE TAC;
20,00 Film * AURORA; 23,05
Film serial * URZEALA
TRONURILOR; 00,10 Film serial
* SPARTACUS: ZEII ARENEI;
01,15 The Shukar Collctive
Project. Documentar.

DIVA UNIVERSAL
06,00 Film serial * AMY; 06,40
Film * ÎN INIMA CALIFORNIEI;
08,30 Film serial * FARMECE;
09,00 Film serial * SOÞIA
PERFECTÃ; 10,30 Film serial *
ÎN MINTEA ERICÃI; 11,30
Film serial * OFIÞERI ÎNCEPÃTORI; 12,30 Film serial * TREI
RÂURI; 13,30 Film * A FOST
ODATÃ O NUNTÃ; 15,20 Kate ºi
William; 16,05 William, Kate ºi opt
nunþui regale; 17,10 Film *
DRAGOSTE DE SOLDAT; 19,00
Film serial * LEGE ªI ORDINE;
20,00 Film serial * SOÞIA
PERFECTÃ (r); 21,00 Film
serial * SOÞIA PERFECTÃ;
22,00 Film serial * ÎN MINTEA
ERICÃI; 23,00 Film serial * ÎN
JUNGLA ORAªULUI; 00,00
Kate ºi William; 00,40 William, Kate
ºi opt nunþi regale; 01,40 Film *
O NOUÃ ªANSÃ; 03,30 Film *
SÃRUTUL; 05,15 Kate ºi William:
O iubire modernã.

ACASÃ
05,30 Film serial * PROMISIUNEA (r); 06,45 Film serial *
GHEAÞÃ DE FOC; 08,30 Film
serial * CEALALTÃ FAÞÃ A
ANALIEI; 10,00 Film serial *
TOANTELE NU MERG ÎN RAI;
11,30 Reþeta de Acasã; 13,00
Film serial * IUBIRE CU CHIP
REBEL; 14,00 Film serial *
NUMAI IUBIREA; 16,30
Doamne de poveste; 17,30 Film
serial * PROMISIUNEA; 18,30
Film serial * SUFLET RÃTÃCIT;
19,30 Film serial * TERESA;
20,30 Film * CAMERISTA;
22,45 La naiba, sã povestim!;
23,45 Film serial * DEMON ªI
ÎNGER; 00,45 Film serial *
NUMAI IUBIREA (r); 02,45
Doamne de poveste (r); 03,30
La naiba, sã povestim! (r).

PRO CINEMA
08,00 Din culisele Hollywoodului (r); 08,30 Film serial *
NOILE AVENTURI ALE LUI
TEQUILA ªI BONETTI; 09,30
Film serial * JOHNNY
BRAVO; 10,00 ProMotor; 10,45
Zoom în 10; 11,00 Film serial *
STARE DE SPIRIT (r); 12,00
Lumea Pro Cinema; 12,30 O –la
– la; 13,45 Film * NOIEMBRIE,
ULTIMUL BAL (r); 16,00 Film
serial * NOILE AVENTURI ALE
LUI TEQUILA ªI BONETTI;
17,00 Film * FURTUNÃ SOLARÃ; 19,00 Film serial * STARE
DE SPIRIT; 20,00 Film * TOTUL
PENTRU FOTBAL; 22,15 Film *
CODUL BIBLIEI (I); 00,15
Film serial * STARE DE
SPIRIT; 01,15 Film * MINGEA.

NAÞIONAL TV
06,00 Zi-le de la mine (r);
07,00 Baronii (r); 07,30 Taxi
Driver (r); 08,30 Teleshopping;
09,30 Film serial * CULOAREA
FERICIRII (r); 10,30 Film
serial * CONAN (r); 11,30 Film
* DE-A ªOARECELE ªI
PISICA (r); 13,30 Sã vamintiþi… duminica!; 16,45 Iubire
interzisã (r); 18,30 ªtiri Naþional
TV; 19,15 Film serial * CULOAREA FERICIRII; 20,15 Film * O
DRAGOSTE MODERNÃ; 23,15
Sã v-amintiþi... duminica! (r);
02,15 Consilier de urgenþã (r);
04,00 Pitici de varã (r).
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programe TV
ANTENA 1
07,00 OBSERVATOR
09,00 Film * PUIUL DE URS
11,00 Film * JURNALUL UNEI
DÃDACE (r)
13,00 OBSERVATOR
14,00 Film * SEXY HAREM
ADA KALEH
16,00 Superbingo Mtropolis
19,00 OBSERVATOR
20,20 Plasa de stele
21,45 În puii mei!
23,00 Film * INFANTERIA
STELARÃ 3: INVADATORII
01,00 Film * DESCENT
02,45 OBSERVATOR (r)
03,45 Film * PUIUL DE URS
(r)

PRIMA TV
07,00 Desene animate
08,00 Film * OMUL DIN
SCAUN (r)
09,30 Casa: Construcþie ºi
design
10,30 Cu lumea-n cap
11,00 Levintza prezintã
11,30 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte!
12,30 Focus monden (r)
13,00 Film * VRÃJIGEMENELE 2
15,00 Bãtrâni ºi neliniºtiþi (r)
15,30 Cronica cârcotaºilor (r)
18,00 Focus
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Schimb de mame
22,00 Iubiri secrete
23,30 Film * DE-A ªOARECELE ªI PISICA
01,30 Focus
02,30 Film * DE-A ªOARECELE ªI PISICA (r)
04,30 Focus
05,00 Casa: Construcþie ºi
design (r)
06,00 Cireaºa de pe tort (r)

B1 TV
07,00 ªtirile B1 TV; 09,30
Teleshopping; 10,00 Sãptãmâna mondenã (r); 11,00
Vedetele se întreabã; 11,30
Teleshopping; 12,00 Generaþia
cu cheia la gât; 13,00
Teleshopping; 13,30 Producãtorii... merg mai departe;
14,00 Pasul Fortunei (r);
16,00 Bazar bizar (r); 19,00
Condamnaþii; 20,00 ªtirile B1
TV; 21,00 Film* SALUTÃRI
DIN HOLLYWOOD; 23,00
Generaþia cu cheia la gât (r);
00,00 Cinemas; 01,00 ªtirile
B 1 TV (r); 02,00 Preluare
Fashion TV.

TVR 1

PRO TV

07,00 Telejurnal matinal
09,00 Film serial * DOVADÃ DE
IUBIRE
09,55 Eurovision 2011
10,00 Dãnutz SRL (r)
12,00 TVR 55
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI (r)
14,00 Telejurnal
14,45 Curier TV
15,15 Teleshopping
5,30 Kronica
16,55 Oamenii Deltei
17,00 Perechea potrivitã
18,00 Telejurnal
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Prim-plan
22,00 Film serial * MAD MEN
- NEBUNII
23,10 Replay
00,30 Nocturne
01,30 La vie en rose (r)
02,25 Prim – plan (r)
03,15 Sport (r)
03,30 Telejurnal (r)

07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film * TOOTSIE (r)
12,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT (r)
13,00 ªtirile PRO TV
14,00 România, te iubesc! (r)
15,00 Serviciul Român de
Comedie (r)
15,45 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile PRO TV
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * ASASINUL
TÃCUT
22,15 Film serial * MOªTENIREA
23,30 ªtirile PRO TV
00,00 Film serial * THE
MENTALIST – ÎN MINTEA
CRIMINALULUI
01,00 Film * ASASINUL
TÃCUT (r)
02,30 ªtirle Pro TV
04,00 România, te iubesc (r)
05,00 Dupã 20 de ani (r)
06,00 Happy Hour (r)

TVR 2
07,00 Teleshopping; 08,10
Tonomatul DP 2; 11,00 Film serial
* MIRACOLE; 11,00 Confesiuni
(r); 12,00 Telejurnal; 12,30 Ora
de bussines (r); 13,30 Vrãjitoriile
lui Jamie; 14,00 ABC… De ce?;
14,30 Îmãpreunã în Europa;
15,30 Descurcã-te singur! (r);
16,00 Film serial * MIRACOLE
(r); 17,00 Telejurnal; 17,30
Confesiuni; 18,30 Film serial * O
VARÃ CU PAULA; 18,55 Adio
Jurnal; 19,00 Ora de business;
20,00 Film serial * REGELE
QIAN; 20,50 Adio Jurnal;
21,00 La mustaþã; 22,00 Ora de
ºtiri; 23,00 Aeroshow.

HBO
06,00 Film * MEDALIA DE
ONOARE; 07,45 Film * 10
CHESTII NU-MI PLAC LA
TINE; 09,25 Film * PACOSTEA; 10,55 Film * ELIBERAÞI-L PE WILLY 4: EVADAREA DIN GOLFUL PIRAÞILOR; 12,40 U2 în concert;
13,40 Film * STAR TREK:
NEMESIS; 15,35 Film *
MONªTRI CONTRA EXTRATEREªTRI; 17,10 Film * PAPESA
IOANA; 19,30 Pe platourile de
filmare; 20,00 Film * NEBUNIE
ÎN ALABAMA; 22,00 Film
serial * URZEALA TRONURILOR; 23,05 Film * VICTIMELE; 00,45 Film * ÎNTREBÃRI FRECVENTE DESPRE
CÃLÃTORIA ÎN TIMP.

DIVA UNIVERSAL
06,00 Film serial * FIICELE
LUI MCLEOD; 08,10 Film serial
* AMY; 09,10 Film * CRIMELE
DIN MIDSOMER; 11,00 Film
serial * AMY; 12,10 Film serial *
FARMECE; 13,10 Film serial *
FETELE GILMORE; 14,10 Film
* ÎN NIMA CALIFORNIEI;
16,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 19,00 Film serial *
FARMECE; 20,00 Film serial *
FETELE GILMORE; 21,00 Film
serial * ÎN MINTEA ERICÃI;
22,00 Film serial * ÎN JUNGLA
ORAªULUI; 23,00 Film *MOªTENIRE TERIFIANTÃ; 00,50
Film serial * SOÞIA PERFECTÃ
(r); 01,50 Film serial * ÎN
MINTEA ERICÃI (r).

ACASÃ
05,15 Film serial * PROMISIUNEA (r); 06,45 Film serial *
GHEAÞÃ DE FOC; 08,30 Reþeta
de Acasã; 10,00 Film serial *
NIMAI IUBIREA (r); 12,45
Doamne de poveste (r); 14,15
Film serial * CLASE 406; 15,15
Reþeta de Acasã; 15,30 Film serial
* ESMERALDA; 16,30 Poveºtiri
adevãrate; 17,30 Film serial *
PROMISIUNEA; 18,30 Film
serial * SUFLET RÃTÃCIT;
19,30 Film serial * TERESA;
20,30 Film serial * IUBIRE ªI
ONOARE; 21,30 Film serial *
CÃUTÂND-O PE ELISA; 22,30
Poveºtiri de noapte; 23,30 Film
serial * DEMON ªI ÎNGER;
00,45 Film serial * CLASE 406
(r); 01,45 Film serial * IUBIRE
ªI ONOARE (r); 02,45 Poveºtiri
adevãrate (r).

PRO CINEMA
07,45 Film serial * HUFF;
08,45 O-la-la (r); 10,00 Happy
Hour; 11,15 Teleshopping;
11,30 Film serial * ECHIPA DE
URGENÞE; 12,00 Teleshopping; 13,00 Film serial *
MAREA SUFLETELOR; 14,00
Crime Time; 15,00 Zoom în 10;
15,15 Acasã în bucãtãrie (r);
16,15 Zâmbete într-o pastilã;
16,45 Film * TOTUL
PENTRU FOTBAL; 19,00 Film
serial * LA BLOC; 20,00 Film
serial * BIG SHOTS; 21,00 Film
serial * DOI BÃRBAÞI ªI
JUMÃTATE; 22,00 Film * PACT
CU NECURATUL; 00,00 Crime
Time (r); 01,00 Film serial *
CARTELUL CRIMELOR; 02,00
Film * ÎN SLUJBA REGELUI
ANGLIEI; 04,00 Film * ORA H.

NAÞIONAL TV
06,00 Sare ºi piper (r);
07,45 Taxi Driver (r); 08,45
Teleshopping; 09,00 Film
serial * CULOAREA
FERICIRII (r); 10,00 Teleshopping; 10,15 Clipuri;
10,30 Baronii (r); 11,00 Film
serial * DRAGOSTE DULCEAMARÃ (r); 12,00 Teleshopping; 12,30 Film serial * ÎN
CÃUTAREA FERICIRII;
14,45 Film * O DRAGOSTE
MODERNÃ (r); 17,30 Film
serial * DRAGOSTE DULCE
AMARÃ; 18,30 ªtiri Naþional
TV; 19,15 Film serial *
CULOAREA FERICIRII;
20,15 Film * DRAGONUL;
22,30 Film * VERIGA
SLABÃ; 00,30 Film *
DRAGONUL (r); 02,30 Film
* VERIGA SLABÃ (r).

ANTENA 1
06,00 OBSERVATOR
08,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
11,00 Film serial * AIR
AMERICA
12,00 Film serial * VÂNÃTOAREA DE COMORI
13,00 OBSERVATOR
14,00 Film serial * FAMILIA
BUNDY
14,30 Plasa de stele (r)
16,00 OBSERVATOR
17,00Acces direct
19,00 Observator
20,00 Fotbal
22,00 Film serial * NARCISA SÃLBATICÃ
23,00 Observator
23,45 Un show pãcãtos
01,00 Film serial * LEGE ªI
ORDINE
02,00 Film * DRUMUL SPRE
SUGARLAND
03,15 Acces direct (r)

PRIMA TV
07,00 Film * VRÃJITOARELE
2 (r)
09,00 Teleshopping
09,30 Farsele lui Jugaru (r)
10,00 Dragostea de la Clejani
(r)
11,15 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte (r)
12,30 Teleshopping
13,00 Desene animate
14,00 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Film * ÎN LUMEA LUI
JANE AUSTEN (III)
16,00 Cireaºa de pe tort (r)
17,00 Trãsniþii (r)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Iubiri secrete
20,30 Miss fata de la þarã
22,15 Film serial * TRÃSNIÞII
(r)
23,00 Mondenii
23,30 Film * VECINI CU
COªMARUL
01,30 Focus (r)
02,30 Film * VECINI CU
COªMARUL (r)
04,30 Dragostea de la Clejani
(r)
05,30 Farsele lui Jugaru (r)
06,00 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR (r)

B1 TV
07,00 ªtirile B1 TV; 09,30
Teleshopping; 10,00 B1,
viaþa e frumoasã!; 11,30
Teleshopping; 12,00 ªtirile
B1 TV; 13,00 Actual B1;
13,40 Teleshopping; 14,00
Ediþie de prânz; 15,00 ªtirile
B1 TV; 16,00 X - press;
17,00 Actual B1; 18,00
Cancan TV; 20,00 ªtirile B1
TV; 21,00 Evenimentul zilei;
23,00 Razii de noapte; 00,30
Cancan TV (r); 02,30
ªtirile B1 TV; 03,30 Preluare Fashion TV; 06,10
Teleshopping.
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MIERCURI - 4 mai

MARÞI - 3 mai
TVR 1
07,00 Telejurnal
09,00 Film serial * DOVADÃ
DE UBIRE
09,55 Minunile lumii
10,00 Ne vedem la TVR (r)
11,50 Oamenii Deltei
11,55 Eurovision 2011
12,00 TVR 55
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI (r)
14,00 Telejurnal
14,45 Festivalul internaþional de
film Bucureºti
15,15 Teleshopping
15,30 Rom european
16,00 Kronika
16,55 Oamenii Deltei
17,00 Perechea potrivitã
18,00 Telejurnal
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Cu ochii’n 4
21,30 Studio UEFA
21,40 Fotbal
23,50 Studio UEFA
00,20 Perechea potrivitã (r)
01,20 Cu ochii’n 4 (r)
01,45 Sport (r)
02,00 Revizie tehnicã
06,00 Minunile lumii
06,10 Eurovision 2011
06,15 Teleshopping
06,55 Imnul României

TVR 2
07,00 Teleshopping; 08,10
Tonomatul DP 2 (r); 10,00 Film
serial * MIRACOLE; 11,00
Confesiuni (r); 12,00 Telejurnal;
12,30 Ora de business (r); 13,30
Vrãjitoriile lui Jamie; 14,00 ABC...
De ce?; 14,30 Împreunã în
Europa!; 15,30 Tribuna pertidelor
parlamentare; 16,00 Film serial *
MIRACOLE (r); 17,00 Telejurnal;
17,30 Confesiuni; 18,30 Film serial
* O VARÃ CU PAULA; 18,55 Adio
Jurnal; 19,00 Ora de business;
20,00 Film serial * REGELE
QIAN; 20,50 Adio Jurnal; 21,00
Film serial * LA MUSTAÞÃ; 22,00
Ora de ºtiri; 23,00 Supravieþuitor
în jungla urbanã; 23,35 Film serial *
SPIONII; 00,35 Film serial *
REGELE QIAN (r); 01,30
Aeroshow (r);01,55 Poate nu ºtiai;
02,00 Revizie tehnicã; 06,00 Ora
de business (r).

HBO
06,00 Film * PAPESA IOANA;
08,20 Pe platourile de filmare; 08,50
Film * PECK; 10,25 Film * GFORCE: SALVATORII PLANETEI;
11,55 Film * ZOOLANDER; 13,25
Numãrul pe septembrie; 14,55 Film
* PALATUL LUI JOE; 16,50 Film
* POVEªTI ADEVÃRATE; 18,20
Film * DEASUPRA TUTUROR;
20,00 Film * UN CADOU PENTRU
EA; 21,25 Film * DIN RAIUL
MEU; 23,40 Film serial * TRUE
BLOOD; 01,35 Film * JURÃMÂNT
DE RÃZBUNARE; 03,05 Film *
FII PE FAZÃ ªI RAPORTEAZÃ.

DIVA UNIVERSAL
06,10 Film serial * FIICELE
LUI MCLEOD; 08,10 Film serial
* AMY; 09,10 Film * CRIMELE
DIN MIDSOMER; 11,10 Film
serial * AMY; 12,10 Film serial *
FARMECE (r); 13,10 Film serial
* FETELE GILMORE; 14,10
Film *VIAÞA CA O PETRECERE
; 16,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 18,00 Film serial *
LEGE ªI ORDINE; 19,00 Film
serial * FARMECE; 20,00 Film
serial * FETELE GILMORE;
21,00 Film * VEDERE DE
ANSAMBLU; 23,10 Film *
CONFESIUNILE UNEI
ANIMATOARE; 01,00 Film serial *
LEGE ªI ORDINE; 05,00 Film
serial * FIICELE LUI MCLEOD.

PRO TV
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film * MUSAFIRUL
13,00 ªtirile Pro TV
14,00 Film * CONFESIUNILE
UNEI ACTRIÞE DE LA HOLLYWOOD (r)
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * HOTEL PENTRU
CÃÞEI
22,15 Film serial * MOªTENIREA
23,30 ªtirile
00,00 Film serial * THE
MENTALIST – ÎN MINTEA
CRIMINALULUI
01,00 Film * HOTEL PENTRU
CÃÞEI (r)
02,30 ªtirile Pro TV (r)
04,00 Film serial * MOªTENIREA (r)
05,00 Apropo TV (r)
06,00 Happy Hour (r)

ACASÃ
05,15 Film serial * PROMISIUNEA (r); 06,45 Film serial *
ESMERALDA (r); 08,30 Film
serial * DRAGOSTE NEBUNÃ
(r); 10,00 Film serial * NUMAI
IUBIREA; 12,45 Film serial *
IUBIRE ªI ONOARE (r);
14,15 Film serial * CLASE 406;
15,15 Reþeta de Acasã; 15,30
Film serial * ESMERALDA;
16,30 Poveºtiri adevãrate; 17,30
Film serial * PROMISIUNEA;
18,30 Film serial * SUFLET
RÃTÃCIT; 19,30 Film serial *
TERESA; 20,30 Film serial *
IUBIRE ªI ONOARE; 21,30
Film serial * CÃUTÂND-O PE
ELISA; 22,30 Poveºtiri de
noapte; 23,30 Film serial *
DEMON ªI ÎNGER; 00,45 Film
serial * CLASE 406 (r);
01,45 Teleshopping; 02,45
Poveºtiri adevãrate (r); 03,30
Poveºtiri de noapte (r).

PRO CINEMA
08,00 Acasã în bucãtãrie (r);
09,00 Film serial * HUFF;
10,00 Happy Hour (r); 11,15
Teleshopping; 11,30 Film serial
* ECHIPA DE URGENÞE;
12,45 Teleshopping (r); 13,00
Film serial * MAREA SUFLETELOR; 14,00 Crime Time;
15,00 Zoom în 10; 15,15 Film
serial * LA BLOC (r); 16,30
Acasã în bucãtãrie; 17,30
Zâmbete într-o pastilã; 18,00
Film serial * DOI BÃRBAÞI
ªI JUMÃTATE (r); 19,00 Film
serial * LA BLOC; 20,00 Film
serial * BIG SHOTS; 21,00
Film serial * DOI BÃRBAÞI ªI
JUMÃTATE; 22,00 Film *
NOSTRADAMUS; 01,15
Crime Time; 01,00 Film serial *
CARTELUL CRIMELOR;
02,00 Film * DREPTATEA –
MOMENTUL ADEVÃRULUI.

NAÞIONAL TV
09,00 Film serial * CULOAREA FERICIRII (r); 10,00
Teleshopping; 10,15 Clipuri;
10,30 Baronii (r); 11,00 Film
serial * DRAGOSTE DULCE
AMARÃ (r); 12,00 Teleshopping; 12,30 Clipuri; 13,00 Film
serial * ÎN CÃUTAREA
FERICIRII; 14,00 Clipuri;
14,15 Sã v-amintiþi... duminica
(r); 17,30 Film serial *
DRAGOSTE DULCE AMARÃ;
18,00 ªtiri Naþional TV;
19,15 Film serial * CULOAREA
FERICIRII; 20,15 Poamã
acrã; 22,15 Iubire interzisã
(r); 00,30 Schimb de vieþi (r);
01,15 Taxi Driver; 02,30 Zi-le
de la mine (r).
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programe TV
ANTENA 1
06,00 OBSERVATOR
08,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
11,00 Film serial * AIR
AMERICA
12,00 Film serial * VÂNÃTOAREA DE COMORI
13,00 Observator
13,30 Film serial * FAMILIA
BUNDY
14,00 Film * ATENTAT LA
LIBERTATE
16,00 Observator
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Câºtigi în 60 de secunde
21,50 Film serial * NARCISA
SÃLBATICÃ
23,00 Observator
23,45 Un show pãcãtos
01,00 Film * ATENTAT LA
LIBERTATE (r)
02,45 Film serial * AIR AMERICA (r)
03,30 Acces direct (r)

PRIMA TV
06,00 Film * AMBIÞIA FERICIRII
09,00 Teleshopping
Farsele lui Jugaru (r)
10,00 Dragostea de la Clejeani
11,15 Cãminul de 5 stele
12,30 Teleshopping
13,00 Desene animate
13,30 Teleshopping
14,00 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Film * ÎN LUMEA LUI
JANE AUSTEN (VI)
16,00 Cireaºa de pe tort
17,00 Trãsniþii (r)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Iubiri secrete
20,30 Cearta-n bucate
21,30 Focus Monden
22,00 Bãtrâni ºi neliniºtiþi
22,15 Trãsniþii
23,00 Mondenii
23,30 Film * UªURATICA
01,30 Focus (r)
04,00 Film * AMBIÞIA
FERICIRII
06,00 Film serial * ÎNÂLNIREA INIMILOR (r)

B1 TV
07,00 ªtirile B1 TV; 09,30
Teleshopping;10,00 B1, viaþa e
frumoasã!; 11,30 Teleshopping; 12,00 ªtiri; 13.00 Actual
B1; 13,40 Teleshopping;
14,00 Ediþie de prânz; 15,00
ªtirile B1 TV; 16,00 X-press;
17,00 Actual B1; 18,00 Cancan
TV; 20,00 ªtirile B1 TV;
21,00 Evenimentul; 23,00 Razii
de noapte; 00,30 Cancan TV
(r); 02,00 ªtirile B1 TV (r);
03,30 Preluare Fashion TV;
06,10 Teleshopping .

TVR 1
07,00 Telejurnal
09,00 Film serial * DOVADÃ
DE IUBIRE
10,00 Profesioniºtii (r)
11,00 Drumul hârtiei
12,00 TVR 55
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
14,00 Telejurnal
14,45 M.A.I. aproape de tine (r)
15,15 Teleshopping
15,30 Oameni ca noi
16,00 Convieþuiri
18,00 Telejurnal
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,05 Studio UEFA
21,40 Fotbal
23,50 Studio UEFA
00,40 Top of the Pops Collection
01,45 Drumul hârtiei (r)
02,40 M.A.I. aproape de tine (r)
03,15 Sport (r)
03,30 Telejurnal (r)
04,25 Film serial * DOVADÃ
DE IUBIRE (r)

TVR 2
07,00 Teleshopping; 08,10
Tonomatul DP 2; 10,00 Film serial
* MIRACOLE; 11,00 Confesiuni
(r);12,00 Telejurnal; 12,30 Face
toþi banii (r); 13,30 Vrãjitoriile lui
Jamie; 14,00 ABC... De ce?; 14,30
Împreunã în Europa!; 15,30 Face
toþi banii; 17,00 Telejurnal; 17,30
Confesiuni; 18,25 Adio Jurnal;
18,30 Film serial * O VARÃ CU
PAULA; 18,55 Adio Jurnal; 19,00
Ora de business; 20,00 Film serial
* REGELE QUIAN; 22,05 Adio
Jurnal; 21,00 La mustaþã; 22,00
Ora de ºtiri; 23,00 Frãþia vnului;
23,35 Film serial * SPIONII;
00,35 Film serial * REGELE QIAN
(r); 01,30 Poate nu ºtiai; 01,35
Confesiuni (r); 03,25 Timpul
chitarelor (r); 04,45 Mesager;
05,00 Ora de ºtiri (r); 06,00
Ora de business (r).

HBO
06,00 Film * DEASUPRA
TUTUROR; 07,35 Film * BATE
TOBA; 09,25 Tânãrul paparazzo; 11,00 Film * CASA BUDDENBROOK (II); 12,30 Pe
platourile de filmere; 13,00 Film
* LIGA DREPTÃÞII; 14,15 Film
* STRUGURI ÎN SOARE; 16,25
Film * SUPERMAN; 17,35 Film *
DESPRE FERICIRE ªI ALTE
NIMICURI; 19,35 Film serial *
JIMMY ªI HOPE; 20,00 Film *
AURORA; 23,00 Film serial *
URZEALA TRONURILOR;
00,05 Film serial * SPARTACUS: ZEII ARENEI; 01,10 Film
* PREDATOR.

DIVA UNIVERSAL
06,10 Film serial * FIICELE LUI
MCLEOD; 08,10 Film serial * AMY;
09,10 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 11,10 Film serial *
AMY; 12,00 Film serial * FARMECE (r); 13,10 Film serial * FETELE
GILMORE; 14,10 Film * ÎN
PÂNZA MINCIUNILOR; 16,00
Film * CRIMELE DIN MIDSOMER; 18,00 Film serial * LEGE
ªI ORDINE; 19,00 Film serial *
FARMECE (r); 20,00 Film serial *
FETELE GILMORE; 21,00 Film
serial * OFIÞERI ÎNCEPÃTORI; 22,00 Film serial * TREI
RÂURI; 23,00 Film * IMAGINEAFANTOMÃ; 01,00 Film * URMÃRIRE FATALÃ; 02,50 Film serial *
LEGE ªI ORDINE; 03,50 Film
serial * FIICELE LUI MCLEOD.

PRO TV
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film * CONFESIUNILE
UNEI ACTRIÞE DE LA HOLLYWOOD
12,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT (r)
13,00 ªtirile PRO TV
14,00 Film * ROXANNE
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELIªTIT
17,00 ªtirile Pro Tv
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * DESPERADO0
22,15 Film serial * MOªTENIREA
23,30 ªtirile Pro TV
00,00 Film serial * THE
MANTALIST
01,00 Film * DESPERADO (r)
02,30 ªtirile Pro TV (r)
04,00 Film serial * MOªTENIREA (r)
05,00 Dupã 20 de ani (r)
06,00 Happy Hour (r)

ACASÃ
05,15 Film serial * PROMISIUNEA (r); 06,45 Film serial *
ESMERALDA (r); 08,30 Film
serial * DRAGOSTE NEBUNÃ; 10,00 Film serial * TOANTELE NU MERG ÎN RAI; 12,45
Film serial * IUBIRE ªI
ONOARE; 13,45 Teleshopping;
14,30 Film serial * CLASE 406;
15,30 Film serial * ESMERALDA; 16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Film serial * PROMISIUNEA; 18,30 Film serial *
SUFLET RÃTÃCIT; 19,30 Film
serial * TERESA; 20,30 Film
serial * IUBIRE ªI ONOARE;
21,30 Film serial * CÃUTÂNDO PE ELISA; 22,30 Poveºtiri de
noapte; 23,30 Film serial *
DEMON ªI ÎNGER; 00,45 Film
serial * CLASE 406 (r); 01,45
Film serial * IUBIRE ª ONOARE (r); 02,45 Poveºtiri
adevãrate (r); 03,30 Povesºtiri
de noapte (r).

PRO CINEMA
09,00 Film serial * UN BÃRBAT
BUN DE TOATE; 10,00 Happy
Hour; 11,15 Teleshopping; 11,30
Film serial * ECHIPA DE
URGENÞE; 12,45 Teleshopping;
13,00 Film serial * MAREA
SUFLETELOR; 14,00 Crime
Time; 15,00 Film serial * LA
BLOC (r); 15,30 Acasã în
bucãtãrie; 16,30 Entertainment
News (r); 17,30 Zâmbete într-o
pastilã; 18,00 Film serial * DOI
BÃRBAÞI ªI JUMÃTATE; 19,00
Film serial * LA BLOC; 20,00
Film serial * CSI: NEW YORK;
21,00 Film serial * DOI BÃRBAÞI ªI JUMÃTATE; 22,00 Film
* GOMEZ ªI TAVAREZ; 00,00
Crime Time (r); 01,00 Film serial
* Cartelul crimelor; 02,00 Film *
FURTUNA.

NAÞIONAL TV
09,00 Film serial * CULOAREA FERICIRII (r); 10,00
Teleshopping; 10,15 Clipuri
(r); 10,30 Baronii; 11,00 Film
serial * DRAGOSTE DULCE
AMARÃ (r); 12,00 Teleshopping; 12,30 Clipuri; 13,00 Film
serial * ÎN CÃUTAREA
FERICIRII; 14,00 Film serial
* AMERICAN DREAMS;
15,00 Film serial * WACKY
TV; 15,30 Film serial * PINK
PANTHER SHOW; 16,00 Copii
contra pãrinþii (r); 17,30 Film
serial * DRAGOSTE DULCE
AMARÃ; 18,30 ªtiri Naþional
TV; 19,15 Film serial * CULOAREA FERICIRII; 20,15
Film * ROBINSON CRUSOE;
22,15 Film * TABÃRA DE
MAJORETE; 00,15 Film *
ROBINSON CRUSOE (r).

ANTENA 1
06,00 OBSERVATOR
08,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
11,00 Film serial * AIR AMERICA
12,00 Film serial * VÂNÃTOAREA DE COMORI
13,00 OBSERVATOR
14,00 Film serial * BENNY
HILL
14,30 Câºtigi în 60 de secunde
(r)
16,00 Observator
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,00 Fotbal
22,00 Film serial * NARCISA
SÃLBATICÃ
23,00 OBSERVATOR
23,45 Un show pãcãtos
01,00 Film * CREATURI
UCIGAªE
02,45 Film serial * AIR
AMERICA
03,30 Acces direct (r)

PRIMA TV
07,00 Film * CALEA FERICIRII
09,00 Teleshopping
09,30 Farsele lui Jugaru
10,00 Dragostea de la Clejani (r)
11,15 Viceversa (r)
12,30 Teleshopping
13,00 Desene animate
13,30 Teleshopping
14,00 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Film serial * FLASH
GORDON (r)
16,00 Cireaºa de pe tort
17,00 TRÃSNIÞII (r)
18,00 Focus
19,00 Focus Sport
19,30 Iubiri secrete
20,30 Cronica cârcotaºilor
22,15 Film serial * TRÃSNIÞII
23,00 Mondenii (r)
23,30 Film * CINE - O FI
ALESUL?
01,30 Focus (r)
02,30 Film * CINE-O FI
ALESUL?
04,00 Film * CALEA FERICIRII (r)
06,00 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR (r)

B1 TV
07,00 ªtirile; 09,30 Teleshopping; 10,00 B1, viaþa e
frumoasã!; 11,30 Teleshopping; 12,00 ªtiri; 13,00
ªtiri; 13,00 Actual B1; 13,40
Teleshopping; 14,00 Ediþie de
prânz; 15,00 ªtirile B1; 16,00
X-press; 17,00 Actual B1;
18,00 Cancan TV; 20,00
20,00 ªtirile B 1; 21,00
Evenimentul zilei; 23,00 Razii
de noapte; 00,30 Cancan TV
(r); 02,00 ªtirile; 03,00
Preluare Fashion TV; 06,10
Teleshoppig.
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JOI - 5 mai
TVR 1

PRO TV

07,00 Telejurnal
09,00 Film serial * DOVADÃ DE
IUBIRE
10,00 Garantat 100% (r)
11,00 Drumul hârtiei
12,00 TVR 55
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI (r)
14,00 Telejurnal
14,45 Interes general
15,15 Teleshopping
15,30 Akzente
17,00 Lozul cel mare
18,00 Telejurnal
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Judecã tu!
22,10 Film * PORTRETUL LUI
DORIAN GRAY
00,00 Film serial * CSI –
CRIME ªI INVESTIGAÞII
00,55 Perechea potrivitã (r)
01,55 Drumul hârtiei (r)
02,45 Interes general
03,10 Sport
03,25 Telejurnal (r)

07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film * ROXANNE (r)
12,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT (r)
13,00 ªtirile PRO TV
14,00 Film * CÂNTEC DE
LEAGÃN
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * BUN VENIT ÎN
JUNGLÃ
22,15 Film * MOªTENIREA
23,30 ªtirile Pro TV (r)
00,00 Film serial * THE
MENTALIST
01,00 Film * BUN VENIT ÎN
JUNGLÃ (r)
02,30 ªtirile Pro TV (r)
04,00 Film serial * MOªTENIREA (r)
05,00 ProMotor (r)
06,00 Happy Hour (r)

TVR 2
07,00 Teleshopping; 08,10
Tonomatul DP 2; 10,00 Film
serial * MIRACOLE; 11,00
Confesiuni (r); 12,00 Telejurnal; 12,30 Ora de business
(r); 13,30 Vrãjitoriile lui
Jamie; 14,00 ABC... De ce?;
14,35 Împreunã în Europa!;
15,30 Tribuna partidelor
parlamentare; 16,00 Film serial
* MIRACOLE (r); 17,00
Telejurnal; 17,30 Confesiuni;
18,30 Film serial * O VARÃ
CU PAULA; 18,55 Adio Jurnal;
19,00 Ora de bussines; 20,00
Film serial * REGELE QIAN;
20,50 Adio Jurnal; 21,00 Arena
leilor; 22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Film scurt pe 2; 00,00
Râdem pânã la capãt (r);
00,35 Film serial * REGELE
QIAN (r); 01,30 Poate nu
ºtiai ; 01,35 Confesiuni (r);
02,30 Acadeaua (r); 03,25
La mustaþã (r); 04,45
Mesager (r); 05,00 Ora de ºtiri
(r); 06,00 Ora de bussines (r).

HBO
06,00 Film * SUPERMAN;
07,10 Film serial * JIMMY ªI
HOPE; 07,35 Film * DESPRE
FERICIRE ªI ALTE NIMICURI;
09,35 Premiile Orange; 11,40
Film * NICIODATÃ NU E PREA
TÂRZIU; 13,10 BRIGADA
PESTRIÞÃ; 14,45 Film * UN
POLIÞIST CU EXPLOZIE
ÎNTÂRZIATÃ; 16,10 Film *
PRINÞUIL PERSIEI; 18,05
Film * AMINTEªTE-ÞI DE
MINE; 20,00 TYSON; 21,30
Film * ADEVÃRUL GOLGOLUÞ; 23,00 Film * RÃZBUNAREA; 00,40 Film * VAN
WILDER: PRIMUL AN DE
FACULTATE.

DIVA UNIVERSAL
06,10 Film serial *FIICELE LUI
MCLEOD; 08,10 Film serial *
AMY; 09,10 Film * CRIMELE
DIN MIDSOMER; 11,10 Film
serial * AMY; 12,10 Film serial *
FARMECE; 13,10 Film serial *
FETELE GILMORE; 14,10 Film
* ÎNCREDERE OARBÃ; 16,00
Film * CRIMELE DIN MIDSOMER; 18,00 Film serial * LEGE
ªI ORDINE; 19,00 Film serial *
FARMECE; 20,00 Film serial *
FETELE GILMORE; 21,00 Film
serial * MEDIUMUL; 23,00 Film
serial * SOÞIA PERFECTÃ;
00,00 Film serial * ÎN JUNGLA
ORAªULUI; 01,00 Film serial *
LEGE ªI ORDINE; 05,00 Film
serial * FIICELE LUI MCLEOD.

ACASÃ
05,15 Film serial * PROMISIUNEA; 06,45 Film serial * ESMERALDA (r); 08,30 Film serial *
DRAGOSTE NEBUNÃ; 10,00
Film serial * TOANTELE NU
MERG ÎN RAI; 12,45 Film serial *
IUBIRE ªI ONOARE (r); 13,45
Teleshopping; 14,30 Film serial *
CLASE 406; 15,30 Film serial *
ESMERALDA; 16,30 Poveºtiri
adevãrate; 17,30 Film serial *
PROMISIUNEA; 18,30 Film serial
* SUFLET RÃTÃCIT; 19,30 Film
serial * TERESA; 20,30 Film serial
* IUBIRE ªI ONOARE; 21,30
Film serial * CÃUTÂND-O PE
ELISA; 22,30 Poveºtiri de
noapte; 23,30 Film serial *
DEMONI ªI ÎNGERI; 00,45 Film
serial * CLASE 406 (r); 01,45
Film serial * IUBIRE ªI
ONOARE (r); 02,45 Poveºtiri
adevãrate (r).

PRO CINEMA
08,00 Acasã în bucãtãrie; 09,00
Film serial * UN BÃRBAT BUN LA
TOATE (r); 10,00 Happy Hour
(r); 11,30 Film serial * ECHIPA DE
URGENÞE; 12,45 Teleshopping;
13,00 Film serial * MAREA
SUFLETELOR; 14,00 Crime time;
15,00 Zoom în 10; 15,15 Film serial
* LA BLOC; 16,30 Acasã în
bucãtãrie; 17,30 Zâmbete într-o
pastilã; 18,00 Film serial * DOI
BÃRBAÞI ªI JUMÃTATE (r); 19,00
Film serial * LA BLOC; 20,00 Film
serial * CSI: NEW YORK; 21,00
Film serial * DOI BÃRBAÞI ªI
JUMÃTATE; 22,00 Film * IMPERIUL MINÞII; 01,30 Crime Time
(r); 02,30 Film serial * CARTELUL
CRIMELOR; 03,15 Film *
ILUSTRATE CU FLORI DE CÂMP.

NAÞIONAL TV
09,00 Film serial * CULOAREA
FERICIRII (r); 10,00 Teleshooping; 10,30 Film serial * PINK
PANTHER SHOW (r); 11,00 Film
serial * DRAGOSTE DULCE
AMARÃ (r); 12,00 Teleshopping;
12,35 Teleshopping; 13,00 Film
serial * ÎN CÃUTAREA FERICIRII; 14,00 Film serial * AMERICAN DREAMS; 15,00 Film serial *
WACKY TV; 15,30 Film serial *
PINK PANTHER SHOW; 16,00
Film serial * WILL & GRACE;
16,30 Film serial * BASTMASTER; 17,30 Film serial * DRAGOSTE DULCE AMARÃ; 18,30 ªtiri
Naþional TV; 19,15 Film serial *
CULOAREA FERICIRII; 20,15
Jocker; 22,00 Film * CUªCA
MORÞII; 00,00 Film serial *
AMERICAN DREAMS (r); 01,00
Film * CUªCA MORÞII (r); 02,45
Film serial * WILL & GRACE (r);
03,15 Film serial * WACKY TV (r).
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programe TV
ANTENA 1
06,00 OBSERVATOR
08,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
11,00 Film serial * AIR
AMERICA
12,00 Film serial * VÂNÃTOAREA DE COMORI
13,00 OBSERVATOR
14,00 Film artistic
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Burlacul
22,00 Film serial * NARCISA
SÃLBATICÃ
23,00 OBSERVATOR
23,45 Un show pãcãtos
01,00 Film * CRIMÃ LA CASA
ALBÃ
02,45 Film serial * AIR
AMERICA (r)
03,30 Acces direct (r)

PRIMA TV
07,00 Film * O VARÃ NESFÂRªITÃ
09,00 Teleshopping
09,30 Farsele lui Jugaru
10,00 Dragostea de la Clejani
(r)
11,15 Cearta-n bucate (r)
12,30 Teleshopping
13,00 Desene animate
13,30 Teleshopping
14,00 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Film serial * FLASH
GORDON
16,00 Cireaºa de pe tort (r)
17,00 Trãsniþii (r)
18,00 Focus
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Îmblânzirea scorpiei
22,00 Focus monden
22,15 Film serial * TRÃSNIÞII (r)
23,00 Bãtrâni ºi nelniºtiþi (r)
23,30 Film * ARIPLE NOPÞII
01,30 Focus (r)
02,30 Film * ARIPILE NOPÞII
(r)
04,00 Film * O VARÃ NESFÂRªITÃ (r)
06,00 Film serial * ÎNTÂLNIREA
INIMILOR (r)

B1 TV
07,00 ªtiri; 09,30 Teleshopping; 10,00 B1, viaþa e
frumoasã!; 11,30 Teleshopping; 12,00 ªtirile B1 TV;
13,00 Actual B1; 13,40
Teleshopping; 14,00 Ediþie de
prânz; 15,00 ªtirile B 1 TV;
16,00 X-press; 17,00 Actual
B1; 18,00 Cancan TV; 20,00
ªtirile B1 TV; 21,00
Evenimentul zilei; 23,00 Razii
de noapte; 00,30 Cancan TV
(r) ; 02,00 ªtirile; 03,00
Preluare Fashion TV; 06,10
Teleshopping.



PANORAMIC
CINEMATOGRAFIC

Filmele din perioada 29.04 - 05.05.2011
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CINEMA PATRIA
ACVILA LEGIUNII A IX-A
Ruleazã la orele:
14.00; 16.30;
19.00; 21.15.
Joi: 12.00;
14.00; 16.30;
19.00
TARIF NORMAL: 10 LEI;
TARIF REDUS:
8 LEI.
Tarif redus:
Luni, marþi, joi
ora 12.00; Miercuri toatã ziua.

CINEMA MODERN
COPILARIA LUI ICAR
ORELE: 13.00;
15.00; 17.30;
20.00
Joi: 13.00;
15.30; 17.30;
19.30
TARIF ÎNTREG: 6 LEI;
TARIF REDUS:
4 LEI.
Luni, marþi,
miercuri – tarif
redus la ora
13.00; Joi – tarif
redus toatã ziua.
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Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj organizeazã concurs (examen) la sediul instituþiei din Craiova, str. “Nicolae Titulescu”
nr. 22, jud. Dolj, în data de 06.06.2011, ora 10.00,
proba scrisã, ºi în data de 08.06.2011, ora 14.00,
interviul, pentru ocuparea urmãtoarelor posturi vacante: 2 posturi asistent medical, 2 posturi bucãtar (contract individual de muncã încheiat pe perioadã determinatã) în cadrul Complexului „Sf.
Dumitru” – Filiaºi. Dosarele de concurs se primesc
pânã la data de 09.05.2011, ora 16.00, la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare – camera 3. Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul instituþiei – camera 3
sau la telefon: 0251/407.009.
Angajez farmacist pentru medu rural, salariu foarte
bun + transport, permisul de conducere constituie
avantaj. Telefon: 0746/207.576. (000906).
ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI CRAIOVA, anunþã valorificarea prin licitaþie
publicã, cu strigare, de bunuri mobile dupa cum
urmeaza: S.C. GILSOM COM SRL: autoturism FIAT
223/AXHIA DOBLO / 2007, valoare 18.300 lei. Pentru
participarea la licitatie, ofertanþii vor trebui sã depunã in plic inchis cu cel putin o zi inainte de licitatie respectiv pina in ziua de 09.05.2011, ora 16.30,
urmatoarele documente: ofertã de cumparare, dovada plãþii taxei de participare, reprezentând 10%
din preþul de pornire a licitaþiei, dovada (certificat
de atestare fiscalã), emisã de creditorii fiscali, cã nu
au obligaþii fiscale restante faþã de acestia, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comertului iar pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in
limba romana. Licitaþia va avea loc în data de 10.05.
2011, ora 10.00 la sediul A.F.P.M. Craiova din strada
“Mitropolit Firmilian” nr. 2. Bunurile sunt libere de
sarcini. Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, sã înºtiinþeze despre aceasta
organul de executare, sub sancþiunea decãderii,
pânã în ziua anterioarã licitaþiei, respectiv
09.05.2011. Relaþii suplimentare se pot obþine de la
A.F.P.M. Craiova, camera 209, Serviciul Colectare,
Executare Silitã, Persoane Juridice, sau la telefonul:
0251/402.207, 402.223. Preturile nu includ TVA.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj, organizeazã concurs (examen) la sediul instituþiei din Craiova, str. “Nicolae Titulescu”
nr. 22, jud. Dolj pentru ocuparea unei funcþii publice de conducere vacante ºef serviciu – Serviciul Urmãrire Contracte, în data de 01 – 03 iunie 2011. Condiþii generale de participare la concurs: Candidaþii
trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art.
54 din Legea 188/1999 privind statutul funcþionarilor publici, republicatã, (r2). Condiþiile specifice prevãzute în fiºa postului: - studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licenþã în domeniul
economic; - vechime în specialitatea studiilor necesarã exercitãrii funcþiei publice minimum – 2 ani; cunoºtinþe operare PC – nivel mediu; - cunoaºterea
unei limbi strãine de circulaþie internaþionalã (engleza, franceza, germana) nivel mediu. Dosarele de
concurs se primesc pânã la data de 19.05.2011 la
Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare.
Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul instituþiei – Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare sau la telefon: 0251/407.009.

PRESTÃRI SERVICII

Comercializãm þiglã metalicã import Sueda, 4,2
euro inclusive TVA. La
cerere facem ºi montaj.
Constatãri gratuite ºi transport la fel. Telefon: 0766/
329.503; 0748/623.238.
Þin evidenþã contabilã. Telefon: 0771/215.774;
0722/943.220.

Recrutez personal pentru a încheia orice tip de
asigurare. Comisioane
atractive. papicianghel@gmail.com. Telefon:
0769/651.020.
Doresc sã lucrez femeie
de serviciu cu jumãtate de
normã dupã masã de LVÂNZÃRI
V. Telefon: 0785/348.511;
0740/561.205.
GARSONIERE
Dezmembrez Dacia Diesel Vând garsonierã. Telefon:
4X4.Telefon: 0744/136.461. 0786/141.944; 0251/547.564.

Vând garsonierã nouã,
43 mp, etaj I, balcoane,
centralã proprie, termopane, parchet, gresie,
faianþã, parcare asiguratã, negociabil. Telefon:
0722/753.922.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 camere semidecomandat
vis-a-vis de spitalul Militar
et.6 lift. Preþ convenabil.
Telefon: 0764/ 153 .424.

Vând apartament 2 camere decomandate Brazdã –
Amaradiei, exclus agenþii.
Telefon: 0770/235.970.
Particular, schimb sau
vând apartament 2 camere parter, pretabil firmã,
zona SARA. Telefon:
0747/110.887.
Vând apartament 2 camere decomandat, stomatologie, Calea Bucureºti, etaj 1 /4, superîmbunãtãþit, 55.000 euro. Telefon: 0745/127.375.
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STAÞIUNEA DE CERCETARE –
DEZVOLTARE AGRICOLÃ
ªIMNIC, cu sediul în Craiova,
ªoseaua “Bãlceºti” nr. 54, tel / fax:
0251/417.534, E-mail: simnic@simnicscda.ro, vinde porumb de
sãmânþã OLT ºi F376, floarea-soarelui Performer, iarbã de Sudan,
mazãre furajerã, ovãz, lucernã, lapte pasteurizat, brânzã telemea ºi
smântânã la cele mai mici preþuri.

Vând apartament 2 camere Craioviþa Nouã,
etaj 2, zona Rachetã,
preþ 30.000 euro. Telefon: 0785/549.746.
Vând urgent apartament cu 2 camere, decomandat, etaj II, ultracentral. Telefon: 0251/
412.966.
Vând apartament 2 camere. Telefon: 0733/
957.902.

Vând apartament 3 camere decomandate
etaj 4/ 4 cu acoperiº,
Lãpuº, preþ 80.000 E.
Telefon: 0722/686.149.
Vând apartament 3 camere bilateral, parter,
str. “Dezrobirii”. Telefon:
0251/546.666.
Particular, 3 camere,
decomandate, trilateral, 2 bãi, 2 balcoane,
88 mp, îmbunãtãþit,
3 - 4 CAMERE
centralã proprie, AC,
Vând apartament 3 ca- bucãtãrie mobilatã, 3 /
mere mobilat, 70.000 4 K 38 Pãltiniº, 74.000
Euro Lãpuº Argeº Tele- euro. Telefon: 0744/
776.124.
fon: 0770/ 317.820.

Vând apartament 3 camere Craiova, zona Mc.
Donald’s, 100 mp, an
construire 1991. Telefon:
0723/748.850.
Vând apartament 3 camere, etaj 3, cu îmbunãtãþiri, Aleea Brâncuºi. Telefon: 0745/628.542.
Vând apartament 3 camere parter, decomandat,
Piaþa Centralã sau schimb
cu garsonierã + diferenþã.
Telefon: 0728/309.011.

Casã de vânzare comuna Giubega. Telefon:
0743/024.555.
Vând casã + teren 720
mp str. Sãlcioarei, utilitãþi.
Telefon: 0728/271.594.
Vând casã 4 camere cu
toate utilitãþile cartier Catargiu str. „Teslui” nr. 11, Craiova. Telefon: 0726/
128.946; 0766/313.621.
(000596).
Vând casã Catargiu 3 camere, bucãtãrie, baie,
anexe, canalizare, gaze.
CASE
Vând sau închiriez ca- Telefon: 0726/376.221.
merã la casã. Telefon: Vând casã complet utilatã. Telefon: 0748/ 195.954
0757/ 427.566.

Vând locuinþã în zonã
centralã, preþ negociabil.
Telefon: 0760/611.311;
0351/436.619; 0758/
431.292.
Vând casã în Cãciulãteºti – Dolj. Telefon:
0746/206.067.
Vând casã Bucovãþ
sat Cârligei. Telefon:
0765/935.706; 0747/
865.389.
Vând casã Lascãr Catargiu nr. 37 str. Str. „Rãºinari”, 50.000 E negociabil. Telefon: 0351/
441.355; 0723/537.111.
Meritã vãzutã! Vând
casã 5 camere cu salã
peste toate, fântânã în
curte, pomi, curte mare
în comuna Bârca, strada „Tudor Vladimirescu” nr. 23. Telefon:
0251/356.071; 0733/
307.027.
Vând casã vacanþã Livezi (Podari) 6 camere,
grãdinã ºi loc casã de
4000 mp, vie, pomi. Telefon: 0251/522.579.
Vând casã din cãrãmidã în Motoci, 4 camere,
2 intrãri, 2 bucãtãrii, anexe, deschidere 36 m.l.
cu 7500 mp teren intravilan, preþ negociabil la
vedere ºi 2200 mp loc
de casã în Uricheºti 12
E/mp. Telefon: 0251/
599.514.
Vând casã Cârcea, curte, grãdinã, zonã centralã, preþ negociabil. Telefon: 0751/146.593;
0251/458.190.

Vând casã Siliºtea Crucii cu teren 5000 mp poziþionatã central, fântânã.
Telefon: 0728/053.012;
0744/319.448; 0747/
115.485.

SCHIMBURI

Schimb apartament 2
camere decomandate
parter, cartier Valea Roºie, stadion Electroputere, cu apartament 3 camere decomandate în
cartier Valea Roºie,
plus diferenþa.Telefon:0721/814.646,
0744/362.322.
Schimb garsonierã parter, total îmbunãtãþitã cu
apartament 2 camere
parter, fãrã diferenþã.
Telefon: 0756/104.351.

TERENURI

Particular, vând teren
Leamna de Jos suprafaþa 2950 mp. Telefon:
0766/600.108.
Vând teren Mofleni
zona Seminar 24380
mp, utilitãþi, curent electric, deschidere, 58 m,
preþ 38 E/mp. Telefon:
0766/654.800.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora, “Belvedere”, toate utilitãþile instalate, împrejmuit lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren Mofleni,
zona Seminar 17920
mp, utilitãþi, current
electric, 40 E/mp, deschidere 48 m. Telefon:
0766/658.010.

vineri, 29 aprilie 2011

publicitate

CONVOCATOR,
Administratorul Unic al S.C JIUL S.A Craiova, Calea Bucuresti nr.6, judetul Dolj, convoaca Adunarea Generala Ordinara si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in temeiul Art.224 din Legea nr. 297/2004, Art. 111(1), Art. 111/2 lit b, Art. 113(m),
Art.117(1) din Legea nr.31/1990R/2004, la sediul acesteia, care va avea loc in data de 28-05-2011, ora 10.00 respectiv ora 11.00, cu
urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea raportului Administratorului Unic pe anul 2010,
2. Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului Intern pentru anul 2010,
3. Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2010,
4. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului net aferent exercitiului
financiar pe anul 2010,
5. Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pe anul 2010,
6. Prezentarea si aprobarea proiectului BVC pe anul 2011,
7. Propunerea si aprobarea datei de 11.06.2011 conform Art.238(1) din Legea nr.297/2004, ca data de inregistrare pentru
identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGAO din data de 28-05-2011 si pentru AGAE din aceeasi data,
8. Diverse.
Data de referinta pentru actionarii inscrisi in Registrul Actioarilor emis de S.C. Depozitarul Central Bucuresti, indreptatiti sa
participe si sa voteze la cele doua Adunari Generale ale SC JIUL SA Craiova conform Art.123(2) din Legea nr.31/1990/R/2008 este
30.04.2011.
Ordinea de zi pentru AGAE este urmetoarea:
1. Imputernicirea Administratorului Unic de a contracta credite pentru investitii si capital de lucru.
2. Aprobarea AGAE de a gira pentru credite cu bunurile SC JIUL SA
3. Aprobarea AGAE pentru inregistrarea in contabilitate a rezultatelor reevaluarii imobilelor din luna decembrie 2010.
4. Diverse.
In cazul neintrunirii conditiilor de validare, cele doua Adunari Generale ale S.C JIUL S.A Craiova se convoaca pentru data de
30-05-2011, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, data de referinta raminind aceeasi.
Participarea le Adunarile Generale ale Actionarilor se face in nume propriu sau prin reprezentare cu procura speciala in
conditiile Legii nr.31/1990R/2004 si ale Legii nr.297/2004, ce se pot obtine de la sediul SC JIUL SA Craiova incepind cu data de 18-052011 pana la ora 16.00.
Procurile speciale vor fi depuse le sediul SC JIUL SA Craiova pana la data de 23.05-2011 ora 16.00.,iar cele depuse dupa
aceasta data nu vor fi luate in considerare.
Conform Art. nr.136(2) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 documentele si meterialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 18-05-2011 si pe
website-ul www.jiul.ro
In conformitate cu prevederile art 7 alin 1 si alin 3 din Regulamentul CNVM nr 6/2009.modificat prin Regulamentul CNVM
nr 7/2010, unu sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
a. De a introduce puncte pe ordinea de zi a AGAE, cu conditia ca fiecare punt sa fie insotit de o justificare sau de un proiect
de hotarare propus spre adoptare de AGAE, pana la data de 13.05.2011
b.De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGAE,pana la data
de 13.05.2011.
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la sediul societatii, la telefon: 0251/41.81.69, sau pe website-ul www.jiul.ro
ADMINISTRATOR UNIC
SELEA POMPILIU

Vând teren Mofleni zona
Seminar 15830 mp, deschidere 24 m, utilitãþi, current electric, preþ 45 E/mp.
Telefon: 0762/822.659.
Vând 350 mp teren, Daewo, 17 lungime – 18 lãþime. Telefon: 0761/
665.763.
Vând teren 196 mp în
Craiova, zonã comercialã, 8,60 mp – 22 mp. Telefon: 0761/665.763.
Vând teren 500 mp, intravilan, zonã bunã, Breasta, acces utilitãþi. Telefon:
0755/186.529.
Vând urgent teren strada Robelor 800 mp,
pretabil construcþie birouri, deþin autorizaþie
construcþie, preþ fix 250
E mp. Telefon: 0746/
304.876. (000626).
Vând 500 mp intravilan
lângã depoul C.F.R.
eventual schimb cu apartament 2 camere plus diferenþã, preþ 250 E mp.
Telefon: 0720/090.187.
(000625).
Vând 800 mp, peisaj mirific, case vacanþã, 12 km,
Craiova, 5000 E, apã, curent, asfalt, între dealuri. Telefon: 0721/491.546.

Vând 3.500 mp teren intravilan, la strada principalã, în zona vilelor, în
Popoveni, cu deschidere de 23 m la stradã.
Preþ convenabil. Relaþii
la telefon: 0723/
546.694.
Vând 1 ha teren, tarlaua 58, în zona gara Pieleºti, preþ 2 euro/mp.
Telefon: 0724/584.370.
Vând 4800 mp tarlaua
58, în zona gara Pieleºti, preþ 4 euro/mp.
Telefon: 0724/584.370.
Vând 5000 mp, tarlaua
55, în zona Q-Fort Pieleºti, preþ 4 euro/mp. Telefon: 0724/584.370.
Vând 4000 mp Iºalniþa,
preþ 4 euro/mp. Telefon:
0724/584.370.
Vând teren 3,15 ha,
plantaþie pomi pe marginea lacului Fântânele.
Telefon: 0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãºtii de Jos, Dolj. Telefon: 0351/422.201.
Vând 600 mp cu 30
pomi fructiferi localitatea
Basarabi, str. Calea Craiovei, preþ negociabil.
Telefon: 0735/846.463.

Vând teren 5000 mp
Preajba. Telefon: 0253/
270.291.
Vând pãdure stejar 115
hectare cu posibilitatea de
a achiziþiona încã 90 hectare în aceeaºi zonã. Telefon: 0727/781.162.
Vând teren 900 mp sau
parcelat str. „Meriºorului”
lângã pãdurea de salcâmi. Telefon: 01740/
217.466.
Vând 20 ha de teren 15
km de Craiova, preþ avantajos. Telefon: 0728/
053.012; 0744/319.449;
0747/115.485.
Vând teren cu casã
zona A fãrã intermediari.
Telefon: 0770/661.161.
(025934).
Teren industrial Cârcea,
6.000 mp, la drumul european Craiova - Caracal,
gaze ºi curent electric,
douã deschideri 30 metri.
21 Euro/mp. Telefon:
0720/880.466.

Vând Tico 2001, cuuloare alb, stare ireproºabilã. Telefon: 0761/
665.763.
Vând Dacia Papuc an
fabricaþie 1998, culoare alb, categorie autoutilitarã, 2 locuri, caroserie furgon, 48.000
km la bord, preþ 4.500
lei, negociabil. Telefon:
0744/995.249.

STRÃINE

Vând VW Passat 2.0
TDI, culoare argintie, an
de fabricaþie 2008, preþ
13.500 euro negociabil.
Relaþii la telefon:
0740.09.65.73.
Vând Fiat Panda Dinamic. Telefon: 0722/
350.664.
Vând urgent Peugeot
206 CC. Cabrio din 2001,
benzinã, înmatriculat în
Ro, acte în regulã, preþ
4000 euro, negociabil.
Telefon: 0744/552.798
sau 0769/622.440.
Vând urgent Dodge
AUTO
Ram din 1998 pe GPL
ROMÂNEªTI
ºi benzinã, înmatriculat
Vând Papuc 2 locuri, fabri- în Bulgaria, 8000 euro,
cat 1997, GPL omologat, negociabil. Telefon:
stare bunã de funcþionare. 0744/552.798 sau
Telefon: 0723/574.541.
0769/622.440.
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S.C. SUCPI S.A.
Închiriazã la preþuri
avantajoase spaþii comerciale,
birouri, depozite, hale
industriale cu suprafeþe
cuprinse între 300 – 3.000 mp.
dotate cu instalaþii de ridicat
(pod rulant 5 t) ºi utilitãþi:
platforme betonate exterioare
pentru depozitare materiale.
Informaþii suplimentare puteþi
obþine la sediul nostru din Craiova,
Calea Bucureºti nr. 129 A
Telefon: 0251/438.001; 0742/
130.154, fax: 0251/437.147.
E-mail:
sucpi_sucpi@yahoo.com
Vând Skoda Octavia
1,61 cu GPL, stare foarte
bunã. Telefon: 0744/
125.779.
Vand Hyundai Lantra,120.000 km, anul
2000, aer condiþionat,
geamuri ºi oglinzi electrice, închidere centralizatã, ABS, servo direcþie,
proectoare ceaþã, alarmã, jante aliaj. Telefon:
0769/651.020.
Vând Mercedes C 180,
benzinã, înmatriculat în
România, primul proprietar, an de fabricaþie 1996,
4500 euro, negociabil.
Telefon: 0768/952.380.
Vând VW Passat CC, culoare neagrã, preþ 26.000
euro negociabil. Relaþii la
telefon 0740.09.65.73

DIVERSE

Vând hainã imitaþie piele
nouã, mãrimea 52 – 54,
damã, p.reþ 50 RON, negociabil. Telefon: 0771/
385.193.
Vând avantajos lãmâi
(pomi), canistre metal,
piese noi Dacia. Telefon:
0251416.455. (000908).
Vând pãuni, ouã gâºte
leºeºti. Telefon: 0741/
207.796; 0766/448.379.
Vând piese pentru Ford
Focus 2002 Break – uºi
complcte, Haion „2 rotii
cu anvelope 15”, spiþate
– bord – rezervor volan,
tapiþerie plafon, bare portbagaj, ºtergãtoare parbriz. Telefon: 0722/
637.354, dl. Iulian.

Vând caroserie Dacia
1310 Sport 1983 –
10.000 RON fix. Telefon:
0766/489.006 – Dacia
1302 CARB 199, .convenabil. Dl. Gaby, telefon:
0768/822.441.
Vând rulotã import. Telefon: 0748/777.510.
(000816).
Vând cap maºinã cusut
Ileana, stare funcþionare.
Telefon: 0251/531.294.
Vând masã (birou) pentru calculator, preþ negociabil. Telefon: 0728/
309.011.
Vând cca. 5000 bucãþi þiglã solzi din demolãri, preþ
negociabil. Telefon: 0724/
368.874; 0724/368.874.
Vând carburator Tico,
pompã basculare Saviem –RABA, piese noi
Dacia, frigider Electrostar,
piele încãlþãminte, electromotor 445, alte piese. Telefon: 0721/179.420.
Vând 2 porci 180 – 200
kg. Telefon: 0251/
432.874, dupã 18.00.
(000805).
Vând þuicã 400 10 lei/litru,
pentru nunþi. Telefon:
0754/570.421; 0734/
954.556.
Vând mobilã dormitor. Telefon: 0767/009.403.
Vând bicicletã cu douã
roþi pentru copii, preþ 55
RON, negociabil. Telefon:
0771/385.193.
Vând maºinã de spãlat
marca Cristal puþin folositã. Telefon: 0351/800.654.
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ANUNT DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitii executie lucrari pentru proiectul “Infiintare unitate de acvacultura,in
comuna Baia de Fier, judetul Gorj”, finantat prin POP 2007-2013
I. Beneficiar: SC PASTRAVARIA GALBENU SRL,Comuna Baia de Fier, Sat Baia
de Fier, nr.789, CUI RO 22992678, J18/1022/2007,tel. 0744396764
II.1. Obiectul contractului: Executie lucrari pentru proiectul Infiintare unitate de acvacultura,in
comuna Baia de Fier, judetul Gorj
II.2. Caracteristici generale ale lucrarilor
Lucrarile ce fac obiectul contractului au caracteristicile conform codurilor CPV de mai jos:
45213240- 7 - Lucrari de constructii de cladiri agricole
45213100- 4 - Lucrari de constructii de cladiri comerciale
45247270- 3 - Lucrari de constructii de rezervoare
44313100- 8 – Imprejmuire cu plasa metalica
45247200- 2 - Lucrari de constructii de baraje si structuri fixe similare
45232150- 8 – Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa
45161200- 8 – Canalizari de apa
45310000- 3 – Lucrari de instalatii electrice
Valoarea totala finala a contractului, fara TVA: 2.149.828 lei
Procedura
IV.I Tipul procedurii:
Cerere de oferte
IV.2 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.3 Anunturi publicate
Da – Anuntul de participare a fost publicat pe site-ul www.anunt-romania.ro in data de 03.03.2011.
V. Atribuirea contractului:
Contract nr. 61/18.04.2011 Denumirea: Contract de executie lucrari pentru proiectul de infiintare
unitate de acvacultura”
V.1 Data incheierii contractului:
18.04.2011
V.2 Numarul de oferte primite:
3
Pret oferta cel mai scazut : 2.149.828 lei
Pret oferta cel mai mare: 2.690.310 lei
V.3 Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul:
SC TUBOMET SRL cu sediul in Craiova, strada “Caracal” numarul 242
V.4 Informatii privind valoarea contractului:
Valoarea estimata initial, fara TVA: 2.226.274 lei
Valoarea totala finala, fara TVA: 2.149.828 lei.
VI.Data expedierii prezentului anunt
28.04.2011

Vând frigider cu congelator Zanusi 320 litri, combinã muzicalã stereo 205,
calculator instruire copii,
piese noi Dacia. Telefon:
0730/870.047.
Vând 25 giurgiuvele cu
geam, fãrã toc, (pretabil înfiinþare serã), 5 uºi interior
(fãrã toc) ºi o cadã fontã
folositã. Telefon: 0761/
689.931.
Vând ºifonier, pat fotoliu.
Telefon: 0748/095.140.
Vând camerã video Sony
DCR-HC 22E, fabricatã în
Japonia, stare perfectã de
funcþionare, preþ 1100 leinegociabil. Relaþii la telefon: 0748/645.021.
Vând scurtã piele finã
nouã mãrimea 54, damã
/ bãrbat, 120 RON, negociabil, bicicletã montana
preþ negociabil, 180 RON.
Telefon: 0351/462.123;
0771/358.193.

Vând cãrucior pentru handicap, cadru metalic, baston ºi plasã (toate noi), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Super ofertã! Promoþie! Comercializãm þiglã metalicã
import Suedia la 4,2 euro/
mp cu certificat de garanþie 38 ani. Transport ºi mãsurãtori gratuite la domiciliul clientului. Telefon: 0748/
623.238; 0758/283.317.
Vând biciclete Occidentale + reparaþii, punct de
vânzare ºi atelier vis-a vis
de niversitate. Telefon:
0731/746.298.
Vând mobilã diversã: canapea, fotoliu pat, masã
12 persoane, frigider,
centralã Ariston + 4 caloriere fontã. Telefon: 0770/
661.161.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.

S.C. JIUL SA CRAIOVA
ANGAJEAZÃ:
- 2 instalatori sanitari cu experienþã
- 1 electrician cu experienþã
Relaþii la telefon:
0729/163.266
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DIVERSE

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

Cumpãr mobilier antichitat, masã, scaune sufragerie lucrate manual, originale. Telefon: 0761/
192.733.

str. “Caracal”, nr. 105
Experienþã de peste 40 de
ani VÃ OFERÃ ÎN CELE MAI AVANTAJOASE CONDIÞII DE PLATÃ CEA
MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ
GOSPODÃRESC: porþelan – sticlãrie, instalaþii sanitare, electrice,
electrotehnice, chimice, cosmetice,
uz casnic, comercializate prin
depozitul ºi magazinul situate
în str. “Caracal” nr. 105.
Relaþii la telefoanele: 0251/522.581;
0251/522.009; 0351/407.237.

ÎNCHIRIERI
OFERTE
Închiriez apartament. Telefon: 0727/741.632.
Ofer cu chirie o camerã la
casã, central, prefer salariat sau student. Telefon:
0251/415.365.
Închiriez camerã la casã
toate condiþiile. Telefon:
0351/458.224; 0755/
962.862.
Ofer spre închiriere garsonierã cartier Brazdã –
2/10. Telefon: 0351/
424.712; 0770/973.836.
Închiriez garaj, eventual
spaþiu depozitare, zonã
semicentralã. Telefon:
0771/231.677.
Apartament 2 camere decomandate, ultracentral,
lângã Romarta, balcon
închis termopan, microcentralã, aer condiþionat,
dotat cu toat ce trebuie, liniºte ºi igienã deplinã, înconjurat de verdeaþã, cu
loc de parcare. Telefon:
0756/028.300; 0722/
956.600.

Închiriez apartament 2
camere decomandate
cartier Valea Roºie, stadion Electroputere. Telefon: 0721/814.646,
0744/362.322.
Închiriez apartament.
Telefon: 0771/215.774;
0722/943.220; 0755/
439.772.
Spaþiu ultracentral lângã
Romarta, excepþional,
parter, bloc, 4 camere,
intrare separatã de locatari, balcon închis, microcentralã, alarmã, gresie,
faianþã, pretabil inclusive
pentru douã cabinete,
birouri, diverse activitãþi.
Telefon: 0722/956.600.

Ofer spre închiriere garsonierã cartier Brazda lui Novac etaj 2 – Craiova. Rog
seriozitate. Telefon: 0770/
973.836; 0351/424.712.

MATRIMONIALE

Pensionar, 62 – 1.72 – 90,
fãrã obligaþii, doresc cunoºtinþã doamnã fãrã obligaþii.
Telefon: 0771/385.193.

Vând obiecte colecþie –
maºinã cusut Singer, tablou pânzã anonim, penDIVERSE
dulã gong, tablou elecDoriþi informaþii despre
tric etanº echipat 25 A.
aparatul de ozonat? Sunaþi
Telefon: 0351/441.355;
la telefon: 0724/512.304.
0723/537.111.
Caut persoanã fãrã adãVând uºã dublã alumipost, fãrã vicii, pentru înniu 160 – 250. Telefon:
grijire 6 animale. Telefon:
0721/483.933.
0785/840.360.
Ieftin! Injector, uºã garaj
nouã din lemn, cântar
balanþã, rotor alternativ
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
dacia, aparat foto. Tele- z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
fon: 0729/092.211.
Vând piele marochinã- Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
rie producþie “Italia”. Telefon: 0722/943.220;
Cãtre S.C.
S.A.
0771/215.774.
Vând clãdire solidã fos- Subsemnatul...................................................................................
tã moarã pentru depo- Domiciliat în ..............................................................................
zit – producþie plus bi- Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
rouri ºi teren gratuit, Ple- vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoasniþa. Telefon: 0251/ trã, la rubrica ...................................... la data de ....................
368.228.
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
Vând ieftin bibliotecã,
toaletã, servantã, vitrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ºi scaune sufragerie, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
covor (2/3), pat fier, as- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pirator. Telefon: 0351/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
410.939.

CUVÂNTUL LIBERTÃÞII

CUMPÃRÃRI
AUTO
Cumpãr auto indiferent
stare ºi avariate. Telefon:
0744/136.461.
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Messi? Ce reprezentaþie!
Vãzutã de mulþi ca echipa cu
un moral mai bun ulterior victoriei din finala Cupei Regelui Spaniei, Realul a sfârºit lamentabil al
treilea „El Clasico”. A pierdut cu
2-0 prima manºã a semifinalei cu
marea rivalã, la care Messi a strãlucit din nou, ºi, mai rãu, nu va
putea beneficia în retur de serviciile lui Pepe, respectiv Sergio
Ramos, ambii suspendaþi. Cum va
fi ºi Jose Mourinho, trimis în tribunã de arbitru deoarece a vociferat excesiv la eliminarea conaþionalului sãu Pepe, „monumentul antifotbal” cum l-au catalogat

cei de la Mundo Deportivo în zilele premergãtoare meciului. Unul
în care intenþiile albilor sunt vizibile încã din primele minute.
ªase, ºapte oameni în defensivã,
ce nu trebuie sã facã altceva decât sã închidã jocul Barcei, sã-l
sufoce, sã-l distrugã. În atari condiþii, Messi nu face un pas fãrã
bodyguarzi. Dacã nu e „talentatul” Pepe e Diarra. Rezultatul e
însã acelaºi. Gleznele micuþului
argentinian scârþâie sub crampoanele celor doi „câini de pazã”.
Realul ajunge rar în careul advers,
dar pentru „Mou” e important,
cum a ºi declarat, sã nu ia gol. Nu
a primit nici unul pe „Bernabeu”
în aceastã ediþie a Ligii. Dar n-a

jucat cu Barca! Care, chiar dacã
nu e la fel de inspiratã fãrã Iniseta (accidentat), este aproape de a
da lovitura prin Villa. Un semnal?
Messi scapã în sfârºit de umbrele
sale. O pasã genialã lumineazã
atacul, Xavi preia, e singur cu Casillas... Portarul mai salveazã o
datã Madridul, la fel ca în Cupã.
Era minutul 25. Catalanii þinuserã
mingea 75 la sutã din timp. Degeaba. Pe tabelã, tot 0-0. Marcaserã
în 8 din ultimele 9 meciuri pe “Bernabeu”. Nu mai puþin de 18 goluri.
Nu ºi acum. Ce-a mai urmat? Mai
nimic notabil pânã spre pauzã,

când se trezeºte Ronaldo. ªutul lui
“CR7” e surprinzãtor ºi îl prinde
nepregãtit pe Valdes. Balonul îl izbeºte în piept pe goalkeeper, care
respinge în faþa lui Ozil. Neamþul
era însã în ofsaid. Oricum ratase!
Pauzã. Nu înainte ca Arbeloa sã
aprindã scânteia rãzbunãrii, jucãtorii ºi staffurile ciocnindu-se la intrarea în tunel. “Victimã”, portarul de rezervã al Barcei, Pinto, care
a vãzut cartonaºul roºu.

Realul, la a patra eliminare
din tot atâtea meciuri contra
Barcei

La ieºirea de la cabine, Mourinho schimbã primul. Iese Ozil,
intrã un vârf veritabil, Adebayor.

Antrenor nou pentru Ropotan

Magath s-a înþeles
cu Dinamo Moscova
Tehnicianul german
Felix Magath, actualul
antrenor al formaþei VfL
Wolfsburg, o va pregãti în
sezonul viitor pe Dinamo
Moscova, echipa la care
evolueazã mijlocaºul român Adrian Ropotan. Magath a ajuns la un acord cu
echipa rusã, care s-a despãrþit recent de muntenegreanul Miodrag Bozovici, conform Mediafax.
Germanul antreneazã
pe VfL Wolfsburg din 18
martie, dupã ce a fost demis de la Schalke 04.

Iar Ronaldo scapã periculos, însã
refuzã sã paseze când trebuie. Pe
contrã, Messi ºerpuieºte printre rivali, oprindu-se în cotul lui Sergio Ramos. Fundaºul primeºte
cartonaº ºi va fi suspendat la retur! ªi nu e tot. De-abia acum începe nebunia! Pentru cã Pepe îl
atacã violent pe Dani Alves, cu
crampoanele pe tibie. Roºu direct.
Al 4-lea meci consecutiv Real Barca când echipa lui Mourinho
terminã cu un om în minus. Nimeni nu-l mai liniºteºte pe portughez. A luat foc. Protesteazã, apoi
se îndreaptã spre al 4-lea arbitru.
Sfârºeºte în tribunã, în spatele
gardului. Continuã sã-ºi ia notiþe
cu febrilitate, dar, pe gazon, Barca e cât pe ce sã dea lovitura. Prin
Villa ºi Pedro!
Pânã la urmã vine însã ºi golul: Afellay, rezerva-surprizã, profitã de o alunecare a lui Marcelo,
centreazã perfect, iar Messi apare de niciunde ºi trimite printre picioarele lui Casillas. 0-1. Rãspunsul Realului? N-a avut prea multe de spus în “11”, dar în inferioritate! Situaþie în care Messi s-a
decis sã mai atârne o piatrã de
gâtul “galacticilor”. A luat mingea, i-a driblat pe toþi în cascadã,
oprindu-se în plasã. 0-2, ºi Barca
este ca ºi calificatã în a treia finalã de Ligã în ultimii ºase ani.

Ronaldo, nemulþumit de
tactica lui Mourinho: “Nu-mi
place cã jucãm defensiv”

Maniera defensivã în care Real
a abordat jocul cu Barca a fost criticatã inclusiv de jucãtorii madrileni. Indirect, Cristiano Ronaldo
i-a reproºat antrenorului Jose
Mourinho strategia adoptatã.
“Nu-mi place cã trebuie sã jucãm
aºa. E clar. Dar n-am ce face. A
trebuit sã mã adaptez”, a afirmat
portughezul la final. Cristiano a
comentat totodatã ºi faptul cã
“toate echipele care joacã împotriva Barcelonei terminã meciul în
inferioritate. Chiar nu înþeleg de
ce. Nu vreau sã scuz evoluþia

REAL MADRID

0-2

FC BARCELONA

Stadion: Santiago Bernabeu, spectatori: 71.567
A marcat: Messi 76’, 87’
Casillas – Arbeloa, S. Ramos, Albiol, Marcelo – L.
Diarra, Pepe, X.
Alonso – Ozil (Adebayor 46’), Cr. Ronaldo, Di Maria.
Antrenor: Jose Mourinho.

Valdes – D. Alves, Mascherano,
Pique, Puyol –
Xavi, Busquets, S.
Keita – Villa (Sergi
Roberto 90’),
Messi, Pedro (Afellay 71’). Antrenor: Josep Guardiola.

Cartonaºe galbene: Arbeloa 40’, S. Ramos 53’, Adebayor 83’ / D.
Alves 44’, Mascherano 57’
Eliminare: Pepe 61’
Arbitru: Wolfgang Stark (Germania)
noastrã ºi înfrângerea, dar e foarte greu sã joci în zece”.
Portughezul a amintit de eliminarea lui Van Persie (Arsenal) ºi
a dat exemplul lui Chelsea, dezanvantajatã clar de arbitrul Tom
Henning Ovrebo în semfinala de
Ligã cu Barcelona din 6 mai 2009.

fiecare semifinalã la fel. De ce nu
s-a putut califica Chelsea la acel
moment? Sau de ce Inter s-a salvat printr-o minune. Nu ºtiu dacã
e vorba de puterea lui Angel Maria Villar la UEFA sau de intervenþia UNICEF. Nu înþeleg. Succes echipei adverse, dar mai ales

Jose Mourinho, a reacþionat dur
dupã arbitrajul lui Wolfgang Stark,
„fanul lui Messi” dupã cum a fost
supranumit de madrileni. Tehnicianul portughez a reclamat eliminarea lui Pepe, dar ºi trimiterea sa în
tribunã, pentru proteste. „Eu nu iam spus nimic arbitrului! Doar am
râs ºi l-am aplaudat cu douã degete. Dacã aº spune ceea ce cred, azi
mi s-ar încheia cariera!
Vã pun doar o întrebare: de ce?
De ce Ovrebo, Busacca, Stark? În

bravo puterii sale, care trebuie sã
fie greu de obþinut”, a ironizat
Mourinho performanþele Barcelonei din ultimii ani.

Acuzele lui “Mou”

Marica a comis-o din nou
Atacantul lui VfB Stuttgart, Ciprian Marica, s-a
bãtut cu un coechipier, ivorianul Arthur Boka, la antrenamentul formaþiei sale de miercuri, informeazã
cotidianul Bild.
Incidentul a izbucnit dupã ce “tricolorul” a avut o
intrare periculoasã la jucãtorul african, care a ripostat
încercând sã-l loveascã în faþã. Cum Marica a fost
însã avantajat de înãlþime, Boka s-a trezit cu un genunchi în stomac.
Unul dintre coechipieri, Daniel Didavi a încercat
sã intervinã între cei doi ºi a primit un pumn serios
de la ivorian. În cele din urmã, Didavi, Patrick Funk
ºi Ermin Bicakcici au reuºit sã-i separe pe cei doi.
Deocamdatã, pânã asearã la închiderea ediþiei, VfB
Stuttgart nu luase nici o mãsurã în privinþa celor doi.
Ciprian Marica, care mai are contract cu gruparea
ºvabã pânã în vara anului 2012, a fost reprimit la antrenamentele echipei la 1 martie. El fusese exclus din
lot, în februarie, dupã declaraþiile pe care le-a fãcut
cu referire la situaþia sa de la club (n.r. românul nu
mai intra în atenþia antrenorului Bruno Labbadia).
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Centralul Cristian Sava, considerat mai periculos decât Wesley

Reghe: „Ajutată precum Vasluiul,
România era campioană mondială”
Antrenorul Ştiinţei spune că
eliminarea lui Buleică i-a obligat pe
alb-alb-albaştri la antijoc
Eşecul de la Vaslui, scor 1-2, a
fost pus pe seama manierei de arbitraj atât de către patronul Adrian
Mititelu, cât şi de antrenorul Laurenţiu Reghecampf, care consideră că în condiţiile unui arbitraj corect alb-albaştrii nu ar fi pierdut
partida. Reghecampf a refuzat să
facă referiri despre joc, limitânduse la aprecieri asupra arbitrajului,
care i-ar fi prejudiciat pe băieţii săi
de cel puţin un punct. „Foarte
multe nu am să vă spun despre
acest meci. Majoritatea celor care
l-au văzut şi-au făcut o părere.
Este foarte greu să joci împotriva
Vasluiului, a cărui valoare o apreciez, însă abitrajul ne-a defavorizat clar. În minutul 42 am rămas
cu un om în minus, astfel că în
repriza a doua am fost obligaţi să
facem antijoc. Este bine să ai parte de un arbitraj precum al Vasluiului, dar ar fi fost bine să-l avem
şi noi. Rezultatul nu este cel corect, meritam cel puţin un punct,
iar Vasluiul nu a meritat victoria.
Arbitrajul a fost împotriva noastră. Ştiam că dacă vom avea un

arbitraj bun, am fi câştigat aici. Asta
este viaţa, trebuie să trecem peste
această înfrângere şi să mergem
mai departe. Sper ca şi suporterii
să fi văzut meciul de azi şi să vină
duminică la stadion. Naţionala României dacă avea un asemenea arbitraj era campioană mondială. Păcat de Vaslui, este echipă valoroasă, cu jucători buni, care ar fi trebuit să joace fără ajutor, mai mult
îi încurcă asemenea arbitraje”, a
declarat Reghecampf.

Mititelu i-a acuzat pe Porumboiu şi Avram
„Dacă vrei să iei campionatul nu
mai faci lucruri de-astea. A fost un
arbitraj comandat, să-i fie ruşine lui
Adrian Porumboiu. S-a purtat foarte
urât cu noi, nici măcar un teren de
antrenament nu ne-a dat. De cinci
ani numai nenorociri am păţit la Vaslui. E un campionat murdar. Vasluiul e o echipă puternică, dar aveam
şansa noastră. A fost un arbitraj precum n-ar trebui să mai existe. Nu-l
înţeleg. N-are nicio valoare titlul

dacă-l ia aşa. Sunt total nemulţumit
de maniera de arbitraj, de eliminarea lui Buleică.Dacă rămâneam în
11 îi băteam. Nu ne băteau niciodată. Avram tace ca un şobolan. A făcut delegarea cu dedicaţie. La Vaslui am avut mereu probleme şi la
acel 3-3 cu Salomir la centru şi când
am pierdut locul 3 la ultima etapă

Halagian, demis de la Bistriţa
Înaintea meciului de ieri cu Dinamo, directorul tehnic al Gloriei Bistriţa, Florin Halagian, a fost demis de către preşedintele Jean Pădureanu.
„Hala” a primit reclamaţii din partea jucătorilor italieni din lotul Gloriei, pe
care septuagenarul tehnician i-ar fi obligat să se bărbierească înaintea
fiecărei dispute, ameninţându-i cu scoaterea din lot. De asemenea, Halagian a interzis consumul de cafea în rândul jucătorilor, cărora le-a impus
un regim cazon, în stilu-i cunoscut. Gloria Bistriţa, adversara Ştiinţei în
lupta pentru evitarea retrogradării, va fi condusă în continuare de antrenorul Nicolae Manea.

Rapidul sub
comanda lui
Marian Rada

Marcel Popescu,
director sportiv
la Steaua

De ieri, Marian Rada este nou
antrenor principal al Rapidului, fiind numit pentru cele cinci etape
rămase din campionat. Antrenor al
echipei secunde a clubului, Rada
i-a urmat în funcţie lui Marius
Şumudică, demis la începutul săptămânii de patronul George Copos
după eşecul de pe teren propriu cu
Sportul Studenţesc. Rada va fi ajutat de secunzii Petre Cristian, Marius Bratu şi Daniel Pancu. În aceste condiţii este posibilă revenirea
la prima echipă a lui stoperului
Marius Constantin, trimis la „satelit” după conflictul cu fostul antrenor, Marius Şumudică.

Finanţatorul Stelei, Gigi Becali, a
declarat că îl va angaja pe Marcel
Popescu în funcţia de director sportiv, în locul lui Narcis Răducan, acesta urmând totuşi să rămână în cadrul
clubului. „Marcel Popescu o să lucreze cu mine, va fi director sportiv,
în locul lui Narcis Răducan, pentru
că e mai deştept, ştie mai bine, a demonstrat-o. Nu mă despart nici de cei din club, dar îi dublez, n-am ce
face. N-au dat rezultate. Marcel Popescu e în relaţii bune şi e impresarul
lui Conceicao, aşa am înţeles. Îl recomandă faptul că a făcut din Braşov
o echipă care joacă cel mai frumos fotbal. Ei şi cu Pandurii Târgu Jiu.
Ce înseamnă asta? Conceicao şi Grigoraş sunt antrenori. Din nimic a
făcut bici şi ăla la Braşov şi ăla la Târgu Jiu. Cum fac, bă, ăia şi noi nu
putem? 150 de jucători am luat şi tot nu facem aşa. Dar o să facem din
vară”, a spus Becali.
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din tur acum doi ani” a declarat
Adrian Mititelu. Conducerea Ştiinţei, prin vocea preşedintelui Aurel
Ţicleanu, contestase înaintea jocului de la Vaslui delegarea băcăuanului Cristian Sava. Mititelu îşi face
totuţi calcule pentru evitarea retrogradării: „Un punct era important pentru noi la Vaslui. Cu vic-

toriile de acasă şi cu un egal la
Galaţi am juca ultima carte la
Bistriţa în penultima etapă”. În timpul partidei de miercuri seara,
Adrian Porumboiu a avut un conflict cu director sportiv al Universităţii, Vlad Roşca, acesta pretinzând că a fost înjurat şi chiar
agresat de finanţatorul Vasluiului.

CLASAMENT
M
V
E
F.C. TIMIŞOARA 29
14
14
OŢELUL Galaţi 29
16
7
F.C. VASLUI
29
15
9
DINAMO
29
14
8
RAPID
29
12
10
STEAUA
28
13
7
GAZ METAN
29
11
11
CFR Cluj
29
10
11
ASTRA Ploieşti 29
8
14
F.C.M. Tg. Mureş 29
10
8
“U” Cluj
29
10
8
F.C. BRAŞOV
29
8
13
PANDURII
28
8
9
GLORIA Bistriţa 29
8
8
“U” CRAIOVA 29
6
8
VICTORIA
29
4
10
UNIREA
29
5
7
SPORTUL
29
6
2
LIGA I “BERGENBIER” - ETAPA A XXIX-A

Î
1
6
5
7
7
8
7
8
7
11
11
8
11
13
15
15
17
21

G
52-33
38-22
41-23
60-43
37-20
36-23
34-28
43-35
28-26
30-36
41-49
29-31
31-39
30-41
29-41
29-51
19-48
29-47

P
56
55
54
50
46
46
44
41
38
38
38
37
33
32
26
22
22
20

ETAPA A XXIX-A
„U” Cluj – Poli Timişoara
1-2
Au marcat: Niculescu ’57 / Alexa ’21, Ignjatevici ’44.
Dinamo – Gloria Bistriţa
3-0
Au marcat: L. Ganea ’23, Bakaj ’52, Torje ’72.
Oţelul – Gaz Metan
2-2
Au marcat: Antal ’65 (pen.), Pena ’79 / Taher Bawab ’17, Eric ’75.
*Partida Pandurii – Steaua s-a disputat după închiderea ediţiei.

