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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Abia aştept să-mi vină pen-
sia, Popescule.

- Şi când îţi vine?
- Peste 30 de ani.
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Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro

Judeţul Dolj e lovit de inundaţii

Autorităţile  au fost în alertă toată noaptea de  miercuri spre  joi din cauza
codului portocaliu de  inundaţii. Urmare a precipitaţiilor abundente  căzute în
ultimele  24 de  ore  pe  teritoriul judeţului Dolj s-au produs mai multe  inundaţii
în localităţile doljene, iar în Craiova 12 gospodării au fost şi e le  afectate de
ape. Sunt primari din judeţul Dolj care  se plâng de  cei de la Direcţia Ape lor Jiu Craiova,
care  nu au drenat la timp canale le  ş i pârâurile.
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„Afacerea
Cahuzac” coboară
credibilitatea
guvernului francez

Într-un moment în care Franţa
este lovită de o profundă criză eco-
nomică şi socială şi guvernul con-
dus  de Je an Marc Ayrault caută
soluţii la provocările cu care se con-
fruntă, credibilitatea preşedintelui
Francois Hollande fiind la o îngri-
jorătoare cotă de popularitate, a
apărut „afacerea Cahuzac”. Fostul
ministru al Bugetului, dar şi ex-
preşedinte al Comisiei de finanţe
din Adunare a Naţională, Je rome
Cahuzac, a recunoscut marţi că a
avut deschis, la UBS, în Elveţia, în
1992, un cont.

Ambasadorul
Poloniei, în vizită
la Craiova
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Proba practicã ºi cea teoreticã din cadrul examenu-
lui pentru obþinerea permisului de conducere vor fi
înregistrate video ºi, dupã caz, audio, potrivit unui
proiect de lege pentru modificarea Codului rutier, lan-
sat în dezbatere publicã pe site-ul Ministerului Aface-
rilor Interne (MAI).  Proiectul de lege pentru modifica-
rea ºi completarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernu-
lui nr.195/2002 privind circulaþia pe drumurile publice
(Codul rutier) a fost lansat marþi în dezbatere publicã,
pentru 10 zile, pe site-ul MAI. „Pentru asigurarea ºi
verificarea legalitãþii examenului de obþinere a permi-
sului de conducere, modul de desfãºurarea a probei
teoretice ºi practice se înregistreazã video ºi, dupã caz,
audio, cu sisteme tehnice de monitorizare”, se aratã în
proiect. Sistemele tehnice de monitorizare a probei prac-
tice ar urma sã fie montate pe autovehiculele folosite la
susþinerea examenului, mai puþin în cazul motociclete-
lor ºi mopedelor. Înregistrãrile vor fi stocate de cãtre
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Condu-
cere ºi Înmatriculare a Vehiculelor, care organizeazã
examenul, pentru o perioadã de cel mult un an, acesta,

alãturi de Direcþia Regim Permise de Conducere ºi În-
matriculare a Vehiculelor, fiind singurele care vor avea
acces la înregistrãri, potrivit proiectului. Amenzile ma-
xime prevãzute în ordonanþã, în clasa a V-a de sancþi-
uni, de la 21 la 100 de puncte-amendã (1.575 - 7.500 de
lei), care în prezent se aplicã numai persoanelor juridi-
ce, ar urma sã fie aplicate ºi ºoferilor care conduc având
o alcoolemie de sub 0,8 grame/ litru, nu acordã priorita-
te pietonilor angajaþi regulamentar în traversare sau
depãºesc limita maximã de vitezã pentru sectorul res-
pectiv de drum ºi categoria de vehicul cãreia i se aplicã
cu peste 60 de kilometri pe orã, potrivit proiectului.
Neacordarea prioritãþii pietonilor se pedepseºte în pre-
zent cu amendã din clasa a II-a de sancþiuni, în valoare
de 300 sau 375 de lei, ºi cu suspendarea permisului
timp de 30 de zile, iar condusul sub influenþa bãuturilor
alcoolice cu amendã din clasa a IV-a de sancþiuni, cu-
prinsã între 675 si 1.500 de lei, ºi suspendarea permisu-
lui pentru 90 de zile, astfel sancþionându-se ºi depãºi-
rea limitei maxime de vitezã cu peste 50 de kilometri pe
orã, pragul de 60 de kilometri nefigurând în actualul

Cod rutier. Proiectul de modifi-
care a Codului rutier prevede ºi
noi termene pentru suspenda-
rea dreptului de a conduce -
respectiv o perioadã de 120 de
zile când fapta ºoferului a fost
urmãritã ca infracþiune, dar s-a
dispus aplicarea unei sancþiuni
administrative, ºi de 180 de zile,
în cazul unui accident de circu-
laþie din care a rezultat decesul
sau vãtãmarea corporalã a unei
persoane prin încãlcarea unei
reguli de circulaþie care se sanc-
þiona prin suspendarea dreptu-
lui de a conduce ºi în cazul în
care fapta nu e urmãritã ca in-
fracþiune. Proiectul de lege mai
prevede ºi cã ºoferii amendaþi
care nu achitã valoarea sancþi-

unii în termen de 90 de zile vor avea permisele suspen-
date pânã fac dovada plãþii, prevedere inclusã ºi într-
un proiect de ordonanþã de urgenþã lansat în dezbate-
re publicã pe 22 februarie pe site-ul MAI. Chiar dacã
ºoferul sancþionat face plângere în instanþã, amenda
nu se suspendã pânã la emiterea unei decizii. Împotri-
va procesului-verbal de constatare a contravenþiilor
se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la
comunicare, la judecãtoria în a cãrei razã de competen-
þã a fost constatatã fapta. Plângerea depusã suspen-
dã executarea sancþiunilor contravenþionale comple-
mentare, precum suspendarea dreptului de a conduce
autovehicule, se aratã într-un comunicat al MAI. Ca ºi
proiectul de OUG din februarie, actualul proiect de
lege interzice circulaþia maºinilor înmatriculate în alte
state ºi deþinute cu orice titlu de persoane care au
sediul, domiciliul sau reºedinþa în România, pentru mai
mult de 30 de zile de la data dobândirii titlului sau de la
data înscrierii în evidenþa autovehiculelor ºi remorcilor
înmatriculate în alte state. La cererea poliþistului rutier,
persoanele care conduc pe drumurile publice un vehi-
cul înmatriculat în alt stat vor avea obligaþia de a pre-
zenta un document doveditor al titlului cu care este
deþinut vehiculul, însoþit de o traducere legalizatã în
limba românã a acestuia, potrivit proiectului. Neres-
pectarea acestor obligaþii va fi sancþionatã, dacã mo-
dificãrile vor fi adoptate, cu amendã din clasa a III-a,
între 450 ºi 600 de lei, dacã ºoferul nu are asupra sa
documentul doveditor al titlului cu care este deþinut
vehiculul ºi traducerea, ºi respectiv din clasa a IV-a,
între 675 ºi 1.500 de lei, pentru cei care circulã cu un
vehicul înmatriculat în alt stat mai mult de 30 de zile.
Interdicþia de a conduce în România autovehiculul în-
matriculat în altã þarã dupã termenul de 30 de zile nu se
va aplica persoanelor menþionate în certificatul de în-
matriculare, celor care efectueazã transport public de
mãrfuri sau persoane ori transport în regim de închirie-
re sau serviciu de închiriere, celor care sunt angajaþi
sau asociaþi în raport cu persoanele menþionate în cer-
tificatul de înmatriculare ºi celor care au încheiat un
contract de leasing, mai prevede proiectul de lege.
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PDL îºi alege mâine
prim-vicepreºedinþii,
vicepreºedinþii ºi secretarii

Liviu Negoiþã, Dorin Florea, An-
dreea Paul ºi Anca Boagiu vor candi-
da, mâine, la Consiliul Naþional de
Coordonare al PDL, pentru funcþiile
de prim-vicepreºedinþi ai partidului,
au precizat, ieri, pentru Mediafax, sur-
se din PDL. Potrivit surselor citate,
pentru funcþia de secretar general ºi-a
depus candidatura Gheorghe Flutur,
care ocupã ºi în prezent aceastã func-
þie. Printre cei care candideazã pen-
tru funcþiile de vicepreºedinte se aflã
Sulfina Barbu, Raluca Turcan, Cezar
Preda, Ioan Oltean, Ioan Bãlan, Mir-
cea Hava. Tot pentru funcþii de vice-
preºedinte ar putea sã candideze ºi
Roberta Anastase ºi Lucian Bode, au
precizat sursele. Potrivit noilor preve-
deri ale Statutului stabilite la Conven-
þia Naþionalã din 23 martie, PDL va
avea 16 vicepreºedinþi, dintre care 8
vor fi vicepreºedinþi regionali. Cei 4
prim-vicepreºedinþi ai partidului vor
rãspunde de tot atâtea domenii.

Dacia demareazã în
câteva zile producþia de
serie a noului Logan MCV

Prezentat în premierã mondialã la
Salonul Auto de la Geneva, în martie,
a doua generaþie a Logan MCV a in-
trat deja în producþia de preserie în
uzina Dacia din Mioveni, iar în câte-
va zile va demara ºi producþia de se-
rie. Comenzile pentru piaþa româneas-
cã vor fi preluate din iunie, iar imediat
dupã aceea vor fi fãcute ºi livrãrile cãtre
clienþi. „Vom demara curând, în câte-
va zile, producþia de serie”, a declarat
pentru HotNews.ro Jerome Olive, di-
rectorul general al Automobile Dacia,
rãspunzând unei întrebãri legate de
noul Logan MCV. Declaraþia a fost fã-
cutã dupã o întâlnire cu presa, la Pi-
teºti. Lansat în 2006, break-ul Logan
MCV a fost achiziþionat de peste
380.000 de clienþi din peste 40 de þãri.

Salvamontiºtii din judeþul Hune-
doara atrag atenþia asupra riscului
major de producere a unor avalan-
ºe în masivele muntoase Retezat,
Parâng ºi Vâlcan, la altitudini mai
mari de 1.800 de metri, unde a nins
abundent în ultimele zile. „În zona
montanã înaltã, la peste 1.800 de
metri altitudine, condiþiile meteo din
ultimele zile, în care a nins foarte
mult, au creat un
pericol ridicat de
producere a ava-
lanºelor. Zãpada
care s-a depus
este grea ºi nu are
stabilitate. De ace-
ea, apreciem cã
gradul de risc la
avalanºã poate fi
evaluat la 4, pe o
scarã de la 1 la 5”,
a declarat ieri, pen-
tru Agerpres,
ºeful Serviciului
Public Judeþean

Risc major de avalanºã în masivele
Retezat, Parâng ºi Vâlcan

Curtea Constituþionalã a României
(CCR) a admis, ieri, excepþia ridicatã de
judecãtorul Cristi Danileþ ºi a decis cã
este neconstituþional articolul 55, alinea-
tele 4 ºi 9, referitoare la revocarea unui
membru CSM. Art. 55 - alin 4 prevede
cã „membrii aleºi ai CSM sunt revocaþi
ºi la cererea majoritãþii adunãrilor gene-
rale de la nivelul instanþelor sau par-

Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bo-
dean. El a explicat cã în unele zone
din Masivul Parâng s-a depus un
strat de ninsoare proaspãtã de cir-
ca 40 de centimetri, în timp ce în
Masivul Vâlcan zãpada proaspãtã
mãsoarã aproximativ 30 de centime-
tri. În staþiunea Râuºor, din Rete-
zat, ninge de douã zile, iar zãpada
atinge deja 15 centimetri.

chetelor pe care le reprezintã, în cazul
neîndeplinirii sau îndeplinirii necores-
punzãtoare a atribuþiilor încredinþate
prin alegerea ca membru al Consiliului.
În cadrul adunãrilor generale, decizia se
ia cu votul a douã treimi din numãrul
judecãtorilor sau procurorilor”. Alin. 9
al aceluiaºi articol stabileºte cã „în ter-
men de 15 zile de la înregistrarea sesizã-

rii semnate ºi motivate de reprezentanþii
adunãrilor generale prevãzute la alin. (4),
plenul CSM dispune revocarea din func-
þie a membrului ales. Dispoziþiile art. 57
alin. (2) se aplicã în mod corespunzã-
tor”. În urma deliberãrilor, CCR a luat
decizia cu majoritate de voturi, informea-
zã un comunicat al Curþii. Decizia este
definitivã ºi general obligatorie. În 26

februarie, Cristi Vasilicã Danileþ, jude-
cãtor la Tribunalul Cluj, ºi Alina Ghica,
judecãtor la Curtea de Apel Bucureºti,
au fost revocaþi din CSM, ca urmare a
voturilor exprimate în acest sens în adu-
nãrile generale ale judecãtorilor. Cei doi
magistraþi au fãcut contestaþie la Cur-
tea de Apel Bucureºti, solicitând anula-
rea hotãrârilor de revocare din CSM.

CCR: Revocarea judecãtorului Danileþ din CSM e neconstituþionalã

Preºedintele Traian Bãsescu a decla-
rat, asearã, cã el ºi premierul Victor Ponta
au stabilit sã fie urmatã „fãrã nici o abate-
re” procedura de desemnare a procurori-
lor ºefi prevãzutã de lege, arãtând cã aces-
te numiri sunt responsabilitatea doar a
ministrului Justiþiei, care le face, a CSM,
care le avizeazã ºi a sa, care le aprobã sau
nu. Preºedintele a citit articolul 54 alinea-
tul 1 din Legea 303/2004, conform cãruia
procurorul general al Parchetului de pe
lângã ICCJ, prim-adjunctul ºi adjuncþii
acestuia, procurorul general al DNA, ad-
juncþii acestuia, procurorii ºefi ºi procuro-
rul ºef al DIICOT ºi adjuncþii acestuia sunt
numiþi de preºedintele României la propu-
nerea ministrului Justiþiei, cu avizul CSM,
dintre procurorii care au o vechime mini-
mã de 10 ani în funcþia de judecãtori sau
procurori, pe o perioadã de 3 ani, cu posi-
bilitatea reînvestirii o singurã datã. „Aces-
ta a fost articolul în baza cãruia, împreunã
cu primul-ministru, am stabilit urmarea
acestei proceduri fãrã nici o abatere de la
ea. Este responsabilitatea ministrului Jus-

tiþiei, ºi nu e o responsabilitate nici a socie-
tãþii civile, nici a partidelor politice, nici a
procurorilor. Nu procurorii decid nomina-
lizãrile (...)”, a precizat Traian Bãsescu. Pre-
ºedintele a arãtat cã, de asemenea, legea
„nu spune cã la DIICOT se pot numi nu-
mai procurori de la DIICOT, la DNA numai
procurori de la DNA”. „Deci, esenþial în
relaþia mea cu primul-ministru a fost sã
respectãm întrutotul legea statului român.
Legea stabileºte clar rãspunderea unor
politicieni, care înseamnã ministrul Justi-
þiei ºi preºedintele României”, a conclu-
zionat ºeful statului. Referitor la propune-
rile fãcute de Victor Ponta, Bãsescu a spus
cã acestea „nu îmi dau nici un motiv sã
cred cã vor fi schimbãri în trendul crescã-
tor de rezolvare a problemelor care þin de
justiþie”. Întrebat dacã a avut vreo contri-
buþie la acestea, ºeful statului a rãspuns
cã „am dorit, pentru a nu risca diminuarea
ºanselor de progres în activitatea parche-
telor, o soluþie Morar (n.r. – Daniel Morar)
la Parchet, Kovesi (n.r. – Laura Codruþa
Kovesi) la DNA. Nu s-a putut”.

Bãsescu dã asigurãri cã prin propunerea
unor ºefi la DNA ºi Parchetul General

se respectã legea



  cuvântul libertăţii / 3vineri, 5 aprilie 2013 administraţie

Înaltul diplomat a fost întâm-
pinat, la Primăria Craiova, de pri-
marul Lia Olguţa Vasilescu şi vi-
ceprimarul Florentin Tudor. După
o întrevedere de aproape o oră în
biroul edilului, atât oaspetele,  cât
şi gazada s-au declarat încântaţi
de această întâlnire. ”Am avut o
discuţie foarte fructuoasă cu dom-
nul ambasador al Poloniei, am gă-
sit foarte multe teme comune. În
primul rând, încercăm să învăţăm
ceva din experienţa Poloniei în
atragerea de fonduri europene.
După cum ştiţi, ac eastă ţară a reu-
şit să absoarbă 98% din fondurile
europene c are au fost puse la dis-
poziţie, în timp ce noi doar 13%.
Asta poate ş i din cauză că polo-
nezii au mers  foarte mult pe fon-
duri care să fie alocate către ad-
ministraţiile publice locale, ceea ce
aici nu s-a întâmplat, dar să spe-
răm că se va întâmpla de aici îna-
inte”, a declarat Olguţa Vasilescu.

Proiecte comune pentru
atragerea de fonduri europene

Primarul a dezvăluit două din-
tre proiectele pe care le-a creionat
împreună cu diplomatul polonez
în scurtul timp pe care l-a petre-
cut la Craiova. Pentru exerciţiul
financiar viitor, autorităţile craio-
vene şi-au propus să încerce fi-
nanţarea de proiecte comune cu
oraşele din Polonia. ”La ora ac-
tuală, în Uniunea Europeană, se
lucrează foarte mult pe proiecte
c omune ale statelor membre,
ceea ce vom încerca şi noi. Mai
ales că vom beneficia de această
experienţă pe care o au deja po-
lonezii în ceea ce priveşte absorb-
ţia”. ”Este o mare plăcere să fiu
în acest oraş care este apropiat
inimii fiecărui ambasador polonez.
În timpul celui de-al Doilea Răz-
boi mondial, când Polonia a fost
agresată şi de Vest şi de Est, mulţi
polonezi au găsit adăpost chiar
aici, la Craiova şi, de aceea, vrem
să colaborăm cu acest oraş. Po-
lonia e gata să-şi împărtăşească ex-
perienţa în ceea ce priveşte absorb-
ţia fondurilor UE”, a dat asigurări
diplomatul polonez.

Grup statuar identic
la Craiova şi Cracovia

Un al doilea lucru pe care pri-
marul Olguţa Vasilesc u l-a pro-

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi MARIN TURCITU

Ambasadorul Poloniei,
în vizită la Craiova

Ambasadorul Poloniei la Bucureşti, Excelenţa sa, Marek Szczygiel, s-a aflat, ieri, într-o
vizită oficială în Bănie. Înaltul diplomat a avut întrevederi cu reprezentanţii administraţiei

locale şi judeţene, fiind întâmpinat de preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa, primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu şi viceprimarul Florentin Tudor.

Florentin Tudor,
viceprimarul
Craiovei:

”Am întreprins demersuri cu
reprezentanţii Universităţii din
Craiova,  în speţă cu domnul
rector, şi am beneficiat de spri-
jinul unui profesor universitar
care şi-a petrecut o mare parte
de timp aici, la Craiova. Mo-
ment conduce o şcoală doctora-
lă în Germania. Dacă se va în-
fiinţa Secţia de Limba Polonă,
el va dona întreaga sa bibliote-
că care se compune din volume
în limba polonă”.

pus Excelenţei sale,
Marek Szczygiel, se
referă la domeniul
cultural.  Autorităţile
din Craiova i-au îm-
părtăşit acestuia că

sunt dispuse să pună în operă o
idee mai veche care priveşte rea-
lizarea unui grup statuar identic,
în Craiova ş i Crac ovia.  ”Este
vorba de fotografia celebră în
c are a făc ut înc onjorul lumii
atunci când Papa Ioan Paul al II-
lea a venit în România, cea în care
este alături de Patriarhul Teoctist.
Noi vom intra, prin intermediul
Ambasadei, în contact cu cardi-
nalul şi primarul Cracoviei cărora
le vom transmite această doleanţă
a noastră. A pornit chiar  de la pri-
marul Cracoviei în urmă cu c âţi-
va ani, dar din păcate nu s-a ma-
terializat. Noi vrem acest grup sta-
tuar  la Craiova şi, evident, unul şi
la Cracovia”, a propus primarul
Craiovei. ”Noi chiar  ne dorim să
fie cât mai multe evenimente de
acest gen în Craiova şi observ că
şi din partea instituţiilor culturale
locale există dorinţa să colaborăm
mult mai intens”.

„Suntem foarte atenţi
la cum se dezvoltă Polonia”

După întâlnirea cu primarul
Craiovei,  Lia Olguţa Vas ilesc u,

ambasadorul Poloniei la Buc u-
reş ti, Excelenţa Sa Marek Szc zy-
gieł, s-a deplasat la Cons iliul Ju-
deţean Dolj unde s-a întâlnit cu
preşedintele Ion Prioteasa.  Cu
prilejul ac es tei întrevederii c u
Excelenţa Sa Marek Szc zygiel,
preşedintele Ion Prioteasa a afir-
mat că România are foarte multe
de învăţat de la Polonia în pri-

vinţa atragerii de fonduri europe-
ne, una dintre ţările c u c ea mai
mare rată de absorbţie din Euro-
pa. Cu prilejul întâlnirii, preşedin-
tele CJ Dolj,  Ion Prioteasa,  a mai
spus c ă municipiul Craiova es te
strâns  legat de istoria poporului
polonez, în timpul c elui de-al
Doilea Război Mondial guvernul
aflat în exil şi preşedintele Polo-
niei de la ac ea vreme,  Ignac y
Moscic ki,  fiind găzduiţi în Pala-

tul Jean Mihail, actualul Muzeu
de Artă din Craiova.  „Deşi ne
vedem pentru prima oară, sun-
tem foarte atenţi la cum se dez-

voltă Polonia şi ce progrese a fă-
cut. Sunt preşedintele Delegaţiei
României la Comitetul Regiunilor
de la Bruxelles ş i am foarte mulţi
colegi din Polonia cu care disc ut.
Îmi face deosebit de mare plăc e-
re să văd comisarul polonez vor-
bind în limba poloneză în întru-
nir ile oficiale de la Bruxelles.Sun-

teţi ţara exemplu în Europa pen-
tru modul în care aţi ş tiut să atra-
geţi fondurile europene. De ase-
menea,  avem de învăţat de la
dumneavoas tră pentru că aţi re-
alizat regionalizarea ţării într-un
anumit moment şi am vrea să
aflăm de la dumneavoastră ce a
fost bine şi ce a fost mai puţin
bine. Noi suntem foarte legaţi de
comunitatea poloneză. În tinere-
ţea mea am avut foarte mulţi c o-

legi la liceu.  Apoi, mai târziu, într-
un moment în care eram direc-
torul celui mai mare hotel din Cra-
iova aveam oaspeţi pe rec epţio-

nerii polonezi care preluau
locomotivele de la fabrica
Electroputere.  De c urând, a
ajuns la Craiova şi doamna
ministru a Fondurilor Euro-
pene din Polonia,  toc mai în
ideea că în c opilărie a venit
aic i, la tatăl său,  care se afla
la Craiova. Evenimentul c el
mai important ş i care ne lea-
gă foarte mult de poporul
polonez,  s -a petrec ut la
Muzeul de Artă din Craio-
va. În ac est loc , în al Doi-
lea Război Mondial, a fost
găzduit guvernul polonez
aflat în exil şi preşedintele
Poloniei de la ac ea vreme.
Ne-am dori să vedem inves-
titori polonezi la Craiova şi
vă spun c ă ne face o deo-
sebită plăcere să fim alături
de dumneavoastră la aceas-
tă vizită importantă pentru

Craiova”,  a declarat preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa.

„Am auzit foarte multe
despre dumneavoastră,
domnule preşedinte”

Ambasadorul Poloniei la Bucu-

reş ti, Excelenţa Sa Marek Szc zy-
giel, a afirmat la rândul său: „Îmi
face o plăcere deosebită să mă
aflu la Craiova şi în judeţul Dolj,
pentru că aceste locuri sunt foarte
importante pentru polonezi dato-
rită istoriei. În timpul celui de-al
doilea Război Mondial, în timpuri
grele pentru polonezi, mulţi din-
tre ei şi-au găsit aici adăpostul.
Craiova este unul dintre cele mai
cunosc ute oraşe româneşti în Po-
lonia,  mai ales c ă sunt multe per-
soane care au legături familiale cu
aceste locuri. De altfel, as tăzi am
să vizitez şi mormintele compa-
tr ioţilor  mei, c are se află aici pe
veşnic ie. Ştiu că în România se
disc ută despre procesul de for-
mare a regiunilor.  Am vorbit cu
ministrul Fondurilor Europene,
Eugen Teodorovici,  cu viceprim-
ministrul Liviu Dragnea despre
fondurile europene şi c um tre-
buie atrase fonduri europene la
nivel regional. În Polonia exis tă
16 regiuni ş i au un rol important
în absorbţia fondurilor europe-
ne. Datorită muncii lor, nivelul
absorbţiei fondurilor europene în
Polonia este  cel mai mare din
Europa.  Mă buc ur că am ajuns
la Craiova pentru că am auzit
foarte multe despre dumnea-
voastră, domnule preşedinte. Nu
numai de la Bruxelles,  unde sun-
teţi preşedinte al Delegaţiei Na-
ţionale la Comitetul Regiunilor,
dar şi de la multe persoane din
Bucureşti. Cred că, într-adevăr,
ar  trebui să colaborăm mai mult
pentru c a ac es te c ontac te ale
noas tre să fie mai intense.  Îmi
exprim speranţa într-o colabo-
rare cât mai s trânsă”.La întâlni-
rea,  găzduită de sala de şedinţe
a Consiliului Judeţean Dolj, a mai
partic ipat direc torul Direcţiei de
Afac eri Europene, I leana Măji-
nă,  şi o delegaţie a Instituţiei
Prefec tului de Dolj.
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Agitaþie mare, ieri, la Tribunalul
Dolj. Pe rolul instanþei se afla ju-
decarea recursului formulat de
avocatul lui Florin Iulian Siclitaru
împotriva încheierii nr. 95, din 1
aprilie a.c., a Judecãtoriei Craio-
va, prin care s-a dispus arestarea
preventivã a craioveanului pe o
perioadã de 29 de zile. Adus în boxa
acuzaþilor, dupã ce s-a sfãtuit cu
avocatul sãu, craioveanul a decla-
rat cã regretã fapta ºi cã îºi retra-

Incidentul s-a petrecut ieri, în
jurul orei 11.00. Poliþiºtii au fost
anunþaþi prin 112, cã în staþia de
autobuz de la Parcul „Nicolae Ro-

Florin Iulian Siclitaru, autorul acciden-
tului mortal de duminicã dimineaþã, de
pe „Calea Bucureºti” din Craiova, rãmâ-
ne dupã gratii. Judecãtorii Tribunalului
Dolj ar fi trebuit sã judece, ieri, recur-
sul declarat de acesta împotriva mãsurii
arestãrii preventive luatã luni faþã de el.
Numai cã, în faþa completului de jude-

catã, Siclitaru a declarat cã îºi retrage
recursul. Craioveanul rãmâne astfel în
spatele gratiilor, cel puþin pânã la expi-
rarea celor 29 de zile pe cât a fost emis
mandatul de la Judecãtoria Craiova. De-
cizia sa a fost primitã fãrã nici un co-
mentariu de cunoscuþii victimelor, pre-
zenþi în sala de judecatã.

ge recursul. Decizia luatã la îndem-
nul apãrãtorului sãu a stins din faºã
toate protestele ce ar fi putut fi
generate de încercãrile sale de a
justifica accidentul. În plus, este
puþin probabil ca instanþa sã-i fi
admis recursul, astfel cã totul s-a
terminat foarte repede, mai ales cã
în salã se afla ºi tatã unui din tinerii
decedaþi în accidentul provocat de
Siclitaru duminicã dimineaþã. In-
stanþa a luat act de retragerea re-

cursului, iar inculpatul s-a întors
în arestul IPJ Dolj.

Reamintim cã, duminicã seara,
în jurul orei 22.00, reprezentanþii
IPJ Dolj au anunþat cã autorul ac-
cidentului mortal din cursul dimi-
neþii a fost prins. Dupã ce a dispã-
rut, în tot judeþul s-a dat alarma,
fiind constituite filtre rutiere pe toa-
te drumurile. La un astfel de filtru
a fost descoperit, într-un autotu-
rism care se îndrepta cãtre Craio-
va, Florin Iulian Siclitaru, de 24 de
ani, din Craiova. Bandajat la un
ochi, acesta a fost dus direct la
sediul Poliþiei, pentru audieri. De
acolo, poliþiºtii l-au dus la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va. Asta pentru cã îl testaserã cu
etilotestul, iar rezultatul fusese ne-
gativ, astfel cã i s-au recoltat pro-
be biologice pentru a se stabili dacã
a consumat alcool. A trecut însã
foarte mult timp, aºa cã este posi-
bil ca rezultatele analizelor sã nu
mai ajute ancheta. Târziu, noaptea,
craioveanul a fost reþinut pentru 24
de ore, fiind introdus în arestul IPJ

Dolj. Luni, în jurul prânzului, Flo-
rin Iulian Siclitaru a fost dus la Par-
chetul de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova, pentru audieri ºi a recunoscut
comiterea faptei. La final a fost pusã
în miºcare acþiunea penalã faþã de
tânãr, s-au întocmit documentele
necesare ºi s-a luat hotãrârea sesi-
zãrii instanþei de judecatã cu pro-
punere de arestare preventivã a in-
culpatului. „Ce pot sã vã spun este
starea de fapt, pe care o ºtiþi: pe 31
martie, în jurul orei 05.00, în timp
ce conducea un autoturism Merce-
des Benz pe Calea Bucureºti din
Craiova, inculpatul a lovit douã per-
soane, de 20, respectiv 21 de ani,
victimele decedând în urma leziu-
nilor, dupã care a pãrãsit locul acci-
dentului. S-a mai reþinut cã incul-

patul a sãvârºit douã fapte – una
din culpã – uciderea, cu consecinþe
grave întrucât este vorba despre
douã victime, iar cea de-a doua cu
intenþie, în scopul de a-ºi asigura
scãparea, ºi anume pãrãsirea locu-
lui accidentului fãrã încuviinþarea
organelor judiciare. Nu s-a putut
stabili cã ar fi consumat alcool, astfel
cã aºteptãm rezultatele analizelor de
laborator în acest sens. În plus, pro-
curorul de caz a mai consemnat în
referat cã persoana inculpatului nu
este la prima încãlcare a legii pena-
le, fiind trimis în judecatã pentru
vãtãmare corporalã”, ne-a declarat,
la momentul respectiv, procuror
Nicolae Uncheºelu, purtãtorul de
cuvânt al Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova.

Un bãtrân de 75 de ani se zbate între viaþã ºi
moarte dupã ce a ajuns în stare gravã la Spita-
lul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, în cursul
zilei de ieri, în urma unei altercaþii cu un craio-
vean de 29 de ani, care a pornit în timp ce ambii
se aflau în autobuzul E1. Din primele cercetãri
se pare cã cei doi s-au luat la ceartã în mijlocul
de transport, au coborât la staþia de la Parcul
„Nicolae Romanescu”, iar acolo tânãrul l-a luat
la bãtaie pe bãtrân. Medicii de la Urgenþã au
reuºit cu greu sã-l stabilizeze ºi sunt rezervaþi
cu privire la ºansele lui de supravieþuire.

manescu” are loc o altercaþie între
doi bãrbaþi. Un echipaj al Secþiei 2
Craiova a fost trimis la faþa locului,
stabilind cã este vorba despre Mi-

hai Dicu, de 75 de ani ºi de Cãtãlin
Babiuc, de 29 de ani, ambii din Cra-
iova. A ajuns la locul respectiv ºi o
ambulanþã SMURD, bãtrânul fiind
transportat la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova. Babiuc a
fost dus la sediul subunitãþii de Po-
liþie, unde a declarat cã, în timp ce
era în autobuz a avut o discuþie cu
bãtrânul, care l-a lovit, iar la cobo-
râre, în staþie, i-a dat ºi el un pumn,
bãtrânul cãzând la pãmânt. „Din pri-
mele cercetãri se pare cã a fost vor-
ba despre un conflict la coborârea
din autobuz ºi cã bãtrânul l-ar fi lo-
vit primul pe craioveanul de 29 de
ani. În cauzã a fost întocmit dosar

penal pentru vãtãmare corporalã din
culpã, iar în funcþie de starea victi-
mei, încadrarea juridicã a faptei se
poate schimba”, a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin, din ca-
drul Biroului de Presã al IPJ Dolj.

Medicii de la spital spun însã cã
starea bãtrânului este extrem de gra-
vã ºi este exclus ca toate leziunile
suferite sã fie rezultatul unui singur
pumn primit. În plus, aceºtia sunt
rezervaþi în privinþa ºanselor lui de
supravieþuire. „Este vorba despre un
pacient de 75 de ani, victimã a unei
agresiuni fizice în loc public, care a
fost adus cu o ambulanþã SMURD
la ora 11.45 . În urma investigaþiilor

a fost diagnosticat cu politraumatism
sever prin agresiune fizicã, trauma-
tism cranio-cerebral acut sever cu
multiple hemoragii intracraniene se-
vere, traumatism facial acut grav ºi
traumatism toracic cu fracturã cos-
talã stângã, C7. Bãrbatul a fost intu-
bat, ventilat mecanic ºi stabilizat în
camera de Resuscitare de la Unita-
tea de Primiri Urgenþe. A fost inter-
nat în Secþia de Anestezie ºi Terapie
Intensivã pentru Neurochirurgie la
ora 15.05. Este un caz extrem de
grav, cu prognostic rezervat”, ne-a
declarat dr. Cristina Geormãneanu,
purtãtorul de cuvânt al Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova.
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Într-un moment în care Franţa
este lovită de o profundă criză eco-
nomică şi socială şi guvernul con-
dus de Jean Marc Ayrault caută
soluţii la provoc ările cu c are se
confruntă, credibilitatea preşedin-
telui Francois Hollande fiind la o
îngrijorătoare cotă de popularita-
te, a apărut „afacerea Cahuzac”.
Fostul ministru al Bugetului, dar şi
ex-preşedinte al Comisiei de finanţe
din Adunarea Naţională, Jerome
Cahuzac, a recunoscut marţi că a
avut deschis, la UBS, în Elveţia,
în 1992, un cont. Care a fost în-
chis în 2000 şi suma a fost trans-
ferată la societatea financiară Reyl
et Cie, tot din Geneva. În 2009,
suma de 600.000 euro a fos t
transferată la Singapore, a preci-
zat avocatul său. Contul din Elve-
ţia pe numele lui Jerome Cahuzac
a fost deschis de Philippe Penin-

MIRCEA CANŢĂR

„Afacerea Cahuzac” coboară
credibilitatea guvernului francez

que, un apropiat al Marinei Le Pen,
potrivit informaţiilor celor de la „Le
Monde”. Cel care în 1992 deschi-
dea contul la banca UBS pe nume-
le lui Cahuzac va deveni reclaman-
tul acestuia. Ancheta preliminară a
fost deschisă de Parchetul din Pa-
ris la 8 ianuarie şi, după toate apa-
renţele, în urma semnalelor Direc-
ţiei Centrale a Informaţiilor Inter-
ne (DCRI). „Le Point” are o altă
abordare: Direcţia generală de fi-
nanţe publice (DGFI) a cerut pe
24 ianuarie omoloagei sale din Ber-
na să menţioneze dacă Cahuzac a
deţinut un cont la UBS înainte de
2006. La 12 martie a.c., pe un fond
total neclar, procurorul francez
Francois Molins solicită în Elveţia
o comisie rogatorie pentru cerce-
tarea „unei evaziuni fiscale”. Fiind
un dosar fierbinte, cu atingere la
securitatea naţională, se apreciază

că ministrul de Interne, Manuel
Valls, dar şi premierul francez, Jean
Marc Ayrault, au fost ţinuţi la cu-
rent cu stadiul anchetei. Dacă l-au
informat sau nu pe preşedintele
Francois Hollande, nu se ştie deo-
camdată. Acesta din urmă menţi-
ona miercuri că Jerome Cahuzac
n-a beneficiat de nici o protecţie
în afara prezumţiei de nevinovăţie
şi este un „ultraj la Republică” min-
ciuna fostului ministru al luptei
contra evaziunii fiscale, care deţi-
nea un cont bancar nedeclarat în
străinătate, mai întâi în Elveţia şi
apoi în Singapore, că ar  fi avut
cunoştinţă şi premierul Jean Marc
Ayrault. „Bomba Cahuzac” pică rău
pentru soc ialiş tii francezi. Toţi
membrii guvernului au semnat un
cod de etică după instalare. Scan-
dalul e imens. Lidera Frontului
Naţional, Marine Le Pen, a cerut

demisia guvernului ş i dizolvarea
Adunării Naţionale, acuzând „o
minciună de stat”. Ceea ce este ile-
gal e că Jerome Cahuzac n-a de-
clarat contul deţinut. Şi cum opo-
ziţia (UMP) părea departe de o
dezmeticire definitivă, asfixiată fi-
ind de înfrângerile în alegerile pre-
zidenţiale şi parlamentare de anul
trecut, apoi de scandalul prelungit
al desemnării noului său lider, în
persoana lui Jean Francois Cope,
dar şi de dosarele lui Nicolas Sar-
kozy, pus sub acuzare în afacerea
Bettencourt ş i nu se ştie dezno-
dământul în afacerea sondajelor
plătite de Palatul Elysee, „bomba
Cahuzac” pică precum.. . apa vie.
Preşedintele UMP, Jean Franc ois
Cope, a declarat că la mai puţin
de 11 luni de la venirea la putere
stânga es te lovită de o discredi-
tare fără precedent,  iar  Francois

Hollande este pe cale să devină
şef de clan. Povestea e mult mai
complicată însă, fiindcă, în timp
ce sarcina fiscală asupra c etăţe-
nilor a devenit tot mai apăsătoa-
re, sume mari, estimate la 600
miliarde euro sau aproape 10%
din patrimoniul francez şi 1/6 din
bugetul de stat, potr ivit unei an-
chete a jurnalistei Antoine Peillon,
ar  fi depuse în paradisuri fiscale.
În 2007, Curtea de Conturi a es-
timat o fraudă f isc ală anuală de
30-40 miliarde euro, iar în 2011
Direcţia Naţională de Luptă Con-
tra Fraudei a detectat doar 3 mi-
lioane euro evaziune fiscală. Po-
tr ivit datelor guvernamentale, în
2010 au fost identificate 77.000
de conturi banc are franceze în
străinătate ş i mult se vorbeşte de
Insulele Caiman, Virgine,  Cook,
Samoa şi Singapore.

„Ne-am întâlnit astăzi (joi)  la
Consiliul Judeţean, alături de dom-
nul prefect, cu prietenii noştri din
Franţa, respectiv domnul Fabrice
Basile, şeful misiunii Oficiul fran-
cez pentru imigraţie şi integrare din
cadrul Ambasadei Franţei la Bucu-
reşti, şi cu doamna Marie-Therese
Leblanc,  coordonatoarea acţiunii
sociale de reinserţie în România.
Acest eveniment este prilejuit ca
urmare a unui protocol pe care cei
doi premieri, român şi franc ez,
l-au convenit şi care s-a concreti-
zat printr-o hotărâre de Guvern,
din 4 decembrie 2012. Acordul-
Cadru al acestui protocol s-a sem-
nat în septembrie 2012. Este vor-
ba de un proiect-pilot pentru cinci
judeţe din România, între care şi
judeţul Dolj, care are ca scop rein-
serţia persoanelor de etnie romă şi
nu numai. În general se referă la
persoane defavorizate, care trăiesc
în zona Nantes – Metropole. Dis-
cuţia de azi a privit modalitatea şi
procedura pe care trebuie s-o ur-
măm pentru a semna acest proto-
col de colaborare, data fiind stabi-
lită pentru 24 mai. Noi vom da tot
sprijinul pentru realizarea acestui
protocol experimental. În ceea ce
priveşte judeţul Dolj au fost selec-
tate două familii, una din comun
Vârtop, cealaltă din Sălcuţa, în pri-
vinţa cărora se încearcă aplicarea
acestui experiment care să se poa-
tă constitui pe viitor într-un model
de bună practică şi pentru alte ju-
deţe în ceea ce priveşte colabora-
rea bilaterală româno-franceză. Se
încearcă şi valorizarea aptitudini-
lor pe care le au persoanele care

Dolj, unul dintre cele cinci judeţe din proiectul
pilot  pentru reinserţia persoanelor de etnie romă

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, împreună cu prefectul Ma-
rius Deca, s-au întâlnit, joi, cu o delegaţie a Ambasadei Franţei la Bucureşti - Oficiul
francez pentru imigraţie şi integrare în vederea stabilirii modalităţii de semnare a
unui Acord de cooperare şi colaborare cu autorităţile oraşului Nantes. Cu acest pri-
lej, preşedintele CJ Dolj Ion Prioteasa, care şi-a declarat interesul pentru imple-
mentarea unui astfel de parteneriat, a afirmat că Acordul-Cadru are ca scop reinser-
ţia persoanelor defavorizate, în special a persoanelor de etnie romă

pot fi repatriate. Altfel spus dacă o
persoană este mai aplecată spre
agricultură să poate fi ajutată să-şi
dezvolte o afacere, alta dacă ştie o
mică meserie să poată fi ajutată cu
bani de la Guvernul francez pen-
tru a se stabili aici. Am transmis
toată deschiderea noastră şi sun-
tem alături de cei care vor să pună
în practic ă acest proiec t-pilot.
Vrem să transmitem şi o scrisoare
de intenţie ca între cele două mari

localităţi Nantes şi Craiova să există
o colaborare care să rămână peste
ani şi care să se refere şi la altfel
de proiecte de cooperare”, a de-
clarat preşedintele Consiliului Ju-
deţean Dolj, Ion Prioteasa.
„Acordul de cooperare
şi colaborare vine în sprijinul
ambelor părţi”

La rândul său, prefectul judeţu-
lui Dolj, Marius Deca, a precizat:

„Apreciem aceste eforturi şi sun-
tem alături de prietenii noştri fran-
cezi în acest proiect. În zona Nan-
tes sunt 5.000 de familii, iar dintre
ele au fost selectate 17 pentru a
face parte din acest proiect. Cinci
dintre aceste familii, două din Dolj
şi trei din Mehedinţi, au fost inclu-
se în prima parte a proiectului pi-
lot. De exemplu, persoana din co-
muna Vârtop, parte a acestui pro-
iect experimental, a fost ajutată să

muncească aproximativ 10 hecta-
re cu ajutorul unor utilaje”. Şeful
misiunii Oficiul francez pentru imi-
graţie şi integrare, Fabrice Basile,
a precizat că acordul de cooperare
între comunităţile locale din Fran-
ţa şi România este „expresia voin-
ţei” de a colabora a celor două
părţi semnatare.  „Mulţumesc au-
torităţilor  judeţului Dolj pentru in-
teresul acordat şi pentru voinţa
de a semna acordul de cooperare
şi colaborare în sprijinul ambelor
părţi.  Ac este înţelegeri c omune
derivă din Ac ordul-Cadru semnat
la nivel guvernamental de către
Ministerul Muncii, Familiei ş i
Protec ţiei Sociale, de Ministerul
Afac erilor  Interne ş i de c ătre
Oficiul franc ez pentru imigraţie
şi integrare, în prezenţa ministru-
lui de Interne francez ş i a minis-
trului delegat pe lângă ministrul
francez al Afacerilor Externe, în
septembrie 2012. Acest ac ord,
care se va semna la nivelul c o-
lec tivităţilor locale, înseamnă ex-
presia voinţei de a c oopera ş i
colabora pentru reinserţia unor
familii de naţionalitate română,
care aparţin minorităţii rome şi
care se vor întoarce în mod vo-
luntar din localitatea Nantes. Nu-
mi rămâne dec ât să le mulţumesc
preşedintelui Ion Prioteasa şi pre-
fectului Marius Deca pentru an-
gajamentul de a semna ac ordul în
data de 24 mai”, a declarat Fa-
brice Bas ile,  şeful misiunii Ofi-
ciul francez pentru imigraţie şi
integrare din cadrul Ambasadei
Franţei la Bucureşti.

MARIN TURCITU
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În municipiul Craiova au fost
inundate douãsprezece gospodãrii,
pe strada Fermierului ºi aleile limi-
trofe, în cartierul mãrginaº al Cra-

iovei ºi pe douã strãzi: Petrila ºi
Ecoului. Situaþia nu a fost una
uºoarã în zona Rãcarii de Jos-Bra-
loºtiþa, unde, în jurul orelor 06:00,
drumul DJ 606 F a fost inundat pe
o lungime de circa 100 m, în zona
podului ce traverseazã râul Jiu. Nu
au fost afectate case sau gospo-
dãrii ale populaþiei, au fost însã
inundate aproximativ 15 ha teren
din zona inundabilã a râului Jiu. La
faþa locului s-a deplasat o forma-
þie de intervenþie din cadrul SGA
Dolj (20 lucrãtori, un buldocastor,
o autobasculantã cu 16 t nisip,
2500 saci) ºi un echipaj de inter-
venþie din cadrul ISU Dolj (un au-
tocamion de intervenþie ºi 10 ser-
vanþi). Drumul a fost închis 12 ore.
„Viitura maximã a fost în jurul ore-
lor 13.00-14.00, apa pe carosabil
ajungând la 40-50 cm, pe o lungi-
me de 300 m. Circulaþia a fost în-
treruptã, ºi drumul a fost închis,
pentru a evita orice pericol, dar
satele nu au rãmas izolate, pentru
cã existã alternative de circulaþie.
Aº dori sã le mulþumesc poliþiºti-
lor de la Filiaºi, ºi în special ºefu-
lui acestora Constantin Stuparu, cu
care am avut o colaborare exce-
lentã pe parcursul acestor eveni-
mente”, a declarat ing. Alin Golum-
beanu, ºef Lot Iºalniþa, în cadrul
LDP Dolj.

Pârâul Teslui a inundat porþiunea
de drum în comuna Pieleºti
Probleme au fost ºi în comuan

Pieleºti, unde în dimineaþa zilei de
joi, drumul DJ 641 km 44 + 200,
pe raza localitãþii, pârâul Teslui a
inundat porþiunea de drum pe o

lungime de cira 60 m ca urmare
a blocãrii secþiunii de scurgere a
podului de la acest amplasament.
Doi angajaþi ai SGA Dolj ºi 3

membrii ai SVSU Pieleºti au in-
tervenit cu un buldocastor pen-
tru deblocarea secþiunii de scur-
gere în zona podului. Temporar
drumul a fost închis.

Tot ieri, la ora 08.00, în locali-
tatea Bistreþ, ca urmare a ploilor
abundente, au fost inundate apro-
ximativ 50 ha culturi de grâu, 80
ha teren arabil ºi 300 ha de pãºuni.
În localitatea Rast, ploile abunden-
te, au inundat aproximativ 150 ha
paºune ºi 300 ha grâu ºi orz;

200 ha de culturii
inundate în Breasta

În comuna Sopot, urmare a
ploilor abundente, au fost inun-
date cãile de acces cãtre satele
aparþinãtoare: Pereni, Cernat ºi
Baºcov. La ora 08.00, în comuna
Fãrcaº, puntea de acces cãtre

cãtre satul Golumbelu a fost aco-
peritã de apã, fiind izolate satele
Golumbelu ºi Plopu-Amãrãºti, si-
tuaþii fiind rezolvatã pânã în jurul
orelor 14.00. 100 ha de teren ara-
bil au fost inunfate ºi în comuna
Catane. Pe parâul Rasnic au cres-
cut debitele ºi cotele punând în
pericol, în aval, gospodãriile loca-
litãþii Breasta, 200 ha de culturii
fiind inundate. Pe Rasnic, au in-
tervenit un echipaj din cadrul ISU
Dolj (un autocamion de interven-
þie ºi 10 servanþi ºi 1 autospecialã
supor pentru monitorizare ºi con-
ducere operativã cu 1 ofiþer.

Trei gospodãrii afectate
în Cernãteºti

Datoritã efectului cumulat al
pecipitaþiilor însemnate cantitativ
înregistrate, cedãrii apei din stra-
tul de zãpadã ºi propagãrii s-au
produs creºteri semnificative de
niveluri ºi debite pe râul Jiu, ce au

dus la depãºirea cotelor de apãra-
re. În ultimele 24 de ore nivelurile
pe râul Jiu au fost în crestere cu
155 pânã la 267 cm, situându-se

la ora 08.00 peste:
• Cota de pericol la staþia hidro-

metricã Racari - a fost depãºitã CP
cu 11 cm.

• Cota de inundaþii la staþia hi-
drometricã Filiaºi – a fost depãºitã
CI cu 10 cm.

• Cota de atenþie la staþia hidro-
metricã Podari – a fost depãºitã CA
cu 75 cm

Pe afluenþi ºi celelalte râuri in-
terioare nivelurile au fost în creº-
tere cu 2 pânã la 335 cm, situân-
du-se peste:

• Cotele de inundaþii la staþiile
hidrometrice: pe râul Terpeziþa la
staþia hidrometricã Gabru – a fost
depãºitã CI cu 14 cm; pe râul Raz-
nic la staþia hidrometricã Breasta
- a fost depãºitã CI cu 40 cm; pe
râul Desnaþui la staþia hidrometri-
cã Dragoia–a fost depãºitã CI cu
15 cm.

• Cotele de atenþie la staþiile hi-
drometrice: pe râul Argetoaia la
staþia hidrometricã Scaieºti- a fost
depãºitã CA cu 40 cm; pe râul
Desnãþui la staþia hidrometricã
Cãlugarei – a fost depãºitã CA cu
85 cm.

 “Totodatã, în zona Cernãteºti,
în urma revãrsãrii râului Raznic
peste deponia rezultatã în urma
decolmatãrii, a fost afectatã o lo-
cuinþã, iar apa a pãtruns în 3 gos-

podãrii. S-a intervenit prin con-
strucþia unui dig de devirere din
saci de nisip de 35 m cu o înãlþi-
me de 50 cm pentru a modifica
scurgerea apelor cãtre casa afec-
tatã. De asemenea s-a intervenit
pentru curãþarea zonei ºi restabi-
lirea situaþiei cu douã formaþii de
lucru ale SGA Dolj, coordonate de
cãtre directorul Florinel Stancu ºi
20 ofiþeri ISU. Au fost mobilizate
utilaje (încãrcãtor ºi douã bascu-
lante) atât ale SGA Dolj, cât ºi ale
autoritãþilor locale (douã buldoex-
cavatoare)”, a declarat director
ABA Jiu, Marin Tãlãu.

COD ROªU, în localitãþile
riverane râului Jiu, în zona

de Nord a judeþului
Primarul comunei Carpen, ªte-

fan Vasilca, spune cã în urma ploi-
lor abundente, cãzute în perioada
3-4 aprilie a.c., pârâul Deznãnþui
a ieºit din matcã inundând în sa-
tul Cleanov peste 70 de gospodã-
rii, distrugând douã podeþe ºi 3,5
km de drumuri comunale: „În
dreptul drumului DC 79 Carpen-
Orodel a fost afectat podul ºi dru-
mul, accesul cãtre DJ 552 fiind
impracticabil, valoarea totalã a
pagubelor ridicându-se la aproxi-
mativ 1.500.000 lei. Am înaintat
de nenumãrate ori adrese cãtre
Direcþia Apelor Jiu Craiova pen-
tru drenarea pârâului Deznãþui,
fiind întocmit ºi proiect în acest
sens, dar nimeni nu a luat în con-
siderare cererile noastre. La mo-
mentul actual, la orice ploaie cât
de micã, pârâul Deznãþui iese din
matcã producând pagube pe teri-
toriul comunei noastre”.

Comitetul Judeþean pentru Si-
tuaþii de Urgenþã a dispus institui-
rea mãsurilor pentru COD ROªU,
în localitãþile riverane râului Jiu, în
zona de Nord a judeþului, fenome-
nul vizat fiind: creºteri de debite ºi
niveluri datorate precipitaþiilor
abundente din bazinul superior al
Jiului ºi afluenþilor acestuia.

Autoritãþile au fost în alertã toatã
noaptea de miercuri spre joi din cauza
codului portocaliu de inundaþii. Urmare
a precipitaþiilor abundente cãzute în ul-
timele 24 de ore pe teritoriul judeþului
Dolj s-au produs mai multe inundaþii în
localitãþile doljene, iar în Craiova 12 gos-
podãrii au fost ºi ele afectate de ape. Sunt
primari din judeþul Dolj care se plâng de
cei de la Direcþia Apelor Jiu Craiova, care
nu au drenat la timp canalele ºi pârâurile.

Judeþul Dolj lovit de inundaþiiJudeþul Dolj lovit de inundaþiiJudeþul Dolj lovit de inundaþiiJudeþul Dolj lovit de inundaþiiJudeþul Dolj lovit de inundaþii
Este cazul primarului comunei Carpen,
ªtefan Vasilca, care spune cã a fãcut mai
multe adrese cãtre conducerea Direcþiei
Apelor Jiu Craiova, pentru decolmatarea
unui pâru din localitate, iar aceºtia nu au
luat nici o maãsurã. Conform prognozei
ABA Jiu a INHGA–CNPH, în urmãtorul
interval nivelurile ºi debitele vor fi în creº-
tere datoritã efectului combinat al preci-
pitaþiilor prevãzute, celor în curs, cedãrii
apei din stratul de zãpadã ºi propagãrii.

Pe cursul râului Jiu au mai fost afectate de inundaþii:

• comuna Scaeºti: inundate 525 ha teren arabil, 63 ha pãºuni,
40 ha pãduri;
• comuna Brãdeºti: inundate 200 ha teren arabil;
• oraº Filiaºi, sat Rãcari de Jos: inundate 15 ha teren arabil;
• oraº Filiaºi, sat Bâlta: DJ 605A sectorul Filiaºi – Bâlta drum închis;
• comuna Coþofenii din Dos: inundate 11 ha grâu, 3 ha lucernã, 10

ha pãdure, 2 gospodãrii ºi 3 podeþe.
Pe cursul pârâului Argetoaia: comuna Scaeºti, sat Valea lui Pã-

tru: 195 ha teren arabil ºi 20 ha pãºune.
Pe cursul pârâului Amaradia: comuna Goieºti: 2 gospodãrii inun-

date ºi 100 ha teren arabil.
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Festivitãþile vor începe la ora 9.00 diminea-
þã, pe esplanada Teatrului Naþional “Marin So-
rescu”, din Craiova, cu o expoziþia de artã foto-
graficã „Rãdãcinile Durerii”, în cadrul cãreia
vor fi prezentate portrete ale romilor deportaþi
în Transnistria, dar ºi imagini elocvente ale
specificului unic al habitatului rom. Concomi-
tent, vor fi organizate ateliere de lucru cu me-
serii practicate de meºteºugari romi. Expoziþia
va putea fi vizitatã timp de trei zile. În continua-
re, la Filarmonica „Oltenia” Craiova, începând
cu ora ora 17.00, tenorul Costel Busuioc ºi so-
prana Georgeta Grigore vor evolua  într-un con-
cert al cãrui debut va fi marcat de intonarea
Imnului de Stat al României ºi a Imnului Inter-
naþional al Romilor, în interpretarea tenorului
Costel Busuioc. În partea a doua a programu-

Luni, 8 aprilie, CREDIS – Centrul de Resurse pentru Educaþie, Dezvoltare

ºi Incluziune Socialã va organiza o serie de activitãþi care vor celebra „Ziua

Internaþionalã a Romilor”, manifestare dedicatã celor mai importante eveni-

mente care au definit destinul erei moderne a etniei, începând cu anul 1942.

8 aprilie 2013 – „Ziua
Internaþionalã a Romilor”

Ieri,  a avut loc la Calafat, în prezenþa a
peste 500 de participanþi, Marºul Antiviolen-
þã, organizat de Liceul Teoretic „Independen-
þa” Calafat  în parteneriat cu  Colegiul Tehnic
„ªtefan Milcu”, ªcoala Generalã Nr.1 „Gheor-
ghe Brãescu”, ªcoala  Nr. 2 „Constantin
Gerotã”, ªcoala Piscu Vechi,  ªcoala Gimna-
zialã Ciupercenii Noi ºi firma de cosmetice
„Avon”. Acesta s-a desfãºurat începând cu
ora 10.00, având ca  punct de întâlnire ºi
plecare  Liceul Teoretic „Independenþa”. Au
fost parcurse Buleverdele H.C.C ºi „Tudor
Vladimirescu” cu o scurtã oprire în centrul
civic, pe platoul din faþa Casei de Culturã.
Aici, coordonatorii unor instituþii publice
locale au  subliniat câteva aspecte referitoare
la violenþã ca formã de manifestare cu care se
confruntã societatea în
asamblu, dar au punctat ºi
mijloacele  prin care poate
fi  prevenitã, cel puþin la
nivel local. Au luat
cuvântul  viceprimarul
Municipiului Calafat,
domnul Doru Mituleþu,
comandantul Poliþiei
Calafat, doamna  Maria
Pãun- o personalitate
localã care s-a implicat ºi
se implicã în toate
activitãþile civice de
conºtientizare a populaþiei
în legãturã cu diferite
aspecte negative ale
societãþii actuale, ºi nu în
ultimul rând un reprezen-

Peste 500 de participanþi la Marºul
Antiviolenþã  de la Calafat

lui, Taraful Shukar Gipsy,
condus de maeºtrii Puiu
Bucãtaru ºi Gabi Duþã,
vor încânta auditoriul. Pe
muzica lor vor cânta Nelu
Ploeºteanu ºi Mona Ido-
lu. Romeo Tiberiade,
consilier în cadrul Cen-
trului de Resurse pentru
Educaþie, Dezvoltare ºi
Incluziune Socialã  a
precizat cã toate manifes-
tãrile care vor fi derulate

în Cetatea Bãniei, sãptãmâna viitoare sunt sus-
þinute de Nicolae Pãun, deputat, preºedintele
Partidei Romilor. „Domnul Nicolae Pãun este
recunoscut la nivel naþional de cãtre toate co-
munitãþile de romi drept reprezentantul etniei
în Parlamentul României, datoritã implicãrii sale,
în primul rând, în unificarea „neamurilor” ºi a
ONG-urilor, în scopul determinant de integrare
socialã a romilor, de acceptare ºi susþinere a
valorilor tradiþionale, ca parte integrantã a va-
lorilor neamului. Îi mulþumim pe aceastã cale
deputatului Nicolae Pãun, în primul rând pen-
tru întreaga sa activitate în sprijinul determinã-
rii identitãþii etniei noastre, dar ºi pentru spriji-
nul acordat la organizarea „Ziua Internaþio-
nalã a Romilor”.

MARGA BULUGEAN

tant al Poliþiei Locale, domnul Maria Dorel.
Elevii ºi cadrele didactice au purtat lozinci
antiviolenþã, atrãgând atenþia trecãtorilor ºi a
participanþilor la trafic  asupra efectelor
nefaste ale violenþei. Pe pancardele fluturate
se putea citi: „Bãtaia nu este ruptã din rai.”,
„Fãrã violenþã în ºcoli!”, „Nu lãsa violenþa sã te
transforme în infractor!” , „Mai mult faci cu
blândeþea decât cu violenþa!”. Scopul eveni-
mentului a fost acela de a nu rãmâne indiferenþi
la manifestãrile violente care, din pãcate, nu
lipsesc din viaþa de zi cu zi  a societãþii. Efectele
violenþei sunt multiple, de la agresiunea verbalã
pânã la cea de naturã fizicã, având de multe ori
repercusiuni grave asupra formãrii personalitãþii
unui copil sau tânãr.  

CRISTIAN RUDÃREANU

La sfârºitul anului 2011, Banca
Mondialã a oferit prin intermediul
unui program ºase milioane de lei
pentru renovarea Maternitãþii Spita-
lului Judeþean de Urgenþã. La scurt
timp dupã ce au demarat în forþã, lu-
crãrile au fost însã oprite din cauza
prãbuºirii unei bucãþi de tavan într-
un salon aflat la un etaj inferior. Ime-

diat a fost solicitatã efectuarea unei
expertize tehnice, însã abia dupã un
an Ministerul Sãnãtãþii a trimis la Cra-
iova o echipã de specialiºti. Conclu-
zia a fost una dezastruoasã pentru
unitatea sanitarã. Spitalul Judeþean
are nevoie de serioase lucrãri de con-
solidare la structura de rezistenþã a
clãdirii, lucrãri a cãror valoare este
estimatã la aproximativ 11 milioane
de euro, bani pe care unitatea sani-
tarã nu-i are în acest moment.

„Prin Ministerul Sãnãtãþii a fost

efectuatã o expertizã tehnicã finan-
þatã de Banca Mondialã. S-a impus
aceastã expertizã având în vedere
lucrãrile care se realizau pe secþiile
de obstetricã ºi neonatologie. A fost
o expertizã foarte complexã realizatã
de o firmã specializatã trimisã de la
nivel central. Au fost fãcute o serie
întreagã de testãri, de analize, în urma

cãrora s-a eliberat o documentaþie.
Aceasta prevede cã pentru Spitalul
Judeþean de Urgenþã din Craiova
este necesar sã se facã o consolida-
re a structurii de rezistenþã care a fost
ºi evaluatã estimându-se cã ar fi ne-
voie de 11 milioane de euro. Noi nu
avem fonduri la ora actualã pentru o
astfel de lucrare, dar vom face de-
mersuri în aceastã direcþie”, a expli-
cat conf. univ. dr. Florin Petrescu,
managerul Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã din Craiova.

Consolidarea structurii
de rezistenþã a spitalului

devine obligatorie
Reabilitarea Marternitãþii, înde-

lung aºteptatã atât de medici cât ºi
de reprezentanþii spitalului, s-a trans-
format aºadar într-un fiasco, iar mun-
citorii vor fi nevoiþi sã punã la loc
ceea ce au dat jos în urmã cu un an.

„Lucrãrile nu au fost totuºi foarte
extinse, în sensul cã abia începuserã
iar cei de la nivelul proiectului, care
se derula prin Banca Mondialã, au
comunicat cã ceea ce s-a fãcut va fi
remediat. Constructorii au anunþat cã
nu vor mai lucra pânã nu se va reali-
za consolidarea spitalului. Vechile
circuite vor fi refãcute urmând sã
vedem ce soluþii vom gãsi”, a mai
spus managerul Spitalului Judeþean
de Urgenþã din Craiova.

De altfel, sãptãmâna aceasta ºi
reprezentanþii Consiliului Judeþean

Dolj au adus în discuþie necesita-
tea consolidãrii structurii de rezis-
tenþã a Spitalului Judeþean, aceºtia
precizând cã anveloparea unitãþii
sanitare nu se poate realiza fãrã
aceastã lucrare.

Maternitatea Spitalului
Judeþean din Craiova,

cea mai mare din Oltenia
În perioada 2010-2011, în cadrul

unui proiect finanþat de Banca
Mondialã au fost reabilitate cinci
maternitãþi din þarã: la Braºov, Iaºi,
Cluj-Napoca, Sibiu ºi Brãila. Deza-
mãgirea este cu atât mai mare cu
cât proiectul Maternitãþii de la
Craiova era gândit în aºa fel încât
standardele oferite sã fie unele de
top. Dintre dotãrile menite sã creas-
cã gradul de confort al pacientelor
nu ar fi trebuit sã lipseascã aerul
condiþionat, accesul la Internet
sau televizoarele. Doctorii ar fi tre-
buit ºi ei sã beneficieze de toate
condiþiile necesare pentru a asigu-
ra desfãºurarea actului medical în
condiþii corespunzãtoare. Printre
altele, ar fi trebuit reabilitate toate
sãlile de naºtere, blocul operator
ºi Reanimarea.

Maternitatea Spitalului Clinic Ju-
deþean de Urgenþã din Craiova este
cea mai mare din Oltenia. În momen-
tul de faþã, toate cazurile severe din
unitãþile sanitare din judeþele Me-
hedinþi, Olt, Gorj ºi Vâlcea ajung ºi
sunt tratate aici.

RADU ILICEANU

Blocatã de mai bine de un an, investiþia care
ar fi trebuit sã transforme Maternitatea Spita-
lului Judeþean din Craiova într-una dintre cele
mai moderne secþii de profil din þarã a fost tre-
cutã definitiv pe linie moartã. Chiar dacã o par-
te din spaþiile medicale aratã, de mai bine de

un an ca un ºantier, echipa de specialiºti care a
efectuat expertiza tehnicã a luat decizia de a
interzice reluarea lucrãrilor. Acestea au fost
oprite în urmã cu un an dupã ce o bucatã de
tavan s-a desprins prãbuºindu-se într-un salon
de la etajul al ºaptelea.   

Modernizarea Maternitãþii a trecut pe linie moartãModernizarea Maternitãþii a trecut pe linie moartãModernizarea Maternitãþii a trecut pe linie moartãModernizarea Maternitãþii a trecut pe linie moartãModernizarea Maternitãþii a trecut pe linie moartã
Investiþie de ºase milioane de lei, anulatã
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În semn de protest, studenþii au
stat în bãnci ºi au pus pe pupitre,
dar ºi la avizier, hârtii cu mesajele
“Ne-au ucis”, ºi “Facultatea este a
noastrã”. “Deocamdatã tot nu ºtim
nimic clar. Nu este corect ce se
întâmplã. Vom protesta neprezen-
tându-ne la cursuri pânã când se
va lua o decizie corectã. Este po-
sibil ca acest protest paºnic sã ia
ºi o altã formã. Suntem nemulþu-
miþi pentru cã nu am fost întrebaþi
de nimic, iar decizia ne va afecta
dupã absolvire”, spune Alexandru,
student la master.

“Au fost aduse prejudicii
de imagine tuturor cadrelor

didactice, studenþilor
ºi absolvenþilor”

Protestul studenþilor este susþi-
nut ºi de o parte a cadrelor didac-
tice, care demonteazã argumente-
le Senatului Universitãþii, prezen-
tate oficial marþi de rectorul insti-
tuþiei de învãþãmânt superior, Dan
Claudiu Dãniºor. Cadrele didacti-
ce considerã cã sunt îndreptãþite
sã funcþioneze în continuare sub
numele “Facultatea de ªtiinþe So-
ciale”. Ceea ce înseamnã departa-
mentele: Sociologie, ªtiinþe politi-

ce, Filosofie, Jurnalism (departa-
mentul include ºi specializarea
Asistenþã socialã), respectiv Geo-
grafie. “Consiliul Facultãþii de
ªtiinþe Sociale, din 3 aprilie 2013,
se delimiteazã de actele care ame-
ninþã integritatea instituþiei noastre.
Informaþiile vehiculate în presã
sunt trunchiate ºi, implicit, necon-
forme realitãþii. Prin afirmaþiile fã-
cute, au fost aduse prejudicii de
imagine tuturor cadrelor didactice,
studenþilor ºi absolvenþilor. Facul-
tatea de ªtiinþe Sociale este a patra
în Universitatea din Craiova ca
numãr de studenþi. Prin proiectele
derulate, Facultatea reprezintã un
pol academic ºi profesional de ino-
vare ºi dezvoltare. Încã de la în-
fiinþare, Facultatea a avut ºi are o
politicã de responsabilitate socialã
atât faþã de studenþi, cât ºi faþã de
comunitatea localã ºi regionalã. În
ultimul an, prin noile structuri ma-
nageriale, Facultatea a luat mãsuri
importante pentru îmbunãtãþirea
actului de învãþãmânt. Dacã este
necesar, putem pune la dispoziþie
documente doveditoare. Prin spe-
cificul domeniului fundamental al
ºtiinþelor sociale, descris de Legea
Educaþiei ºi de Ordinele ulterioare
ale miniºtrilor de resort, speciali-

zãrile sus menþionate sunt interde-
pendente, fãrã a se confunda. Nu-
mim aici interdisciplinaritatea drept
cea mai modernã abordare a pro-
cesului de cunoaºtere ºi educaþie,
în acord cu normele academice
europene”, precizeazã un comuni-
cat de presã remis de profesorii
Facultãþii de ªtiinþe Sociale din
cadrul Universitãþii din Craiova.

“Facultatea de ªtiinþe Sociale,
o instituþie fireascã ºi necesarã”

De asemenea, cadrele didacti-
ce considerã cã propunerea de
desfiinþare înaintatã cãtre Minis-
terul Educaþiei poate avea conse-
cinþe grave nu doar asupra stu-
denþilor, absolvenþilor, profesori-
lor, ci creeazã ºi o barierã psiho-

logicã ºi fragmenteazã trecerea de
la curricula liceealã la cea univer-
sitarã în ceea ce priveºte ºtiinþele

sociale, care pânã acum se gãseau
într-o continuitate fireascã. «Ca-
drelor didactice nu li s-a acordat
– deºi au cerut – dreptul de a-ºi
comunica punctul de vedere, dar
ºi de a primi o explicaþie pentru
dezintegrarea Facultãþii de ªtiinþe
Sociale. Drept urmare, Domnul
Rector ºi Preºedintele Senatului
au fost invitaþi la dialog, metodã
de comunicare consideratã impe-
rioasã pentru statul de drept. Pen-
tru a-ºi face auzitã vocea, cadre-
le didactice iau în calcul utilizarea
tuturor formelor legale de protest.
Menþionãm ºi cã au fost încãlca-
te articole din Carta Universitãþii
(www.ucv.ro), printre care: Ar-
ticolul 28, Îndatoriri fundamenta-
le ºi rãspundere, aliniatul (2) care
prevede „apãrarea intereselor ºi
prestigiului Universitãþii din Cra-
iova”; Articolul 29, Drepturile
corpului profesoral, litera i) care
prevede „dreptul de a se implica
în rezolvarea problemelor depar-
tamentelor ºi facultãþii din care fac
parte” ºi litera k) unde este enun-
þat „dreptul la audienþa eºalonului

superior celui din care face par-
te”. Corpul profesoral îºi expri-
mã încrederea în revenirea asu-
pra deciziei ºi în pãstrarea inte-
gritãþii Facultãþii de ªtiinþe Socia-
le. Sperãm în rezolvarea acestui
incident ºi intrarea urgentã în nor-
malitate», mai precizeazã cadrele
didactice din cadrul Facultãþii de
ªtiinþe Sociale.

“Universitatea din Craiova
trece printr-un amplu proces

de restructurare administrativã”
Pe de altã parte, conducerea

Universitãþii din Craiova precizea-
zã cã specializãrile specializãrile
Facultãþii de ªtiinþe Sociale vor
funcþiona în continuare fãrã a fi
afectaþi studenþii. “Universitatea din
Craiova trece, începând din 2011,
printr-un amplu proces de restruc-
turare administrativã. În anul 2011,
în Universitatea din Craiova, func-
þionau 16 facultãþi ºi prin reorga-
nizare s-a ajuns la 11, fãrã ca stu-
denþii sã fie afectaþi. Recomandã-
rile tuturor agenþiilor de asigurare
a calitãþii, care au evaluat univer-
sitatea, au fost de a concentra re-
sursele umane. Acesta a fost ºi
sensul deciziei luate de Senatul
universitar, de a reorganiza specia-
lizãrile coordonate de Facultatea de
ªtiinþe Sociale (sociologie, ºtiinþe
politice, jurnalism, geografie ºi
asistenþa socialã), conform acte-
lor normative în vigoare (publica-
te în M.of. 525/30. VII.2012),
care stabilesc Nomenclatorul do-
meniilor ºi al specializãrilor/progra-
melor de studii universitare. Spe-
cializãrile existente vor funcþiona
în continuare, de la un anumit
moment într-o altã structurã ad-
ministrativã, cu aceleaºi planuri de
învãþãmânt, fãrã a fi afectaþi stu-
denþii ºi mult mai aproape de do-
meniile stabilite în nomenclator”,
precizeazã conducerea instituþiei de
învãþãmânt superior.

Studenþii Facultãþii de ªtiinþe Sociale din
cadrul Universitãþii din Craiova au decis sã
nu meargã în continuare la cursuri, în semn
de protest împotriva deciziei Senatului de
desfiinþare a facultãþii de la 1 aprilie a.c.
Aceºtia sunt nemulþumiþi cã specializãrile
vor fi distribuite altor facultãþi din cadrul
Universitãþii. Specializãrile din cadrul Fa-
cultãþii de ªtiinþe Sociale vor fi distribuite
astfel: Geografia la Facultatea de ªtiinþe

Exacte, care se va numi Facultatea de Ma-
tematicã ºi ªtiinþe ale Naturii, Jurnalismul
va fi distribuit la Facultatea de Litere, iar
Filosofia, Sociologia, ªtiinþele Politice ºi
Asistenþa Socialã vor fi absorbite de Facul-
tatea de Drept, care îºi va schimba denumi-
rea în Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Socia-
le. Dreptul a preluat din acest an universi-
tar ºi Istoria. Pe de altã parte ºi profesorii
sunt nemulþumiþi ºi ameninþã cu proteste.

Cadrele didactice de la FacultateaCadrele didactice de la FacultateaCadrele didactice de la FacultateaCadrele didactice de la FacultateaCadrele didactice de la Facultatea
de ªtiinþe Sociale ameninþã cu protestede ªtiinþe Sociale ameninþã cu protestede ªtiinþe Sociale ameninþã cu protestede ªtiinþe Sociale ameninþã cu protestede ªtiinþe Sociale ameninþã cu proteste

Universitatea din Craiova oferã meditaþii gratuite
elevilor de liceu, aflaþi în anii terminali, pentru a
atrage cât mai mulþi candidaþi la admiterea din

aceastã varã. Astfel, elevii vor beneficia de lecþii
suplimentare de pregãtire pentru examenul naþional,
la disciplina fizicã. Meditaþiile vor fi organizate

începând astãzi, în sala C.022 a Facultãþii
de ªtiinþe Exacte din cadrul Universitãþii
din Craiova, în intervalul orar 14:00-
16:00. Cursurile vor fi susþinute de cadre
didactice de la Facultatea de ªtiinþe
Exacte (lect. univ. dr. Iulian Negru ºi lect.
univ. dr. George Stoenescu). Liceenii vor
avea ocazia sã analizeze, împreunã cu
personalul didactic specializat, subiectele
cerute în programa pentru bacalaureat.
Aceastã decizie a fost luatã în urmã cu
doi ani de Consiliul de Administraþie al
Universitãþii din Craiova pentru a veni în
sprijinul elevilor care nu îºi permit sã
plãteascã meditatori, dar care doresc
obþinerea unor medii mari. Meditaþile vor
avea loc în ficare vineri, în acelaºi interval
orar, pânã la finalizarea examenului de
bacalaureat.

Meditaþii gratuite la fizicã,
pentru viitorii studenþi
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„Salonul de primăvară”
al pictorilor,
la Galeria de Artă „Vollard”

Sub egida Primăriei Craiova, Casa de Cultură „Tra-
ian Demetrescu” organizează „Salonul de primăvară”
– expoziţie de pictură a membrilor Cenaclului de Arte
Plastice „Constantin Brâncuşi” din Craiova. Vernisajul
are loc astăzi, ora 18.00, la Galeria „Vollard” a institu-
ţiei. Îşi prezintă lucrările Eugen Dumitru, Lia Maria
Gaşpar, Ioana Geambaşu, Bebică Ghiţă, Florin Grădi-
naru, George Lazăr, Daniela Luţă, Benoni Mogoşeanu,
Mariana Montegaza, Gabriela Rădulescu, Nela Sălcia-
nu, Veronica Teodorescu şi Valentina Ţicudeanu. Cu-
rator al expoziţiei este artistul plastic Constantin Nicu-
lescu, iar despre lucrările prezentate şi autorii lor vor-
beşte Magda Buce-Răduţ.

Se pun în vânzare biletele
la Festivalul Internaţional
„George Enescu”

Aproximativ
40.000 de bile-
te individuale
pentru Festiva-
lul Internaţio-
nal „George
Enescu” vor fi
puse în vânza-
re pe 15 aprilie,
la preţuri c are
variază între 20
ş i 80 de lei,

anunţă organizatorii. Ediţia de anul acesta, care se va
desfăşura în perioada 1-28 septembrie, are în program
peste 150 de evenimente în Bucureşti şi în alte oraşe
din ţară. Pe scena festivalului vor urca unele dintre
cele mai importante personalităţi ale muzicii clasice in-
ternaţionale. Printre invitaţi se numără dirijorii Daniel
Barenboim şi Mariss Jansons, pianiştii Radu Lupu,
Murray Perahia, Pinchas Zuckerman, Maxim Venge-
rov şi Evgeny Kissin. De asemenea, actorul Marcel
Iureş va debuta ca narator, alături de Corul şi Orches-
tra Filarmonicii „George Enescu”, în cantata „Gurre-
Lieder”, o producţie muzicală fără precedent în cadrul
ediţiei 2013.

Gala Premiilor Uniunii
Compozitorilor şi
Muzicologilor din România

În Aula Palatu-
lui „Cantacuzino”
(Muzeul „George
Enescu”) din Bu-
c ureş ti are loc
astăzi, ora 12.00,
decernarea pre-
miilor  Uniunii
Compozitorilor şi
Muzicologilor din
România pe anul
2012. Cu această
ocazie va fi acor-
dat Marele Pre-
miu şi vor fi re-
compensate une-
le dintre cele mai

reprezentative creaţii pentru domenii precum muzica
instrumentală, vocală, vocal-instrumentală, uşoară, jazz
şi muzicologie.  Potrivit reprezentanţilor Uniunii Com-
pozitorilor şi Muzicologilor din România, printre per-
sonalităţile muzicale nominalizate se numără Jolt Ke-
restely, Dumitru Lupu şi Mircea Tiberian.

ICR vrea să realizeze un sistem naţional
al cărţilor on-line

În organizarea Consiliului Judeţean
Olt şi Muzeului Judeţean Olt, la Galeria
„Artis” din Slatina s-a deschis, ieri, ex-
poziţia personală de pictură a artistului
craiovean Aurel Petrescu. Prezentată de
Laurenţiu Guţică, directorul Muzeului
Judeţean Olt, şi de Florin Rogneanu,
directorul Muzeului de Artă din Craio-
va, aceasta cuprinde peste 30 de lu-
crări – peisaje şi naturi statice în armo-

Adaptare după povestirea lui Shalom Alehem „Fiicele lui
Tevye”, „Scripcarul pe acoperiş”, unul din musicalurile cele
mai de succes din toate timpurile, pus în scenă de Teatrul
„Regina Maria” din Oradea, în regia artistică a lui Korcsmáros

„Un zeu al muzicii clasice – Wolfgang Amadeus Mo-
zart” este genericul concertului prezentat astă-seară, de la
ora 19.00, la Filarmonica „Oltenia”, programul cuprinzând
exclusiv lucrări ale celebrului compozitor. Este vorba de-
spre Uvertura operei „Le nozze di Figaro” („Nunta lui Fi-

Concert Mozart cu vioara Stradivarius,
în interpretarea muzicianului Liviu Prunaru

garo”), K. 492, Concertul nr. 4 în Re major pen-
tru vioară şi orchestră, K. 218, şi Simfonia nr. 29
în La major, K. 201/186a. Interpretează Orches-
tra Simfonică a Filarmonicii craiovene, avându-l
dirijor pe Alexandru Iosub, şi, cu a sa valoroasă
vioară Stradivarius „Pachoud” (1694), reputatul
muzician Liviu Prunaru.

 Distins în toamna anului trecut cu titlul de Cetă-
ţean de Onoare al Craiovei, oraşul său natal, violo-
nistul deţine actualmente statutul de concertmaestru
al reputatei Orchestre Regale Concertgebouw (Ko-
ninklijk Concertgebouworkest) din Amsterdam şi,
începând cu 1 martie a.c., pe cel de solist concertist
al Filarmonicii „Oltenia”. Simultan, desfăşoară o in-
tensă activitate didactică, fiind profesor de vioară la
Academia „Menuhin” din Gstaad (Elveţia).

Concertul din această seară va fi onorat de prezenţa unui
grup numeros de studenţi şi cadre didactice din cadrul Fa-
cultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din
Craiova. Preţul unui bilet este 15 lei (pentru elevi, studenţi,
pensionari: 8 lei).

Musicalul „Scripcarul
pe acoperiş” nu va mai
fi prezentat la Craiova
György, trebuia să fie prezentat pe scena Teatrului Naţional
din Craiova pe data de 9 aprilie. Instituţia a anunţat însă că,
„din motive dictate de împrejurări obiective”, reprezentaţia
a fost suspendată, iar persoanele care şi-au achiziţionat bile-
te sunt aşteptate la Agenţia TNC (tel. 0251.413.677) pentru
a-şi recupera banii. Spectacolul „Scripcarul pe acoperiş” –
cu o distribuţie de peste 60 de artişti, care cântă şi dansează,
acompaniaţi de o orchestră spectaculoasă, Hakeshet Klez-
mer Band, sub conducerea lui Ari Nagy Sandor – era anun-
ţat ca făcând parte dintr-un turneu naţional, urmând să mai
fie jucat pe 7 aprilie la Teatrul „Alexandru Davila” din Pi-
teşti, iar pe 8 aprilie – la Sala Operei Naţionale din Bucureşti.

Expoziţie a artistului
Aurel Petrescu la Slatina

niile cromatice deja
rec ognoscibile ale
artis tului.  Absol-
vent, în 1983, al Facultatii de Automa-
tizari şi Calculatoare din Craiova, Aurel
Petrescu es te cunoscut c a pictor de
publicul iubitor de artă datorită ex-
poziţiilor sale organizate în ultimii ani
în Craiova ş i Bucureşti, la Muzeele de
Artă Piteşti, Calafat, Drobeta-Turnu

Severin şi Slatina,  la Cerc ul Militar
Naţional şi cel din Constanţa, la Gale-
ria Municipală a UAP – Filiala Tg. Jiu,
dar şi la Muzeul de Artă din Vidin (Bul-
garia). Expoziţia de la Galeria „Artis”
din Slatina va fi deschisă până pe data
de 22 aprilie.

Institutul Cultural Român (ICR) îşi propune să realize-
ze, împreună cu editurile şi bibliotecile reprezentative şi
cu autorităţile naţionale responsabile în materie, sistemul
naţional al c ărţilor  on-line, care să poată fi accesat pe

Internet de c ititorii interesaţi de pretutindeni.
Direcţia Generală a Reprezentanţelor în Străinătate şi Ser-

viciul IT din cadrul ICR vor întocmi, până la 1 iunie a.c., un
raport asupra situaţiei actuale a accesibilităţii on-line a publi-
caţiilor din România. În prima decadă a lunii iunie a.c., ICR
a anunţat că va organiza la Bucureşti o reuniune cu liderii
instituţiilor responsabile la nivelul ţării şi cu editurile şi bi-
bliotecile implicate. Demersul porneşte de la constatarea fap-
tului că sistemul on-line a preluat deja multe dintre periodi-
cele publicate odinioară pe hârtie.

«Tot mai multe cărţi sunt accesibile on-line. Tendinţa in-
ternaţională este de accesare on-line nu numai a periodice-
lor, ci şi a cărţilor. În pofida acestei tendinţe, nu asistăm
deloc la „dispariţia cărţii“, cum se anticipa cu trei-patru de-
cenii în urmă. Cartea, ca prezentare organizata a cunoaşte-
rii, rămâne în actualitate. Ceea ce este de făcut se referă la
crearea accesului on-line la cărţi», precizează reprezentanţii
ICR pe site-ul instituţiei.
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Armata nord-coreeanã a anunþat
miercuri, 3 aprilie a.c., cã a primit
aprobãrile finale pentru declanºarea
operaþiunilor militare contra SUA,
inclusiv eventuale lovituri nucleare.
Într-un comunicat citat de agenþia
oficialã nord-coreeanã KCNA, Sta-
tul Major al armatei a declarat în mod
oficial Washingtonului cã ameninþã-
rile americane vor fi „zdrobite” prin
„lovituri nucleare”. „Operaþiunea

nemiloasã” a forþelor nord-coreene
a fost „definitiv examinatã ºi ratifi-
catã” afirmã comunicatul. Coreea de
Nord a plasat de-a lungul coastei sale
de est ceva care seamãnã cu o ra-
chetã cu razã medie, a raportat ieri
agenþia de presã Yonhap, citând mai
multe surse guvernamentale infor-
mate de structurile specializate ale
SUA ºi Coreei de Sud. Dacã acest
tip de rachetã Musudan este echipa-

tã cu ogivã ºi dacã Coreea de Nord
are intenþia de a lovi sau doar de a
efectua o demonstraþie de forþã,
deocamdatã nu se ºtie. Racheta Mu-
sudan are o razã de acþiune estimatã
la cel puþin 3.000 de km, ceea ce ar
plasa Coreea de Sud ºi Japonia, dar
ºi insulele Guam, din Pacific, sub
efectul sãu. Mai mulþi experþi inde-
pendenþi considerã cã Coreea de
Nord nu a testat rachete cu razã
medie. Aceastã miºcare survine într-
un moment în care SUA intenþio-
neazã sã desfãºoare un sistem anti-
rachetã balistic Thaad în insulele
Guam. Sistemul Thaad (Terminal
High Altitude Area Defence), care
echipeazã armata americanã dupã
2008, este conceput pentru a inter-
cepta rachete balistice cu razã me-
die. Ea cuprinde ºi un lansator de
rachete mobile, interceptoare de ra-
chete, un radar ºi un sistem de ra-
dar integrat. Washingtonul a cerut
Phenianului sã înceteze provocãri-
le. „Este o nouã declaraþie provoca-
toare, care izoleazã mai mult Core-

ea de Nord de restul comunitãþii in-
ternaþionale ºi subliniazã nevoia de
dezvoltare economicã”, a precizat
purtãtorul de cuvânt al Consiliului
Naþional de Securitate, Caitlin Hay-
den. Nord-coreenii „dispun acum de
o capacitate nuclearã ºi balisticã ºi
ºi-au amplificat periculos retorica
belicoasã (...), ceea ce reprezintã o
ameninþare realã ºi gravã pentru in-
teresele” aliaþilor Washingtonului în
regiune, a afirmat ministrul Apãrã-
rii, Chuck Hagel (foto). Phenianul a
ameninþat cu atacarea bazelor ameri-
cane din Guam ºi Hawaii ºi coasta
de vest americanã, ceea ce l-a fãcut
pe ºedul Pentagonului „sã ia în serios
aceste ameninþãri”. Chuck Hagel a
declarat cã SUA „lucreazã cu chine-
zii, dar ºi cu alþii, pentru a rezolva
situaþia din peninsula coreanã”. Mi-
nistrul american s-a întreþinut marþi
telefonic cu noul omolog chinez, ge-
neralul Chang Wanguan, care se va
întâlni cu cel mai înalt grad ameri-
can, generalul Martin Dempsey, la
sfârºitul lunii, la Beijing.
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Secretarul de stat american John
Kerry va efectua a treia vizitã în
decurs de o lunã în Orientul Mijlo-
ciu, în Israel ºi Cisiordania, dupã
o primã etapã în Turcia, a anunþat
miercuri Departamentul de Stat.
Kerry va întâlni duminicã oficiali
turci de rang înalt, cu care care va
discuta despre situaþia din Siria,
dupã care va efectua, luni ºi marþi,
vizite la Ierusalim ºi Ramallah, po-
trivit Victoriei Nuland, o purtãtoa-
re de cuvânt a diplomaþiei ameri-
cane. El se va întâlni cu premierul
israelian Benjamin Netanyahu ºi cu
preºedintele palestinian Mahmoud
Abbas, potrivit lui Nuland, care a
adãugat cã secretarul nu va pro-
pune vreun plan de pace, ci doreº-
te doar „sã vadã” ce se poate face
pentru relansarea negocierilor is-

John Kerry, pentru a treia
oarã în vizitã în Israel,
Cisiordania ºi Turcia

O percheziþie a avut loc ieri la
biroul ºi la domiciliul din Paris al
fostului consilier al lui Nicolas Sar-
kozy Patrick Buisson, în cazul
cunoscut ca al „sondajelor de la
Elysée”, privind anchete de opinie
comandate de preºedinþie fãrã li-
citaþie, a anunþat o sursã apropiatã
de dosar. La originea acestui caz
se aflã o primã plângere a Asocia-
þiei Anticor, pentru favorizare, care
a fost depusã în 2010. Ea viza o
convenþie comercialã semnatã în
2007 de fosta directoare de Cabi-
net a preºedintelui Nicolas Sarko-
zy, Emmanuelle Mignon, cu socie-
tatea de consultanþã Publifact,
aparþinând lui Patrick Buisson.
Dupã o lungã bãtãlie proceduralã
dusã de Anticor, Curtea de Casaþie
a autorizat, în decembrie, deschi-

Percheziþii la biroul ºi domiciliul
unui fost consilier al lui Sarkozy,

în dosarul sondajelor
raeliano-palestiniene, întrerupte în
septembrie 2010. „Secretarul de
stat nu prevede sã punã vreun mare
proiect pe masã”, a declarat Nu-
land. Kerry „va spune clar cã pãrþi-
le trebuie sã revinã la masa” nego-
cierilor ºi cã „sacrificii ºi compro-
misuri” trebuie sã fie fãcute de am-
bele pãrþi. Acesta va fi al treilea tur-
neu al lui Kerry în Orientul Mijlo-
ciu, etape care se adaugã unei vizi-
te la Londra, unde va participa la
un summit G8, ºi în Asia de Nord-
Est, în perioada 10-15 aprilie. Pri-
ma vizitã a lui Kerry în Orientul
Mijlociu a fost efectuatã dupã pre-
luarea mandatului de ºef al diplo-
maþiei, la 1 februarie, dupã care l-a
însoþit pe preºedintele american Ba-
rack Obama, la sfârºitul lui martie,
în Israel, Cisiordania ºi Iordania.

derea unei anchete judiciare asu-
pra acestui contract. Ancheta a fost
extinsã, în ianuarie, la toate son-
dajele comandate în timpul man-
datului de cinci al lui Sarkozy
(2007-2012) unui numãr de nouã
institute diferite, în valoare totalã
de 9,3 milioane de euro, potrivit
estimãrilor asociaþiei. Investigaþii-
le vizeazã eventuale fapte de „fa-
vorizare”, „deturnare de fonduri
publice”, complicitate ºi tãinuirea
acestor infracþiuni, cu ocazia unor
contracte ºi înþelegeri încheiate
pentru aceste sondaje. Avocatul
Anticor, Jérôme Karsenti, a anun-
þat sãptãmâna trecutã cã sondajele
comandate de ex-preºedinte în ul-
timii doi ani ai mandatului nu sunt
de gãsit la Palatul Elysée, nici în
arhive ºi nici la serviciul financiar.

Dupã punerea sub acuzare pentru fraudã fis-
calã a fostului ministru pentru Buget, Jerome Ca-
huzac (foto) - care pânã în urmã cu douã sãptã-
mâni a fost responsabil cu lupta împotriva eva-
ziunii fiscale ºi care a recunoscut marþi ca a avut
un cont secret într-o bancã din Elveþia, - cotidia-
nul „Le Monde” a scris ieri cã un alt apropiat al lui
Francois Hollande, trezorier al campaniei pentru
prezidenþiale, este acþionar la societãþi offshore din
insulele Caiman, dezvãluiri care ar putea slãbi ºi
mai mult poziþia ºefului statului, scrie AFP. Acest
dosar are potenþialul de a deveni un scandal glo-
bal, în condiþiile în care aceastã scurgere de in-
formaþii din industria britanicã offshore expune
pentru prima oarã identitãþile a 1.000 de persoane
care deþin conturi ºi averi în paradisuri financiare,
de la preºedinþi la plutocraþi, fiica unui dictator
notoriu ºi un milionar britanic acuzat cã îºi as-
cunde bunuri de fosta sa soþie, noteazã „The Guar-
dian”. Potrivit unei anchete „Le Monde”, Jean-
Jacques Augier, 59 de ani, fost inspector la Fi-
nanþe ºi om de afaceri discret, care a fost trezo-
rierul lui Hollande în timpul campaniei prezidenþi-

ale din 2012, este „acþionar la douã societãþi din
insulele Caiman, prin intermediul holdingului sãu
financiar Eurane”. O reþea de 36 de organizaþii
mass-media din întreaga lume a avut acces, gra-
þie consorþiului independent de jurnalism de in-
vestigaþie ICIJ, din Washington, la o scurgere
majorã de informaþii provenind de la douã socie-
tãþi care oferã servicii „offshore”: una era ampla-
satã în Singapore, cealaltã în Insulele Virgine bri-
tanice. Intervievat de „Le Monde”, Augier a con-
firmat cã a constituit în 2005 ºi 2008-2009 douã
entitãþi offshore în insulele Caiman, paradis finan-
ciar din Caraibe, sub suveranitate britanicã, la ce-
rerea partenerilor sãi de afaceri. „Nimic nu este
ilegal”, a spus Augier, afirmând cã nu are „nici
cont bancar personal deschis în Caiman ºi nici
investiþii personale directe în acest teritoriu”. Pri-
ma societate, International Bookstores, a fost cre-
atã în 2005, la cererea unuia dintre asociaþii chi-
nezi, un anume Xi Shu, proprietar al unei reþele de
librãrii, proprietar al revistei Books ºi, din ianuarie
2013, al Tetu, prima revistã dedicatã comunitãþii
homosexuale franceze. A doua entitate offshore,

constituitã în 2008-2009 cu tur-operatori din mai
multe þãri, a fost creatã la solicitarea partenerilor
de afaceri, a susþinut Augier, adãugând cã de atunci
a fost repatriatã în Hong Kong. „Chiar dacã aces-
te operaþiuni sunt legale, ar fi trebuit un inspector
de finanþe, membru al unuia dintre marile corpuri
ale statului ºi reprezentant al valorilor Republicii,
sã participe la astfel de aranjamente, susþinând
astfel opacitatea financiarã a teritoriilor offsho-
re?”, se intreabã cotidianul „Le Monde”.

Dupã Cahuzac, un alt apropiat al unui Hollande este implicat într-un scandal financiar

Obama va oferi 5% din
salariul sãu Trezoreriei

Preºedintele SUA, Barack
Obama, va oferi statului federal 5%
din salariul sãu, în semn de
solidaritate cu funcþionarii afectaþi
de consecinþele recente ale
tãierilor bugetului, a declarat
miercuri un oficial american.
Obama, al cãrui salariu anual brut
stabilit prin lege este de 400.000
de dolari, va semna lunar cecuri
cãtre Trezorerie, retroactiv pentru
martie, când au intrat în vigoare
tãieri automate la buget, a precizat
acest oficial sub protecþia anoni-
matului. „Preºedintele a decis sã
dea o parte a salariului sãu
Trezoreriei, alãturându-se sacrifi-
ciilor funcþionarilor, afectaþi de
tãieri bugetare”, a declarat el. O
consecinþã a incapacitãþii republi-
canilor ºi democraþilor, în Congres,
de a se înþelege asupra unei
modalitãþi de reducere a deficite-
lor, exerciþiul bugetar în curs, care
expirã la 30 seprembrie, a fost
amputat cu 85 de miliarde de
dolari. Între alte consecinþe, sute
de mii de funcþionari sau personal
contractual au fost informaþi cã vor
primi zile de concediu fãrã platã.
Cel puþin 56 de persoane
au murit în urma unor
inundaþii produse în Argentina

Cel puþin 48 de persoane au
murit în oraºul La Plata, aflat la
aproximativ 60 de kilometri de
Buenos Aires, în urma unor inunda-
þii, în noaptea de marþi spre
miercuri, nivelul apei atingând în
unele locuri joase ºi pânã la doi
metri. Ploi diluviene au provocat
moartea a cel puþin opt persoane la
Buenos Aires, capitala þãrii.
Guvernatorul provincial Daniel
Scioli a anunþat cã, în faþa creºterii
nivelului apei, care a atins doi metri
în unele locuri, unii oameni „au
încercat sã se refugieze pe acoperi-
ºuri ºi în copaci, dar unii nu au
reuºit”. Cadavre au început sã
aparã, în timp ce nivelul apei a
început sã scadã, a adãugat, într-o
conferinþã de presã, guvernatorul
provinciei Buenos Aires, în care se
aflã ºi oraºul La Plata. Bilanþul a
crescut miercuri dupã-amiaza, în
mai puþin de o orã, de la 25 la 46 de
morþi, ºi ar putea creºte în continua-
re, afirmã guvernatorul. Peste 2.500
de persoane au fost nevoite sã îºi
abandoneze locuinþele, invadate de
apã, fiind gãzduite în aproximativ
20 de centre temporare de cazare.
Crizã fãrã precedent în sectorul
energetic din Bulgaria

Sectorul energiei din Bulgaria se
confruntã cu o crizã fãrã precedent,
pentru cã producþia de energie
electricã depãºeºte cu mult consu-
mul, a informat ieri presa din Sofia,
citatã de Agerpres. Motivele sunt
numeroase: vremea s-a încãlzit,
populaþia ºi-a redus drastic
consumul de energie electricã din
cauza preþului mare, lacurile
artificiale sunt pline de apã, iar
centralele eoliene ºi fotovoltaice
funcþioneazã cu capacitatea
maximã, pentru cã vântul bate ºi
este soare, iar temperaturile aerului
nu sunt prea ridicate. Site-ul
Dnevnik îl citeazã pe ministrul
interimar al Economiei, Energiei ºi
Turismului bulgar, Asen Vasilev,
potrivit cãruia capacitatea tuturor
centralelor din þarã se ridicã la
12.000 de megawaþi, în timp ce
consumul intern se limiteazã la
4.700 de megawaþi, iar alþi 300 de
megawaþi sunt exportaþi. De fapt,
capacitatea energeticã a þãrii
depãºeºte de 2,5 ori nevoile þãrii.
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7,00 Telejurnal;
9,00 Legendele palatului:

Negustorul Lim Sang-ok;
10,30 Ora de business (r);
11,10 Legendele palatului: Luna

îmbrãþiºeazã Soarele (r);
12,30 Tribuna partidelor

parlamentare;
13,00 Europa mea;
13,30 M.A.I. aproape de tine;
14,00 Telejurnal;
15,00 Teleshopping;
15,30 Oameni ca noi;
16,00 Parlamentul României;
17,00 Finanþe ºi afaceri;
17,30 Lumea modei;
17,40 Legendele palatului: Luna

îmbrãþiºeazã Soarele;
19,00 Ora de business;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,00 O datã-n viaþã;
0,10 Sylvia;
2,00 Ora de business (r);
2,40 La capãt de linie (r);
4,05 Lumea modei;
4,15 Telejurnal (r);
5,05 Legendele palatului:

Negustorul Lim Sang-ok (r).

6,00 Ora de ºtiri;
7,00 Videoclipuri muzicale;
7,00 Teleshopping;
8,00 Auto-mania;
8,30 Pregãtind viitorul;
9,00 Tandem de ºoc;
9,50 Videoclipuri muzicale;
10,00 Confesiuni (r);
11,10 Ora poveºtilor: „Privighe-

toarea fermecatã”;
13,00 Tenis: România - Olanda;
20,10 Doi hoþomani ºi jumãtate

(IV);
21,50 Videoclipuri muzicale;
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Zon@ IT;
23,30 Motomagia;
0,00 Pescar hoinar (r);
0,35 Verdele de acasã;
2,05 Doi hoþomani ºi jumãtate

(IV) (r);
3,35 Despre documentar... încã

ceva în plus (r).

7,30 Charlie St. Cloud;
9,10 Poveste jucãriilor 2;
10,45 Secretul Evei;;
12,15 Jocurile seducþiei;
13,55 Seducãtorul;a
16,00 Pãpuºile Muppet;
17,45 Soþia;
19,30 Filme ºi vedete;
20,00 Cãpitanul America:

Primul rãzbunãtor;
22,00 Spartacus: Rãzboiul

damnaþilor;
23,00 Misionarul rãzboinic;
1,05 Vioara roºie.

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 La suprafaþã (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Tânãr ºi neliniºtit;
15,00 Ishtar;
17,00 ªtirile Pro TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Românii au talent;
0,00 Adevãrul ºi numai

adevãrul;
2,15 Vine poliþia!;
3,15 Explore Midnight;
3,45 Adevãrul ºi numai adevãrul

(r);
5,30 Happy Hour (r).

7,00  Stãpâna  (r);
8,00 Teleshopping (r);
8,30 Poveºtiri adevãrate (r);
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã (r);
11,00 Patimile inimii;
12,00 Teleshopping;
12,30 Rosa Diamante (r);
13,00 Teleshopping;
14,00 Inimã de þigan (r);
15,30 Stãpâna;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile inimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,30 Inimã de þigan;
22,00 Poveºtiri de noapte ;
22,30 Terasa;
23,30 Lara;
0,30 Poveºtiri adevãrate (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Poveºtiri de noapte (r);
3,15 Terasa (r);
4,00 Lara (r).

6,00 Happy Hour (r);
7,30  Poveºtiri adevãrate;
8,30 Acasã în bucãtãrie (r);
9,30 Transformarea: Roboþii

salvatori (r);
10,00 Teleshopping;
10,30 Transformarea: Roboþii

salvatori;
11,00 Acasã în bucãtãrie;
12,00 Teleshopping;
12,30 Happy Hour;
14,00 Teleshopping;
14,30 Smallville (r);
15,30 Lumea Pro Cinema (r);
16,00 Smallville;
17,00 La Bloc (r);
18,00 Academia de Poliþie (r);
19,00 La Bloc;
20,00 Moromeþii;
23,15 În clasã;
2,00 Operaþiunea de salvare;
2,45 Stai jos ºi taci din gurã!;
3,15 În clasã (r);
5,30  Lumea Pro Cinema.

6,00 Observator;

8,00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani;

11,00 În gura presei;

11,50 Mireasã pentru fiul meu;

13,00 Observator;

14,00 Mireasã pentru fiul meu;

16,00 Obsevator;

17,00 Acces direct ;

19,00 Observator;

20,00 Observator special;

20,30 Datorie de sânge;
22,30 Justiþiarul;

0,30 Datorie de sânge (r);

23,00 România danseazã (r);

1,30 Justiþiarul (r);
3,30 Acces direct (r).

7,00  ªtirile B1 TV;

10,00 Butonul de panicã;

12,00 ªtirile B1 TV;

14,00 Talk B1;

15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1 TV;

18,30 Aktualitatea  B1;

20,00  ªtirile B1TV;

21,00 Ultimul cuvânt;

23,00 Lumea lui Banciu;

0,00 ªtirile B1 TV;

1,00 Ultimul cuvânt (r);

2,40 ªtirile B1 (r).

7,30 Gazeta de perete;

8,00 Focus monden (r);

8,30 Totul despre mame (r);

9,00 Teleshopping;

9,30 Noaptea lupului;
11,30 Teleshopping;

11,45 Frumoasa Ceci;

13,00 Teleshopping;

13,30 Sport, dietã ºi o vedetã

(r);

14,00 Levintza prezintã (r);

14,30 Teleshopping;

15,00 Dragul de Raymond;
15,30 Totul despre mame;

16,00 Cu lumea-n cap (r);

16,30 Efectul WOW;

17,00 Mondenii (r);

18,00 Focus 18;

19,00 Focus sport;

19,30 Cireaºa de pe tort  ;

20,00 Iubiri secrete (r);

23,30 Nebunie în cãmin;
1,30 Dragul Raymond (r);

2,00 Focus (r);

3,30 Noaptea lupului (r).

6,00 Sãrut-mâna, mamã!;
7,30 Pitici de varã(r);
8,30 Clipuri;
8,45 Destine împlinite(r);
9,45 Suflete-pereche (r);
11,00 Culoarea fericirii;
12,15 Grupul Vouã (r);
12,30 Aventurile lui Sinbad (r);
13,30 Vânãtorii de sclavi;
15,15 Copii contra pãrinþi (r);
16,40 Aventurile lui Sinbad;
17,30 Dragoste dulce-amarã;
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Suflete-pereche;
21,15 Hoþul fantomã;
22,30 Poarta spre iad;
0,30 Dragoste dulce-amarã (r);
3,15 Baronii (r).

6,00 Buffy, spaima vampirilor;
9,00 Farmece;
10,00 Hercule Poirot;
12,00 Soþii de militari;
13,00 Anatomia lui Grey;
14,00 Farmece;
15,00 Dragoste de soldat;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Anatomia lui Grey;
21,00 Ochii de înger;
23,10 Culoarea minciunii;
1,00 Plãcerea de a ucide;
3,00 Farmece.
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7,00 Zestrea românilor;
8,00 O datã-n viaþã;
11,00 Calea luptãtorului paºnic;
13,00 Ora regelui;
14,00 Telejurnal;
14,30 Parteneri de week-end;
15,00 Spre vest, spre þara-

mamã;
16,00 Ne vedem la TVR!;
18,00 Filmoteca veselã;
18,45 Teleenciclopedia;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,10 Afacerea Hudsucker;
23,10 Profesioniºtii...;
0,20 Genova;
2,00 Ne vedem la TVR! (r) ;
3,40 Parteneri de week-end

(r);
4,15 Viaþa satului (r).

7,00 Videoclipuri muzicale;
7,05 Teleshopping;
8,00 Eurobox;
8,30 Cap compas;
9,00 Fotbal: Magazin UEFA

Champions League;
9,30 Supravieþuitor în jungla

urbanã;
9,30 Zon@ IT (r);
10,00 Rugby: CSA Steaua –

RCMUV Timiºoara;;
12,00 Ferma (r);
13,00 Replay;
14,00 Memorialul durerii;
15,00 Tenis: România –

Olanda;
19,00 Islay – secretul whisky-

ului;
20,10 Doi hoþomani ºi

jumãtate V;
21,55 Videoclipuri muzicale;
22,00 Ora de ºtiri;
23,10 Paris;
1,20 Cap compas (r);
1,45 Doi hoþomani ºi jumãtate V

(r);
3,25 Replay (r);
4,25 Memorialul durerii (r);
5,20 Mesager.

6,00 Pinguinii domnului
Poper;

7,30  Cafeaua fierbinte;
8,55 Goana dupã cadou;
10,25 ªtrumfii;
12,05 Jimmy ºi Hope;
12,30 Un alt Pãmânt;
14,00 Dans interzis;
15,50 Pinguinii domnului

Poper;
17,25 Moneyball: Arta de a

învinge;
19,35 Jimmy ºi Hope;
20,00 Casa minciunilor;
20,30 Fetele;
21,00 Rãzbunarea unui

rocker;
23,00 Epidemia: Pericol

nevãzut;
0,45 Tânãra adultã.

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Ce se întâmplã, doctore?;
10,45 Ishtar (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
13,30 Campionul;
15,30 Românii au talent (r);
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Strãinul;
22,15 Diamantul sângeriu;
1,00 Superkombat: Bãtaie ca în

Vest!;
2,30 Strãinul (r);
4,00 Adevãrul ºi numai adevãrul

(r).

6,00 Stãpâna (r);
7,00 Lara (r);
8,00 Teleshopping;
8,30  Poveºtiri adevãrate (r);
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã (r);
11,00 Patimile inimii (r);
12,00 Teleshopping;
12,30 Rosa Diamante (r);
13,30 Teleshopping;
15,30 Un colþ de Rai;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile inimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,30 Inimã de þigan;
22,00 Poveºtiri de noapte;
22,30 Teresa;
23,30 Lara;
0,30 Poveºtiri adevãrate (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Poveºtiri adevãrate (r);
3,15 Teresa (r);
4,00 Lara (r);
5,00 Poveºtiri adevãrate (r).

6,00 Happy Hour;
7,30 Poveºtiri adevãrate;
8,30 Zoom în 10;
8,45 Transformarea: Roboþii

salvatori (r);
9,15 Smallville (r);
10,15 Transformarea: Roboþii

salvatori;
10,45 Descoperã România;
11,15 Teleshopping;
11,45 Acasã în bucãtãrie;
12,45 Moromeþii (r);
16,00 Smallville;
19,00 La Bloc;
20,00 Povestea lui Rin Tin

Tin;
22,00 Marþi, dupã Crãciun;
0,30 Operaþiunea de salvare;
1,30 Stai jos ºi taci din gurã!;
2,00 Operaþiunea de salvare

(r);
2,45 Stai jos ºi taci din gurã!

(r);
3,15 Marþi, Dupã Crãciun (r).

6,00 Observator;

9,00 Hercule;

11,00 Maiorul Payne;

13,00 Observator;

14,00 Mireasã pentru fiul meu;

16,00 Observator;

17,00 Mireasã pentru fiul meu;

19,00 Observator;

19,45 FamiliaDA;

20,30 Te cunosc de undeva!;

0,00 Poliþia de asigurare;

2,00 Hercule (r);

3,30 Maiorul Payne(r).

9,00 ªtirile B1TV;

10,00 Weekend  B1;

12,00 ªtirile B1 TV;

13,00 3600;

15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Pasul Fortunei;

17,00 ªtirile B1;

18,00 Talk  B1;

20,00 ªtirile B1;

21,00 Ultimul cuvânt;

23,00 ªtirile B1TV;

1,00 Lumea în 10.000 de

minute;

2,00 Ultimul cuvânt (r);

3,40 ªtirile B1TV (r);

4,30 3600  (r).

7,00 Cu lumea-n cap(r);

7,30 Teleshopping;

8,00 Totul despre mame;

9,00 Flavours, 3 bucãtari;

9,30 Secrete de stil;

10,00 Teleshopping;

10,30 Sport, dietã ºi vedetã;

11,00 Dragul de Raymond;

12,00 Mondenii (r);

13,00 Poveºti sã mori de râs;

15,00 ªi eu m-am nãscut în

România;

16,15 Schimb de mame (r);

18,00 Focus 18;

19,00 Focus sport;

19,30 Cireaºa de pe tort;

20,30 Rãzboiul misterelor;

22,30 Familii la rãscruce (r);

0,00 Michael;

2,00 Focus (r);

3,00 Sport, dietã ºi o vedetã (r);

3,30 Flavours, 3 bucãtari (r);

4,30 ªi eu m-am nãscut în

România (r);

5,30 Secrete de stil (r);

6,00 Cunoaºte, viseazã, iubeºte! (r).

8,00 Pastila vouã (r);
8,30 Destine împlinite (r);
9,30 Culoarea fericirii (r);
10,30 Suflete-pereche (r);
11,30 Hoþul fantomã 8 (r);
13,00 Aventurile lui Sinbad (r);
14,00 Sandokan rebelul;
16,30 Safari Express;
18,30 ªtiri Naþional Tv;
19,15 Suflete pereche;
20,15 Iubire interzisã;
22,15 Fosta mea iubire;
23,45 Iubire interzisã (r);
1,30 Fosta mea iubire (r);
3,15 Sare ºi piper (r);
4,45 Vouã (r);
5,00 Taxi Driver (r).

6,00 Gânduri de iubire;
8,00 Soþii de militari;
13,00 Hercule Poirot;
15,00 Aproape legal;
16,00 Paradisul lui Michelle;
17,00 Numai tatã sã nu fii!;
18,00 Soþia perfectã;
19,00 Cu sânge rece;
21,00 Anatomia lui Grey;
2,00 Culoarea minciunii;
4,00 Gânduri de iubire (r).
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TVR 1

DUMINICÃ - 7 aprilie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

6,55 Imnul României;
7,10 Universul credinþei;
9,00 Pro patria;
9,30 Europa mea;
10,00 În grãdina Danei;
10,35 Viaþa satului;
11,50 Minutul de agriculturã;
12,00 Viaþa satului;
13,00 Ultima ediþie;
14,00 Telejurnal;
14,30 Parteneri de week-end;
15,00 Tezaur folcloric;
16,00 Filmoteca veselã;
17,10 Fãrã martori;
19,00 Lozul cel mare;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,10 Evil Roy Slade;
22,50 Garantat 100%;
23,50 Leac pentru plictisealã;
1,25 O datã-n viaþã;
3,55 În grãdina Danei (r).

6,00 Ora de ºtiri (r);
7,00 Videoclipuri muzicale;
7,05 Teleshopping;
8,00 Aventura urbanã;
9,00 Ferma;
10,00 Joaca de-a poveºtile;
10,30 Îngeraºii;
11,00 Fram, ursul polar;
12,00 Eugenio Barbara,

provocatorul (II);
13,00 Tenis: România –

Olanda;
20,10 Sã ucizi un rege;
22,00 Ora de ºtiri;
23,10 Candy;
1,00 Islay-secretul whisky-ului;
2,00 Paris (r).

6,00 Zoom – Academia
supererilor;

7,25 Hubble;
8,10 Monte Carlo;
10,00 Steaua Laurei ºi

monºtrii din vis;
11,05 Povestea Cenuºãresei

3: A fost odatã un cântec;
12,45 Punct ochit, punct...

iubit!;
14,10 Saga Amurg: Zori de

Zi – Partea I;
16,05 Jack ºi Jill;
17,35 Calul de luptã;
20,00 Sherlock Holmes:

Jocul umbrelor;
22,10 Urzeala tronurilor;
23,10 Spartacus: Rãzboiul

damnaþilor;
0,10 Suburbia.

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Dupã 20 de ani;
11,00 Campionul (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
13,05 Aporpo TV;
14,00 MasterChef (r);
16,00 Wild Wild West;
18,00 Româna, te iubesc!;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Curierul 2;
22,30 Identitãþi furate;
0,45 Apropo TV (r);
1,30 Curierul 2 (r);
3,00 Identitãþi furate (r).

6,00 Un colþ de Rai;
7,00 Lara (r);
8,00 Teleshopping;
8,30 Poveºtiri adevãrate;
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã;
11,00 Patimile inimii(r);
12,00 Teleshopping;
12,30  Rosa Diamante (r);
13,30 Teleshopping;
14,00 Inimã de þigan (r);
15,30 Un colþ de Rai;
16,30 Doamne de poveste;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile inimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,30 Inimã de þigan;
22,00 Poveºtiri de noapte;
22,30 Teresa;
23,30 Lara;
0,30 Doamne de poveste (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Poveºtiri de noapte (r);
3,15 Teresa (r);
4,00 Lara (r);
5,00 Doamne de poveste (r).

7,30 Poveºtiri adevãrate;
8,30 Transformarea: Roboþii

salvatori (r);
9,00 Descoperã România;
9,30 Transformarea: Roboþii

salvatori;
10,00 Acasã în bucãtãrie;
11,00 ProMotor;
11,30 Teleshopping;
12,30 Lois ºi Clark (r);
13,00 Lumea Pro Cinema;
13,30 Zoom în 10;
13,45 Smallville;
14,45 La Bloc (r);
15,45 Lois ºi Clark;
16,45 Povestea lui Rin Tin Tin

(r);
18,45 La Bloc;
20,00 Tatã de duminicã;
22,00 Poveste de gelozie;
1,00 Stai jos ºi taci din gurã!;
1,30 Poveste de gelozie (r);
3,00 Operaþiunea de salvare

(r).

6,00 Observator;

9,00 Plasa de stele (r);

11,00 Familia Flintstone:
Aventuri în Epoca de Piatrã;

13,00 Observator;

14,00 Surprizã: vine Polly!;
16,00 Observator;

16,15 Te cunosc de undeva! (r);

19,00 Observator;

19,45 FamiliaDA;

20,30 România danseazã;

23,00 Surprizã: vine Polly!
(r);

1,00 Cascadorii dragostei;
3,30 Familia Flintstone:

Aventuri în Epoca de Piatrã (r).

7,00 ªtirile B1 TV;

10,00 Weekend B1;

12,00 ªtirile B1 TV;

13,00 Business B1;

14,00 Condamnaþii;

15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1;

18,00 Talk B1;

20,00 ªtirile B1;

21,00 Ultimul cuvânt;

23,00 Lumea lui Banciu;

0,00 ªtirile B1 TV;

1,00 Cinemas.

6,00 Cunoaºte, viseazã, iubeºte! (r);

7,00 Farsele lui Jugaru (r);

7,30 Teleshopping;

8,00 Dragul de Raymond;

9,00 Flavours, 3 bucãtari;

9,30 Casã, construcþie ºi design;

10,00 Teleshopping;

10,30 Cu lumea-n cap;

11,00 Levintza prezintã;

11,30 Teleshopping;

12,00 Cunoaºte, viseazã,

iubeºte!;

13,00 Efectul WOW;

13,30 Kiss Cinema;

14,00 Copiii spun lucruri trãsnite (r);

15,00 Mondenii (r);

15,30 Cronica cârcotaºilor (r);

18,00 Focus 18;

19,00 Focus Sport;

19,30 Cireaºa de pe tort;

20,30 Schimb de mame;

22,00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!;

23,30 Soþia perfectã;

0,30 NCIS: L.A.;

2,30 Trãdaþi în dragoste (r);

3,00 Schimb de mame;

4,30 Casã, construcþie ºi design

(r);

5,00 ªi eu m-am nãscut în

România (r).

6,00 Pitici de varã (r);
8,00 Vouã (r);
8,30 Clipuri;
8,45 Taxi Driver (r);
9,45 Suflete pereche (r);
10,45 Safari Express (r);
13,00 Sã v-amintiþi... duminica;
16,45 Iubire interzisã (r);
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Suflete pereche;
20,15 Devdas;
0,00 Sã v-amintiþi…duminica

(r);
3,30 Pitici de varã (r).

6,00 Dragoste de soldat;
8,00 Anatomia lui Grey;
13,00 Hercule Poirot;
15,10 Beethoven 5;
17,00 Marea ºansã a lui

Beethoven;
19,00 Paradisul lui Michelle;
20,00 Numai tatã sã nu fii!;
21,00 Soþia perfectã;
22,00 Sora Jackie;
23,10 Cu sânge rece;
1,10 Inocenþã de vânzare;
3,00 Noaptea femeilor.

TVR 1

LUNI - 8 aprilie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL NAÞIONAL TV

7,00 Telejurnal;
9,00  Legendele palatului:

Negustorul Lim Sang-ok;
10,20 Ora de business (r);
11,10 Legendele palatului: Luna

îmbrãþiºeazã Soarele (r);
12,30 În cãutarea vinului pierdut;
13,00 Germana... la 1;
14,00 Telejurnal;
15,00 Teleshopping;
15,30 Maghiara de pe unu;
17,00 De la Þara de Foc la

Tijuana;
17,30 Lumea modei;
17,40 Legendele palatului: Luna

îmbrãþiºeazã Soarele;
19,00 Ora de business;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,00 Prim – plan;
22,00 Patriotul;
23,00 Nocturne;
0,00 Ora de business (r);
0,45 Leac pentru plictisealã (r);
2,10 De la Þara de Foc la Tijuana;
2,35 Tezaur folcloric;
3,25 Telejurnal (r).

6,00 Ora de ºtiri (r);
7,00 Videoclipuri muzicale;
8,00 Azi despre mâine;
8,30 Pregãtind viitorul;
9,00 Tandem de ºoc;
9,50 Videoclipuri muzicale;
10,00 Confesiuni (r);
11,10 Doamna cu trandafiri;
12,25 Pescar hoinar (r);
12,55 Concert muzical:

Festivalul „George Enescu”;
14,30 Identitãþi;
15,00 Eugenio Barbara (r);
16,00 Cãsãtorie imposibilã;
17,00 Confesiuni;
18,00 Telejurnal;
19,00 Tandem de ºoc (r);
19,55 Videoclipuri muzicale;
20,10 Teatru: Transfer de

personalitate;
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Battlestar Galactica;
23,50 Replay (r);
0,50 Vocile;
2,35 Videoclipuri muzicale;
2,45 Candy (r);
3,35 Concertele Tvr Cultural;
4,30 Confesiuni (r);
5,20 Mesager.

6,00 Saga Amurg: Zori de Zi –
Partea I;

7,55 Jack ºi Jill;
9,25 Calul de luptã;
11,50 Stai jos cã trage mama!;
13,15 Sherlock Holmes: A

Game of Shadows;
15,20 Scooby Doo! Muzica

vampirului;
16,40 Duminica, la Tiffany;
18,05 Bestial;
19,30 Pe platourile de filmare;
20,00 Scott Pilgrim împotriva

tuturor;
22,00 Urzeala tronurilor;
23,00 Un spion care ºtia prea

multe;
1,05 Martha Marcy May Marlene;
2,45 vioara roºie.

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Drumul spre victorie

(r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Tânãr ºi neliniºtit;
15,00 Fraierul;
17,00 ªtirile Pro TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Icarus;
22,30 ªtirile Pro Tv;
23,00 CSI: New York;
0,00 Las Fierbinþi (r);
1,00 România, te iubesc!;
1,45 ªtirile Pro TV;
3,15 Icarus (r).

6,00 Un colþ de Rai (r);
7,00 Lara (r);
8,00 Teleshopping;
8,30 Doamne de poveste (r);
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã (r);
11,00 Patimile inimii (r);
12,00 Teleshopping;
12,30 Rosa Diamante (r);
14,00 Inimã de þigan (r);
15,30 Stãpâna;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile inimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,30 Inimã de þigan;
22,00 Cancan TV;
0,30 Poveºtiri adevãrate (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Cancan TV (r);
5,00 Poveºtiri adevãrate (r).

6,00 Happy Hour (r);
7,30 Doamne de poveste(r);
8,30 Acasã în bucãtãrie (r);
9,30 ProMotor;
10,30 Transformarea: Roboþii

salvatori (r);
11,00 Louis ºi Clark (r);
12,15 Zoom în 10;
12,30 Happy Hour;
14,30 Zoom în 10;
14,45 Smallville;
15,45 La Bloc (r);
17,00 Tatã de duminicã (r);
19,00 La Bloc;
20,00 Mortal Kombat;
21,00 Academia de Poliþie;
22,00 Captivã în trecut;
0,00 Operaþiunea de salvare;
1,00 Stai jos ºi taci din gurã!;
1,30 Poveste de gelozie;
3,00 Captivã în trecut (r).

6,00 Observator;

8,00  Neatza cu Rãzvan ºi

Dani;

11,00 În gura presei;

11,50 Mireasã pentru fiul meu;

13,00 Observator;

14,00 Mireasã pentru fiul meu;

16,00 Observator;

17,00 Acces direct;

19,00 Observator;

20,00 Observator special;

20,30 Plasa de stele;

22,30 Un show pãcãtos;

1,00 Observator (r);

2,00 Nikita;

3,30 Acces direct (r).

7,00 ªtirile B1 TV;

10,15 Talk B1;

12,00 ªtirile B1 TV;

14,00 Butonul de panicã;

15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1 TV;

18,30 Aktualitatea B1;

20,00 Sub semnul întrebãrii;

23,00 Lumea lui Banciu;

0,00 ªtirile B1 TV.

6,00 Cireaºa de pe tort (r);

7,00 Frumoasa Ceci (r);

7,30 Cunoaºte, viseazã,

iubeºte! (r);

8,30 Totul despre mame;

9,00 Teleshopping;

9,30 Soþia perfectã;

10,30 NCIS: L.A.;

11,30 Teleshopping;

11,45 Frumoasa Ceci;

13,00 Teleshopping;

13,30 ªi eu m-am nãscut în

Româna (r);

14,30 Teleshopping;

15,00 Dragul de raymond;

15,30 Totul despre mame;

16,00 Cireaºa de pe tort (r);

17,00 Trãsniþii (r);

18,00 Focus 18;

19,00 Focus sport;

19,30 Iubiri secrete;

20,30 Familii la rãscruce;

21,45 Mondenii;

22,15 Trãsniþii;

23,00 Gazeta de perete;

23,30 Focus monden;

0,00 Dragul de Raymond;

0,30 Schimb de mame;

3,00 Focus (r);

4,00 Trãdaþi în dragoste (r);

5,00 Trãsniþii (r);

5,30 Cireaºa de pe tort (r).

6,00 Buffy, spaima vampirilor;
9,00 Farmece;
10,00 Hercule Poirot;
12,00 Soþii de militari;
13,00 Anatomia lui Grey;
14,00 Farmece;
15,00 În aºteptarea unui

miracol;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Anatomia lui Grey;
21,00 Numai tatã sã nu fii!;
22,00 Paradisul lui Michelle;
23,00 Marea ºansã a lui

Beethoven;
1,00 Ochi de înger;
3,00 Farmece.

6,00 Sare ºi piper (r);
7,30 Taxi Driver (r);
8,30 Clipuri;
8,45 Baronii (r);
9,45 Suflete pereche (r);
11,00 Culoarea fericirii (r);
12,00 Pastila Vouã (r);
12,15 Sandokan rebelul (r);
14,45 Devdas (r);
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Regele luptãtorilor;
22,15 Cursa terorii;
0,15 Regele luptãtorilor (r);
2,15 Cursa terorii (r).
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TVR 1

MARÞI - 9 aprilie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

7,00 Telejurnal;
9,00 Legendele palatului:

Negustorul Lim Sang-ok;
10,20 Ora de business (r);
11,10 Legendele palatului:

Luna îmbrãþiºeazã Soarele (r);
12,30 Tribuna partidelor

parlamentare;
13,00 Împreunã în Europa;
14,00 Telejurnal;
15,00 Teleshopping;
15,30 Maghiara de pe unu;
17,00 Interes general;
17,40 Legendele palatului:

Luna îmbrãþiºeazã Soarele;
19,00 Ora de business;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,00 Studio UEFA Champions

League;
21,40 Fotbal: Borussia

Dortmund – Malaga;
23,50 Rezumatele UEFA

Champions League;
0,40 Ora de business;
1,25 Filmoteca veselã;
2,00 Nocturne;
2,50 Interes general (r);
3,20 Oameni care au schimbat

lumea (r).

7,00 Videoclipuri muzicale;
8,00 Fii în formã!;
8,30 Pregãtind viitorul;
9,00  Tandem de ºoc;
10,00 Confesiuni (r);
11,10 Teatru: „Transfer de

personalitate” (r);
13,00 Concert: Festivalul

„George Enescu”;
14,00 Teleshopping;
14,30 Cultura minoritãþilor;
15,00 Fii în formã!;
15,30 Decor ºi stil;
16,00 Cãsãtorie imposibilã;
17,00  Confesiuni;
18,00 Telejurnal;
19,05 Tandem de ºoc;
20,10 La porþile gloriei;
21,50 Videoclipuri muzicale;
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Battlestar Galactica;
23,50 Petrecãreþii;
1,25 Pregãting viitorul (r);
1,55 Vocile (r);
3,35 Decor ºi stil (r);
4,00 Eurobox;
4,30 Confesiuni (r).

6,00 Scooby Doo! Muzica
vampirului;

7,20 Duminica, la Tiffany;
8,45 Bestial;
10,10 Scoot Pilgrim împotriva

tuturor;
12,20 Povestea jucãriilor 2;
13,35 O cãlãtorie de vis;
14,35 Jocurile seducþiei;
16,15 Cãpitanul America:

Primul rãzbunãtor;
18,20 Charlie St. Cloud;
20,00 Bancherul;
21,25 Un copil frumos;
23,05 Riposta;
0,40 Oglinzi 2;
2,10 The Grey: La limita

supravieþuirii.

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Fraierul (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Tânãr ºi neliniºtit;
15,00 Ferbra disco;
17,00 ªtirile PRO TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 MasterChef;
22,30 ªtirile Pro TV;
23,00 Dexter;
0,00 Rãzboiul fanilor;
2,00 ªtirile Pro Tv (r);
3,30 Dupã 20 de ani (r);
4,30 Pariu cu viaþa (r);
5,30 Happy Hour (r).

6,00 Doamne de poveste (r);
7,00 Stãpâna (r);
8,00 Teleshopping;
8,30 Poveºtiri adevãrate (r);
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã (r);
11,00 Patimile inimii (r);
12,00 Teleshopping;
12,30 Rosa Diamante (r);
13,30 Teleshopping;
14,00 Inimã de þigan (r);
15,30 Stãpâna;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile inimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,30 Inimã de þigan;
22,00 Cancan TV;
0,30 Poveºtiri adevãrate (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Cancan TV (r);
5,00 Poveºtiri adevãrate (r)

8,30 Acasã în bucãtãrie;
9,30 Transformarea: Roboþii

salvatori (r);
10,00 Teleshopping;
10,30 Transformarea: Roboþii

salvatori;
11,00 Acasã în bucãtãrie;
12,00 Teleshopping;
12,15 Zoom în 10;
12,30 Happy Hour;
14,00 Teleshopping;
14,30 Smallville (r);
15,30 Lumea Pro Cinema;
16,00 Smallville;
17,00 La Bloc (r);
18,00 Academia de Poliþie (r);
19,00 La Bloc;
20,00 Mortal Kombat;
21,00 Academia de Poliþie;
22,00 Rãzbunarea fraierilor 3;
0,00 Operaþunea de salvare;
1,00 Stai jos ºi taci din gurã!;
1,30 Rãzbunarea fraierilor 3;
3,00 Mortal Kombat (r);
3,45 Stai jos ºi taci din gurã!

(r);
4,15 Operaþiunea de salvare

(r).

6,00 Observator;

8,00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani;

11,00 În gura presei;

11,50 Mireasã pentru fiul meu;

13,00 Observator;

14,00 Mireasã pentru fiul meu;

16,00 Observator;

17,00 Acces direct;

19,00 Observator;

20,00 Observator special;

20,30 Justiþie urbanã;

22,30 Un show  pãcãtos;

1,00 Observator (r);

2,00 Justiþie urbanã (r);

3,45Acces direct (r).

7,00 ªtirile B1 TV;

10,15 Talk B1;

12,00 ªtirile B1 TV;

14,00 Butonul de panicã;

15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1 TV;

18,30  Aktualitatea B1;

20,00 Sub semnul întrebãrii;

21,00 Talk B1;

23,00  Lumea lui Banciu;

0,00  ªtirile B1 TV;

1,00 Talk B1 (r).

7,30 Gazeta de perete (r);

8,00 Focus monden (r);

8,30 Totul despre mame;

9,00 Teleshopping;

9,30 Poveºti sã mori de râs (r);

11,30 Teleshopping;

11,45 Frumoasa Ceci;

13,00 Teleshopping;

13,30 Iubiri secrete (r);

14,30 Teleshopping;

15,00 Dragul de Raymond;

15,30 Totul despre mame;

16,00 Cireaºa de pe tort (r);

17,00 Trãsniþii (r);

18,00 Focus 18;

19,00 Focus Sport;

19,30 Iubri secrete;

20,30 Copiii spun lucruri trãsnite;

21,30 Camera de râs;

21,45 Mondenii;

22,15 Trãsniþii;

23,00 Gazeta de perete;

23,30 Focus monden;

0,00 Dragul de Raymond (r);

0,30 Viaþã dublã;

3,00 Focus (r);

4,00 Trãdaþi în dragoste;

5,00 Trãsniþii (r).

6,30 Sãrut-mâna, mamã! (r);
7,30 Pitici de varã (r);
8,30 Clipuri;
8,45 Destine împlinite (r);
9,45 Taxi Driver (r);
11,00 Culoarea fericirii;
12,15 Vouã (r);
12,30 Cuscrele (r);
13,30 Vânãtorii de sclavi;
15,15 Sã v-amintiþi... duminica

(r);
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Suflete pereche;
21,15 Hoþul fantomã;
22,30 Zombii în vestul

Sãlbatic (r);
3,15 Albumul Naþional (r);
5,00 Culoarea fericirii (r).

6,00 Buffy, spaima vampirilor;
9,00 Farmece;
10,00 Hercule Poirot;
12,00 Soþii de militari;
13,00 Anatomia lui Grey;
14,00 Farmece;
15,00 Dragoste de soldat;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Anatomia lui Grey;
21,00 Sora Betty;
23,10 Prezicere fatalã;
1,20 Promisiune de

campanie;
3,00 Farmece.

TVR 1

MIERCURI - 10 aprilie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

7,00 Telejurnal;
9,00 Legendele palatului:

Negustorul Lim Sang-ok;
10,20 Ora de business (r);
11,10 Legendele palatului: Luna

imbrãþiºeazã Soarele (r);
12,30 Zestrea românilor (r);
13,00 Opre Roma;
14,00 Telejurnal;
15,00 Teleshopping;
15,30 Conveþuiri;
17,00 Infomediu;
17,40 Legendele palatului: Luna

imbrãþiºeazã Soarele;
19,00 Ora de business;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,00 Prim – plan;
22,10 Amintiri care dor;
23,50 Ora de business (r);
0,35 În acvariu;
2,35 Infomediu (r);
3,05 Lumea modei (r),
3,15 Sport (r).

6,00 Ora de ºtiri (r);
7,00 Videoclipuri muzicale;
7,05 Teleshopping;
8,00 Poveºtile lumii;
8,30 Pregãtind viitorul;
9,00 Tandem de ºoc;
9,50 Videoclipuri muzicale;
10,00 Confesiuni (r);
11,00 Ferma (r);
12,00 D’ale lu’ Miticã;
13,00 Concert: Festivalul

„George Enescu”;
14,00 Teleshopping;
14,30 Identitãþi;
15,00 Poveºtile lumii (r);
15,30 Pregãtind viitorul (r);
16,00 Poveste imoralã;
17,00 Confesiuni;
18,00 Telejurnal;
19,00 Tandem de ºoc (r);
19,55 Videoclipuri muzicale;
20,05 Poliþie;
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Battlestar Galactica;
23,50 Supravieþuitorii;
0,45 Unora le place...;
1,40 Poliþie (r);
3,35 Ferma (r);
4,30 Confesiuni (r);
5,20 Mesager.

7,40 Cãpitanul America:
Primul rãzbunãtor;

9,45 Charlie St. Cloud;
12,20 Aventurile lui Tintin:

Secretul Lincornului;
14,05 Notting Hill;
16,10 Un alt Pãmânt;
17,45 Monte Carlo;
19,35 Jimmy ºi Hope;
20,00 Sherlock Holmes: A

Game of Shadows;
22,05 Casa minciunilor;
22,35 Fetele;
23,10 Urzeala tronurilor,
0,10 Coriolan;
2,10 Sucker Punch: Evada-

re din realitate.

7,00 ªtirile  PRO TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Ferbra disco (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Tânãr ºi neliniºtit;
15,00 Buffy, vânãtoarea de

vampiri;
17,00 ªtirile PRO TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Serviciul Român de

Comedie;
21,30 Pariu cu viaþa;
22,30 ªtirile Pro TV;
23,00 Dexter;
0,00 Serviciul Român de

Comedie (r);
1,00 ªtirile Pro TV (r);
2,30 Rãzboiul fanilor (r);
4,00 spitalul de demenþã (r).

6,00 Doamne de poveste (r);
7,00 Sãpâna (r);
8,00 Teleshopping;
8,30 Poveºtiri adevãrate (r);
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã (r);
11,00  Patimile inimii (r);
12,00 Teleshopping;
12,30 Rosa Diamante (r);
13,30 Teleshopping;
14,00 Inimã de þigan (r);
15,30 Stãpâna;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile inimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,00 Inimã de þigan;
22,00 Cancan TV;
0,30 Poveºtiri adevãrate (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Cancan TV (r);
5,00  Poveºtiri adevãrate.

6,00 Happy Hour (r);
7,30 Poveºtiri adevãrate;
8,30 Acasã în bucãtãrie (r);
9,30 Transformarea: Roboþii

salvatori (r);
10,00 Teleshopping;
10,30 Transformarea: Roboþii

salvatori;
11,00 Acasã în bucãtarie;
12,00 Teleshopping;
12,30 Happy Hour;
14,00 Teleshopping;
14,30 Smallville (r);
15,30 Descoperã România (r);
16,00 Smallville;
17,00 La Bloc (r);
18,00 Academia de Poliþie (r);
19,00 La Bloc;
20,00 Mortal Kombat;
21,00 Academia de Poliþie;
22,00 Jocuri de noroc;
0,30 Operaþiunea de salvare;
1,30 Stai jos ºi taci din gurã!;
2,00 Jocuri de moroc (r);
4,00 Mortal Kombat (r).

6,00 Observator;

8,00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani;

11,00 În gura presei;

11,50 Mireasã pentru fiul meu;

13,00 Observator;

14,00 Mireasã pentru fiul meu;

16,00 Observator;

17,00 Acces direct;

19,00 Observator;

20,00 Observator special;

20,30 Românii au artiºti;

22,30 Un show  pãcãtos;

1,00 Observator (r);

2,00 Nikita;

3,30 Acces direct (r).

7,00  ªtirile B1 TV;

10,15 Talk B1;

12,00 ªtirile B 1 TV;

14,00 Butonul de panicã;

15,00 ªtirile B1TV;

16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1TV;

18,00  Aktualitatea B1;

20,00 ªtirile B1;

23,00 Lumea lui Banciu;

0,00  ªtirile B1 TV;

1,00 Sub semnul întrebãrii  (r).

8,00 Focus monden;

8,30 Totul despre mame;

9,00 Teleshopping ;

9,30 Mary ºi Tim;

11,30 Teleshopping;

11,45 Frumoasa Ceci;

13,00 Teleshopping;

13,30 Iubiri secrete (r);

14,30 Teleshopping;

15,00 Dragul de Raymond;

15,30 Totul despre mame;

16,00 Cireaºa de pe tort (r);

17,00 Trãsniþii (r);

18,00 Focus 18;

19,00 Focus Sport;

19,30 Iubiri secrete;

20,30 Cronica cârcotaºilor;

22,15 Trãsniþii;

23,00 Gazeta de perete;

23,30 Focus monden;

0,00  Dragul de Raymond (r);

0,30 Mary ºi Tim;

3,00 Focus (r);

4,00 Trãdaþi în dragoste (r);

5,00 Trãsniþii (r).

6,00 Buffy, spaima vampirilor;
9,00 Farmece;
10,00 Hercule Poirot;
12,00 Soþii de militari ;
13,00 Anatomia lui Grey;
14,00 Farmece;
15,00 Ganduri de iubire;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Anatomia lui Grey;
21,00 Paradisul lui Michelle;
22,00 Soþia perfectã;
23,00 Promisiune de

campanie;
1,00 Ioncenþã de vânzare;
3,00 Farmece.

6,00 Albumul Naþional (r);
8,00 Baronii (r);
8,45 Destine împlinite (r);
9,45 Suflete pereche (r);
11,00 Culoarea fericirii;
12,15 Schimb de vieþi;
13,30 Pastila Vouã (r);
15,00 Copii contra pãrinþi (r);
16,40 Aventurile lui Sinbad;
17,30 Dragoste dulce - amarã;
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Suflete pereche;
21,15 Hoþul fantomã (r);
22,30 Iubire interzisã (r);
0,15 Dragoste dulce – amarã

(r);
1,15 Pitici de varã (r);
3,15 Baronii (r);
4,00 Taxi Driver (r);
5,00 Culoarea fericirii (r).
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Filmele din perioada 5.04 - 11.04.2013

JOI - 11 aprilie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

6,55 Imnul României;
7,00 Telejurnal;
9,00  Legendele palatului:

Negustorul Lim Sang – ok;
10,30 Ora de business (r);
11,10 Legendele palatului: Luna

imbrãþiºeazã Soarele (r);
12,30 Tribuna partidelor

parlamentare;
13,00 De joi pânã joi;
14,00 Telejurnal;
15,00 Teleshopping;
15,30 Akenze;
16,45 Lozul cel mare * Tragerile

Loto;
17,40 Legendele palatului: Luna

imbrãþiºeazã Soarele;
19,00 Ora de business;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,00 Prim – plan;
22,10 Roata norocului;
23,50 Ora de business (r);
0,35 Amintiri care dor (r);
2,05 Lumea modei (r);
2,10 Olimpiada veseliei (r);
3,00 Oameni care au schimbat

lumea;
3,25 Telejurnal (r);
4,15 Prim-plan;
5,05 Legendele palatului:

Negustorul Lim Sang – ok (r).

6,00 Ora de ºtiri;
7,00 Videoclipuri muzicale;
7,05 Teleshopping;
8,00 Euromaxx Highlights;
8,30 Pregãtind viitorul;
9,00 Tandem de ºoc;
9,50 Videoclipuri muzicale;
10,00 Confesiuni (r);
11,10 Atenþie, se cântã! (r);
12,30 Decor ºi stil (r);
13,00 Concert: Festivalul „George

Enescu”;
14,00 Teleshopping;
15,00 Euromaxx Hightlinghts (r);
15,30 Pregãtind viitorul (r);
16,00 Poveste imoralã;
17,00 Confesiuni;
18,00 Telejurnal;
19,00 tandem de ºoc (r);
19,55 Videoclipuri muzicale;
20,10 Mighty Celt;
21,40 Poate nu ºtiai;
21,50 Videoclipuri muzicale;
22,00 Ora de ºtiri;
23,10 Poveºtiri ºi nuvele din

secolul al XIX-lea;
0,20 Despre documentar... încã

ceva în plus;
1,20 Timpul chitarelor;
2,15 Mighty Celt (r);
2,40 Adio, Europa! (r);
3,35 Aventura urbanã (r);
4,30 Confesiuni (r);
5,20 Mesager.

6,00 Aventurile lui Tintin:
Secretul Lincornului;

7,45 Un alt Pãmânt;
9,15 Sherlock Holmes: A Game of

Shadows;
11,20 Monte Carlo;
13,10 Stealth – Pericol invizibil;
15,10 Pãpuºile Muppet;
16,50 Femeia mereu deasupra;
18,20 ªtrumfi;
20,00 Cafeaua fierbinte;
21,25 127 de ore;
23,00 Foamea;
0,35 Spartacus: Rãzboiul

damnaþilor.

7,00 ªtirile Pro TV ;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Buffy, vânãtoarea de

vampiri (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Tânãr ºi neliniºtit;
15,00 Cãlãtorie spre centrul

Pãmântului;
17,00 ªtirile Pro TV;
17,30 Happy Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Las Fierbinþi;
21,30 Spitalul de demenþã;
22,00 ªtirile Pro TV;
22,30 Edison, un oraº corupt;
0,30 Pariu cu viaþa (r);
1,30 ªtirile Pro TV;
3,00 Edison, un oraº corupt (r);
5,00 Ce se întâmplã, doctore?

(r);
5,30 Happy Hour (r).

7,00 Stãpâna (r);
8,00 Teleshopping;
8,30 Poveºtiri adevãrate (r);
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã (r);
11,00 Patimile inimii (r);
12,00 Teleshopping;
12,30 Rosa Diamante (r);
13,30 Teleshopping;
14,00 Inimã de þigan (r);
15,30 Stãpâna;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile inimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,30 Inimã de þigan;
22,00 Cancan TV;
0,30 Poveºtiri adevãrate (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Cancan TV (r);
5,00  Poveºtiri adevãrate (r).

7,30 Poveºtiri adevãrate;
8,30 Acasã în bucãtãrie (r);
9,30 Transformarea: Roboþii

salvatori (r);
10,00 Teleshopping;
10,30 Transformarea: Roboþii

salvatori;
11,00 Acasã în bucãtãrie;
12,00 Teleshopping;
12,15 Zoom în 10;
12,30 Happy Hour;
14,00 Teleshopping;
14,30 Smallville (r);
15,30 ProMotor (r);
16,00 Smallville;
17,00 La Bloc (r);
18,00 Academia de Poliþie (r);
19,00 La Bloc;
20,00 Mortal Kombat;
21,00 Academia de Poliþie;
22,00 Pagerul;
0,00 Operaþiunea de salvare;
1,00 Stai jos ºi taci din gurã!;
1,30 Pagerul (r);
3,00 Mortal Kombat (r);
4,00 Stai jos ºi taci din gurã! (r);
4,30 Operaþiunea de salvare (r).

6,00 Observator;

8,00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani;

11,10 FamiliaDA;

11,50 Mireasã pentru fiul meu;

13,00 Observator;

14,00 Mireasã pentru fiul meu;

16,00 Observator;

17,00 Acces direct;

19,00 Observator;

20,00 Observator special;

20,30 Pinocchio;

23,00 Un show  pãcãtos;

1,00 Observator (r);

2,00 Plasa de stele (r);

3,45 Acces direct (r).

7,00 ªtirile   B1  TV;

10,15 Talk B1;

12,00 ªtirile B1 TV;

14,00 Butonul de panicã;

15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1 TV;

18,30 Aktualitatea B1;

20,00 Stirile B1TV;

21,00  Sub semnul întrebãrii;

23,00 Lumea lui Banciu;

0,00 ªtirile B1 TV;

1,00 Sub semnul întrebãrii (r);

2,40 ªtirile B1 TV.

6,00 Cireaºa de pe tort (r);

6,30 Frumoasa Ceci (r);

7,30 Gazeta de perete;

8,00 Focus monden (r);

8,30 Totul despre mame (r);

9,00 Teleshopping;

9,30 Inspectorii 2: Identi-
tãþi multiple;

11,30 Teleshopping  ;

11,45 Frumoasa Ceci;
13,00 Teleshopping;

13,30 Iubiri secrete (r);

14,30 Teleshopping;

15,00 Dragul de Raymond

(r);

15,30 Totul despre mame;

16,00 Cireaºa de pe tort (r);

17,00 Trãsniþii (r);

18,00 Focus 18;
19,00 Focus sport;

19,30 Cireaºa de pe tort;

20,30 Dupã faptã ºi rãsplatã;

21,30 Mondenii;

22,15 Trãsniþii;

23,00 Gazeta de perete;

23,30 Focus monden;

0,00 Dragul de Raymond (r);

0,30 Inspectorii 2: Identitãþi

multiple (r);

3,00 Focus (r);

4,00 Trãdaþi în dragoste (r).

6,00 Sare ºi piper (r);
7,30 Taxi Driver (r);
8,45 Destine împlinite (r);
9,45 Suflete pereche (r);
11,00 Culoarea fericirii;
12,15 Pastila Vouã (r);
13,45 Hoþul fantomã (r);
15,00 Copii contra pãrinþi (r);
16,40 Aventurile lui Sinbad;
17,30 Dragoste dulce-amarã;
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Suflete pereche;
21,15 Hoþul fantomã (r);
22,30 Fosta mea iubire (r);
0,15 Dragoste dulce-amarã;
1,15 Albumul Naþional (r);
3,15 Baronii (r);
4,00 Taxi driver (r);
5,00 Culoarea fericirii (r).

6,00 Buffy, spaima vampirilor;
9,00 Farmece;
10,00 Hercule Poirot;
12,00 Soþii de militari ;
13,00 Anatomia lui Grey;
14,00 Farmece;
15,00 Promisiune de campanie;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Anatmoa lui Grey;
21,00 În mintea criminalului;
23,00 Paradisul Michelle;
0,00 Aproape legal;
1,00 Jocul iubirii;
3,00 Farmece.

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

COD ROªU LA CASA ALBÃ

HAPPY FEET 2: MUMBLE DANSEAZÃ DIN NOU

Ore de spectacol:
14:00; 16:30; 19:00
Gen film: Acþiune,
Thriller
Cu: Gerard Butler,
Aaron Eckhart,
Morgan Freeman
Regizor: Antoine
Fuqua

Vacanþa
de primãvarã
Ore de spectacol:
21:15, 23:00
Gen film: Comedie,
Crimã, Dramã
Cu: James Franco,
Selena Gomez, Vanessa
Hudgens, Ashley Benson
Regizor: Harmony
Korine

Ore de spectacol: 12:00
Proiecþie  digitalã
3D BLUE RAY
Tarif: 8 lei;

Rocker

Ore de spectacol: 14:00;
16:00; 18:00
Tarif întreg: 8 lei;
Joi - ora 14:00 - tarif
redus - 6 lei

Poziþia copilului
Ore de spectacol: 20:00
Joi - tarif redus
Tarif întreg: 8 lei
Tarif redus - 6 lei
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!Anunþul tãu!
CONVOCATOR Administratorul
unic al Societãþii Cooperative Meº-
teºugãreºti ÎNFRÃÞIREA SCM, Bãi-
leºti în temeiul Legii nr. 1/2005 ºi sta-
tutului propriu, convoacã pentru
data de 19 Aprilie 2013 ora 10.00, la
sediul societãþii din Bãileºti strada
Victoriei nr. 43, Adunare generalã or-
dinarã cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Raportul administratorului privind
activitatea din anul precedent; 2.
Contul de profit ºi pierderi ºi pro-
punerile privind repartizarea profi-
tului net sau, dupã caz, propuneri-
le privind modul de acoperire a pier-
derilor neimputabile înregistrate la
sfârºitul exerciþiului financiar; 3. Ra-
portul cenzorului; 4. Aprobarea si-
tuaþiei financiare anuale ºi reparti-
zarea profitului net pe anul 2012; 5.
Raportul privind realizarea bugetu-
lui de venituri ºi cheltuieli pe anul
2012; 6. Raportul privind modul de
îndeplinire de cãtre administratorul
unic a obligaþiilor ce i-au revenit po-
trivit contractului de administrare ºi
criteriilor de performanþã stabilite;
7. Raportul responsabilului cu pro-
bleme sociale; 8. Aprobarea progra-
mului economico-social anual de
dezvoltare ºi modernizare a planu-
lui de investiþii ºi a programului de
selecþionare, pregãtire ºi perfecþi-
onare a personalului pe anul 2013;
9. Aprobarea bugetului de venituri
ºi cheltuieli pe anul 2013; 10. Apro-
barea criteriilor de performanþã ce
se stabilesc administratorilor ºi se
prevãd în anexele contractelor de
administrare ale acestora; 11. Ad-
optarea hotãrârii referitoare la clau-
zele generale privind raporturile de
muncã, precum ºi a sistemului de
salarizare – anexa a acestuia pen-
tru anul 2013; 12. Alegerea admi-
nistratorului; 13.Alegerea cenzoru-
lui ºi supleantului; 14. Aprobarea
majorãrii capitalului social cu
aportul membrilor cooperatori în
activitate; 15. Stabilirea indemniza-
þiei fixe a administratorului ºi cen-
zorului; 16. Diverse.

SC ROMTEAM PROD SRL, titular al
proiectului CONSTRUIRE SILOZ CE-
REALE propus a fi amplasat în co-
muna Moþãþei, sat Moþãþei Garã,
anunþã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protecþia Me-
diului Dolj, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediu-
lui ºi de evaluare adecvatã pentru
proiectul CONSTRUIRE SILOZ CE-
REALE propus a fi amplasat comu-
na Moþãþei, sat Moþãþei Garã, judeþul
Dolj: proiectul nu se supune evaluã-
rii impactului asupra mediului ºi nu
se supune evaluãrii adecvate. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi moti-
vul care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, între ore-
le 9-16 ºi V ora 9-14, ºi la urmãtoarea
adresã de internet http://apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare pânã la data
publicãrii prezentului anunþ.
SC WIN MOTORS SRL anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de obþinere a autorizaþiei de
mediu privind activitatea SERVICE
AUTO CU VOPSITORIE ce se des-
fãºoarã în str. G. Enescu, nr. 70. In-
formaþiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1 pânã la data de 19.04.2013.
LICHIDATORUL judiciar al debito-
rului SC FILERIMOS SRL, cu sediul
in SATUL PREAJBA, COMUNA
MALU MARE nr. 1562,  jud. Dolj,
avand CUI 26308587 si nr. la regis-
trul comertului  J16/1597/2009, co-
munica creditorilor ca impotriva de-
bitoarei a fost deschisa procedura
insolventei conform Legii 85/2006,
dosar 4109/63/2013 Tribunalul Dolj.
Notificam creditorii: termenu1 pen-
tru inregistrarea cererilor de admi-
terea creantelor 11.04.2013; verifica-
rea creantelor si intocmirea tabelu-
lui preliminar 25.04.2013; definitiva-
ea tabelului creantelor 16.05.2013.

LICHIDATORUL judiciar al debito-
rului SC SIMARI SRL, cu sediul in
CART. CRAIOVIÞA NOUÃ, bloc 2B,
sc. 1, ap. 6, jud. Dolj, avand CUI
15050139 si nr. la registrul comer-
tului  J16/1108/2002, comunica cre-
ditorilor ca impotriva debitoarei a
fost deschisa procedura insol-
ventei conform Legii 85/2006, do-
sar 5907/63/2013 Tribunalul Dolj.
Notificam creditorii: termenu1
pentru inregistrarea cererilor de
admiterea creantelor 30.04.2013;
verificarea creantelor si intocmi-
rea tabelului preliminar 16.05.2013;
definitivarea tabelului creantelor
30.05.2013.
LICHIDATORUL judiciar al debito-
rului SC S.P.Y.N. SRL, cu sediul in
CRAIOVA, str. FÃGÃRAª, NR. 22,
bloc D15, sc. 1, ap. 11 jud. Dolj,
avand CUI 21916869 si nr. la regis-
trul comertului  J16/11123/2007, co-
munica creditorilor ca impotriva
debitoarei a fost deschisa proce-
dura insolventei conform Legii 85/
2006, dosar 5909/63/2013 Tribuna-
lul  Dolj. Notificam creditorii: ter-
menu1 pentru inregistrarea cere-
rilor de admiterea creantelor
30.04.2013; verificarea creantelor
si intocmirea tabelului preliminar
16.05.2013; definitivarea tabelului
creantelor 30.05.2013.
Curcea Marius-Catalin anunta pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Construi-
re hala service auto-P si cladire bi-
rouri P+1” propus a fi amplasat in
com. Breasta, T46, P18, jud. Dolj.
Informatiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul au-
toritatii competente pentru protec-
tia mediului Dolj si la sediul SC
World Survey SRL - str. Dezrobirii,
nr. 94A, in zilele de l-v, intre orele
9-16. Observatiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul autoritatii
competente pentru protectia me-
diului Dolj, str. Petru Rares, nr. 1.
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CERERI SERVICIU
Solicit angajare, secre-
tariat, administraþie. Te-
lefon: 0763/17.23.63.
Absolvent al Facultãþii de In-
gineria Mediului în Horticul-
turã, cu experienþã în dome-
niul vânzãrii de materiale de
construcþii, caut loc de mun-
cã în aceste domenii. Tele-
fon: 0351/802.028.
Caut de lucru ca menaje-
rã. Telefon: 0720/799.847;
0751/911.417.
Persoanã serioasã, ne-
fumãtoare, doresc sã
îngrijesc copil (menaj)
sau bãtrâni. Telefon:
0771/563.087.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut restaurator mobilã
veche lemn masiv. Tele-
fon: 0745/602.422.
Angajãm frizeriþã – coafe-
zã. Telefon: 0754/533.807.
Caut femeie internã pen-
tru ajutor gospodãrie. Te-
lefon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Caut femeie îngrijire bã-
trânã intern. Telefon:
0729/951.222.

Atelier de creaþie ºi croi-
torie la comandã anga-
jeazã modelieri cu ex-
perienþã. Telefon: 0760/
652.522.

CURSURI
A.C.C.E.S. OLTENIA or-
ganizeazã cursuri: Teh-
nician Topo Cadastru,
Asfaltator, Constructor
drumuri ºi poduri, For-
mator, Inspector resur-
se umane, Asistent re-
laþii publice ºi comuni-
care, Contabil, Agent
comercial, Mãcelar,
Peisagist-floricultor,
Manager Proiect, Audi-
tor în domeniul calitã-
þii, Expert achiziþii pu-
blice, plata în rate. Stra-
da “Sãrarilor” nr. 31 (in-
cinta COMAT DOLJ).
Telefon: 0251/432.266;
0743/108.821.

MEDITAÞII
Meditez limba francezã.
Telefon: 0723/289.891 ºi
0751/654.470.
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon:
0754/031.894.
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.

Meditez matematicã ori-
ce nivel. Telefon: 0726/
522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Frizeriþã tund doamne la
preþ redus, epilez. Telefon:
0770/972.810.
AMENAJÃRI CONSTRUC-
ÞII. Telefon: 0757/338.367.
EXECUTÃM dulgherii, în-
velitor toate tipurile de ta-
blã, curãþãm jgheaburi ºi
reparãm. Telefon: 0748/
417.501.
Înfiinþare societãþi ºi aso-
ciaþii. Telefon: 0761/
633.118; 0766/000.580.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.

Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular, vând garsonie-
rã – Brazdã, bloc G5, etaj
6, Preþ 95.000 lei. Telefon:
0760/791.256.
Vând garsonierã zona
Ciupercã, etaj 1. Telefon:
0723/223.658.
Vând camerã cãmin Ba-
riera Vâlcii (SPIACT). Te-
lefon: 0251/328.244;
0760/884.433.
Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil. Telefon:
0771/579.669.
Vând camerã cãmin îm-
bunãtãþitã, parchet, geam
termopan, izolaþie interioa-
rã. Preþ 62.000 lei. Telefon:
0743/120.446.
URGENT VÂND GARSO-
NIERÃ PARTER, FILIAªI.
TELEFON: 0764/225.615.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃNEªTI-
OLT. TELEFON: 0763/
265.251.
Vând apartament, douã
camere, semidecoman-
dat, Brazdã, 34.000 euro,
negociabil. Telefon: 0722/
431.895; 0767/761.131.
Vând apartament în
Brazda lui Novac – 4/4.
Telefon: 0754/533.807.
Vând apartament 2 ca-
mere, Brazda lui Novac.
Telefon: 0762/307.962.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re decomandate. Zonã
centralã (Ciufulici). Telefon:
0351/809.765.
Vând apartament 4 ca-
mere, Lãpuº sau schimb
cu o casã lângã Craiova.
Telefon: 0766/483.542.

CASE
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructiferi,
viþã-de-vie. Telefon: 0768/
710.866.

Vilã Braniºte Mãnãstire.
Telefon: 0762/638.632.
La 8 km de Craiova, vând
casã 6 camere cu puþ ame-
rican ºi 4000 mp, pomi, în
Livezi, com. Podari. Telefon:
0251/522.579.
Vând casã cu etaj, pod,
subsol, construcþie solidã,
zonã centralã, Agronomie,
6 camere, 2 bãi, bucãtã-
rie, teren 462 m2, garaj.
Telefon: 0726/275.943.
Vând casã (105 mp) cu
teren (410 mp) în zona
BRESTEI: 4 camere, uti-
litãþi, garaj 21 mp, centra-
lã proprie. TELEFON:
0760/611.651.
Schimb casa D+P 6 ca-
mere 2 holuri, 2 bãi, pivni-
þã teren 1300 mp utilitãþi
schimb cu 2 apartamen-
te. Telefon: 0761/824.947.
PARTICULAR, VÂND
CASÃ “REGALÃ” SUPER-
BÃ ÎN COMUNA DIOªTI, 3
CAMERE ªI DEPENDIN-
ÞE: BUCÃTÃRIE, BECI,
MAGAZIE, GARAJ, PÃ-
TUL, CURTE 3400 MP,
FÂNTÂNÃ ÎN CURTE, APÃ
CURENTÃ, LA STRADÃ,
LA 100 M DE DN 65 CRA-
IOVA – CARACAL. PREÞ
NEGOCIABIL. TELEFON:
0722/33.66.34.
Vând casã cu 5 camere,
baie, bucãtãrie, dependin-
þe, Bãile Olãneºti, 45.000
euro, negociabil. Telefon
0725/505.440.
Vând în comuna Pleniþa,
Dolj douã case cu câte
douã camere fiecare, cu
antreu ºi beci, mobilate ºi
cu tot inventarul gospodã-
resc pentru douã familii,
apã, canal, baie, situate
lângã spitalul Pleniþa. Preþ
total 40.000 lei. Telefon:
0230/561.168.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 came-
re, baie cu boiler electric,
curte mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã con-
struitã: 600 mp). Preþ:
35.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0760/295.905.
Casã 4 camere, bucãtã-
rie, baie, beci, suprafaþã
108 mp, teren 275 mp,
gaze, apã, încãlzire cen-
tralã, Aleea 6 Brestei. Te-
lefon: 0725/505.424.

Ofertã promoþionalã –
casã 2008 Bariera Vâlcii,
strada Ramuri 62 –
60.000 euro. Telefon:
0786/982.529.
D+P, 6 camere, pivniþã, uti-
litãþi, teren 1300 mp ane-
xe (3 camere cãrãmidã).
Telefon: 0761/824.947.

TERENURI
Loc de casã intravilan 17
ari, comuna Mârºani, ju-
deþul Dolj. Telefon: 0755/
740.029.
Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între case,
cu casã la þarã în comu-
nele învecinate sau vând.
Telefon: 0763/616.711.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora, “Belvedere”, îm-
prejmuit, lângã pãdure,
toate utilitãþile instalate. Te-
lefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
VÂND teren agricol coma-
sat. Relaþii telefon:  0728/
048.066.
Vând teren intravilan,
3500 mp, situat în Popo-
veni, cu 23 m deschidere
la strada principalã, cu
toate facilitãþle ºi în condiþii
avantajoase. Telefon:
0723/546.694.
Vând teren Albeºti, intra-
vilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren intravilan 400
mp situat în Segarcea,
strada “Unirii” nr. 29F (în
spatele liceului), cadastru
ºi 3300 mp vie (parþial de-
friºatã) situatã pe linia
mare în plai. Telefon:
0251/428.415.
Vând 4000 m2  + vie ºi
pomi fructiferi + casã bã-
trâneascã pentru demo-
lare, cu cadastru fãcut la
11 km de Craiova – intra-
vilan. Cedez 4200 m2  tren
extravilan – pentru repa-
raþii casã. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren 500 mp, “Lac
Avioane”. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.

Concursul organizat de cãtre Primãria Munici-
piului Craiova pentru ocuparea funcþiei publice
de execuþie temporar vacante de inspector, clasa
I, grad profesional asistent – Serviciul Urbanism
ºi nomenclaturã urbanã, stabilit a se desfãºura
în perioada 15-17.04.2013, se reprogrameazã
pentru o datã ulterioarã, din motive obiective.

Concursul organizat de cãtre Primãria Muni-
cipiului Craiova pentru ocuparea funcþiei publi-
ce de execuþie temporar vacante de inspector,
clasa I, grad profesional principal – Serviciul Ur-
mãrire Contracte Agenþi Economici, stabilit a se
desfãºura în perioada 16-18.04.2013, se repro-
grameazã pentru o datã ulterioarã, din motive
obiective.

Informaþii suplimentare se pot obþine la numã-
rul de telefon 0251416235 interior 358/375 – Ser-
viciul Resurse Umane
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua
“Bãlceºti” nr. 54, vinde
sãmânþã de porumb Olt
ºi F376, floarea-soarelui

Favorit ºi Performer,
lucernã, orzoaicã, ovãz
ºi mazãre la cele mai
mici preþuri. Relaþii

suplimentare la
telefoanele: 0251/468.159

0785/292.188

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

str. “Caracal” nr. 105
    - Experienþã de peste 40 de
ani VÃ OFERÃ ÎN CELE MAI AVAN-
TAJOASE CONDIÞII DE PLATÃ CEA

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

GOSPODÃRESC:  porþelan – sticlã-
rie, 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

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimni-
cu de Sus (600 mp de La-
cul Tanchiºtilor), negociabil.
Telefon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova,
an 2002, ITP 2014, 3.500
lei. Telefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Matiz, an fabricaþie
2003, unic proprietar,
113.600 km. Telefon:
0748/820.770.
Vând Volkswagen Golf
VI culoare alb, an fabrica-
þie 2010, km 10.000, preþ
8.500 euro. Telefon:
0744/391.195; 0351/
429.196.
Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.

Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatriculatã
în Bulgaria, stare de funcþi-
onare, 700 euro, negocia-
bil. Telefon: 0769/682.917.
Pontiac Transporter 2,3
cm, benzinã, fabricaþie 93,
în stare de funcþionare,
nerulatã în þarã – 550 euro,
negociabil. Telefon. 0769/
682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006, în-
matriculat România, 93000
km, full option, preþ 3950 euro,
negociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0767/116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând þuicã de 50 de gra-
de, 15 lei/L. Telefon: 0745/
751.558.
Vând jaluzele verticale
pentru sufragerie, culoare
portocaliu, preþ foarte bun.
Telefon: 0744/325.836;
0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977; 0725/
533.042.
Vând butelii aragaz pen-
tru voiaj, arcuri spirale pen-
tru suspensii dublurã la
Mercedes 190D, de epo-
cã. Telefon: 0251/598.518

Vând frigider Electrostar,
combinã muzicalã CMS
205, piese Dacia noi, piei
bovinã argãsite, calculator
instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând faianþã micã albã –
faianþã micã roz, negocia-
bil. Telefon: 0770/334.168.
Vând maºinã de spãlat,
televizor color, frigider cla-
sa A. Telefon: 0742/
884.839; 0351/463.661.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELEFON:
0731/989.215; 0251/
425.651.
Vând masã lemn masiv –
ext.12 persoane, fotolii
sculptate gen jilþ; dozator
bere + tub CO2, frigidere,
scaun ergonomic, balan-
þã Berkel, cuier pom, apa-
rat telefon-fax. Telefon:
0746/660.001.
Vând cadru metallic pen-
tru handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane, chiuve-
tã cu picior (ciupercã),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând set 16 piese pen-
tru gãtit etajat, economic,
rapid, fãrã ulei. Cadou
nuntã deosebit. Telefon:
0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând grâu nou, comu-
na Terpeziþa, 1 leu/kg.
Telefon: 0760/191.641.

Butelii aragaz, douã focuri
pentru voiaj. Arcuri spirale
suspensii autoturism Mer-
cedes 190D, 1966. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând canistrã aluminiu 20
litri, ansamblu ax volan cu
pedaliere ºi contact cu che-
ie Dacia 1310 nou, arzã-
tor încãlzire la gaze sau bu-
telie, arzãtoare gaze sobã,
reductor tub oxigen. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând covor persan 3,5/
2,5 grena – 60 lei; pãlãrie
fetru nr. 55 nouã – 60 lei;
telefon fix cu numere – 25
lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând 2 locuri de veci, Ci-
mitir Sineasca. Telefon:
0351/447.472; 0764/
060.657.
Vând tablou, îngeri, sfinþi,
înrãmat, tablou picturã pei-
saj pãdure. Preþ 25-40 lei.
Telefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Tele-
fon: 0757/624.843.
Vând bibliotecã, pat, ser-
vantã, canapea, ºifonier,
vitrinã, bufet, aspirator. Te-
lefon: 0351/410.939.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4
gãuri pt. Opel Astra F Ca-
ravan, montate cauciucuri
de iarnã mãrimea 175/
65R 14. Preþ 100 lei/buc.
Telefon: 0767/517.023.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.

Vând radio, oglindã interi-
or, telescop spate pt. Opel
Astra F Caravan ºi 2 oglinzi
exterioare, 1 interior pt. Da-
cia 1300. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, tacâ-
muri, frigider. Telefon:
0724/512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
ghierã fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoa-
re. Telefon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã Vaillant 26
kw, membranã, apã cal-
dã, defectã. Telefon:
0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4
gãuri, preþ 700 Ron, ne-
gociabil. Telefon: 0724/
281.744.
Vând putinã salcâm 50 ve-
dre nouã – douã uºi cu toc
noi pentru casã, cilindru de
cupru cu þeavã ºi butoi gal-
vanizat pentru þuicã. Tele-
fon: 0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3  canate  lemn, uºã
apartament din lemn. Te-
lefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vitri-
nã, maºini de cusut, covoa-
re, încãlzitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din pie-
le. Telefon: 0745/753.524.

Vând bufet stil neoclasic
ºi pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon:
0721/995.405.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã ju-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºemineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
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Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã - 100
lei; foarfecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor 20 lei.
Telefon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.

Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2 ca-
mere parter- etaj 2 cu bal-
con. Telefon: 0760/548.459.

GARSONIERE
Vând camerã cãmin Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0736/
429.876;  0758/937.083.
Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 -
5 camere + curte mini-
mum 1000 mp, utilitãþi. Te-
lefon: 0723/466.154.

DIVERSE
Cumpãr convenabil bate-
rie maºinã 12V x 55 AH,
ROMBAT sau MONBAT.
Telefon: 0722/382.970.
Cumpãr tablou mare peste
1,5 m, CAR CU BOI sau al-
tul mai mare ºi mai frumos.
Telefon: 0766/304.708.
CUMPÃR SPAÞIU CO-
MERCIAL 70-80 MP. TE-
LEFON: 0729/033.903.
Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri, icoa-
ne, cãrþi poºtale, medalii,
argintãrii, sãbii, obiecte
regaliste, acte, antichitãþi.
Telefon: 0723/926.322.

Cumpãr dormitor sculptat,
canapea, fotolii mãsuþã hol.
Telefon: 0761/824.947.
Caut cumpãrãtor sau in-
vestitor pentru o microfer-
mã de flori: trandafiri, zam-
bile, frezii ºi pepinierã
pomi fructiferi, culturã de
cãpºuni în sere sau sola-
rii. Telefon: 0351/430.880.
Caut  beneficiar pentru în-
chiriere sau transport de
mãrfuri diverse din judeþ
sau þarã. Posed Dacia
papuc cu 2 locuri. Telefon:
0351/430.880.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu comer-
cial 148 mp la demisol
pretabil bar, discotecã,
casino, birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã –
Brazdã în blocurile G4,
G5, sau G6. Telefon:
0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de apar-
tament decomandat,
Brazda lui Novac. Telefon:
0762/267.631.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã co-
pii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bila-
teral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
decomandate, ultra-
central, etaj 2, mobilat,
liniºte ºi igienã deplinã,
microcentralã, aer con-
diþionat. Telefon: 0756/
028.300, 0722/956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mobi-
latã ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.

Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau închi-
riez pe termen lung apar-
tament ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobilat, cen-
tralã termicã, tot confortul,
250 euro. Rog seriozita-
te! Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsumator
de bãuturi alcoolice, caut
camerã cu chirie, prefera-
bil la casã, zona Brestei.
Preþ convenabil. Telefon:
0740/895.691.
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Intelectual craiovean cu vilã,
pensionar, sãnãtos, altruist,
caut partenerã compatibilã.
Telefon: 0251/458.192.

Salariat, 50 de ani, ne-
fumãtor, neconsumator
de bãuturi alcoolice,
caut doamnã serioasã,
fãrã obligaþii, apropiatã
de vârstã. Telefon: 0740/
895.691.
Alexandru, pensionar, vã-
duv, doresc doamnã va-
duvã, vârstã 70-71 ani. Te-
lefon: 0784/984.085.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã
copii. Telefon: 0747/
072.472.

DIVERSE
Dorim sã construim un
grup de pelerinaj ºi ex-
cursii. Contactaþi-ne la
telefon: 0723/692.884.
MEDICINÃ TRADIÞIO-
NALÃ CHINEZÃ! Trata-
ment: de prevenþie,
curativ ºi de comple-
tare a deficitului în or-
ganism cu produse
S.N.B.A. Aparaturã me-
dicalã pentru familie.
Telefon: 0724/512.304.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

Profesor universitar pen-
sionar, doresc, contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie de
transport interurban pe
numele LIÞOIU VASILE.
Se declarã nulã.
Pierdut borsetã cu docu-
mente pe numele Covei
Horea. Gãsitorului ofer  re-
compensã. Telefon: 0764/
292.916.
CONDOLEANÞE
Un ultim omagiu dure-
ros, însoþit de lacrimi, îl
dedic doctoriþei MINCU
STOICA MIHAELA, de-
cedatã la numai 53 de
ani. Transmit familiei
îndurate întreaga mea
compasiune ºi ºi since-
re condoleanþe. Geor-
ge Socoteanu
Doctoriþa MINCU STOI-
CA MIHAELA, fostã, ve-
cinã, decedatã la numai
53 de ani, familia Anuþa
ºi Tudor Caºotã trans-
mite sincere condo-
leanþe familiei indurate.
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Digi Sport 1

17:00 – FOTBAL – Liga a II-a:
UT Arad – ALRO Slatina / 19:00 –
FOTBAL – Liga I: FC Braºov – Cea-
hlãul / 21:30 – FOTBAL – Liga I: CS
Turnu Severin – FC Vaslui.

Digi Sport 2

20:00 – TENIS (F) – Turneul de
la Charleston (SUA): sferturi de fi-
nalã /

Digi Sport 3

18:00 – MOTO GP – Marele Pre-
miu al Qatarului / 21:30 – FOTBAL
– Camp. Franþei: Marseille – Bor-
deaux.

Dolce Sport 1

19:00 – FOTBAL – Liga I: Astra
Giurgiu – „U” Cluj / 22:30 – TENIS
– Cupa Davis: SUA – Serbia / 3:00 –
BASCHET NBA: Indiana Pacers –

Oklahoma City.

Dolce Sport 2

15:00 – FOTBAL – Liga a II-a:
FC Botoºani – Dinamo II / 21:30 –
FOTBAL – Camp. Franþei: Marseille
– Bordeaux.

TVR 2

13:00, 16:00 – TENIS – Cupa
Davis (meciuri la simplu): România –
Olanda.

Eurosport

16:30 – CICLISM – Turul Þãrii
Bascilor (Spania): etapa a cincea /
22:00 – BOX – Gala Internaþionalã
de la Chester (Marea Britanie).

Eurosport 2

19:00 – FOTBAL – Liga secun-
dã germanã: Kaiserslautern – FC
Koln / 21:30 – FOTBAL – Camp.
Germaniei: Hoffenheim – Dusseldorf.

Naþionala masculinã de hand-
bal a României a pierdut ºi cea
de-a treia partidã din prelimina-
riile Campionatului European de
anul viitor! Dupã eºecurile su-
ferite în faþa Sloveniei ºi Islan-
dei, jucãtorii antrenaþi de Elio-
dor Voica nu au izbutit sã obþinã
ceva nici contra Belarusului, ce-
dând, miercuri searã, la Piatra
Neamþ, mai clar decât o aratã
scorul, cu 31-34 (13-18).

Cel mai bun marcator al „tri-
colorilor” a fost Florin Dospi-

România, încã o înfrângere
în preliminariile CE

nescu, cu ºase goluri, urmat de
Bogdan Criciotoiu ºi Ionuþ Ram-
ba, ambii cu câte cinci reuºite.
De la vizitatori, principalul reali-
zator a fost superstarul Barce-
lonei, Siarhei Rutenka, care a
punctat de nu mai puþin de 11
ori.

„Nu ºtiu dacã surpriza a fost
atât de mare, ºtiam cã vom în-
tâlni o echipã bunã, o echipã
care a început sã joace handbal
modern. N-am reuºit sã anihi-
lãm foarte multe secvenþe de joc,

în plus, eu cred cã în apãrare
am avut foarte multe ezitãri,
foarte multe momente de nesin-
cronizare”, a spus la finele me-
ciului, selecþionerul Voica.

În cealaltã partidã a grupei (a
6-a), tot miercuri, Islanda s-a
impus în Slovenia, scor 29-28.
Runda viitoare (duminicã, 7
aprilie) programeazã returul
acestor jocuri
Clasament: 1. Islanda 6p, 2.

Slovenia 3p, 3. Belarus 3p, 4.

România 0p.

„Galacticii” lui Mourinho sunt
ca ºi calificaþi în semifinalele Ligii,
dupã ce le-au administrat un scor
de neprezentare turcilor de Gala-
tasaray, 3-0, miercuri searã, pe
„Santiago Bernabeu”.

În duelul dintre golgeterii com-
petiþiei, Ronaldo i-a luat repede faþa
lui Burak Yilmaz! Doar nouã mi-
nute trecuserã când portughezul a
deschis scorul, cu o execuþie spec-
taculoasã, graþie unei pase lumi-
noase a lui Ozil.  Vizitatorii au în-
cercat sã redreseze lucrurile, dar
ºuturile lui Drogba, Sneijder ºi Al-
tintop nu au nimeni poarta lui Die-
go Lopez. A nimerit-o, în schimb, tot Real!
Essien a centrat de pe flancul drept, mingea
a ajuns în centrul careului, de unde a fost
trimisã în plasã de Benzema (29). 2-0 la pa-
uzã, nu înainte ca Eboue sã rateze o ºansã
uriaºã de a-ºi readuce echipa în joc.

În partea secundã, Galata a presat mai mult,
fãrã a avea însã ºi ocazii. Nici Realul nu s-a
mai omorât cu firea, însã, chiar ºi aºa, a mai
marcat o datã. Xabi Alonso a executat o lovi-
turã liberã în careul lui Muslera, de unde Hi-
guain a reluat simplu la colþul lung (73).

REAL: D. Lopez – Essien, Ramos, Vara-
ne, Coentrao – Khedira, Xabi Alonso – Di
Maria (Pepe 85), Ozil (Modrici 79), Cristia-
no Ronaldo – Benzema (Higuain 65). Antre-
nor: Jose Mourinho.

GALATASARAY: Muslera – Eboue,
Kaya, Nounkeu, Riera (Amrabat 83) – Feli-
pe Melo – Altintop (Bulut 78), Sneijder (Zan
46), Selcuk Inan – Burak Yilmaz, Drogba.
Antrenor: Fatih Terim.

LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Real, victorie netã cu GalataReal, victorie netã cu GalataReal, victorie netã cu GalataReal, victorie netã cu GalataReal, victorie netã cu Galata

Arbitru: Svein Oddvar Moen (Norvegia).
Returul e programat în 9 aprilie.

Turcii au avut mãcar un penalty neacordat
Elevii lui Fatih Terim au încercat sã ofere

o replicã pe mãsurã madrilenilor, dar, în afa-
rã de Drogba, aceºtia nu s-au ridicat la nive-
lul „galacticilor”. ªi, totuºi, Galata putea pleca
cu un gol de pe „Santiago Bernabeu“, dacã
arbitrul Svein Oddvar Moen ar fi dictat un
penalty în favoarea „otomanilor”.

Cu 12 minute înainte de final, Ramos a
comis singura sa greºealã majorã, care ar fi
putut influenþa soarta calificãrii, când l-a
cãlcat clar pe picior pe Burak Yilmaz, chiar
în propriul careu. ªansa fundaºului madri-
len a fost aceea cã arbitrul se afla undeva în
spatele sãu, privirea acestuia a fost obtura-
tã, ºi astfel n-a dictat lovitura de la 11 metri.

Mai mult, Moen a considerat cã Burak a
simulat ºi i-a acordat atacantului turc carto-
naºul galben, fapt ce i-a atras suspendarea

pentru partida retur.
O altã fazã controversatã s-a petrecut

în minutul 28 al partidei, atunci când la
un corner al turcilor, mingea a ajuns în-
tre Khedira ºi Essien. Mijlocaºul madri-
lenilor s-a ajutat de mânã, gest sesizat de
Drogba ºi de colegii sãi, dar arbitrul Moen
a fãcut semn ca meciul sã continue.

Revenind la faza din minutul 78, tehni-
cianul Galatei, Fatih Terim, a afirmat: „Toa-
tã lumea din stadion a vãzut faultul lui Ra-
mos în careu, doar arbitrul nu a fãcut-o.
Acum nu mai avem nimic de fãcut. Este
posibil ca numele Real Madrid sã îl fi spe-
riat pe centralul partidei ºi nu a avut cura-
jul sã flueiere în anumite momente”.

„Curãþenie” pentru semifinale.
Doi madrileni au luat „galben” voit

Xabi Alonso ºi Sergio Ramos aveau înain-
tea meciului câte un avertisment ºi la urmãto-
rul erau suspendaþi o partidã. Cum scorul le
era net favorabil madrilenilor, cei doi au cãutat
sã ia câte un galben pe „Santiago Bernabeu”,
pentru a sta la retur, o partidã mult mai simplã
decât probabila semifinalã. ªi le-a ieºit.

Cei doi au fost avertizaþi de arbitrul norve-
gian Svein Oddvar Moen în ultimele  minute
ale meciului.

În minutul 84, Essien a faultat la centrul
terenului ºi a fost avertizat, iar dupã secunde
bune Xabi s-a dus spre arbitru ºi a protestat,
cerºind parcã un cartonaº, pe care l-a vãzut
pânã la urmã.

Cinci minute mai târziu, Drogba a fost faultat
la marginea careului madrilen ºi Sergio Ramos
a ºutat în minge dupã fluierul arbitrului, fiind ºi
el, evident, avertizat.

Malaga ºi Borussia Dortmund au oferit
un meci de zile mari pe „La Rosaleda”, chiar
dacã nici una dintre formaþii nu a reuºit sã
înscrie. Manºa-tur din sferturile de finalã UCL
a fost presãratã cu o sumedenie de ocazii,
atât la o poartã, cât ºi la cealaltã. 

Ghinionistul serii a fost Mario Gotze (Bo-
russia), internaþionalul german ratând nu mai
puþin de trei oportunitãþi extrem de mari. 

Spectacol fãrã goluri în Andaluzia
În prima reprizã, Willy Caballero a fost

îngerul pãzitor pentru Malaga, dupã ce porta-
rul a reuºit sã blocheze ºuturile expediate de
Gotze, Grosskreutz ºi Kehl. 

Nici elevii lui Pellegrini nu au fost departe
de deschiderea scorului: cu doar douã mi-
nute înainte de pauzã, Julio Baptista ºi Tou-
lalan au trimis cu capul, însã pe rând Wei-
denfeller ºi apoi chiar omul de gol Gotze au
respins providenþial. 

Repriza secundã s-a desfãºurat dupã un
scenariu diferit, cu mai puþine spaþii în de-
fensivele celor douã echipe. Cu toate aces-
tea, atât Malaga, cât ºi Dortmund au avut
câte o mare oportunitate. Acelaºi Gotze nu a
gãsit spaþiul porþii din careul mic, pentru ca
la douã minute distanþã, Weidenfeller sã iz-

buteascã parada serii la trasorul lui Isco. 
În finalul partidei, Antunes ºi Scheiber au

încercat sã suprindã portarii adverºi, dar
ºuturile lor au trecut mult pe lângã sau peste
buturi. 
MALAGA: Caballero – Jesus Gamez,

Demichelis, Weligton, Antunes – Joaquin,
Toulalan, Iturra, Isco (Duda 87) – Julio Bap-
tista (Santa Cruz 76) – Saviola (Portillo 68).
Antrenor: Manuel Pellegrini.
DORTMUND: Weidenfeller – Piszczek,

Subotici, Felipe Santana, Schmelzer – Reus
(Schieber 69), Gundogan, Kehl (S. Bender
80), Grosskreutz – Gotze (Kirch 90+2) –
Lewandowski. Antrenor: Jurgen Klopp

A arbitrat Jonas Eriksson (Sweden).
Returul e programat în 9 aprilie.

HANDBAL (M)

BUNDESLIGA –

ETAPA A XXVIII-A

Vineri: Hoffenheim – Dusseldorf;
Sâmbãtã: Dortmund – Augsburg, M’glad-

bach – Furth, Leverkusen – Wolfsburg,
Werder – Schalke, Frankfurt – Bayern, Ham-
burg – Freiburg;
Duminicã: Nurnberg – Mainz, Hannover

– Stuttgart.
1. Bayern 72 10. Hannov. 37
2. Dortm. 52 11. Nurnb. 35
3. Leverk. 48 12. Wolfsb. 32
4. Schalke 42 13. Stuttg. 32
5. Frankfurt 42 14. Werder 31
6. Mainz 39 15. Dussel. 29
7. Freiburg 39 16. Augsb. 24
8. M’bach 38 17. Hoffenh. 20
9. Hamburg 38 18. Furth 15

PRIMERA DIVISION –

ETAPA A XXX-A

Vineri: Granada – Betis;
Sâmbãtã: Sociedad – Malaga, Real M. –

Levante, Deportivo – Zaragoza, Barcelona –
Mallorca;
Duminicã: Celta – Rayo, Osasuna – Es-

panyol, Getafe – Atletico, Valencia – Valla-
dolid;
Luni: Sevilla – Bilbao.
1. Barcelona 75 11. Sevilla 38
2. Real M. 62 12. Espan. 36
3. Atletico 61 13. Vallad. 35
4. Sociedad 48 14. Bilbao 35
5. Malaga 47 15. Osasuna 31
6. Valencia 46 16. Granada 28
7. Betis 44 17. Zarag. 27
8. Getafe 43 18. Celta 24
9. Rayo 41 19. Mallorca 24
10. Levante 40 20. Deport. 23

LIGUE 1 –

ETAPA A XXXI-A

Vineri: Marseille – Bordeaux;
Sâmbãtã: Rennes – Paris SG, Nancy –

Troyes, Sochaux – Ajaccio, Montpellier –
Valenciennes, Bastia – Brest, Toulouse –
Nice;
Duminicã: St’Etienne – Evian TG, Reims

– Lyon, Lille – Lorient.
1. Paris SG 61 11. Toulou. 41
2. Marseille 54 12. Valenc. 36
3. Lyon 53 13. Bastia 36
4. St’Etien. 50 14. Ajaccio 33
5. Lille 49 15. Evian 31
6. Nice 48 16. Reims 31
7. Montpel. 45 17. Sochaux 31
8. Lorient 44 18. Brest 29
9. Bordeaux 43 19. Nancy 27
10. Rennes 42 20. Troyes 25

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XXIV- A

Steaua 24 19 3 2 56-19 60
Astra 24 14 5 5 47-22 47
Pandurii 24 13 5 6 36-30 44
Petrolul 24 11 9 4 33-20 42
Dinamo 24 12 6 6 37-26 42
Vaslui 24 11 7 6 35-24 40
CFR Cluj 24 9 9 6 39-27 36
Rapid 24 9 7 8 24-23 34
FC Braşov 24 8 7 9 30-34 31
Oţelul 24 7 8 9 27-31 29
Mediaş 24 7 7 10 26-34 28
„U” Cluj 24 6 7 11 21-36 25
Concordia 24 6 7 11 21-37 25
Ceahlăul 24 6 6 12 29-42 24
Viitorul 24 4 11 9 28-37 23
Iaşi 24 6 4 14 23-33 22
Severin 24 3 8 13 21-33 17
Bistriţa 24 3 8 13 18-43 17

6

5

4

* Primele 3 echipe plus câştigătoarea Cupei
României vor evolua în cupele europene, în timp
ce ultimele patru clasate vor retrograda.

Astăzi
FC Braşov – Ceahlăul – ora 19.00 (Digisport 1)
Astra – „U” Cluj – ora 19.00 (Dolcesport 1)
CS Turnu Severin – FC Vaslui – ora 21.30 (Digisport 1)

Sâmbătă, 6 aprilie
Pandurii – Petrolul – ora 19.30 (Digisport 1)
CFR Cluj – Dinamo – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică, 7 aprilie
Gloria Bistriţa – Rapid – ora 19.00 (Digisport 1)
Steaua - CSMS Iaşi – ora 21.30 (Digisport 1)

Luni, 8 aprilie
Concordia – Gaz Metan – ora 19.00 (Dolcesport 1)
Viitorul – Oţelul – ora 19.00 (Digisport 1)

LIGA I – ETAPA A XXV-A

Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

O nouă eră se anunţă a începe
pentru naţionala României de Cupa
Davis, o dată cu revenirea în postura
de căpitan-nejucător al celui mai bun
tenisman român din ultimele trei
decenii, Andrei Pavel. „Cneazul”,
considerat un excelent moralizator,
l-a convins să revină în lot şi pe cel
mai bine clasat jucător în ierarhia
ATP, Victor Hănescu, acesta refu-
zând convocările după ce Pavel fu-
sese înlocuit, în perioada şefiei Ru-
xandrei Dragomir la FRT. De altfel,
şi Tecău, Ungur şi Crivoi au pro-
testat după îndepărtarea lui Pavel,
neprezentându-se la meciul de anul
trecut din Olanda, pierdut în aceste
condiţii cu 5-0 de România într-o
formulă inedită, cu Luncanu, Dă-
escu şi Brăguşi. „Ştim că se aşteaptă
mult de la noi şi vom da totul pen-
tru a scăpa România de coşmarul
Olanda. Scopul nostru este ca du-
minică la finalul meciurilor să avem
trei puncte în cont” a spus „Cnea-
zul”. Pavel nu a fost scutit însă de
probleme pentru meciul de redebut,
cu Olanda, din al doilea tur al Gru-
pei I Euro-Africane fiind refuzat de
Florin Mergea, care a solicitat să i
se garanteze locul la dublu. Astfel
s-a destrămat „dublul” care a câşti-
gat meciuri importante în Cupa
Davis, Mergea-Tecău, iar Marius
Copil i se va alătura lui Horia. O altă
problemă pentru echipa României va

Clasament
1. Calafat 23 17 4 2 72-20 55 +19
2. AS Podari 23 17 2 4 79-22 53 +17
3. Prometeu 23 16 2 5 77-28 50 +17
4. Filiaşi 23 15 3 5 56-26 48 +15
5. CS Işalniţa 24 13 4 7 53-35 43 +10
6. Ostroveni 23 10 5 8 58-59 35 -1
7. Pieleşti 24 11 1 12 57-62 34 -2
8. Segarcea 23 10 3 10 50-46 33 -3
9. Melineşti 24 8 5 11 48-61 29 -7
10. Cârcea 23 8 4 11 36-37 28 -5
11. CSJ „U” 24 7 6 11 35-51 27 -9
12. Leamna 23 7 2 14 45-59 23 -13
13. Şcoala GP 23 5 6 12 44-65 21 -12
14. Dinamyk 23 5 0 18 35-103 15 -18
15. Energia 24 1 3 20 26-97 6 -30

Liga a IV-a,
etapa a 24-a:

Energia Craiova –
CSJ Ştiinţa „U” Craio-
va 3-4, Amaradia
Melineşti – AS Podari
0-2, CS Işalniţa  -
Recolta Ostroveni 1-4,
Avântul Pieleşti –
Viitorul Cârcea 2-1,
Şcoala de Fotbal GP –
FC Leamna 3-3, CSO
Filiaşi – Progresul
Segarcea 2-1, Dinamyk
Craiova – Prometeu
Craiova 2-5. Dunărea
Calafat a stat.

Andrei Pavel este din nou căpitan-nejucător al României

„Cneazul” revine
să batem batavii

Alături de semifinala Oltchimului, week-end-ul va fi acaparat de întâlnirea de
Cupa Davis dintre România şi Olanda, care se desfăşoară la Braşov şi în care

tricolorii pot răzbuna eşecul naţionalei lui Piţurcă de la Amsterdam

Cupa Davis, Grupa I, zona Euro-Africană,
turul 2, Braşov, sala „Dumitru Popescu Colibaşi”

România (căpitan nejucător Andrei Pavel) – Olanda
(căpitan nejucător Jan Siemerink)

Astăzi, ora 13: Adrian Ungur (locul 124 ATP) –
Robin Haase (52); Victor Hănescu (58) – Igor Sijsling
(70).

Mâine, ora 15: Horia Tecău (locul 7 ATP la dublu),
Marius Copil (locul 298 ATP la dublu) / Thiemo de
Bakker (locul ATP 189 la dublu) /Jean-Julien Rojer
(locul 8 ATP la dublu).

Duminică, ora 13.00: Victor Hănescu (58) - Robin
Haase (52); Adrian Ungur (124) - Igor Sijsling (70).

fi cu siguranţă suprafaţa de joc. Deşi
a avut oc azia să şi-o aleagă, din
postura de gazdă, Federaţia Româ-
nă a optat pentru un teren rapid în
detrimentul zgurii, spulberând ast-
fel avantajul pe care l-am fi avut faţă
de batavi, mai puţin redutabili pe o
suprafaţă lentă. În Sala „Dumitru
Popescu Colibaşi” din Braşov a fost
montat un „playflex turf 8mm” care
nu-l punea în valoare decât pe Ma-
rius Copil, însă acesta a fost acci-
dentat în ultima perioadă şi va evo-
lua doar la dublu. În aceste condiţii,
doi jucători specializaţi pe zgură, Adi
Ungur şi Victor Hănescu vor trebui
să facă faţă lui Robin Haase şi Igor
Sijsling, cei care se vor simţi mult
mai bine pe terenul rapid de sub
Tâmpa. De altfel, „Hăne” îl condu-
ce pe Haase în întâlnirile directe cu
1-0, după ce l-a zdrobit pe Coasta
de Azur, la Nice, acum doi ani, scor
6-2, 6-0. Aceasta este singura con-
fruntare în turneele profesoniste
care-i implică pe cei 4 jucători de la
simplu. Nici la dublu nu ne vom
simţi tocmai confortabil, chiar dacă-
l avem pe unul dintre cei mai buni
jucători, Horia Tecău, aflat şi el într-
o perioadă „confuză”, după ce şi-a
schimbat partenerul obişnuit, Robert
Linstedt, cu bielorusul Max Mirnâi.
Oponenţii noştri ar trebui să fie De-
Bakker şi Rojer, al doilea fiind un
specialist în asemenea probă. To-

tuşi, în funcţie de rezultatele primei
zile, Siemerink ar putea schimba
dublul pentru un cuplu mult mai
sudat, Sijsling-Haase, nimeni alţii
decât finaliştii din acest an de la
Australian Open, învinşii fraţilor
Bryan în ultimul act.

Amintiri amare cu Jan Siemerink
În întâlnirile directe România –

Olanda, oaspeţii din acest week-
end conduc cu 3-2, după ce s-au
impus în 1934 (4-1 în Olanda),
1997 (3-2 la Bucureşti) şi 2012 (5-
0 în Olanda). Tricolorii au câştigat
în 1971 (5-0 la Bucureşti) şi 1973
(3-2 în Olanda). Ambele succese
ale noastre au fost aduse de cele-
brul Ilie Năstase, prima dată ală-
turi de Ion Ţiriac, apoi alături de
Toma Ovici. Memorabilă rămâne
însă întâlnirea dramatică din 1997
din capitală, din Grupa Mondială,
când Olanda a întors meciul incre-
dibil, după ce Andrei Pavel şi Adri-
an Voinea au adus primele două
puncte în ziua inaugurală. Olandezii
şi-au adjudecat dublul, iar în ultima
zi Jan Simerink, actualul căpitan-ne-
jucător al batavilor, a salvat 3 mingi
de meci în faţa lui Voinea în setul 4
şi s-a impus apoi cu 6-4 în „deci-
siv”, pentru ca Paul Haarhuis să
profite de moralul superior şi să-l
bată clar pe Pavel în meciul 5.

Sferturile de finală ale Grupei Mondiale
din Cupa Davis:

Argentina – Franţa (Buenos Aires, zgură): Mona-
co, Nalbandian, Berloq, Zeballos vs Tsonga, Gasquet,
Llodra, J. Benneteau.

Kazahstan – Cehia (Astana, zgură): Kukuşkin, Go-
lubev, Korolev, Şukin vs Hajek, Rosol, Stepanek, I.
Minar.

SUA – Serbia (Boise, hard): Isner, Querrey, M. Bry-
an, B. Bryan vs. Djokovic, Troicki, Bozoljac, Zimonjic.

Canada – Italia (Vancouver, hard): Raonic, V. Pos-
pisil, Dancevic, Nestor vs. Seppi, Fognini, Lorenzi,
Bolleli.


