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- La noi, corupţia nu e în floa-
re, Popescule, este peste tot.

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

actualitate / 3

actualitate / 5

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Craiova şi procu-
rorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au făcut, ieri, o percheziţie la locuinţa unei
femei de 43 de ani din Craiova, pe strada „Ecaterina Teodoroiu”, la nr. 12, unde au
descoperit 514 ţigarete cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Cinci per-
soane, suspectate că au comercializat droguri de risc şi etnobotanice au fost duse la
audieri, la sediul DIICOT Craiova, procurorul de caz dispunând obligarea de a nu părăsi
localitatea pentru femeie şi cercetarea în libertate a celorlalţi suspecţi.
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De ce „suferă” unii
pentru desfiinţarea
Facultăţii de
Sociologie din
cadrul Universităţii
din Craiova

Reorganizarea Facultăţii de Ştiin-
ţe Sociale din cadrul Universităţii
din Craiova a iscat multe dezbateri.
Unele false. Cei care au condus os-
tilităţile, o mână de profesori şi lec-
tori universitari, care îşi pierd func-
ţiile şi unele beneficii, au ştiut, până
la un moment dat, să gestioneze
foarte bine situaţia din punctul de
vedere  al comunicării, în primul
rând cu studenţii, dar şi cu presa.

Vreme frumoasă
în următoarele săptămâni
Am scăpat
de frig şi ploi!
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$1 EURO ...........................4,3924 ............. 43924
1 lirã sterlinã..........................5,1581.......................51581
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METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,3554........33554
1 g AUR (preþ în lei).......167,9930......1679930

Cursul pieþei valutare din 12 aprilie 2013-anunþat de BNR
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Ministrul Apãrãrii, Mircea Duºa (foto), a decla-
rat ieri cã a finalizat proiectul de lege privind pen-
siile militarilor, care încearcã sã rezolve bulversa-
rea sistemului creatã în urmã cu doi ani, urmând sã
îl transmitã pânã astãzi spre dezbatere la ministe-
rele Muncii ºi Internelor ºi la serviciile de informa-
þii. El a subliniat cã prin „cârpelile” legii date de
Guvernul Boc s-au creat de fapt alte discriminãri ºi
de aceea este nevoie de o nouã lege, care sã aplice
principiile Legii 164/2001 privind pensiile militare.
„Legea care a existat, Legea 164 privind pensiile
militare, a fost o lege care a funcþionat 10 ani de
zile, nu a creat discriminãri, a fost elaboratã pe prin-
cipiile legilor din þãrile NATO (…) Nu existã evi-

denþã foarte serioasã privind veniturile pe care le-
au realizat militarii. Eu nu caut vinovaþii, eu vreau
sã rezolv problema oamenilor din sistemul militar
ºi eu întotdeauna respect legea ºi vreau sã o re-
zolv cu respectarea legea ºi fãrã a crea discriminãri
ºi noua lege tocmai acest lucru face. (...)ªi eu cred
cã o revenire la normalitate este urgentã ºi nu se
poate face decât printr-o nouã lege”, a afirmat Duºa,
arãtând cã principiul contributivitãþii, introdus de
Guvernul Boc, nu a fost funcþional. Asta pentru
cã, în loc sã scadã presiunea pe bugetul MApN a
crescut-o, suma necesarã plãþii pensiilor militare
crescând de la 2 miliarde lei la 2,5 miliarde lei. Acum,
Guvernul trebuie sã afle de unde va plãti aceste

pensii, premierul Victor Ponta de-
clarând cã aºteaptã de la minis-
trul de Finanþe, liberalul Daniel
Chiþoiu, o soluþie în acest sens,
dupã ce PNL a anunþat cã nu mai
e de acord cu taxarea salariilor
bugetarilor de peste 4.000 lei, ba-
nii strânºi astfel fiind necesari
tocmai pentru pensiile militare.
Întrebat dacã a fost abandonatã
ideea impozitãrii cu 10% a sala-
riilor de peste 4.000 de lei, Ponta
a explicat cã „a fost o idee abso-
lut convenitã în cadrul USL, în
luna ianuarie. Am prezentat-o
celor de la FMI ca o mãsurã de
obþinere a unor venituri exact în
contextul în care cãutãm venituri
pentru pensionarii militari, cei
15.000, ºi cei de la FMI au zis

«bun, ºi le daþi banii, influenþa anualã este undeva
la 100-110 milioane de lei, de unde îi obþineþi?»
Având acord în cadrul USL, am zis cã îi obþinem
din aceastã taxã, tot de la bugetarii care au salarii
foarte mari. Acum, dacã nu mai sunt de acord libe-
ralii, trebuie sã cãutãm în altã parte cele 110 milioa-
ne pentru a-i da la militari, aºa cum am promis”. El
a spus cã acceptul liberalilor pentru impozitare a
fost ferm în luna ianuarie ºi acum este vorba de o
decizie politicã a liberalilor. „Înþeleg punctul de
vedere al liberalilor ºi o sã discutãm în continuare,
sã vedem, dacã nu de aici, unde gãsim cei 100-110
milioane de lei pentru a-i da la pensionarii militari”,
a menþionat Ponta. În acest context, premierul a
adãugat cã aºteaptã de la ministrul de Finanþe o
soluþie. „Aºtept sã-mi propunã ministrul de Finan-
þe, cã eu nu sunt ministru de Finanþe. Nu este vor-
ba cã este liberal, domnul Chiþoiu nu este ministru
liberal sau social-democrat, domnul Chiþoiu este
ministru de Finanþe ºi când aveam o sursã de venit
pentru un obiectiv clar, dacã acea sursã de venit
nu se mai realizeazã, trebuie gãsitã o altã sursã de
venit. Este, pânã la urmã, ca în bugetul fiecãrui om
care se uitã acum la noi. Dacã m-am bazat cã o sã
iau 100 de milioane de lei de acolo ca sã-i dau la
pensionarii militari ºi nu-i mai iau trebuie sã-i gã-
sesc în altã parte sau nu le mai dau, dar nu cred cã
aceasta este o soluþie”, a adãugat Ponta. Preºe-
dintele PNL, Crin Antonescu, a spus marþi, la fina-
lul ºedinþei USL, cã PNL se opune „categoric” in-
troducerii unei taxe de solidaritate de 10%, preci-
zând cã eventualele venituri la bugetul de stat nu
sunt semnificative, iar USL a promis în campanie
cã nu va creºte taxele ºi impozitele.

Duºa: Se revine la principiile Legii 164/201Duºa: Se revine la principiile Legii 164/201Duºa: Se revine la principiile Legii 164/201Duºa: Se revine la principiile Legii 164/201Duºa: Se revine la principiile Legii 164/20111111
privind pensiile militarilorprivind pensiile militarilorprivind pensiile militarilorprivind pensiile militarilorprivind pensiile militarilor

Guvernul va desfinþa
autoritãþile de management
din ministere

Guvernul a decis desfiinþarea majo-
ritãþii autoritãþilor de management pen-
tru viitorul exerciþiu bugetar european
2014-2020, Ministerul Fondurilor Eu-
ropene urmând sã rãmânã autoritatea
de management pentru programele ope-
raþionale, cu excepþia fondurilor pentru
agriculturã ºi dezvoltare regionalã. De-
cizia a fost adoptatã printr-un memoran-
dum aprobat în ºedinþa de miercuri a
Executivului. Potrivit ministrului Dezvol-
tãrii Regionale, Liviu Dragnea, singu-
rele ministere în care vor mai rãmâne
autoritãþi de management vor fi Minis-
terul Agriculturii ºi Ministerul Dezvol-
tãrii Regionale, în acest ultim caz pentru
un an, maximum doi. Dragnea a arãtat
cã, în urma înfiinþãrii regiunilor, atribu-
þiile autoritãþii de management pentru
Programul Operaþional Regional (POR)
vor fi transferate gradual acestor noi
unitãþi administrative.

Director Oltchim: Vor fi virate
restanþele salariale pentru
decembrie ºi ianuarie

Aproximativ 400 de angajaþi ai com-
binatului Oltchim au protestat din nou
ieri, în faþa pavilionului administrativ al
unitãþii. „Sunt aproape trei sãptãmâni
de cand protestãm. Suntem nemultumiþi
de restanþele salariale ºi de lipsa per-
spectivei de repornire a combinatului la
capacitatea de 65%. Am ieºit zilnic la
pavilionul administrativ, am blocat dru-
murile naþionale 64 ºi 67, am protestat
la Prefectura ºi Primãria Râmnicu Vâl-
cea, am fost ºi la Guvern, dar nu ne bagã
nimeni în seamã. Cerem anularea ordi-
nului de concediere colectivã ºi salarii-
le restante. De trei luni nu am luat sala-
riile. Am primit 400 de lei de la începutul
anului ºi pânã acum”, a spus unul din-
tre protestatari. La un moment dat, di-
rectorul combinatului, Mihail Tãlpãºa-
nu, a venit în rândul protestatarilor,
anunþându-i cã, începând de ieri, li se
vor vira restanþele salariale aferente lu-
nilor decembrie 2012 ºi ianuarie 2013. Eurodeputatul democrat-liberal

Cristian Preda (foto) considerã cã
PDL are nevoie urgentã de un
candidat la prezidenþialele din 2014
care sã fie „necruþãtor” cu candi-
datul USL Crin Antonescu, iar
orice vorbã bunã pentru acesta
sau liberali venitã de la PDL
submineazã, de fapt, relansarea
partidului. El subliniazã cã PDL
abandoneazã misiunea opoziþiei
prin afirmaþii de genul cã nu
exclude o alianþã cu PNL sau
sugestii cã Antonescu ar putea fi
candidatul unic al dreptei,
pentru cã democrat-liberalii
nu au acum un prezidenþia-
bil. „Lipsa de curaj sau de
imaginaþie are un cost foarte
mare la urne. PDL are nevoie
urgentã de un candidat la
prezidenþiale care sã fie
necruþãtor cu Antonescu,
nu curtenitor ºi amabil”,
afirmã eurodeputatul
democrat-liberal. „În
competiþia cu Antonescu,
poþi câºtiga simpatie, în
rândul publicului larg, mai
degrabã cãutând sprijin

Preda:  PDL are nevoie
urgentã de un prezidenþ iabi l

necruþãtor  cu AntonescuPremierul Victor Ponta i-a
anunþat, ieri, pe membrii Consiliu-
lui  Superior al  Magistraturi i
(CSM), cã îl propune pe Robert
Cazanciuc, secretarul general al
Ministerului Afacerilor Externe
(MAE), în funcþia de ministru al
Justiþiei, au declarat pentru Me-
diafax surse judiciare. Premierul
Ponta a solicitat chiar ieri plenu-
lui CSM suplimentarea ordinii de
zi cu un punct vizând analizarea
cererii de demisie din magistratu-
rã a lui Robert Cazanciuc, solici-
tare care a fost aprobatã, membrii
Consiliului luând act de demisia
acestuia din funcþia de procuror.
În continuare, cererea a fost tri-
misã preºedintelui Traian Bãses-
cu, care, dupã cum a anunþat Ad-
ministraþia prezidenþialã printr-un
comunicat, a ºi semnat decretul
prin care Cazanciuc, procuror la
Parchetul de pe lângã Înalta Cur-
te de Casaþie ºi Justiþie, se elibe-
reazã din funcþie, începând cu
data de 15 aprilie. Victor Ponta a
explicat cã a optat pentru Robert
Cazanciuc la conducerea Minis-
terului Justiþiei pentru cã este ma-
gistrat ºi ºi-a dorit sã asigure o
stare de stabilitate la aceastã in-

Robert Cazanciuc, nominalizat
la Ministerul Justiþiei

între simpatizanþii centriºti ºi
printre pesediºtii nemultumiþi cã
trebuie sã susþinã un penelist
arogant decât întreþinând reveria
unei refaceri a Alianþei DA. Centrul
e, de fapt, cel care va decide
competiþia de la anul, nu minoritatea
care se auto-identificã la dreapta.
Dacã PSD va avea un candidat,
lucrurile vor arãta, desigur, altfel.
Deocamdatã, însã, ar trebui sã ne
confruntãm cu Antonescu, nu sã-i
întreþinem narcisismul!”, mai spune
Cristian Preda.

stituþie. Prioritatea zero a viitoru-
lui ministru al Justiþiei – a expli-
cat premierul - este implementa-
rea noilor coduri, Codul penal ºi
Codul de procedurã penalã, un ra-
port bun privind Mecanismul de
Cooperare ºi Verificare ºi o relaþie
echilibratã ºi normalã cu CSM ºi
cu asociaþiile de magistraþi. „A
fost foarte multã tulburare ºi eu
îmi doresc în perioada urmãtoare
foarte mult echilibru ºi cât mai
puþine dispute”, a subliniat pre-
mierul, la finalul ºedinþei CSM de
ieri, la care a participat în calitate
de ministru interimar al Justiþiei.
Vicepreºedintele PNL Mihai Voicu
a declarat, pentru Mediafax, cã li-
beralii nu au fost consultaþi în pri-
vinþa nominalizãrii lui Robert Ca-
zanciuc la Ministerul Justiþiei, însã
nu au nici o obiecþie faþã de aceas-
tã numire. „În legãturã cu nomina-
lizarea fãcutã, este o decizie a pri-
mului-ministru, iar þinând cont cã
în urma discuþiilor din USL decizia
a fost ca PSD ºi premierul sã-ºi
asume în continuare portofoliul
Justiþiei, precizez faptul cã nu am
fost consultaþi, însã nu avem nici
o obiecþiune cu privire la nomina-
lizarea fãcutã”, a spus Voicu.

Preºedintele PSD, Victor Pon-
ta, a declarat, ieri, dupã ºedinþa
Comitetului Executiv Naþional, cã
la Cogresul PSD din 19 ºi 20 apri-
lie se va adopta o rezoluþie care
va permite procedurile de fuziu-
ne cu UNPR ºi a menþionat cã,
probabil, vor fi douã funcþii de
vicepreºedinte în plus, destina-

te celor propuºi de progresiºti.
„Congresul ne dã voie sã facem
procedurile de fuziune, dupã
care o sã discutãm cu colegii de
la UNPR. Nu a mai fost o ches-
tiune foarte urgentã pentru cã
noi, de fapt, colaborãm foarte
bine. Avem un grup comun, dom-
nul Oprea este membru al Guver-

nului, nu a mai fost o chestiune
arzãtoare”,  a precizat Ponta.
Acesta a explicat cã prin rezolu-
þia de fuziune se pãstreazã posi-
bilitatea ca cei din UNPR sã aibã
aceste funcþii în conducerea cen-
tralã. „Se vor face în plus, pro-
babil, douã funcþii de vicepreºe-
dinte pentru cei pe care îi propu-

ne UNPR”, a spus Ponta. Tot
acesta a anunþat ºi faptul cã vor
exista cinci funcþii de vicepreºe-
dinte rezervate exclusiv femeilor,
în loc de patru. Potrivit unor sur-
se din partid, pentru acest al cin-
cilea post de vicepreºedinte fe-
min in  va  candida  sena toru l
Gabriela Firea.

PSD mai înfiinþeazã trei funcþii de vicepreºedinte: pentru UNPR ºi pentru femei
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Cerealcom preconizează construcţia
a două mari silozuri de cereale

CEZ întrerupe
curentul în
Valea Roşie

CEZ Distribuţie anunţă că as-
tăzi, în inte rvalul orar 10.00 –
17.00, a fost programată o între-
rupere  în alimentare a cu ene r-
gie ele ctrică din PT 179 (zona
Valea Roşie),  pentru derularea
manevrelor ne cesare prevenirii
unor posibile  avarii. Zona afe c-

tată e ste cea a s trăzilor „22 Decembrie  1989”,  „I . D.  Sîrbu”, „Revoluţiei” şi
blocurile  1, 2, 3, 7, 8,  12, 12VE, 6VE, 10VE,  32VE, 12N.  După ora 17.00, alime n-
tarea cu energie ele ctrică în zona menţionată va fi reluată în regim normal.

MARIN TURCITU
Cerealcom Dolj, cel mai mare producă-

tor de cereale din judeţ şi chiar din sudul
ţării, preconizează construcţia a două silo-

zuri moderne de depozitare a cerealelor, cu
o capacitate de 60.000 de tone fiecare. Silo-
zurile ar urma să fie amplasate la Segarcea
şi Portăreşti. Partea cea mai interesantă a
lucrurilor este că silozurile menţionate ar
urma să fie construite de o firmă chineză
din Yanţu, din apropierea Shanghaiului, unde
s-a aflat în ultimele zile patronul Mihai An-
ghel, însoţit de directorul comercial, Mircea
Prisecan. Costul convenit s-ar cifra la circa
10 milioane de dolari. Tot cu parteneri chi-
nezi Mihai Anghel opinează că ar putea de-
mara şi alte investiţii, toate în domeniul agri-
col şi agroalimentar, aflate într-o fază avan-
sată de negociere. (Mircea Canţăr)

Meteorologii ne anunţă că s-
au terminat zilele friguroase cu
care a început, în acest an, pri-
măvara în Craiova. Cel puţin
sfârşitul acestei săptămâni va fi
unul însorit, aşa că, dacă vă fa-
ceţi planuri pentru o ieşire în aer
liber, nu veţi da greş pentru că
este o perioadă destul de potri-
vită pentru plimbări. „Vineri,
sâmbătă şi duminică, în Oltenia,
vremea va fi caldă, cerul va fi va-
riabil. Ploi vor fi puţine,  slabe şi
izolate, vor apărea în cursul
după-amiezii de duminică şi în
cursul nopţii de duminică spre
luni. Temperatura aerului va con-
tinua să crească şi aceasta este
o veste foarte-foarte bună, pen-
tru că noi suntem obişnuiţi cu o
primăvară mai călduroasă”, a
declarat Ion Mărinică, meteoro-
log în cadrul Centrului Meteoro-
logic Regional Oltenia.
Vreme de plimbare în acest
week-end

Conform prognozei, în acest
week-end, se vor înregistra maxi-

Vreme frumoasă în următoarele săptămâni

Am scăpat
de frig şi ploi!
Craiovenii sunt pe punctul de a scăpa definitiv de frig. După atâtea zile cu ploi şi vreme
rece, meteorologii anunţă că vom avea parte de o vreme excelentă, cu temperaturi ridica-

te şi fără precipitaţii. Săr-
bătorile de Paşti le vom în-
tâmpina, se pare, şi cu mai
mult soare.

me termice cuprinse între 18 şi 23
de grade Celsius, temperaturi con-
siderate normale pentru această
perioadă a anului. Nopţile vor fi
însă mai reci, avertizează însă me-
teorologii. Minimele din nopţile
care urmează vor fi cu-
prinse între 4 şi 9 grade
Celsius, iar izolat, pot fi
uşor mai ridicate. „După
cum vedeţi, va fi destul de
cald pentru un început de
primăvară. Important e
că, pentru acest sfârşit de
săptămână, nu se semna-
lează apariţia ploilor. Am
scăpat de valul de aer rece
mediteranean pe care l-
am resimţit în ultimele zile
când, la Craiova, ca şi
în toată regiunea, a fost
extrem de frig pentru
acest timp al anului. Şi,
după toate semnele pe
care le avem, nici nu ne
vom mai confrunta cu
aşa ceva de acum înco-
lo”, a mai spus meteo-
rologul Ion Mărinică.

Ne aşteaptă
o săptămână călduroasă

Specialiştii dau veşti cât se
poate de bune şi pentru săp-
tămâna viitoare, când tempe-
ratura va fi apropiată de nor-

malul termic al perioadei calen-
daristice. Începând de luni, 15
aprilie, şi până duminică, pe 21
aprilie, vremea în Oltenia se
anunţă la fel de caldă. În acest
interval, conform meteorologi-

lor, se vor înregistra aceleaşi
temperaturi pe care le vom ex-
perimenta în aceste trei zile. Va-
lorile maxime de temperatură se
vor încadra între 15 şi 23 de gra-
de, iar minimele nu vor coborî
mai jos de 9 grade Celsius, ba
chiar 10 grade Celsius. E posibil
totuşi să nu ne ocolească ploile.
În săptămâna care urmează vor
mai fi căderi de precipitaţii, dar
slabe şi izolate, adică vor apare

doar în unele intervale de timp,
mai ales în partea a doua a săp-
tămânii”, a precizat meteorolo-
gul de la Centrului Meteorologic
Regional Oltenia.
Paştele, şi mai călduros

Specialiştii consideră că aces-
tea zile însorite care urmează de
acum înainte şi care nu vor mai fi
perturbate de frig şi căderi înde-
lungate de precipitaţii sunt numai
bune pentru agricultori. „Tempe-

raturile sunt excelente pen-
tru această perioadă. Sunt
multe zile însorite şi putem
trage concluzia, fără să gre-
şim, că, din punct de vede-
re agrometeorologic , se
vor putea executa în con-
diţii bune muncile de sezon.
Cu alte cuvinte, agricultorii
pot să înceapă să facă lu-
crările de însămânţare care
au loc, de obicei, în aceas-
tă perioadă”, a explicat Ion
Marinică. Meteorologii
spun că prognozele anunţă
acest tip de vreme, cu tem-
peraturi ridicate şi precipi-
taţii puţine, până în data de
27 aprilie. În perioada săr-
bătorilor pascale, vremea
va fi şi mai caldă.

LAURA MOŢÎRLICHE

Ion Mărinică
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În baza informaþiilor deþinute, po-
liþiºtii din cadrul BCCO Craiova – Ser-
viciul Antidrog, sub coordonarea DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova au
descins, ieri, în jurul prânzului, la imo-
bilul cu numãrul 12 de pe strada „Ele-
na Teodoriu” din municipiu, proprie-
tatea unei femei de 43 de ani, de unde
aveau date cã se comercializeazã sub-
stanþe etnobotanice. Acþiunea a be-
neficiat de sprijinul poliþiºtilor din ca-
drul Direcþiei de Operaþiuni Speciale
– IGPR ºi al celor de la IPJ Dolj.

În urma percheziþiei, au fost gã-
site ºi ridicate în vederea cercetãri-
lor 514 þigarete cu conþinut de sub-
stanþe susceptibile de a avea efecte
psihoactive (etnobotanice), cinci
persoane fiind ridicate ºi duse la au-
dieri, la sediul DIICOT Craiova.

“Din cercetãrile efectuate de po-

liþiºtii BCCO Craiova – Serviciul An-
tidrog a rezultat faptul cã, în perioa-
da septembrie 2012 – aprilie 2013,
mai mulþi tineri, care locuiau în imo-
bilul deþinut de femeie, au comer-
cializat droguri de risc ºi plante de
tip „etnobotanic”. Cinci persoane au
fost audiate de procuror în acest caz,
faþã de proprietara imobilului fiind
dispusã mãsura obligãrii de a nu pã-
rãsi localitatea de domiciliu pe o pe-
rioadã de 30 de zile. Celelalte per-
soane sunt cercetate în libertate”, ne-
a declarat comisar-ºef Silviu Vãca-
ru, comandantul BCCO Craiova.

În cauzã, se efectueazã cercetãri
sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor
de trafic de droguri de risc ºi cu pro-
duse care sunt susceptibile de a avea
efecte psihoactive, conform preve-
derilor Legii nr. 143/2000.

Poliþiºtii Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova ºi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craio-
va au fãcut, ieri, o percheziþie la locuinþa unei femei de 43 de ani din
Craiova, pe strada „Ecaterina Teodoroiu”, la nr. 12, unde au desco-
perit 514 þigarete cu substanþe susceptibile de a avea efecte psiho-
active. Cinci persoane, suspectate cã au comercializat droguri de
risc ºi etnobotanice au fost duse la audieri, la sediul DIICOT Craio-
va, procurorul de caz dispunând obligarea de a nu pãrãsi localitatea
pentru femeie ºi cercetarea în libertate a celorlalþi suspecþi.
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Pompierii craioveni au fost
solicitaþi, în noaptea de
miercuri spre joi, aproape de
miezul nopþii, în apropierea
Staþiei CF Cernele, pentru a
interveni la un accident
feroviar. Din nefericire, nu s-a
mai putut face nimic pentru
victimã, un bãrbat, întrucât
fusese fãcutã bucãþi în urma
impactului. La faþa locului au
ajuns poliþiºti ai Biroului
Judeþean Transporturi Fero-
viare Dolj, împreunã cu
criminaliºti de la IPJ Dolj,
care au demarat cercetãrile,
însã nu s-au gãsit nici un fel
de documente pe baza cãrora
sã poatã fi identificatã victima
accidentului feroviar.

Mecanicul locomotivei
trenului R 2088, care circulã
pe relaþia Petroºani – Craiova,
le-a explicat poliþiºtilor cã
bãrbatul i-a apãrut brusc în
faþã, nu s-a dat la o parte
când a acþionat semnalele
acustice, ºi, cu toate cã a
frânat, nu a mai putut evita
impactul. Dupã ce s-a finalizat
cercetarea, cadavrul victimei
a fost depus la morgã, pentru
efectuarea necropsiei. Crimi-
naliºtii l-au ºi amprentat pe
bãrbat, însã, pânã ieri dupã-
amiazã, nu-l gãsiserã în baza
de date. Ca sã nu le scape
vreun detaliu important,
poliþiºtii de la Transporturi
Feroviare au ajuns, din nou,
ieri, pe luminã, la locul acci-
dentului, însã nu au gãsit
documente sau altceva care

sã-i ajute.
“Este vorba despre un

accident feroviar a cãrui
victimã a fost un bãrbat, lovit
de trenul Regio 2088, care
circulã pe relaþia Petroºani –
Craiova. Vârsta aproximativã
ar fi de 40 de ani, însã nu am
gãsit nici un indiciu care sã ne
ajute în identificarea victimei.
Am fãcut adrese cãtre IPJ
Dolj, cãtre Posturile de Poliþie
ºi cãtre toþi oamenii noºtri din
judeþ, pentru a verifica listele
cu persoane dispãrute, ºi face
tot ce se poate ca sã-i stabilim
identitatea. Din nefericire, nu
este singurul caz de acest fel
cu care ne confruntãm în
ultimele zile. În noaptea de 5
spre 6 aprilie, pe raza comunei
Almãj, o femeie a fost acci-
dentatã mortal de un tren de
marfã ºi nici pânã la aceastã
orã nu am reuºit sã o identifi-
cãm, în ciuda investigaþiilor

efectuate”, ne-a declarat
comisar-ºef Ion Þârdã,
comandantul Biroului Judeþean
de Poliþie Transporturi Fero-
viare Dolj.

Cazul femeii este destul de
ciudat, pentru cã era îmbrãca-
tã în cãmaºã ºi halat de spital
la momentul decesului, iar
singurul document care s-a
gãsit asupra ei era un bilet de
externare de la Secþia de
Cardiologie a Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova,
pe numele Matei Victoria.
Femeia a ajuns în Unitatea de
Primiri Urgenþe pe 29 martie,
dupã cum s-a stabilit în urma
anchetei, nu avea documente
la ea, se simþea rãu ºi a
declarat cã se numeºte Matei
Victoria. Aºa a fost înregistra-
tã în spital, însã oamenii legii
au gãsit-o pe adevãrata Matei
Victoria în viaþã. ªi cadavrul
femeii este tot la morgã.

Un bãrbat care nu a fost încã identificat ºi-a
pierdut viaþa, în noaptea de miercuri spre joi,
dupã ce a fost lovit de un tren, între Craiova ºi
Iºalniþa. Din declaraþiile mecanicului de pe lo-
comotivã s-ar pãrea cã este vorba despre o sin-
ucidere, întrucât victima a apãrut brusc în faþa
trenului ºi nu a reacþionat la semnalele acusti-
ce. Bãrbatul, care pare sã aibã în jur de 40 de

ani, nu avea nici un fel de documente asupra
sa, astfel cã se fac investigaþii pentru identifi-
carea lui. Din pãcate, nu este singurul caz de
acest fel. La sfârºitul sãptãmânii trecute, în
noaptea de vineri spre sâmbãtã, pe raza comu-
nei Almãj, o femeie, care nu a fost identificatã
nici pânã la acest moment, a decedat dupã ce a
fost lovitã de un tren de marfã.

Morþi în accidente feroviare ºi neidentificaþi

Reamintim cã, în cursul zilei
de miercuri, patru persoane din
Craiova au fost ridicate în urma
unei acþiuni a poliþiºtilor BCCO
Craiova ºi procurorilor DII-
COT– Serviciul Teritorial Cra-
iova, desfãºuratã ºi documenta-
tã cu sprijinul SRI Dolj, vizând
destructurarea unei grupãri in-
fracþionale, formatã din cetãþeni
români ºi libanezi suspectaþi de
tentativã de acte de terorism,
nerespectarea regimului armelor
ºi muniþiilor ºi trafic de migranþi.
Au fost fãcute ºase percheziþii
la locuinþele suspecþilor, dar ºi
la societãþi comerciale adminis-
trate de aceºtia, una dintre ele

fiind pe strada „România Mun-
citoare” din Craiova.

Potrivit anchetatorilor, liderul
grupãrii, cetãþeanul libanez Hus-
sein Kassem Ghzayel, de 34 de
ani, care locuieºte în Bãnie din
anul 2004, a terminat Faculta-
tea de Medicinã ºi chiar a pro-
fesat ca medic ginecolog în Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, ar fi fãcut demersuri
pentru achiziþionarea unor arme
letale pe care urma sã le vândã
unor grupãri militare din Liban,
Palestina ºi Siria. În decembrie
2010, libanezul a fost la un pas
de a fi expulzat, însã a atacat
decizia emisã pe numele sãu, iar

Curtea de Apel Craiova i-a dat
câºtig de cauzã în aprilie 2011.

„În fapt, se reþine cã Hussein
Kassem Ghzayel, de 34 de ani,
cetãþean libanez, a efectuat de-
mersuri în vederea procurãrii ile-
gale a mai multor arme militare
letale (pistoale mitralierã, arun-
cãtoare etc.) ºi alte echipamen-
te militare, în scopul comercia-
lizãrii acestora cãtre diferite fac-
þiuni militare/paramilitare din Li-
ban, Palestina ºi Siria. În sarci-
na membrilor grupãrii se mai
reþine cã au racolat ºi transpor-
tat pe teritoriul României cetã-
þeni de origine libanezã, sub pre-
textul efectuãrii de studii univer-

sitare, în scopul transportãrii
ulterioare a acestora, în mod ile-
gal, pe teritoriul Germaniei”,
dupã cum au comunicat, mier-
curi, procurorii DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova.

Din cei patru suspecþi duºi la
audieri, Hussein a fost singurul
reþinut pe 24 de ore. Faþã de
ªtefania Preda, soþia unui jan-
darm al Grupãrii de Jandarmi
Mobile (GJMb) Craiova ºi ea

învinuitã în acelaºi dosar, s-a
dispus obligarea de a nu pãrãsi
Craiova pe o perioadã de 30 de
zile, ceilalþi doi fiind cercetaþi
în libertate. Ofiþerul de presã al
GJMb Craiova a confirmat cã
e vorba despre soþia unui jan-
darm ºi a precizat cã faþã de
acesta nu se va dispune nici o
mãsurã pentru cã este angajat
de 14 ani al unitãþii ºi nu a avut
nici o abatere.

Cetãþeanul libanez Hussein Kassem Ghza-
yel, de 34 de ani, reþinut miercuri seara sub
acuzaþia de tentativã la acte de terorism, a
fost eliberat, ieri dupã-amiazã, la expirarea
ordonanþei de reþinere. Asta deoarece Cur-
tea de Apel Craiova a respins propunerea
procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova de arestare preventivã a bãrbatului
ºi a dispus faþã de el  mãsura obligãrii de a

nu pãrãsi localitatea Craiova pentru 29 de
zile. Procurorii pot ataca cu recurs hotãrâ-
rea Curþii de Apel, ce se va judeca la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie. În acelaºi do-
sar, miercuri seara, procurorii DIICOT Cra-
iova au dispus faþã de ªtefania Preda, soþia
unui jandarm de la Gruparea de Jandarmi
Mobilã Craiova, aceeaºi mãsurã a obligãrii
de a nu pãrãsi Craiova.

Libanezul suspectat de terorism a fost eliberat
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Medicii şcolari cer să fie repuşi în drepturi

Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Craiova este gazda
Congresului Naţional de
Medicină Şcolară şi Universita-
ră, eveniment anual, ajuns la cea
de-a IV-a ediţie, care reuneşte
specialişti din întreaga ţară.

La congres participă medici şi
asistenţi din cabinetele şcolare,
medici din diverse specialităţi,
cadre din învăţământul medical şi
specialişti din cadrul Direcţiilor
de Sănătate Publică. „Sunt
prezenţi la Craiova, zilele acestea,
medici din toată ţara. Congresul
are, pe lângă latura sa ştiinţifică,
şi scopul de a comunica proble-
mele cu care se confruntă
medicii şcolari şi de a găsi
împreună soluţii. Suntem foarte
implicaţi în ceea ce facem, de la
medicina preventivă, activităţi

Considerată de mulţi Cenuşăreasa sistemului sanitar, medicina şcolară face eforturi să
reintre în drepturi. Zilele acestea, medici din toată ţara sunt prezenţi la Craiova pentru a
discuta problemele cu care se confruntă, dar şi ultimele noutăţi în plan ştiinţific.

curative şi, atunci când este
necesar în acordarea primului
ajutor”, a declarat dr. Daniela
Rajka, ieri, la festivitatea de
deschidere a Congresului Naţio-
nal de la Craiova.
Medicii şcolari caută soluţii

Organizatorii evenimentului
şi-au propus ca în cele două zile
de c ongres medicii şcolari să
creeze cadrul potr ivit pentru
realizarea unui schimb de idei şi
informaţii c are să poată conduce
la îmbunătăţirea asistenţei
medic ale acordate în unităţile de
învăţământ din întreaga ţară. În
egală măsură,  medicii şcolari vor
să le fie recunoscut rolul pe care
îl au cadrul sistemului sanitar
românesc.

Printre temele abordate cu

ocazia congresului s-au numărat
„Actualităţi în patologia copilului
şi adolescentului”, „Activitatea
fizică a copilului şi adolescentului
– implicaţii medicale” sau
„Managementul cabinetului
medical şcolar”.

La festivitatea de deschidere,
găzduită de Aula Magna a
Universităţii de Medicină şi
Farmacie din Craiova, au partici-
pat, ieri, pe lângă medicii şcolari,
cadre universitare şi autorităţi
locale. „Într-adevăr, medicina
şcolară a căzut într-un con de
umbră. Am constatat câte lacune
conţine legislaţia pentru medicină
şcolară. Va trebui ca această
societate să funcţioneze şi în
afara congresului. Eu mă bucur
mult că aţi ales Craiova. Este o
onoare să găzduim astfel de

manifestări ştiinţifice”, a precizat
Cristina Calangiu, viceprimar al
municipiului Craiova.

Congresul Naţional de Medici-
nă Şcolară şi Universitară, care

se încheie astăzi, este creditat de
Colegiul Medicilor din România şi
de Ordinul Asistenţilor Medicali
din România.

RADU ILICEANU

Universitatea din Craiova are,
lunar, cheltuieli în valoare de apro-
ximativ 49 de miliarde de lei vechi.
De aproape un an şi jumătate, insti-
tuţia de învăţământ superior face
eforturi enorme să completeze
această sumă, cu aproape 6 miliar-
de de lei vechi, din activităţi pro-
prii.  Ac eas tă problemă nu ar fi
existat dacă proiecţia bugetară nu
s-ar fi făcut pe o alocare pentru o
Universitatea de categoria A.  În
urma evaluării naţionale, Universi-
tatea din Craiova a fost retrograda-
tă în B, pierzând astfel 25% din fon-
durile de la Ministerul Educaţiei.

Noul rector, Claudiu Dănişor, a
preluat conducerea Universităţii din
Craiova când evaluarea şi clasifi-
c area erau deja făcute.  Fos tul
rector, Ion Vladimirescu, a încer-
cat să preîntâmpine retrogradarea

Reorganizarea Facultăţii de Ştiinţe Sociale din
cadrul Universităţii din Craiova a iscat multe dezba-
teri. Unele false. Cei care au condus ostilităţile, o
mână de profesori şi lectori universitari, care îşi
pierd funcţiile şi unele beneficii, au ştiut, până la un
moment dat, să gestioneze foarte bine situaţia din
punctul de vedere al comunicării, în primul rând cu
studenţii, dar şi cu presa. Conducerea Universităţii
din Craiova a preferat să rezolve situaţia într-un
cadru instituţional, nedorind să îşi spele rufele în
public. Nu se cădea din partea unor cadre universita-
re care se respectă. Până la urmă, lucrurile vor intra
într-o normalitate dorită de câţiva ani de zile.

Universităţii din Craiova, începând
reorganizarea în prima fază prin
reducerea facultăţilor de la 16 la
11. Următoarea etapă era desfiin-
ţarea Facultăţii de Sociologie. Când
a fost pusă pe tapet această pro-
blemă, bunele intenţii ale conducerii
au întâmpinat opoziţie din partea
unor cadre didactice, care îşi pier-
deau astfel funcţii şi beneficii. Şi
pentru că ameninţau cu scoaterea
studenţilor din sălile de cursuri,
decizia în acest sens, din păcate, a
fost amânată. Aceleaşi persoane au
pus  de data aceasta studenţii să
protesteze, livrându-le tot felul de
minciuni, aruncând şi zvonul că îşi
vor da demisia.
Evaluarea universităţilor se face
în funcţie de activitatea ştiinţifică

Menţinerea Facultăţii de Socio-

logie a contat foarte mult în eva-
luarea Universităţii,  care se face
în funcţie de ac tivitatea ş tiinţif i-
că şi mai puţin de c ea didactic ă.
Mai exact: rezultate obţinute în
ac tivitatea de c erc etare ş tiinţif i-
c ă/c reaţie artis tic ă – 60-70%;
mediul de cerc etare ştiinţif ic ă/
creaţie artis tic ă –10-30%; rec u-
noaşterea în c omunitatea acade-
mică – 5-15%; resurse financia-
re atrase pentru cercetare ştiinţi-
fic ă/creaţie artistică –5-10%. Ori
dacă, Geografia şi Geografia Tu-
rismului, care în mod nenatural
a fost repartizată la Facultatea de
Sociologie, ar fi mers la Faculta-
tea de Matematică ş i Ştiinţe le
Naturii, aşa cum se va întâmpla
ac um, rezultatele ş tiinţifice ale
aces tui departament ar f i fost lua-
te în calcul la evaluare. Ori aşa

nu au putut f i încadrate undeva.
La fel şi cele de la Filozofie, So-
ciologie, Ştiinţe Politice, Jurna-
lism ş i Asistenţă Socială.
Ştiinţe Sociale
nu era o facultate, ci doar
o structură administrativă

Ac est amalgam de discipline a
fost adus sub umbrela unei fa-
cultăţi din dorinţa unora de a ocu-
pa niş te func ţii şi de a mai înc a-
sa nişte sume de bani. Ac eas tă
Facultate de Sociologie a avut 40
de cadre didac tic e, rămânând la
un moment dat cu 38, prin ieş i-
rea a doi profesori la pens ie. 14
dintre ac eştia predau la Geogra-
fie ş i Geografia Turismului, restul
– la c elelalte discipline. O ches-
tiune anormală, dar c are permi-
tea manevrarea unor profesori şi
lectori de la alte facultăţi,  care
erau plătiţi să ţină c ursuri şi la
aceasta, şi votau, atunci c ând era
cazul,  în funcţie de interesul c e-
lui care îi plătea. În realitate,  Ştiin-

ţe Soc iale nu era o facultate, ci
doar o structură administrativă.
Unii profesorii s-au folosit
în această chestiune
de naivitatea studenţilor

Senatul Universităţii din Craio-
va cunoaşte foarte bine toate aceste
probleme, pentru că să nu uităm
că preşedintele acestuia este fos-
tul rector Ion Vladimirescu, care,
aşa cum spuneam, a mai încercat
această reorganizare, normală şi
necesară. Că decizia luată acum a
fost una corectă o dovedeşte şi
votul din Senatul Universităţii din
Craiova, unde doar trei persoane
au fost împotriva reorganizării.
Noua conducere a Universităţii din
Craiova are obligaţia continuării
reorganizării, pentru a ţine institu-
ţia pe linia de plutire. Este regreta-
bil şi condamnabil că unii profeso-
rii s-au folosit în această chestiu-
ne de naivitatea studenţilor, care în
realitate nu au nimic de pierdut.

MARIN TURCITU
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Marilena Bogheanu, directorul execu-
tiv al Agenþiei Regionale de Dezvoltare
Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia) a
moderat dezbaterea ce s-a concentrat în
jurul dezvoltãrii regionale ºi a fondurilor
europene. „Aºa cum s-a spus ne aflãm la
cea de-a doua ediþie a acestui Forum ºi
de aceea aº vrea sã-l felicit pe domnul
Constantin Popeci pentru cã dânsul a
susþinut organizarea acestui eveniment.
Bineînþeles cã s-au alãturat ºi instituþii din
Craiova, cum ar fi Universitatea ºi
Agenþia de Dezvoltare. De asemenea
cred cã se aflã printre parteneri ºi
Primãria ºi Consiliul Judeþean. Scopul în

sine ar fi sã ne promovãm, sã fim cât
mai vizibili ca regiune, mai ales cã l-a
acest Forum participã ataºaþi comerciali
ºi ambasadori ºi atunci ar fi de dorit ca
urmare a acestor evenimente, mediul
nostru de afaceri sã se poatã dezvolta, sã
se gãseascã conexiuni, sã se aducã
parteneri din afarã ºi sã scãpãm de
ºomaj ºi de sãrãcie”, a subliniat Marilena
Bogheanu.

„Avem o tradiþie în ceea ce
priveºte industria”

Directorul ADR SV Oltenia a mai
spus cã Oltenia are un potenþial foarte
mare, mai ales în domenii cum ar fi
agricultura, energia hidro ºi termo unde
suntem pe primul loc la nivel naþional.
„Deºi avem o tradiþie în ceea ce priveºte
industria, iar de curând ne-am aflat într-
una din companiile reper, SC Popeci
Utilaj Greu, din pãcate industria se aflã
într-un declin ºi nu am reuºit sã gãsim o
piaþã pentru maºinile ºi tractoarele care
se produc aici, la Craiova, pentru avioa-
ne, pentru locomotivele. La Severin se
produc nave. ªtiu cã se face export la

Ieri a fost ultima zi a Forumului Economic Regional Oltenia,
considerat un eveniment de referinþã în aceastã zonã, la care au
luat parte ambasadorii din urmãtoarele state: Ungaria, Chile,
Vietnam, Croaþia, Bosnia, Austria, Pakistan, Macedonia, Malae-
zia, Moldova, Danemarca ºi Belgia, precum ºi o serie de oficiali-
tãþi locale, oameni de afaceri ºi reprezentanþi ai mass media. Pe
parcursul zilei s-au derulat dezbaterile pe secþiuni: „Industrie” –
în Sala mare a Primãriei Craiova; „Agriculturã” – Sala Albastrã
a Universitãþii din Craiova ºi „Dezvoltare Regionalã ºi Fonduri
Europene” – Consiliul Judeþean Dolj.

„Fiecare localitate trebuie sã-ºi„Fiecare localitate trebuie sã-ºi„Fiecare localitate trebuie sã-ºi„Fiecare localitate trebuie sã-ºi„Fiecare localitate trebuie sã-ºi
dezvolte o strategie proprie”dezvolte o strategie proprie”dezvolte o strategie proprie”dezvolte o strategie proprie”dezvolte o strategie proprie”

Marilena Bogheanu, directorul Agenþiei
de Dezvoltare Regionalã SV Oltenia :

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Severin, la fabrica de nave ºi aº putea sã
pun un plus. Deci industria noastrã este
bine reprezentatã iar noi, aici, în Oltnia
suntem producãtorii tuturor mijloacelor
de transport. Sigur, sunt avioane militare.
Nu sunt avioane de linie. Dar s-a dezvol-
tat ºi în acest domeniu o industrie”, a mai
spus Marilena Bogheanu.

„Ar trebui sã se gãseascã
o formulã prin care sã se ajute

mediul  de afaceri”

Reprezentantul Agenþiei de Dezvoltare
Sud-Vest Oltenia  aprecieazã cã la

nivelul regiunii noastre sunt realizãri
semnificative în domeniul agriculturii,
fiind favorizaþi ºi de solurile fertile. „Aºa
cum vã precizam, solurile noastre sunt
foarte fertile. Din datele statitistice care
ni s-au prezentat avem o agriculturã
echilibratã, atât în ceea ce priveºte
culturile, creºterea animalelor, fructelor ºi
legumelor ºi cu toate acestea nu avem o
piaþã realã pentru cã nu s-au creat acele
isntrumente care sã stimuleze producãto-
rul agricol. Deci, iatã cã autoritãþile
publice locale, care cred cã nu au
suficiente pârghii legislative, ar trebui sã
gãseascã o formulã prin care sã ajute
mediul de afaceri. Desigur, existã aceste
fonduri, pe care ºi noi le administrãm, dar
pe lângã fondurile acestea, fiecare
localitate trebuie sã-ºi dezvolte o strate-
gie proprie, sã þinã cont de doleanþele
mediului de afaceri. În sensul cã atunci
când construiesc drumuri sau pentru
infrastructura de afaceri, oficialitãþile
locale ar trebui sã aibã un dialog real cu
reprezentanþii  mediului de afaceri de pe
raza localitãþii. Din pãcate, legãtura
aceasta nu existã. Asociaþiile profesiona-

le ºi patronale care ar trebui sã reprezin-
te mediul de afaceri au o activitate destul
de slabã. Deci trebuie sã facem mai
mult”, a mai subliniat Marilena Boghea-
nu.

„Ne pleacã tinerii ºi acest aspect
este un minus”

Directorul ADR SV Oltenia sugereazã
cã ar trebui sã ne inspirãm din modul de
a face administraþie ºi business din zona
Transilvaniei, unde oamenii sunt mai uniþi,
ºtiu sã facã parteneriate reale ºi de
aceea se ºi vãd rezultatele. „Deci avem
nevoie de coeziune, de parteneriate,
avem nevoie sã punem în valoare
inteligenþa localã. Ne pleacã tinerii ºi
acest aspect este un minus dacã þinem
cont de cerinþa în ceea ce priveºte forþa
de muncã. Avem nevoie de programe de
calificare, care se adreseazã mediului de
afaceri. Aºadar, sunt foarte multe
probleme care ar trebui luate în cal-
cul...”, a mai spus reprezentantul Agen-
þiei de Dezvoltare Regionalã.

Era vitezei ºi accesibilitãþii
Marilena Bogheanu a încercat sã

puncteze câteva motive pentru care ne
ocolesc investitorii ºi ce ar trebui sã
facem ca sã schimbãm percepþia

greºitã pe care o au despre regiunea
noastrã. „Cred cã avem o imagine
destul de proastã ºi asta pentru cã sunt
prezentate mai în tot timpul la televizor
tot felul de evenimente. Este pãcat cã
nu reuºim sã avem o imagine mai bunã
sau nu reuºim sã stopãm o astfel de
imagine care ne creazã o imagine
negativã ºi care-i determinã pe investi-
tori sã fugã de noi. Mai este ºi proble-
ma cu infrastructura de transport ºi
dupã cum ºtiþi am susþinut în perma-
nenþã construirea a cel puþin unui drum
expres. Bine, s-a promis construirea
unei Autostrãzi. Conteazã enorm de
mult pentru cã  suntem într-o erã a
vitezei ºi accesibilitatea este extrem de
importantã, cu eforturi financiare Consi-
liul Judeþean Dolj a reuºit sã punã la
punct Aeroportul Internaþional din
Craiova. ªi dupã aceasta, urmeazã ºi
justificarea economicã cã nu sunt sufi-
ciente curse ºi nu prea avem curse directe
sau cel puþin aºa ºtiu eu. Nu am reuºit nici
sã dialogãm cu potenþiali investitori, sã ne
lãudãm ºi sã le spunem „veniþi în Oltenia,
vã garantãm cã dacã veþi veni, veþi avea
câºtigul pe care-l scontaþi...”. Cam
acestea ar fi din punctul meu de vedere
motivele...”, a mai spus directorl executiv
al ADR SV Oltenia.
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Cristinel Iovan le-a explicat reprezentanþilor
Bãncii Mondiale cã performanþele implementã-
rii programelor europene se datoreazã profesi-
onalismului oamenilor care le coordoneazã: „La
sediul Consiliului Judeþean Dolj a avut loc o în-
tâlnire cu delegaþia Bãncii Mondiale, care a dorit
sã analizeze câteva aspecte legate de judeþul Dolj
ºi, în special, de modul în care acest judeþ a
reuºit sã acceseze fonduri europene în cadrul
Programului Operaþional Regional. Au fost in-
teresaþi ºi de douã proiecte europene finanþate
în cadrul Programului Operaþional Sectorial
Mediu, respectiv masterplanul pe deºeuri ºi
masterplanul de alimentare cu apã ºi canalizare.
Delegaþii Bãncii Mondiale au apreciat cã, în ca-
drul programelor finanþate din fonduri europe-
ne, nu s-a aplicat nici o corecþie financiarã pen-
tru Consiliul Judeþean Dolj. Chiar am primit o
întrebare din partea dumnealor, care erau cu-
rioºi cum am reuºit. Le-am rãspuns cã buna
pregãtire a oamenilor pe care îi avem în coor-
donare a fãcut posibilã implementarea acestor

Vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Cristinel Iovan, a declarat mier-
curi, dupã întâlnirea cu o delegaþie a Bãncii Mondiale, cã oficialii acestei institu-
þii au fost interesaþi de implementarea proiectelor pe care autoritãþile judeþene
le-au dus la bun sfârºit în cadrul unor programe cu finanþare europeanã. Acesta
a mai spus cã reprezentanþii Bãncii Mondiale au felicitat conducerea Consiliului
Judeþean Dolj pentru implementarea proiectelor europene fãrã ca instituþiei sã
îi fie aplicate corecþii financiare din partea forurilor de specialitate.

Reprezentanþii Bãncii Mondiale,
în vizitã la Consiliul Judeþean Dolj

În varianta avizatã de Guvern în luna mar-
tie, proiectul stabilea cã, în cazul restituirii în
naturã a imobilelor, noul proprietar este þinut
sã ramburseze valoarea îmbunãtãþirilor nece-
sare ºi utile aduse acestora ºi cã, pânã la ram-
bursare, deþinãtorii exercitã dreptul de reten-
þie cu privire la imobile. Proiectul a fost trans-
mis spre consultare la Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului (CEDO), iar în urma dis-
cuþiilor aceastã prevedere a fost eliminatã.

În acelaºi timp, însã, în document a fost
introdusã o nouã prevedere, conform cã-
reia, dacã au fost emise douã sau mai mul-
te titluri de proprietate pe acelaºi amplasa-
ment ºi care se suprapun total sau parþial,
comisia judeþeanã va avea dreptul sã dis-
punã anularea totalã sau parþialã a titlurilor
emise ulterior primului certificat de proprie-

Legea despãgubirilor pentru imobile naþionalizate, avizatã ieri de Guvern ºi
pentru care, miercuri, Cabinetul Ponta îºi va angaja rãspunderea în Parlament,
nu mai obligã persoanele care vor primi, prin retrocedare, imobilele confiscate
de regimul comunist, sã ramburseze deþinãtorului actual contravaloarea îmbu-
nãtãþirilor aduse în timp, obligaþia fiind eliminatã dupã discuþii cu CEDO.

Guvernul a scos din Legea despãgubirii
obligaþia compensaþiei pentru dotãri

aduse casei retrocedate

proiecte fãrã corecþii financiare”.

Interes deosebit al Bãncii Mondiale
pentru programul financiar 2014-2020
Vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj

a mai spus cã a prezentat delegaþiei cele opt
proiectele care au fost realizate prin POR,
în valoare de 77 de milioane de euro, sumã
care a fost atrasã în Dolj, în ultimii ani. „De
asemenea, am arãtat cã ºase dintre aceste
proiecte sunt deja finalizate, iar celelalte douã
vor fi finalizate cel mai probabil în acest an.
O altã componentã importantã pe care am
prezentat-o delegaþiei se referã la progra-
mul de cooperare transfrontalierã între Ro-

mânia ºi Bulgaria prin intermediul cãruia am reu-
ºit sã finanþãm proiecte în special în domeniul
infrastructurii. În cadrul acestei întâlniri am evi-
denþiat ºi relaþia deosebitã pe care Consiliul Ju-
deþean Dolj o are cu Agenþia de Dezvoltare Re-
gionalã Sud-Vest Oltenia ºi cu doamna director
Marilena Bogheanu. Aceastã colaborare cu ADR
Oltenia stã la baza finanþãrii acestor proiecte pe
care le-am atras în Dolj. Un interes deosebit l-a
acordat delegaþia Bãncii Mondiale ºi viitorului pro-
gram financiar al UE 2014-2020. Este important
ca încã de pe acum sã ne gândim la proiecte de
interes regional ce pot fi finanþate în perioada ur-
mãtoare. Existã premise importante pentru dez-
voltarea economicã a judeþului Dolj, mai ales în
contextul deschiderii Podului Calafat-Vidin, a apa-
riþiei unor noi curse aeriene pe Aeroportul Craio-
va, dar ºi în perspectiva realizãrii unei autostrãzi
între  Craiova ºi Piteºti, prinsã, aºa cum se ºtie,
în primele zece prioritãþi ale Guvernului Româ-
niei”, a declarat mai Cristinel Iovan.

MARIN TURCITU

tate. În schimbul titlului de proprietate anu-
lat vor fi aprobate mãsuri compensatorii,
în naturã sau prin echivalent în bani.

În cazul în care pe terenurile preluate în
mod abuziv au fost ridicate noi construcþii
autorizate, persoana îndreptãþitã va obþine
restituirea în naturã a pãrþii de teren rãma-
se liberã, iar pentru suprafaþa ocupatã de
construcþii noi, cea afectatã servituþilor le-
gale ºi spaþiilor verzi, vor fi acordaþi bani
în echivalent. Este menþinut principiul con-
form cãruia foºtii proprietari ai caselor na-
þionalizate care nu pot fi despãgubiþi în na-
turã vor primi puncte în valoare nominalã
de un leu, raportat la valoarea casei, cu care
vor putea achiziþiona prin licitaþie alte imo-
bile sau le vor preschimba în bani, înce-
pând cu anul 2017.

Ministerul Sãnãtãþii a transmis o adresã
privind modalitatea de monitorizare a stocu-
rilor de medicamente deficitare în unitãþile
sanitare care au secþii de oncologie. Existã,
astfel, o listã cu 26 de produse, în cazul cã-
rora au fost semnalate probleme de aprovi-
zionare ºi fiecare spital trebuie sã comunice
zilnic, pânã la ora 10.00, la Ministerul Sãnã-
tãþii stocul de unitãþi terapeutice ºi consumul
de medicamente din ziua respectivã. Ministe-
rul Sãnãtãþii centralizeazã aceastã situaþie ºi
în felul acesta pot lua o serie de mãsuri.

De asemenea, s-a dispus ca la nivelul fie-
cãrui spital care are secþie de oncologie sã
se constituie o comisie de analizã a evoluþiei
stocurilor ºi necesarului de produse, comi-
sie alcãtuitã din managerul unitãþii sanitare
respective, directorul medical, medicul ºef
de secþie oncologie, farmacistul-ºef ºi co-
ordonatorul serviciului de achiziþii. Aceºtia
au obligaþia sã analizeze sãptãmânal care sunt
stocurile de medicamente oncologice cu pro-
bleme ºi sã propunã mãsuri pe care apoi le

trimit la Ministerul Sãnãtãþii.

Stocurile de medicamente, publice
pe site-ul Ministerului Sãnãtãþii

La sfârºitul lunii martie a.c., în conformi-
tate cu termenele stabilite, Ministerul Sãnãtã-
þii a hotãrât sã facã publice pe site-ul institu-
þiei stocurile de medicamente oncologice strict
monitorizate, existente în prezent la nivelul
unitãþilor spitaliceºti.

Stocurile de medicamente oncologice mo-
nitorizate vor fi actualizate sãptãmânal pe
site-ul Ministerului Sãnãtãþii. Prin aceastã
decizie, autoritãþile sanitare urmãresc cu prio-
ritate îmbunãtãþirea achiziþiilor acestor me-
dicamente oncologice, în aºa fel încât ne-
voile pacienþilor sã fie satisfãcute. Totodatã,
pe 1 aprilie a.c., conducerea Ministerului
Sãnãtãþii a decis, printr-un ordin de ministru
suspendarea pânã la sfârºitul anului a activi-
tãþilor de export paralel pentru medicamen-
tele oncologice monitorizate.

RADU ILICEANU

Dupã ce mai multe instituþii sanitare din þarã au reclamat
lipsa unor medicamente oncologice, s-a luat decizia de a im-
pune spitalelor sã transmitã zilnic atât consumul, cât ºi stocul
de unitãþi terapeutice pentru bolnavii de cancer.

Spitalele, obligate sã raporteze zilnicSpitalele, obligate sã raporteze zilnicSpitalele, obligate sã raporteze zilnicSpitalele, obligate sã raporteze zilnicSpitalele, obligate sã raporteze zilnic
stocul de medicamente oncologicestocul de medicamente oncologicestocul de medicamente oncologicestocul de medicamente oncologicestocul de medicamente oncologice
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Vrem sã arãtãm
o altfel
de Craiovã

Deschiderea lucrãrilor a avut
loc ieri, în prezenþa cercetãtori-
lor, profesorilor universitari,
precum ºi a personalitãþilor din
lumea ºtiinþificã, prezente la eve-
niment. Potrivit directorului Bi-
bliotecii Ju-
deþene “Ale-
xandru ºi
Aristia”, Lu-
cian Dindiri-
cã, lucrãrile
Confer in þe i
Internaþiona-
le Polit icã.
„Diplomaþie.
Culturã 1.0”
îºi  propun
promovarea imaginii Craiovei ca
oraº cultural ºi intelectual, care
nu este promovatã suficient.
«Conferinþa „Politicã. Diploma-
þie. Culturã 1.0” este rodul unei
colaborãri între Biblioteca Jude-
þeanã ºi Facultatea de Istorie
sperãm sã atragem un public cât
mai numeros, avem invitaþi din
foarte multe þãri ºi lucrãrile pre-
zintã un interes deosebit. Vrem
sã arãtãm cã existã o altfel de
Craiova a intelectualilor ºi cul-
turii, imagine care nu a fost pro-
movatã suficient”, a spus Lu-
cian Dindiricã, managerul Bi-
bliotecii Judeþene “Alexandru ºi
Aristia Aman”.

Premierã naþionalã la
Institutul Francez, care
organizeazã cursuri avansate
de limbã francezã pentru
elevii între 7 ºi 12 ani.
Diploma este eliberatã de
Ministerul Francez al Educa-
þiei Naþionale, recunoscutã
internaþional ºi valabilã pe
viaþã. Cei care deþin o astfel
de diplomã pot fi scutiþi de la
testul de limbã pentru intrarea

Institutul Francez
acordã copiilor diplome

recunoscute internaþional
la gimnaziu ºi vor avea un atu
dacã vor dori sã urmeze
cursuri la ºcoli ºi universitãþi
din þãrile francofone. Cursul
de francezã costã 169 de
euro ºi dureazã douã luni ºi
jumãtate. La final, copiii trec
printr-un examen înainte de a
obþine atestatul. E vorba de
patru probe: înþelegere scrisã,
înþelegere oralã, exprimare
scrisã ºi exprimare oralã.

Institutul Cultural Român (ICR) a anunþat cã va acor-
da în 2013 un numãr de 46 de burse pentru opt domenii,
printre care arhitecturã ºi urbanism, cercetare, perfecþi-
onare academicã, jurnalism ºi traduceri, arte plastice ºi
vizuale, în valoare totalã de 99.165 de euro. Douã dintre
burse sunt introduse anul acesta –  “Ion Mincu” ºi “Lu-

cian Blaga” – , iar celelalte ºase au fost acordate ºi în
ceilalþi ani, “singura modificare fiind la denumire, în sen-
sul cã, pânã acum, se numeau în funcþie de domeniile pe
care le acopereau, iar acum au primit un nume”, dupã
cum a precizat Dana Berdilã, coordonatorul programu-
lui de burse al ICR. Douã burse “Ion Mincu”, fiecare în
valoare de 3.000 de euro, sunt oferite pentru încurajarea
absolvenþilor la nivel de doctorat în domeniile predilecte
arhitecturã, urbanism, conservarea patrimoniului cultu-
ral ºi istoric ºi pentru a-ºi perfecþiona studiile, timp de
douã luni, în cadrul unor instituþii de învãþãmânt ºi cer-
cetare prestigioase din Europa, alese de candidaþi în func-
þie de proiectele de cercetare gândite în prealabil. Trei
Burse “Lucian Blaga”, fiecare în valoare de 4.500 de
euro, se adreseazã cercetãtorilor români ºi constau în
subvenþia pentru petrecerea a trei luni în vederea docu-
mentãrii ºi cercetãrii ºtiinþifice într-o instituþie dintr-o altã
þarã relevantã pentru cercetãrile propuse.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Adminis-
trative din Craiova este gazda Conferinþei
Internaþionale „Politicã. Diplomaþie. Cultu-
rã 1.0”, organizatã de Biblioteca Judeþea-
nã “Alexandru ºi Aristia Aman” în parte-
neriat cu Departamentul de Istorie ºi Re-
laþii Internaþionale al Universitãþii din
Craiova. Scopul evenimentului, desfãºurat
în perioada 10-13 aprilie, este acela de ini-
þiere a unei dezbateri cu privire la multi-
plele faþete ale relaþiilor internaþionale
contemporane. De asemenea, se doreºte o
punere în dialog a diverselor moduri de

abordare, prin reunirea nu doar a unor te-
oreticieni, cercetãtori sau analiºti, ci ºi a
unor personalitãþi cu rol direct pe scena
internaþionalã. Conferinþa acordã o aten-
þie specialã modului în care problemele in-
ternaþionale sunt reflectate în mass-media,
dând naºtere unor curente de opinie publi-
cã. Pe lângã aspectele politice, diplomatice
ºi economice – care sunt, de regulã, privile-
giate în studiul relaþiilor internaþionale –,
se pune în luminã rolul tot mai pregnant al
factorului cultural, în condiþiile dezvoltã-
rii mijloacelor de comunicare.

“S-ar putea crea
o punte
de legãturã
între Craiova
ºi Târgoviºte”

Lucrãrile conferinþei s-au des-
fãºurat atât în limba românã, cât
ºi în englezã, cu traducere si-

multanã, iar comunicãrile vor fi
publicate integral în volume bi-
lingve, distincte pentru fiecare
secþiune a conferinþei.

Prezent la deschiderea lucrã-
rilor conferinþei, prof univ. dr.
Radu ªtefan Vergatti, de la
Universitatea “Valahia” din Târ-
goviºte, a apreciat evenimentul
ca fiind o punte de legãturã care
s-ar putea forma între Craiova
ºi Târgoviºte. “Mã bucur cã mã
aflu în acest  frumos ºi vechi
oraº al banilor, oraº de culturã
politicã ºi spiritualã. În acest
condiþii deosebite, când oameni
de culturã de mare valoare s-au
ridicat ºi s-au afirmat de pe me-

leagurile universale, îmi revine
deosebita misiune sã vã trans-
mit gândurile de bine ale recto-
rului Universitãþii Valahia din
Târgoviºte. Vã transmit dorinþa
domniei sale de înfrãþire în lu-
crãri cu Universitatea Valahia.
Între Craiova ºi Târgoviºte se
poate crea o punte de legãturã.
Este posibil ca aceastã dorinþã

pornitã din inimã
sã se realizeze.
Dorinþa de cola-
borare între Uni-
versitatea Valahia
ºi Universitatea
din Craiova este
reflectatã prin
participarea a cel
puþin ºase cadre
didactice ºi cer-
cetãtori la lucrã-

rile sesiunii actuale, precum ºi a
cel puþin trei doctori care au ob-
þinut titlul de doctor în ºtiinþe
istorice la Universitatea din Cra-
iova”, a spus prof. univ. dr. Radu
ªtefan Vergatti.

“Imaginea
oraºului nostru
va fi purtatã
mai departe”

La rândul sãu, prof. univ. dr.
Sorin Damean, directorul De-
partamentului de Istorie ºi Re-
laþii Internaþionale din cadrul
Universitãþii din Craiova, ºi-a
exprimat dorinþa ca evenimen-

tul desfãºurat în aceste zile la
Craiova sã devinã o tradiþie.
“Sunt convins cã evenimentul va
constitui un imbold pentru noi
de a organiza o nouã ediþie anul
viitor, în aºa fel încât acesta sã
devinã o tradiþie. Nu este foarte
uºor sã organizezi un astfel de
eveniment, în spate se aflã o în-
treagã echipã ºi multe ore de
efort susþinut, dar atunci când
vezi rezultatul este o adevãratã
mândrie, cu atât mai mult cu cât
încercãm sã demonstrãm cã
Universitatea din Craiova este
una de top la nivel naþional, deºi
o clasificare nedreaptã nu ne-a
plasat acolo unde ar fi trebuit.
Este o universitate în care se or-
ganizeazã evenimente de am-
ploare în toate domeniile. Iatã cã
astãzi a venit rândul istoricilor
sã demonstreze ceea ce pot.
Evenimentul nu ar fi putut avea
loc dacã nu stabileam acest par-

teneriat extraordinar cu Biblio-
teca Judeþeanã „Alexandru ºi
Arista Aman”, iar Consiliul Ju-
deþean Dolj a suportat din punct
de vedere financiar întregul eve-
niment. Sunt convins cã toþi oas-
peþii noºtri vor purta mai depar-
te imaginea oraºului Craiova ºi
a mediului universitar de aici”,
a spus prof. univ. dr. Sorin Da-
mean – directorul Departamen-
tului de Istorie ºi Relaþii Inter-
naþionale din cadrul Universitã-
þii din Craiova.

Evenimentul de ieri a conti-
nuat la Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman” cu
vernisajul expoziþiei de sculptu-
rã “Diplomaþie prin artã”, rea-
lizatã de sculptorul Doru Drãgu-
ºin, urmatã de sesiunile de co-
municare. Conferinþa Internaþi-
onalã „Politicã. Diplomaþie.
Culturã 1.0” continuã ºi pe par-
cursul zilei de astãzi.

Dan Berindei, vicepreºedinte Academiei Române:

“Am venit aici, la Craiova, cu multã bucurie, pentru cã mã simt
ca acasã, mã simt oltean. Mã aflu pentru prima datã în sediul Facul-
tãþii de Drept ºi mã bucur sã vãd cã în timpurile acestea grele încã
se construieºte, ºi nu oricum, ci minunat. Acest lucru este încura-
jator, chiar dacã trãim aceste timpuri. Craiova a cunoscut o dezvol-
tare care concureazã Iaºul. E minunat sã vii aici ºi sã gãseºti atâta
dorinþã de rãspândire a ºtiinþei. Vã doresc sã aveþi parte de cât mai
multe activitãþi pe mãsura celei care se desfãºoarã în aceste zile”.

Dragoº Adrian Neagu, preºedintele Asociaþiei Naþionale
a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România:

“Consider cã biblioteca reprezintã un pion important în ceea ce
priveºte accesul la informaþie, atât pentru cercetare, cât ºi pentru
studenþi. Evoluþia din ultimii ani a bibliotecii nu o poate exclude din
astfel de manifestãri, deoarece accesul la informaþie realizeazã practic
suportul pentru cursurile realizate în mediul universitar. Ne dorim
ca biblioteca sã devinã un loc în care se pot înregistra fapte, ficþi-
uni, înregistrare pe orice suport. De asemenea, ar putea sã ofere o
colecþie de împrumut de documente tipãrite ºi multimedia. Are ne-
voie de spaþiu pentru a gãzdui evenimente culturale, grupuri de inte-
res, astfel încât societatea sã poatã sã evolueze. Cred cã principalul
lucru pe care biblioteca îl oferã în strânsã legãturã cu conferinþa de
astãzi este accesul democrat la informaþie”.
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Ateliere de olărit şi iconărit
pentru elevi, la Casa Băniei

Muzeul Olteniei – Secţia de Etnografie
(Casa Băniei) anunţă deschiderea ateliere-
lor,  deja tradiţionale, de olărit,  iconărit pe
lemn şi pe s ticlă, bijuterii şi origami.
Iniţierea în aceste meşteşuguri, precum şi
cursurile propriu-zise se vor desfăşura în
spaţiile interactive ale instituţiei (strada
„Matei Basarab” nr.  16). Îndrumătorii
tehnici vor fi artistul plastic Doru Drago-
mir (iconărit pe lemn), ing. Costinela
Iacob (bijuterii) , meşterul Ştefan Truşcă
(olărit), prof. restaurator Cătălin Ostro-
veanu (icoane pe s ticlă) . Cei c e doresc să
participe la aceste ateliere se pot însc rie,
zilele acestea, fie direct la Casa Băniei,  fie
la numărul de telefon 0351/444.030. După
cum a precizat Cornel Bălosu, şeful
Secţiei de Etnografie, la atelierul de olărit
vor fi însc rişi (în spec ial) preşcolari şi
şcolari cu vârste cuprinse între 6 ş i 12
ani,  la cel de iconărit pe lemn şi sticlă – de
la 10 la 16 ani, iar la cel de bijuterii – elevi
de 8-13 ani.

Pe scena Sălii „Amza Pellea” a Teatrului
Naţional „Marin Sorescu” va avea loc mâine,
13 aprilie, de la ora 18.30, premiera spectaco-
lului „Ultimul amant fierbinte”, de Neil Si-
mon, în regia lui Mircea Cornişteanu, care
semnează şi versiunea scenică. Scenografia este
realizată de Viorel Penişoară-Stegaru, iar tra-
ducerea îi aparţine lui Petre Bokor. A doua re-
prezentaţie a spectacolului va avea loc dumini-
că, 14 aprilie, de la aceeaşi oră. Din distribuţie
fac parte reputaţi actori ai Naţionalului craio-
vean: Adrian Andone, în rolul titular, secondat
de Gabriela Baciu, Iulia Colan şi Geni Macsim.

Purtând titlul original „Last of the Red Hot
Lovers”, piesa lui Neil Simon a fost ecraniza-
tă, după un scenariu semnat chiar de autor, în
1972. Barney Daycash, un patron de restau-
rant „cu specific pescăresc”, aflat la vârsta a
doua, este decis, pentru prima dată în viaţă,
să-şi înşele soţia pentru a-şi condimenta exis-
tenţa monotonă. Trei aventuri, nici una dusă
până la capăt, fac subiectul acestei piese, scri-
să în 1969 de Neil Simon.

„Ultimul amant fierbinte”, în premieră
la Teatrul Naţional din Craiova

Născut la Alexandria, în anul 1971,
Alexandru Ganea a absolvit, în
1995, Academia de Muzică din Bucu-
reşti – Facultatea de Interpretare Muzi-
cală, specialitatea vioară, apoi, în 2001,
Facultatea de Compoziţie, Muzic olo-
gie şi Dirijat, fiind licenţiat în speciali-
tatea dirijat orches tră. Ca violonis t, a
obţinut premii la diferite concursuri
naţionale şi a desfăşurat o intensă ac-
tivitate concertistică, atât în ţară,  cât
şi în străinătate.

În perioada 1993-1997 a fost profe-
sor de vioară în cadrul Liceului de
Muzică „George Enesc u” din Bucu-
reşti, apoi şi-a început cariera didacti-
că la Universitatea Naţională de Muzi-
că din Bucureşti – Facultatea de Inter-
pretare Muzicală, în calitate de prepa-
rator universitar, la catedra de muzică
de cameră – orchestră. În prezent este
lector universitar doctor şi dirijor al Or-
chestrei „Universitaria” la aceeaşi insti-
tuţie de învăţământ muzical superior. De
altfel, alături de acest ansamblu a con-
certat în Franţa (2006), a acompaniat
finala Concursului Eurovision – Tineri
muzicieni (2008), a participat la Festi-
valul Internaţional de Operă „Opera Viva”
de la Cluj-Napoca (2009) şi la Festivalul

Concert Beethoven pentru pian şi orchestră,
sub bagheta dirijorului Alexandru Ganea

„Muzica trebuie
să fie scânteia ce
aprinde focul în
spiritul omenesc...
Ea este o
revelaţie mai
înaltă decât orice
înţelepciune şi
filosofie… Cine
pătrunde sensul
muzicii mele va
scăpa de ticăloşia
în care se târăsc
ceilalţi oameni”.
(Ludwig van
Beethoven)

Dublu licenţiat al Universităţii Naţionale de
Muzică din Bucureşti (unde a studiat mai întâi
vioara, apoi dirijat orchestră), cu un doctorat ob-
ţinut, sub îndrumarea prof. univ. dr. Şerban Di-
mitrie Soreanu, la aceeaşi instituţie de învăţă-
mânt, iar din anul 2008 dirijor al Filarmonicii din
Piteşti, Alexandru Ganea se numără printre ar-
tiştii valoroşi şi apreciaţi, regăsindu-se, prin ur-
mare, pe afişele a nu puţine evenimente muzica-
le. Unul dintre ele este şi concertul de astă-seară
al Filarmonicii „Oltenia”, în cadrul căruia Ale-
xandru Ganea se va afla la pupitrul dirijoral al
Orchestrei Simfonice a instituţiei.

Se interpretează creaţii de Ludwig van Beet-
hoven: Uvertura „Făpturile lui Prometeu”, op. 43,
Simfonia a IV-a în Si bemol major, op. 60, şi, cu
concursul solistului pianist Cs íky Boldizsár jr.,
Concertul nr. 3 în Do minor pentru pian şi orches-
tră, op. 37. Numele lui Csíky Boldizsár se bucu-
ră ş i el de  preţuire: ca artist interpre t, a susţi-
nut peste 800 de recitaluri şi concerte  în majori-
tate a centrelor muzicale ale ţării şi peste hota-
re, a fost invitat în re petate rânduri ca me mbru
în juriile concursurilor internaţionale  de pian şi
coordonează frecvent cursuri de măiestrie  ar-
tistică în ţară şi străinătate. În prezent, este conf.
univ. dr. la Acade mia de Muzică „Gheorghe
Dima” din Cluj-Napoca.

Concertul Filarmonicii „Oltenia” înce pe, ca
de  obicei, la ora 19.00, iar un bilet  costă 15 lei
(8 lei pentru ele vi, studenţi, pe nsionari). La in-
vitaţia instituţie i, la e veniment va participa
echipa masculină de  basche t  a Sport Club Mu-
nicipal Craiova.

Csíky Boldizsár jr. s-a născut la
Reghin, la 25 noiembrie 1968, demonstrând
din copilărie surprinzătoare calităţi muzica-
le. A studiat la Academia de Muzică „Gheor-
ghe Dima” din Cluj-Napoca, iar din anul 1991

a urmat cursuri postuniversitare cu maes-
trul Jandó Jenő, profesor la Academia de Mu-
zică „Liszt Ferenc” din Budapesta. În 1992
a primit o bursă de studiu la cursurile de mă-
iestrie din Lübeck (Germania), unde s-a per-
fecţionat cu profesorul Lev Naumov, iar în-
tre anii 1993-1997 a participat la cursurile
de măiestrie artistică susţinute la München
de prof. Walter Krafft. În 1998, la recoman-

Internaţional „Chopin – 200” (2010).
Ca dirijor, Alexandru Ganea a susţi-

nut numeroase concerte cu orchestrele
simfonice ale Universităţii Naţionale de
Muzică din Bucureşti, în cadrul stagiu-

nilor permanente 1997-2012. În perioa-
da 2001-2012 a dirijat Orchestra de Ca-
meră Radio – Bucureşti, Orchestrele Fi-
larmonicilor din Sibiu, Braşov, Botoşani,
Craiova, Giurgiu, Târgovişte, Ploieşti,
Râmnicu Vâlcea, Bacău, Piteşti, Orches-
tra Naţională de Cameră a Republicii
Moldova – Chişinău, Orchestra Teatru-
lui Muzical „Nae Leonard” din Galaţi.

darea maestrului Dan Grigore, a frecventat
cursul de vară de la Fontainebleau (Franţa),
unde s-a perfecţionat cu pianiştii Gaby Ca-
sadesus, Philippe Bianconi şi Philippe Entre-
mont.

Între 1987 şi 1992, student fiind, a câşti-
gat cinci premii naţionale de interpretare pia-
nistică; în 1994, maestrul Dan Grigore i-a
înmânat Premiul „Cella Delavrancea”. În anul
2000, după numeroase colaborări artistice
(aproximativ 40 de concerte pe an), Walter
Krafft – directorul muzical al Münchener
Musikseminar (Germania) – i-a acordat ti-
tlul de solist permanent. A concertat cu toa-
te orchestrele simfonice din România şi a
realizat mai multe înregistrări CD, la radio şi
la televiziune. Ca artist interpret, a susţinut
peste 800 de recitaluri şi concerte în majori-
tatea centrelor muzicale ale ţării şi peste ho-
tare – în Europa, dar şi în SUA şi Japonia.

În anul 2006 a obţinut Titlul de Doctor în
Muzică cu lucrarea „Stileme ale creaţiei pia-
nistice la A. Skriabin – de la postromantic la
modern”. În prezent deţine funcţia de conf.
univ. dr. la Academia de Muzică „Gheorghe
Dima” din Cluj-Napoca, studenţii de la clasa
de pian pe care o conduce obţinând premii
importante la concursurile din ţară şi din străi-
nătate, majoritatea desfăşurând o activitate
concertistică şi pedagogică bogată.
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Chiar ºi moartã, Margaret That-
cher provoacã în continuare dez-
bateri. Fidelã propriilor convingeri,
„Doamna de Fier” n-a reuºit sã dea
toate instrucþiunile referitoare la
moartea sa, pentru a evita orice
comentariu, refuzând funeraliile
naþionale. „Ea n-a dorit implicarea
statului, considerând cã este ne-
potrivit”, a explicat purtãtorul de
cuvânt ºi prietenul fostului prim-
ministru, lordul Bell. Dar funera-
liile lui Margaret Thatcher vor avea
loc miercuri, 17 aprilie a.c.. Presa
britanicã a devoalat deja toate de-
taliile ceremoniei, botezatã „opera-
þion True Blue”, în omagiul albas-
trului, culoarea conservatorismu-
lui ºi conservatorilor, atât de dragi
fostului prim-ministru. Dacã aceste
funeralii nu vor fi naþionale, în con-
formitate cu cererea familiei, oma-
giul excepþional adus lui Margaret
Thatcher va implica serviciile de
stat, pentru o sumã evaluatã între
9 ºi 12 milioane euro, spune pre-
sa. O estimare calificatã „purã spe-
culaþie” de cãtre guvernul conser-
vator. Pentru comparaþie, „The
Guardian” explicã într-o analizã
consacratã subiectului cã funera-

liile dedicate lui Lady Diana au
costat 9 milioane euro, cele pen-
tru regima mamã 9,5 milioane, iar
cele pentru Winston Churchill 3,2
milioane euro. Securizarea eveni-
mentului de cãtre contribuabilii
britanici este o preocupare. De alt-
fel, peste 700 de militari ºi sute de
poliþiºti vor fi detaºaþi pentru în-
cadrarea cortegiului funerar, care
va parcurge distanþa de la West-
minster la catedrala Saint Paul.
Numeroase personalitãþi de prim-
plan vor asista la ceremonie ºi prin-
tre acestea regina Elisabeta. Sco-
tland Yard-ul a mobilizat, de ase-
menea, mulþi poliþiºti, pentru su-
pravegherea reþelelor de socializa-
re ºi mesageriei BlackBerry. În vara
lui 2011, acest canal de difuzare a
fost foarte utilizat de cãtre indig-
naþii organizaþi împotriva poliþiei.
Cercurile naþionaliste irlandeze
sunt supravegheate îndeaproape.
Cei 650 de parlamentari îºi vor
scurta vacanþa pentru a participa
la ceremonie ºi acest omagiu va
costa fiecare deputat 4.000 de euro
pentru a reveni la Londra, se amu-
zã în calcule „Huffington Post”. Ar
trebui privatizatã înmormântarea,

susþine regizorul britanic Ken
Loach. În cotidianul de centru-
stânga „The Daily Mirror” s-a ti-
trat chiar pe prima paginã: „Adio
la 10 milioane de lire”. Calificate
„o farsã regalã”, funeraliile lui
Margaret Thatcher au fost decise
fãrã consultarea publicã, de cãtre
elitele politice. „Noi credem cã ce-
remonia putea fi un pic mai mo-
destã. ªi mai trebuie recunoscut
cã Thatcher n-a fost
niciodatã în unanimi-
tate cu societatea bri-
tanicã”, concluzio-
neazã ziarul. Jurnalis-
tul Kevin MacGuire
vorbeºte de o panto-
mimã de 2 milioane
lire sterline. Aceste
funeralii sunt naþio-
nale fãrã sã se spu-
nã, sau, mai exact, o
parte a unei ceremo-
nii speciale, menite sã
facã din Thatcher un
sfânt care ar trebui
urmat ºi cãruia i se
consacrã „un cult al
personalitãþii”. În edi-
torialul sãu, „The In-

dependent” cautã sã releve aspec-
tele pozitive ale înmormântãrii.
„Într-un moment în care oamenii
sunt din ce în ce mai dezintere-
saþi de politicã nu este neapãrat
un lucru rãu faptul cã un politi-
cian, fie ºi mort, provoacã pasi-
uni ºi patimi”. Înainte de orice
polemicã, guvernul britanic a pro-
mis sã publice toate facturile
înmormântãrii.

Margaret Thatcher: „Adio la 10 milioane de lire”Margaret Thatcher: „Adio la 10 milioane de lire”Margaret Thatcher: „Adio la 10 milioane de lire”Margaret Thatcher: „Adio la 10 milioane de lire”Margaret Thatcher: „Adio la 10 milioane de lire”

Locuitori ai statelor Missouri
ºi Arkansas au fost afectaþi de o
serie de furtuni, în noaptea de
miercuri spre joi, în timpul cã-
rora s-au format cel puþin douã
tornade ce au produs pagube în
mai multe þinuturi, fãrã ca cine-
va sã fie rãnit potrivit primelor
informaþii. Cel puþin 24 de lo-
cuinþe au fost avariate grav în
noaptea de miercuri spre joi la
Hazelwood, în Missouri, a anun-
þat Biroul pentru Managementul
Situaþiilor de Urgenþã din þinutul
St. Louis, relateazã CNN. O tor-
nadã a afectat o suburbie a ora-
ºului St. Louis, smulgând aco-
periºurile mai multor case, a de-
clarat Tim Davidson, manager
pentru comunicare Hazelwood.

Cel  puþ in  douã tornade au afectat
s ta te le  amer icane  Missour i

º i  A rkansas
Tokyo Electric Power Corpora-

tion (TEPCO), compania care ad-
ministreazã centrala nuclearã de la
Fukushima, a anunþat ieri o nouã
scurgere de apã cu grad ridicat de
radioactivitate, de aceastã datã în
cursul unor operaþiuni de pompare
destinate sã goleascã un rezervor

22 de l itr i  de apã cu grad ridicat
de radioactivitate s-au scurs în sol

la  Fukush ima
Nici o persoanã nu a fost rãnitã,
potrivit primelor informaþii. Gu-
vernatorul Jay Nixon a declarat
stare de urgenþã în statul Mis-
souri. El urma sã efectueze ieri
vizite în zonele sinistrate, potri-
vit site-ului sãu. Altã tornadã a
afectat statul Arkansas, avariind
cel puþin 33 de case ºi rãnind trei
persoane în þinutul Van Buren, la
aproximativ 120 de kilometri
nord de Little Rock. Tornada a
demolat un altar, sãli de clase ºi
un pavilion la Biserica Botkin-
burg Foursquare, a anunþat pas-
torul acesteia. Pagube au fost
raportate, de asemenea, în þinu-
tul Fulton, lângã frontiera cu
Missouri, dar ºi în þinuturile Con-
way, Lincoln ºi White.

subteran defect, de unde s-a scurs
lichid contaminat, informeazã AFP.
Aproximativ 22 de litri s-au scurs ºi
s-au rãspândit în sol, a explicat TEP-
CO. Compania a recunoscut mier-
curi gravitatea scurgerilor de apã
contaminatã constatate recent ºi a
promis sã acþioneze cât mai rapid

pentru a goli rezervoarele. Scur-
gerea s-a produs în cursul ope-
raþiunilor de transfer a apei de la
rezervorul 3, neetanºat, cãtre re-
zervorul 6. Pompa a fost opritã,
dar aproximativ 22 de litri de apã
s-au rãspândit pe sol, pe o su-
prafaþã de 6 metri pãtraþi. TEP-
CO a anunþat la sfârºitul sãptã-
mânii trecute o primã scurgere
de apã contaminatã, provenitã
de la un rezervor subteran.

Coreea de Nord a deplasat rachete în
mai multe rânduri, în ultimele zile, cu
scopul de a complica sarcina serviciilor
strãine de informaþii, odatã cu apropierea
unui tir considerat probabil, scria ieri
agenþia de presã sud-coreeanã. Cele douã
rachete de tip Musudan, cu razã medie de
acþiune, care nu au fost testate niciodatã,
au fost scoase din hangar ºi duse pe
coasta de est, dupã care au fost aduse
înapoi, în timp ce alte cel puþin cinci
vehicule prevãzute cu lansatoare mobile
erau deplasate, în paralel. „Existã semne
care indicã faptul cã Nordul ar putea sã
lanseze rachetele de tip Musudan în orice
moment, într-un viitor apropiat”, a decla-
rat o sursã din cadrul serviciilor militare
de informaþii sud-coreene. „Dar (Coreea
de) Nord nu a încetat sã îºi deplaseze
rachetele”, a adãugat sursa citatã. Coreea
de Nord cautã sã îi „oboseascã” pe agenþii
americani ºi sud-coreeni însãrcinaþi cu
supravegherea rampelor, potrivit altei
surse, în contextul în care Statele Unite ºi
Coreea de Sud ºi-au ridicat miercuri, cu o

treaptã, nivelul de vigilenþã. Rachetele de
tip Musudan ar avea o razã de acþiune de
cel mult 4.000 de kilometri, putând atinge
Coreea de Sud ºi Japonia, dar ºi baze
americane de pe Insula Guam, în Pacific.
Potrivit presei japoneze, care citeazã un
oficial de la Ministerul Apãrãrii, una sau
douã rampe de lansare a unor rachete cu
razã medie de acþiune de tip Musudan sunt
orientate cãtre cer, în Coreea de Nord,
ceea ce ar putea sã indice posibilitatea unui
tir sau ar putea fi doar o cacealma. Posturi
japoneze de televiziune au evocat observa-
þii prin satelit în acest sens. Contactat de
AFP, Ministerul japonez al Apãrãrii a
refuzat sã comenteze informaþia. Japonia,
Statele Unite ºi Coreea de Sud se aflau în
continuare în alertã, ieri, în faþa ameninþã-
rii reprezentate, în opinia lor, de declaraþii
incendiare ale regimului nord-coreean ºi de
acte de sfidare pe care acesta le-a multipli-
cat, în ultimele luni, la adresa comunitãþii
internaþionale. Un eventual tir de rachetã
poate sã aibã loc pânã la 15 aprilie - ziua
ce marcheazã naºterea fondatorului

Republicii Democratice Populare Coreea
(numele oficial al Coreei de Nord) Kim Il-
sung, decedat în 1994, sau pe 13 aprilie –
când se marcheazã accesul lui Kim Jong-
un la funcþia de prim preºedinte al Comi-
siei pentru Apãrare Naþionalã, organul
suprem de decizie al regimului. O posibilã
lansare a unei rachete poate coincide,
totodatã, cu vizita la Seul, astãzi, a secre-
tarului de stat american John Kerry ºi a
secretarului general al NATO, Anders Fogh
Rasmussen.

Phenianul se joacã cu serviciile strãine de informaþii efectuând deplasãri de rachete

Senatul francez a aprobat
adopþia în cazul cuplurilor
homosexuale

Senatul, Camera superioarã a
Parlamentului francez, cu majoritate
socialistã, a aprobat miercuri
adopþia în cazul cuplurilor homose-
xuale, prevãzutã în proiectul de lege
al guvernului socialist cu privire la
mariajul între persoane de acelaºi
sex. Senatorii de dreapta au
monopolizat dezbaterea, denunþând
un text care ar deschide, conform
acestora, calea pentru procrearea
medicalã asistatã (PMA) ºi utiliza-
rea mamelor surogat (GPA). „Sã
ºtiþi cã dacã votãm adopþia în cazul
homosexualilor deschidem dezbate-
rea pentru PMA ºi GPA, deoarece
nu sunt destui copii adoptabili”, a
afirmat senatorul Gerard Roche
(dreapta). Ministrul Familiei,
Dominique Bertinotti, a rãspuns
amintindu-le declaraþiile televizate
ale preºedintelui Francois Hollande:
„Dezbaterea despre GPA nu va fi
deschisã în timpul mandatului sãu
de cinci ani”. Pentru a calma
temerile senatorilor de dreapta,
aceasta a amintit cã „GPA nu a fost
introdusã în celelalte state europe-
ne”, deoarece nu existã la nivel
european „nici un fundament juridic
pentru a îl impune”.

Cel puþin 45 de morþi,
într-un asalt al armatei
în sudul Siriei

Cel puþin 45 de persoane au
fost ucise într-un asalt efectuat de
armata sirianã împotriva a douã
sate, în provincia Deraa, în sudul
þãrii, a anunþat ieri Observatorul
Sirian pentru Drepturile Omului
(OSDH), o organizaþie nonguver-
namentalã (ONG) cu sediul în
Marea Britanie. „Numãrul
persoanelor ucise în tiruri,
bombardamente, execuþii sumare ºi
confruntãri între rebeli ºi militari,
miercuri, în localitãþile Al-
Sanamein ºi Ghabagheb, se ridicã
la 45”, a spus OSDH.

Muzeul Luvru, redeschis
în prezenþa unor echipaje
de poliþie suplimentare

Muzeul Luvru din Paris a fost
redeschis ieri dimineaþã, în prezenþa
unor echipaje de poliþie suplimenta-
re, la o zi dupã greva agenþilor de
pazã ai muzeului, care au protestat
faþã de creºterea alarmantã a
numãrului de agresiuni comise de
hoþii de buzunare, cãrora le cad
victime. Un dispozitiv alcãtuit din
20 de poliþiºti a fost desfãºurat în
muzeu, a precizat conducerea
instituþiei. Cinci dintre ei patrulau în
uriaºul hol situat sub piramida din
sticlã, în timp ce turiºtii intrau în cel
mai mare muzeu din lume. Miercuri,
agenþii de pazã de la Luvru au fãcut
grevã, spunând cã „sunt din ce în ce
mai des victime ale agresiunilor, sunt
scuipaþi, ameninþaþi, loviþi ºi
insultaþi de hoþii care circulã în
bande, adeseori minori, care furã
din buzunarele vizitatorilor ºi pe care
nimic nu îi împiedicã”. Pe lângã
prezenþa poliþiºtilor, efectivele
agenþilor de pazã din interiorul
muzeului urmeazã sã fie reorganiza-
te, iar accesul în muzeu va fi interzis
pentru persoanele identificate
anterior ca fiind hoþi de buzunare.



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 Facerea de bine;
2,00 Ora de business (r);
2,30 Roata norocului (r);
4,05 Lumea modei;
4,15 Telejurnal (r);
5,05 Legendele palatului:
Negustorul Lim Sang-ok (r).

TVR 1

VINERI - 12 aprilie

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: „Prostia
omeneascã”;
13,00 Festivalul „George Enescu”;
14,00 Teleshopping;
14,30 Maghiara de pe unu;
15,00 Auto-mania (r);
15,30 Pregãtind viiitorul (r);
16,00 Poveste imoralã;
17,00 Confesiuni;
18,00 Telejurnal;
19,00 Expediþie pe Spitzbergen (r);
20,10 Iubire interzisã;
21,50 Videoclipuri muzicale;
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Zon@ IT;
23,30 Motomagia;
0,00 Pescar hoinar (r);
0,35 Cod 46;
2,15 Atenþie, se cântã! (r);
3,35 Despre documentar... încã
ceva în plus (r);
4,30 Confesiuni (r);
5,20 Mesager.

TVR 2

6,00 Stealth – Pericol invizibil;
8,00 Pãpuºile Muppet;
9,45 Femeia mereu deasupra;
11,15 ªtrumfii;
13,00 În adâncuri;
13,45 Povestea destinului;
15,35 O execuþie obiºnuitã;
17,20 John Carter;
19,30 Filme ºi vedete;
20,00 Anonim;
22,05 Spartacus: Rãzboiul
damnaþilor;
23,00 Veteranul;
0,30 Rãzbunarea unui rocker.

HBO

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Cãlãtorie spre centrul
Pãmântului (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Tânãr ºi neliniºtit;
15,00 Un detectiv irezistibil;
17,00 ªtirile Pro TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Românii au talent;
0,00 Soluþii extreme;
2,30 Rãzboiul fanilor (r);
4,30 Apropo Tv (r);
5,30 Happy Hour (r).

PRO TV

ACASÃ
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 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 Dragonul de aur;
22,30 România danseazã (r);

1,30 Dragonul de aur (r);

3,30 Acces direct (r).

ANTENA 1

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).

B1 TV

PRIMA TV
7,30 Gazeta de perete;

8,00 Focus monden (r);

8,30 Totul despre mame (r);

9,00 Teleshopping;

9,30 Eu ºi prinþul 3: Luna de
miere;
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  ;

20,30 Viperele ucigaºe;
22,30 Schimb de vieþi;
0,30 Dragul Raymond (r);

1,00 Focus (r);

2,00 Eu ºi prinþul 3: Luna de

miere (r);

4,00 Viperele ucigaºe (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 Marea ºansã a lui Beethoven;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Anatomia lui Grey;
21,00 Medium;
22,00 Sora Jackie;
23,10 Sora Betty;
1,25 Fântâna dorinþelor;
3,10 Farmece.

DIVA UNIVERSAL

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 Cadillacul lui Dolan;
0,30 Dragoste dulce-amarã (r);
1,30 Cadillacul lui Dolan (r).

NAÞIONAL TV

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 Stare de fapt;
22,00 Destin în umbra demonilor;
0,15 Supernatural – Aventuri în
lumea întunericului;
1,15 Operaþiunea de salvare;
2,00 Fratele;
4,00 Stare de fapt.

PRO CINEMA

7,00 Zestrea românilor;
8,00 O datã-n viaþã;
11,00 Fotbal: Farul Constanþa –
Rapid CFR Suceava;
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 ªapte la sutã soluþie;
23,15 Profesioniºtii...;
0,15 În ordine alfabeticã;
2,00 Ne vedem la TVR! (r) ;
3,40 Filmoteca veselã (r);
4,15 Viaþa satului (r).

TVR 1

SÂMBÃTÃ - 13 aprilie

7,00 Videoclipuri muzicale;
7,05 Teleshopping;
8,00 Eurobox magazin cultural;
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: RCMUV Timiºoa-
ra – RCJ Farul;
12,00 Ferma (r);
13,00 Replay;
14,10 Atenþie, se cântã!;
15,30 Poveºti de istorie;
16,00 Memorialul durerii;
17,10 Veriºoara mea Rachel
(II);
19,00 ªoina – sub nisipuri;
20,10 Tunel spre libertate (I);
21,50 Poate nu ºtiai;
22,00 Ora de ºtiri;
23,10 Þara mea;
1,00  ªoina – sub nisipuri (r);
2,00 Tunel spre libertate (I) (r);
3,30 Zon@ IT (r);
4,00 Poveºti de istorie (r);
4,25 Memorialul durerii (r);
5,20 Mesager.

TVR 2

6,00 Aºteptându-l pe Super-
man;
7,50 Culmile libertãþii;
9,55 Duminica, la Tiffany;
11,20 Jimmy ºi Hope;
11,45 Panicã pe Wall Street;
13,30 Rugul aprins;
17,30 Sherlock Holmes A
Game of Shadows;
19,35 Jimmy ºi Hope;
20,00 Casa minciunilor;
20,30 Fetele;
21,00 Fata;
23,00 Noapte de groazã;
0,15 Alarmistul;
1,45 Janosik: O poveste
adevãratã.

HBO

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Ce se întâmplã, doctore?;
10,45 Un detectiv irezistibil (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
13,30 Prietenul meu, ghepar-
dul;
15,30 Românii au talent (r);
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Afaceri neterminate;
22,15 Star Terk: Un nou
început;
0,45 Afaceri neterminate (r);
2,30 Star Terk: Un nou început
(r);
4,00 ªtirile Pro TV.

PRO TV

ACASÃ
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;
7,15 Poveºtiri adevãrate;
8,15 Acasã în bucãtãrie;
9,15 Smallville (r);
10,15 Transformarea: Roboþii
salvatori;
10,45 Descoperã România;
11,15 Teleshopping;
11,45 Acasã în bucãtãrie;
12,45 Smallville;
13,45 La Bloc (r);
14,45 Meseriaºii;
16,00 Lois ºi Clark
17,00 Povestea lui Rin Tin Tin;
19,00 La Bloc;
20,00 Miliardarul lui Bailey;
22,00 Undeva la Palilula;
0,00  Supernatural – Aventuri în
lumea întunericului;
1,00 Operaþiunea de salvare;
1,30 Stai jos ºi taci din gurã!;
2,00 Undeva în Palilula (r);
4,15 Operaþiunea de salvare (r).

PRO CINEMA

6,00 Observator;

9,00 Hercule;

11,00 Joe Kidd;

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 Americanul;

2,00 Hercule (r);

3,30 Joe Kidd (r).

ANTENA 1

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).

PRIMA TV
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 Adevãrul despre Ana;
22,30 Familii la rãscruce (r);

0,00 NCIS: L.A.;
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).

6,00 Fântâna dorinþelor;
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 În mintea criminalului;
21,00 Anatomia lui Grey;
2,00 Sora Betty;
4,00 Încredere oarbã.

DIVA UNIVERSAL

8,00 Pastila vouã (r);
8,30 Taxi Driver (r);
9,30 Culoarea fericirii (r);
10,30 Destine împlinite (r);
11,30 Hoþul fantomã  (r);
13,00 Clipuri;
13,15 Suflete pereche (r);
14,15 Aventurile lui Sinbad (r);
15,15 Legenda cãutãtorului;
16,30 D’Artagnan ºi cei trei
muschetari (I);
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).

NAÞIONAL TV

B1 TV
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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 Campion pe gheaþã;
19,00 Lozul cel mare;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,10 Cãlãreþul electric;
23,20 Garantat 100%;
0,20 Camille ºi a doua ºansã;
2,25 O datã-n viaþã;
4,45 Universul credinþei (r).

TVR 1

DUMINICÃ - 14 aprilie

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 Fabrice Murgia;
13,00 Pescar hoinar;
13,30 Motomagia (r);
14,10 ªeful sectorului suflete;
15,40 Poate nu ºtiai;
15,50 Videoclipuri;
16,00 D’ale lu’ Miticã;
18,00 Ioan Paul al II-lea – viaþa
mea;
19,00 În cãutarea poprului
pierdut;
20,10 Tunel spre libertate (II);
22,00 Ora de ºtiri;
23,10 Palatul alb;
1,00 Ioan Paul al II-lea – viaþa
mea (r);
2,00 Tunel spre libertate (II) (r);
3,30 Pescar hoinar (r).

TVR 2

6,00 Deºtepþii;
7,25 Victoria;
8,30 Fata;
10,00 Piraþii! O bandã de
neisprãviþi;
11,30 O relaþie dulce ºi
picantã;
13,20 Secretul Evei;
14,50 Aventurile lui Tintin:
Secretul licornului;
16,35 Scott Pilgrim împotriva
tuturor;
18,30 Piraþii! O bandã de
neisprãviþi (r);
20,00 Descendenþii;
22,00 Urzeala tronurilor;
23,00 Spartacus: Rãzboiul
damnaþilor;
23,55 Misionarul rãzboinic.

HBO

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Dupã 20 de ani;
11,00 Prietenul meu, ghepardul
(r);
13,00 ªtirile Pro TV;
13,05 Aporpo TV;
14,00 MasterChef (r);
16,00 Copilul de aur;
18,00 Româna, te iubesc!;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Îngeri ºi demoni;
23,15 Caut cavaler de onoare;
1,15 Apropo TV (r);
2,00 Îngeri ºi demoni (r);
4,30 Caut cavaler de onoare (r).

PRO TV

ACASÃ
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 Batman: neînfricat ºi
cutezãtor (r);
9,00 Meseriaºii (r);
10,15 ProMotor;
10,45 Lois ºi Clark (r);
12,15 Lumea Pro Cinema;
12,45 Zoom în 10;
13,00 Smallville;
14,00 La Bloc (r);
15,00 Meseriaºii;
16,00 Lois ºi Clark;
17,00 Miliardarul Baley (r);
19,00 La Bloc;
20,00 Vocea României;
22,15 Unde dai ºi unde crapã;
0,00 Supernatural – Aventuri în
lumea întunericului;
0,30 Operaþiunea de salvare (r);
1,30 Unde dai ºi unde crapã (r);
3,15 Operaþiunea de salvare (r);
4,15 Smallville;
5,15 Zoom în 10.

PRO CINEMA

6,00 Observator;
9,00 Plasa de stele (r);
11,00 Familia Flintstone în Viva
Rock Vegas;
13,00 Observator;
14,00 Muza;
16,00 Observator;
16,15 Te cunosc de undeva! (r);
19,00 Observator;
19,45 FamiliaDA;
20,30 România danseazã;
23,00 Operaþiunea Delta Frace;
1,00 Muza (r);
2,45 FamiliaDa (r);
3,30 Familia Flintstone în Viva
Rock Vegas (r).

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV
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 Unghi invers;
8,00 Anatomia lui Grey;
13,00 Hercule Poirot;
17,00 Fântâna dorinþelor;
19,00 Paradisul lui Michelle;
20,00 Numai tatã sã nu fii!;
21,00 Soþia perfectã;
22,00 Sora Jackie;
23,10 În mintea criminalului;
1,10 Fãrã control;
3,20 Viaþa dublã a lui Eleanor
Kendall.

DIVA UNIVERSAL

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 D’Artagnan ºi cei trei
muschetari (r);
13,00 Sã v-amintiþi... duminica;
16,45 Iubire interzisã (r);
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Suflete pereche;
20,15 O clipã de rãcire 2;
0,00 Sã v-amintiþi…duminica
(r);
3,30 Pitici de varã (r).

NAÞIONAL TV

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.

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 Camille ºi a doua ºansã
(r);
2,35 Tezaur folcloric;
3,25 Telejurnal (r).

TVR 1

LUNI - 15 aprilie

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);
1,20 Ultima cãlãtorie;
3,05 Atenþie, se cântã!
4,30 Confesiuni (r);
5,20 Mesager.

TVR 2

6,00 Secretul Evei;
7,30 Aventurle lui Tintin:
Secretul lincornului;
9,15 Scott Pilgrim împotriva
tuturor;
11,05 Descendenþii;
13,00 Premiile Academiei
Europene de Film 2012;
14,35 Înmormântarea;
16,10 În timp;
18,00 Alvin ºi veveriþele:
Naufragiaþi;
19,30 Pe platourile de filmare;
20,00 Sucker Punch: Evadare
din realitate;
22,00 Urzeala tronurilor;
23,00 Tânãra adultã;
0,35 Epidemia: Pericol nevãzut;
2,20 Judecãtoarea.

HBO

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Copilul de aur (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Tânãr ºi neliniºtit;
15,00 Unul nu aude, celãlalt nu
vede;
17,00 ªtirile Pro TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Joc final;
22,30 ªtirile Pro Tv;
23,00 Dexter;
0,00 Las Fierbinþi (r);
1,00 România, te iubesc!;
1,45 ªtirile Pro TV;
3,15 Joc final (r).

PRO TV

ACASÃ
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 Batman: neînfricat ºi
cutezãtor;
11,30 Români de succes;
12,15 Zoom în 10;
12,30 Happy Hour;
14,30 Lumea ProCinema;
15,00 Acasã în bucãtãrie;
16,00 Meseriaºii;
17,00 La Bloc (r);
18,00 Smallville;
19,00 La Bloc;
20,00 Mortal Kombat;
21,00 Academia de Poliþie;
22,00 Stafiile din trecut;
0,15 Supernatural: Aventuri în
lumea întunericului;
1,15 CSI: Miami;
2,45 Operaþiunea de salvare;
1,00 Stai jos ºi taci din gurã!;
3,30 Stafiile trecutului (r);
5,00 Mortal Kombat (r).

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 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).

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA 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 Unghi invers;
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 Sora Betty;
1,10 Precizie fatalã;
3,00 Farmece.

DIVA UNIVERSAL

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 Baronii (r);
12,45 Taxi Driver (r);
13,45 Cuscrele (r);
14,45 Pastila Vouã (r);
15,15 O clipã de rãtãcire 2 (r);
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Conspiraþie la nivel înalt;
22,15 Aventuri la Bangkok;
0,15 Conspiraþie la nivel înalt (r);
2,15 Aventuri la Bangkok (r).

NAÞIONAL TV

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.
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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 parla-
mentare;
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 Prim-plan;
22,10 Moºtenirea;
0,15 Ora de business;
1,25 Filmoteca veselã;
2,00 Nocturne;
2,50 Interes general (r);
3,20 Oameni care au schimbat
lumea (r).

TVR 1

MARÞI - 16 aprilie

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 Pe aripile vieþii (I);
21,50 Videoclipuri muzicale;
22,00 Ora de ºtiri;
23,10 Povestiri ºi nuvele din
secolul al XIX-lea;
0,20 Soþia anarhistului;
2,25 Pe aripile vieþii (I) (r);
4,05 Eurobox;
4,30 Confesiuni (r).

TVR 2

6,00 În timp;
7,50 Alvin ºi veveriþele:
Naufragiaþi;
9,15 Spune cã nu-i aºa!;
10,50 Povestea delfinului;
12,40 Bãiatul cu apã rece;
14,10 John Carter;
16,20 Stealth – Pericol
invizibil;
18,20 Pãpuºile Muppet;
20,00 Contesa albã;
22,15 Diavolul din tine;
23,05 Riposta;
1,10 Bãiatul mãcelar;
3,00 Veteranul.

HBO

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Unul nu aude, celãlalt nu
vede (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Tânãr ºi neliniºtit;
15,00 Incidentul din Long
Island;
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 albert cel gras;
2,00 ªtirile Pro Tv (r);
3,30 Dupã 20 de ani (r);
4,30 Pariu cu viaþa (r);
5,30 Happy Hour (r).

PRO TV

ACASÃ
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)

8,00Acasã în bucãtãrie;
9,00 Batman: neînfricat ºi
cutezãtor (r);
10,00 Teleshopping;
10,30 Batman: neînfricat ºi
cutezãtor;
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
4: Fraierii;
1,00 CSI: Miami;
2,30 Operaþiunea de salvare
(r);
3,15 Rãzbunarea fraierilor 4:
Fraierii (r);

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 Observator;

17,00 Acces direct;

19,00 Observator;

20,00 Observator special;

20,30 Rãzboiul lui Connors;

22,30 Un show  pãcãtos;

1,00 Observator (r);

2,00 Rãzboul lui Connors (r);

3,45Acces direct (r).

ANTENA 1

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).

B1 TV

PRIMA TV
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 Boxând cu umbra;

3,00 Focus (r);

4,00 Trãdaþi în dragoste;

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 Încredere oarbã;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Anatomia lui Grey;
21,00 Totul despre Adam;
23,10 Omul fãrã chip;
1,40 Mercy;
3,00 Farmece.

DIVA UNIVERSAL

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 Teroare în Red Hill;
3,15 Albumul Naþional (r);
5,00 Culoarea fericirii (r).

NAÞIONAL TV

TVR 1

MIERCURI - 17 aprilie

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;
20,10 Pe aripile vieþii (II);
22,00 Ora de ºtiri;
23,10 Povestiri ºi nuvele din
secolul al XIX-lea;
0,20 Soþia anarhistului;
2,25 Pe aripile vieþii (II) (r);
4,05 Eurobox;
4,30 Confesiuni (r);
5,20 Mesager.

TVR 2

7,00 ªtirile  PRO TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Incidentul din Long
Island (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Tânãr ºi neliniºtit;
15,00 Asediaþi la domiciliu;
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 Albert cel gras (r);
4,00 Spitalul de demenþã (r).

PRO TV

ACASÃ
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 Pãcatele tatãlui;
0,30 Operaþiunea de salvare;
1,30 Stai jos ºi taci din gurã!;
2,00 Jocuri de moroc (r);
4,00 Mortal Kombat (r).

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 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).

ANTENA 1

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).

B1 TV

PRIMA TV
8,00 Focus monden;

8,30 Totul  despre mame;

9,00  Teleshopping ;

9,30 Asasin în uniformã;

11,30  Teleshopping;

11,45  Frumoasa Ceci ;

13,00  Teleshopping;

13,30  Iub i r i  secrete ( r ) ;

14,30  Teleshopping;

15,00  Dragul  de Raymond;

15,30 Totul  despre mame;

16,00  Ci reaºa de pe tor t

( r ) ;

17,00  Trãsni þ i i  ( r ) ;

18,00  Focus 18;

19,00  Focus Sport ;

19,30  Iubir i  secrete;

20,30 Cronica cârcotaºi lor;

22,15  Trãsni þ i i ;

23,00  Gazeta de perete;

23,30  Focus monden;

0,00   Dragul  de Raymond

( r ) ;

0,30 Asasin în uni formã (r) ;

3,00  Focus ( r ) ;

4,00  Trãdaþ i  în dragoste

( r ) ;

5,00  Trãsni þ i i  ( 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 Viaþa dublã a lui Eleanor
Kendall;
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 Cu duºmanul la altar;
1,00 În strãinãtate;
3,00 Farmece.

DIVA UNIVERSAL

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).

NAÞIONAL TV

6,00 John Carter;
8,10 Stealth-Pericol invizibil;
10,10 Pãpuºile Muppet;
11,55 Contesa albã;
14,10 Scooby Doo! Muzica
vampirului;
15,30 Moneyball: arta de a
învinge;
17,40 Saga Amurg: Zori de zi –
Partea I;
19,35 Jimmy ºi Hope;
20,00 Descendenþii;
21,55 Casa minciunilor;
22,35 Fetele;
23,00 Urzeala tronurilor,
0,00 Destinaþie finalã 5;
1,30 Un copil frumos.

HBO

7,00 Telejurnal;
9,00 Legendele palatului: Negusto-
rul 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 Poruncile;
0,15 Ora de business (r);
0,55 Cine a scris Noul Testament?;
1,50 Nocturne (r);
2,40 Interes generals (r);
3,05 Lumea modei (r),
3,15 Sport (r).
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala a Finantelor Publi-
ce Dolj - Administraþia Finanþelor Publice a mu-
nicipiului Craiova organizeazã licitaþii publice
în condiþiile precizate de O.G.nr.92/ 2003 rep.
privind Codul de procedurã fiscalã cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare, la sediul A.F.P.M.
- Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam.
206 pentru debitorii: 1. SC DSO DESIGN  SRL,
Craiova, str. Eroilor, nr. 101, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscala 15434130 in data de 23.04.2013,
ora 10.00, pentru vanzarea bunului: centrala
termica murala Eolo 24 kw- Immergas Italia, pret
pornire licitatie 240 lei. Amplasare: sediul so-
cietatii. 2. SC OLTENIA MAGAZIN SRL Craio-
va, Cl. Bucuresti, bl. 10A, sc.1, ap. 18, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 18001114, in data
de 23.04.2013, ora 13.00, pentru vanzarea bu-
nului: laborator foto developare film si fotogra-
fii Master Lab+740, pret pornire licitatie 4.560
lei. Amplasare: Craiova, str Brestei, nr. 566. 3.
SC ADAPIS SRL Craiova, str Calarasi, nr. 32,
jud. Dolj, cod identificare fiscala 16955063 in
data de 23.04.2013, ora 15.00, pentru vanzarea
bunului: autoturism DAEWOO CIELO nr. inma-
triculare DJ-07-KIO, an fabricatie 1996, pret
pornire licitatie 2.600 lei. Amplasare: sediul so-
cietatii. 4. SC SEGER IMPEX SRL, Craiova,
str. George Enescu, bl. A5, sc. 1, ap. 2, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 8232677 in data
de 24.04.2013, ora 10.00, pentru vanzarea bu-
nurilor: casa de marcat Oliveti-CRf4050, pret
pornire licitatie 120 lei; masina de surfilat Ri-
moldi-329, pret pornire licitatie 405 lei, masina
cusut Union Special-52800 SBN, pret pornire
licitatie 735 lei; masa de calcat aspiranta SAC-
CARDI, pret pornire licitatie 550 lei; masina cu-
sut Fomax-KDD5570 – 2buc, pret pornire lici-
tatie 275 lei/buc. Amplasare: Craiova, str. Nufa-
rului, nr. 21. 5. SC GRINIV  COMGEN SRL,
Craiova, str. Pelendava, nr. 1, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 9752732 in data de
24.04.2013, ora 13.00, pentru vanzarea bunuri-
lor: autoutilitara Dacia – D4815X/PICK UP 1,9D
4X4, an fabricatie 2002, nr inmatriculare DJ-44-
NAE, pret pornire licitatie 4.200 lei; autoturism
Daewoo-TF19V CIELO EXECUTIVE, an fabri-
catie 2003, nr. inmatriculare DJ-46-NAE, pret
pornire licitatie 6.500 lei; tractor U650M, an fa-
bricatie 1984, nr. inmatriculare DJ-62-NAE, pret
pornire licitatie 11.700 lei. Amplasare: sediul so-
cietatii. 6. SC OPTIMUS TRICOT SRL, Craio-
va, str. Gheorghe  Doja, nr. 66, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 29028670 in data de
24.04.2013, ora 15.00, pentru vanzarea bunu-
lui: calculator INTEL CORE (TM)13 CPU540 –
3,07 Ghz, HDD1 TB, memorie RAM DDR3: 4GB,
placa video, DVD-WRITER – functional, pret
pornire licitatie 1.210 lei. Amplasare: Craiova,
str. Teilor, nr. 29. 7. SC RBM  ALTERNATIVE
SRL, Craiova, cart. Valea Rosie, bl. C7, sc. 2,

ap. 28, jud. Dolj, cod identificare fiscala
17604885 in data de 25.04.2013, ora 10.00, pen-
tru vanzarea bunurilor: aparat foto digital Ca-
non E OS 400D, pret pornire licitatie 670 lei;
ghilotina electrica 450V,  pret pornire licitatie
1.970 lei, laptop HP-COMPAQ6730s, pret por-
nire licitatie 520 lei. Amplasare: Craiova, str. In-
fratirii, nr. 3, bl. C16B, sc. 1, ap. 1. 8. SC MOA-
RA MALU MARE SRL, loc. Ghindeni, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 27225480 in data de
25.04.2013, ora 13.00, pentru vanzarea bunuri-
lor: cupa CL K4 PF2500MM, pret pornire licita-
tie 8.755 lei; sonda 2MI,  pret pornire licitatie
760 lei; confectii metalice, pret pornire licitatii
2.370 lei; moara cu ciocanele MCD 7,5, pret
pornire licitatie 5.000 lei; cultivator plante CF8,
pret pornire licitatie 13.630 lei; autoturism Da-
cia Logan, an fabricatie 2007, nr. inmatriculare
AR-41-ABY, pret pornire licitatie 12.300 lei; au-
toturism Dacia Logan, an fabricatie 2007, nr.
inmatriculare AR-44-ABY, pret pornire licitatie
12.500 lei. Amplasare: sediul societatii. 9. SC
ARGUS FUL SRL,  Craiova, str. Romain Rol-
land, nr. 6, jud. Dolj, cod identificare fiscala
2325858 in data de 25.04.2013, ora 15.00, pen-
tru vanzarea spatiului comercial cu nr. cadas-
tral 3608/1 intabulat in CF41666, situat in Cra-
iova, str. A. I. Cuza, nr. 52, bl. 14A, sc. 1, parter,
Su=158,38 mp, Sd=203,80mp, pret pornire lici-
tatie 681.100 lei. 10. SC AGEPED SRL, Craio-
va, str. Toporasi, nr. 25, bl. 312, sc. 1, ap. 6,
jud. Dolj, cod identificare fiscala 16011847 in
data de 26.04.2013, ora 10.00, pentru vanzarea
bunurilor: constructie usoara – spatiu comer-
cial fast food situat pe terenul aflat in proprieta-
tea Primariei Craiova in zona 1 Mai, langa Spi-
talul nr. 1, supf. construita 30 mp, pret pornire
licitatie 21.000 lei; teren intravilan 481 mp, nr.
cad 207379, CF 207379, inclusiv 83 mp supra-
fata indiviza, cale acces CF207554,situat in Cra-
iova,str. Dimitrie Cantemir, nr. 36, T27, P2, zona
ANL Parc, pret pornire licitatie 90.800 lei, pro-
prietatea dlui Grigore Pompinel-Marian ipote-
cat in favoarea AFPM – Craiova. Mentionam
ca terenul este ocupat de o constructie tip vila
cu regim de inaltime P+E neterminata si nein-
tabulata. 11. SC INCUBATOIO FERRINI SRL,
Pielesti, Calea Bucuresti, nr. 136/1, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 27281692 in data de
26.04.2013, ora 13.00, pentru vanzarea bunuri-
lor: instalatie alimentare cu furaje si apa pentru
pui gaina- 2 buc, pret pornire licitatie 1.240 lei/
buc; cuva furaje, pret pornire licitatie 240 lei;
butelie tip petrom 6 buc, pret pornire licitatie 35
lei/buc; generator caldura BIEMMEDUE-SE160,
pret pornire licitatie 140 lei; arzator – 10 buc,
prêt pornire licitatie 25 lei/buc; aeroterma tip
GP25, pret pornire licitatie 80 lei. Amplasare:
sediul societatii. 12. SC VERAI CABLE SRL,
Craiova, str. C. Argetoianu, nr. 30, bl. 66, sc. 1,

ap. 11, jud. Dolj, cod identificare fiscala
22353836 in data de 29.04.2013, ora 11.00, pen-
tru vanzarea bunului: autoturism Dacia, tip
Break 1310CLI, nr. inmatriculare BV-67-UTI, an
fabricatie 2000, pret pornire licitatie 2.375 lei.
Amplasare: Aleea 2 Garlesti, Bordei, Craiova.
Preþurile nu includ TVA. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã
înºtiinþeze despre aceasta A.F.P.M-Craiova îna-
inte de datele stabilite pentru vânzare, mentio-
nate mai sus.  Invitãm pe cei interesaþi in cum-
pãrarea bunurilor sã se prezinte la termenele
de vânzare, la locul fixat în acest scop ºi sã
depunã cu cel puþin o zi înainte de data licita-
þiei urmãtoarele documente: oferta de  cumpã-
rare; dovada plaþii taxei de participare sau a
constituirii garanþiei sub forma scrisorii de ga-
ranþie bancarã,taxa de participare reprezintã
10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi se plã-
teºte în lei, în contul IBAN RO32TREZ
291.50.67XXX005065, cod fiscal 4416952 des-
chis la Trezoreria A.F.P.M.-Craiova; împuterni-
cirea persoanei care-l reprezintã pe ofertant;
pentru persoanele juridice de naþionalitate ro-
mânã, copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de ORC; pentru persoanele juridi-
ce strãine, actul de înmatriculare tradus in lim-
ba românã; pentru persoanele fizice strãine,
copie de pe paºaport; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dova-
da emisã de organele fiscale cã nu au obligaþii
fiscale restante faþã de acestea (Consiliul Lo-
cal ºi Administraþia Financiarã în raza cãrora
se aflã domiciliul sau sediul ofertantului), ur-
mând  sã se prezinte la datele stabilite pentru
vânzare si la locul fixat in acest scop. Împotri-
va  prezentului înscris, cel interesat  poate in-
troduce contestaþie la instanþa judecãtoreascã
competentã în termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cunoºtiinþã, în conformitate
cu prevederile art.172-173 din OG nr. 92/2003,
republicatã cu modificãrile si completãrile ulte-
rioare. Licitaþia începe de la cel mai mare preþ
din ofertele de cumpãrare scrise, dacã acesta
este superior preþului de pornire la licitaþie, iar
in caz contrar va începe de la acest din urmã
preþ. Adjudecarea se face în favoarea partici-
pantului care a oferit cel mai mare preþ, dar nu
mai puþin decât preþul de pornire. Taxa de par-
ticipare nu se restituie ofertanþilor care nu s-au
prezentat la licitaþie, celui care a refuzat înche-
ierea procesului-verbal de adjudecare, precum
ºi adjudecatarului care nu a platit preþul. Potivit
dispozitiilor art.9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/
2003,rep,cu modificarile si completarile ulterioa-
re, cand urmeaza sa se ia masuri de executare
silita, nu este obligatorie audierea contribuabi-
lului. Pentru informatii suplimentare va puteþi
adresa A.F.P.M.-Craiova, str. Mitropolit Firmi-
lian, nr. 2, cam. 206 sau la tel.: 0251/ 402.207.
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SPITALUL CLINIC CF CRAIOVA, str. ªTIRBEI
VODÃ, nr. 6, judeþul Dolj, telefon: 0251/
532.436, organizeazã licitaþie publicã deschi-
sã marþi 16.04.2013, ora 12.00 pentru închi-
rierea spaþiului în suprafaþã de 304 mp situat
în imobilul din Craiova, str. ªtirbei Vodã, nr. 2
pentru activitãþi medicale sau conexe actului
medical ºi spaþul în suprafaþã de 43.21 mp
situat în cadrul imobilului Dispensar Staþie CF
Rm. Vâlcea, str. Mr. V. Popescu nr. 2 bis. Do-
cumentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea
ofertei poate fi ridicatã de la sediul Spitalului
(Secretariat) în intervalul 12-15.04.2013. Ofer-
tele se vor depune pânã la data de 16.04.2013,
ora 10.00 ºi se vor deschide la acelaºi sediu
în data de marþi 16.04.2013, ora 12.00.
Administratorul unic al  Societatii Cooperati-
ve Mestesugaresti Prod Roman SCM Craio-
va, convoaca pentru data de  26.04.2013, ora
12.00 in Craiova, str. Traian Lalescu bl. H25,
adunare generala  ordinara cu urmatoarea
ordine de zi: 1. Raport privind activitatea eco-
nomico-sociala desfasurata in anul 2012. 2.
Raport privind realizarea BVC pe anul 2012.
3. Contul de profit si pierderi si repartizarea
profitului net pe anul 2012. 4. Raportul pri-
vind modul de indeplinire de administrator a
obligatiilor ce i-au revenit din contractul de
administrare si criterile de performanta stabi-
lite   5. Raportul cenzorului. 6. Raportul repre-
zentantului cu probleme sociale. 7. Aproba-
rea  schimbarii  sediului  social. si infiintarea
unui punct de lucru. 8. Aprobarea BVC-ului
pe anul 2013. 9. Aprobarea criteriilor de per-
formanta (anexele 1,2 si 3) la contractul de
administrare. 10. Adoptarea hotaririi referitoa-
re la clauzele generale privind raporturile de
munca, precum si a sistemului de salarizare
conform Hotaririi UNCOM-UCECOM nr. 11/
2006 pentru anul 2013.11. Alegerea adminis-
tratorului, cenzorului, supleantului si reprezen-
tantului cu probleme sociale. 12. Aprobarea
actualizarii actului constitutiv si statutului so-
cietatii.13. Diverse.
Titular SC MAICAN AGRO PROD SRL, cu
sediul in Craiova, strada GH. DONICI, nr. 1,
judetul Dolj, anunta elaborarea primei ver-
siuni a planului: P.U.Z. EXTINDERE INTRA-
VILAN PENTRU CONSTRUIRE PARC FO-
TOVOLTAIC - T63, P2, SAT PESOI, COMU-
NA PLESOI, JUDETUL DOLJ si declansa-
rea etapei de incadrare pentru obtinerea avi-
zului de mediu. Consultarea primei versi-
uni a planului se poate realiza la sediul
ARPM Craiova, strada Petru Rares, nr.1,
Craiova, judetul Dolj si la sediul titularului
din Craiova, strada GH. DONICI, nr. 1, ju-
detul Dolj. Comentariile si sugestiile  se vor
transmite in scris la sediul ARPM Craiova
in termen de 18 zile calendaristice.

SC ROMTEAM PROD SRL, titular al pro-
iectului CONSTRUIRE SILOZ CEREALE
propus a fi amplasat în comuna Moþãþei,
sat Moþãþei Garã, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj,
în cadrul procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului ºi de evaluare adec-
vatã pentru proiectul CONSTRUIRE SILOZ
CEREALE propus a fi amplasat comuna
Moþãþei, sat Moþãþei Garã, judeþul Dolj: pro-
iectul nu se supune evaluãrii impactului
asupra mediului ºi nu se supune evaluãrii
adecvate. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivul care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de L-V, între orele 9-16 ºi V
ora 9-14, ºi la urmãtoarea adresã de inter-
net http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului anunþ.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!

CERERI SERVICIU
Solicit angajare, secre-
tariat, administraþie. Te-
lefon: 0763/17.23.63.
CONDUCÃTOR auto
B,C,E, atestat marfã
ADR, card, 54,5 ani, soli-
cit angajarea. Telefon:
0742/522.763, 0720/
166.857.
Absolvent al Facultãþii de
Ingineria Mediului în Hor-
ticulturã, cu experienþã în
domeniul vânzãrii de
materiale de construcþii,
caut loc de muncã în
aceste domenii. Telefon:
0351/802.028.
Caut de lucru ca menaje-
rã. Telefon: 0720/799.847;
0751/911.417.
Persoanã serioasã,
nefumãtoare, doresc
sã îngrijesc copil (me-
naj) sau bãtrâni. Tele-
fon: 0771/563.087.
Doamnã serioasã caut
de lucru ca menajerã.
Telefon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut restaurator mobi-
lã veche lemn masiv.
Telefon: 0745/602.422.
Angajãm frizeriþã – coafe-
zã. Telefon: 0754/533.807.

Caut femeie internã pen-
tru ajutor gospodãrie.
Telefon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi croi-
torie la comandã anga-
jeazã modelieri cu ex-
perienþã. Telefon: 0760/
652.522.
Caut femeie îngrijire bã-
trânã intern. Telefon:
0729/951.222.

CURSURI
A.C.C.E.S. OLTENIA
organizeazã cursuri:
Tehnician Topo Cadas-
tru, Asfaltator, Con-
structor drumuri ºi po-
duri, Formator, Inspec-
tor resurse umane,
Asistent relaþii publice
ºi comunicare, Conta-
bil, Agent comercial,
Mãcelar, Peisagist-flori-
cultor, Manager Pro-
iect, Auditor în dome-
niul calitãþii, Expert
achiziþii publice, plata în
rate. Strada “Sãrarilor”
nr. 31 (incinta 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. Te-
lefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Meditez matematicã ori-
ce nivel. Telefon: 0726/
522.670.

PRESTÃRI SERVICII
RAIKKO ROOF VINDE
ÞIGLÃ METALICÃ LA
PREÞ DE PRODUCÃ-
TOR, 5,5 EURO/MP.
MONTÃM ÞIGLÃ ME-
TALICÃ. TIP LINDAB,
JGHEABURI ªI BUR-
LANE REPARAÞII ACO-
PERIªURI + PLACÃRI
POLISTIREN, DUL-
GHERIE. OFERIM CER-
TIFICAT DE GARANÞIE,
PREÞ AVANTAJOS.
EXECUTÃM ORICE FEL
DE LUCRÃRI LA CASE.
DISCOUNT 10%.TELE-
FON: 0740/519.461;
0762/014.352.
Confecþionãm rame ºi
stupi. Telefon: 0728/
571.069.
EXECUTÃM dulgherii,
învelitor toate tipurile de
tablã, curãþãm jgheaburi
ºi reparãm. Telefon:
0748/417.501.
Înfiinþare societãþi ºi aso-
ciaþii. Telefon: 0761/
633.118; 0766/000.580.
Servicii de vidanjare. Te-
lefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase + al-
bumuri 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,
mobilã, tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular, vând garsoni-
erã – Brazdã, bloc G5,
etaj 6, Preþ 95.000 lei.
Telefon: 0760/791.256.
Vând camerã cãmin
Bariera Vâlcii (SPIACT).
Telefon: 0251/328.244;
0760/884.433.
Vând urgent locuinþã
Craiova, preþ 30.000
euro, preþ negociabil. Te-
lefon: 0771/579.669.
Vând camerã cãmin îm-
bunãtãþitã, parchet,
geam termopan, izolaþie
interioarã. Preþ 62.000 lei.
Telefon: 0743/120.446.
URGENT VÂND GAR-
SONIERÃ PARTER,
FILIAªI. TELEFON:
0764/225.615.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃ-
NEªTI-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 3 ca-
mere, Slatina, zona
ACR, parter, cu toate
dotãrile, preþ negociabil.
Telefon: 0762/620.432.
Vând apartament 4 ca-
mere decomandate.
Zonã centralã (Ciufulici).
Telefon: 0351/809.765.
Vând apartament 4 ca-
mere, Lãpuº sau
schimb cu o casã lân-
gã Craiova. Telefon:
0766/483.542.
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DIRECTIA SILVICA DOLJ cu sediul in str. Iancu Jianu nr. 19, organizeaza licitatii publi-
ce deschise, pentru:

- vanzarea masei lemnoase pe picior;
 Volumul oferit :

               -    DM  =                9118  mc
                -    DT   =                139  mc
                -     FA  =                 537  mc
                 -    Cvercinee =      2538  mc
                 -    Rasinoase =            0  mc
                   TOTAL         =    12332 mc
- vanzarea masei lemnoase fasonate;

 Volumul oferit:
               -    DM  =                 1770  mc
                -    DT   =                 671  mc
                -     FA  =                     0  mc
                 -    Cvercinee =      2513  mc
                 -    Rasinoase =           0  mc
                   TOTAL         =    4954  mc
Licitatiile se vor organiza la sediul directiei in data de 22.04.2013, incepand cu ora 10.00.
Licitatiile se vor desfasura conform prevederilor Regulamentului de vinzare a masei lem-

noase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat
de RNP-Romsilva, aprobat prin OM nr: 1898/11.11.2010.

Masa lemnoasa care nu se vinde in urma organizarii si desfasurarii licitatiilor din data de
22.04.2013 se ofera la negociere in aceiasi zi.

Pentru a participa la negociere persoanele juridice trebuie sa indeplineasca aceleasi condi-
tii de participare specifice licitatiei.

Preselectia se va tine in data de 17.04.2013
Oferta se va face prin strigare directa.
Listele cuprinzand volumul de masa lemnoasa, pot fi consultate pe site-ul RNP –

Romsilva: www.rosilva.ro.
Nu pot participa la licitatii agentii economici care nu au achitat obligatiile financiare

fata de Directia Silvica Dolj, sau alte directii silvice din tara, sau nu au respectat prevederile
contractelor incheiate anterior.

Relatii la telefonul 0251/421363 sau fax 0251/597059, intre orele 09.00 – 16.00.

CASE
Vând sau schimb casã
parter + etaj comuna
Pleniþa, pretabil firmã
cu apartament Craiova
sau Bucureºti. Ofer di-
ferenþa. Telefon: 0741/
178.132.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi
curte 38 ari, în Þigleºti,
Valea Stanciului. Telefon:
0721/502.003.
Vând proprietate Câr-
cea-Viaduct, locaþie de-
osebitã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând casã cu etaj, cu
600 mp teren intravilan
plus 6,5 ha teren extra-
vilan, Sãrbãtoarea – Bu-
covãþ, 85.000 euro ne-
gociabil. Telefon: 0744/
197.224.
Vilã Braniºte Mãnãstire.
Telefon: 0762/638.632.
La 8 km de Craiova,
vând casã 6 camere cu
puþ american ºi 4000
mp, pomi, în Livezi,
com. Podari. Telefon:
0251/522.579.
Vând casã Gherceºti.
4300 m2, pomi fructiferi,
viþã-de-vie. Telefon:
0768/710.866.

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.
Schimb casa D+P 6 ca-
mere 2 holuri, 2 bãi, piv-
niþã teren 1300 mp utili-
tãþi schimb cu 2 aparta-
mente. Telefon: 0761/
824.947.
PARTICULAR, VÂND
CASÃ “REGALÃ” SU-
PERBÃ ÎN COMUNA
DIOªTI, 3 CAMERE ªI
DEPENDINÞE: BUCÃ-
TÃRIE, BECI, MAGA-
ZIE, GARAJ, PÃTUL,
CURTE 3400 MP, FÂN-
TÂNÃ ÎN CURTE, APÃ
CURENTÃ, LA STRA-
DÃ, LA 100 M DE DN
65 CRAIOVA – CARA-
CAL. PREÞ NEGOCIA-
BIL. TELEFON: 0722/
33.66.34.
Vând casã cu 5 came-
re, baie, bucãtãrie, de-
pendinþe, Bãile Olãneºti,
45.000 euro, negociabil.
Telefon 0725/505.440.
D+P, 6 camere, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300 mp
anexe (3 camere cãrã-
midã). Telefon: 0761/
824.947.

Vând în comuna Pleni-
þa, Dolj douã case cu
câte douã camere fieca-
re, cu antreu ºi beci,
mobilate ºi cu tot inven-
tarul gospodãresc pentru
douã familii, apã, canal,
baie, situate lângã spita-
lul Pleniþa. Preþ total
40.000 lei. Telefon: 0230/
561.168.
Casã 4 camere, bucã-
tãrie, baie, beci, supra-
faþã 108 mp, teren 275
mp, gaze, apã, încãlzi-
re centralã, Aleea 6
Brestei. Telefon: 0725/
505.424.
Ofertã promoþionalã –
casã 2008 Bariera Vâl-
cii, strada Ramuri 62 –
60.000 euro. Telefon:
0786/982.529.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 ca-
mere, baie cu boiler
electric, curte mare ºi
grãdinã) – 1.300 mp
(suprafaþã construitã:
600 mp). Preþ: 35.000
lei, negociabil. Telefon:
0760/295.905.

TERENURI
Vând 2 ha pãdure comu-
na Borãscu, judeþul Gorj.
Telefon: 0723/693.646.

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”,
împrejmuit, lângã pãdu-
re, toate utilitãþile instala-
te. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
VÂND teren agricol co-
masat. Relaþii telefon:
0728/048.066.
Vând teren intravilan,
3500 mp, situat în Po-
poveni, cu 23 m deschi-
dere la strada principalã,
cu toate facilitãþle ºi în
condiþii avantajoase. Te-
lefon: 0723/546.694.
Vând teren Albeºti, intra-
vilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 0743/088.899.
Vând teren intravilan 400
mp situat în Segarcea,
strada “Unirii” nr. 29F (în
spatele liceului), cadastru
ºi 3300 mp vie (parþial
defriºatã) situatã pe linia
mare în plai. Telefon:
0251/428.415.
Vând 4000 m2  + vie ºi
pomi fructiferi + casã
bãtrâneascã pentru de-
molare, cu cadastru fã-
cut la 11 km de Craiova
– intravilan. Cedez 4200
m2  tren extravilan – pen-
tru reparaþii casã. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând teren 500 mp, “Lac
Avioane”. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
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 fa-
cilitãþile preþ convenabil.
Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.

Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªim-
nicu de Sus (600 mp de
Lacul Tanchiºtilor), ne-
gociabil. Telefon: 0351/
170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Opel Astra Cara-
van, benzinã, 2001,
4.000 euro negociabil.
Tel. 0744.197.224.
Vând Volkswagen Golf
VI culoare alb, an fabri-
caþie 2010, km 10.000,
preþ 8.500 euro. Telefon:
0744/391.195; 0351/
429.196.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005, preþ
negociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatricula-
tã în Bulgaria, stare de
funcþionare, 700 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0769/
682.917.
Pontiac Transporter 2,3
cm, benzinã, fabricaþie
93, în stare de funcþio-
nare, nerulatã în þarã –
550 euro, negociabil. Te-
lefon. 0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsu-
bishi Colt, an fabrica-
þie 2006, înmatriculat
România, 93000 km,
full option, preþ 3950
euro, negociabil. Tele-
fon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra
1.4, anul 1996, 70.000
km reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Telefon:
s0767/116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând þiglã – Jimbolia ºi
cãrãmidã. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Vând mobilier aparta-
ment: dormitor (pat ma-
trimonial, douã noptiere,
ºifonier trei uºi, comodã,
oglindã), douã camere
tineret, mobilier bucãtã-
rie, bibliotecã, canapea
trei piese. Stare bunã,
preþ negociabil. Telefon:
0745/780.055.
ÞEVI irigat, aparat sudu-
rã special, platformã
stupi neînmatriculatã, vin
roºu de þarã foarte bun,
þuicã. Telefon: 0732/
012.505, 0749/012.505.
Vând þuicã de 50 de gra-
de, 15 lei/L. Telefon:
0745/751.558.
Vând jaluzele verticale
pentru sufragerie, culoa-
re portocaliu, preþ foarte
bun. Telefon: 0744/
325.836; 0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând frigider Electrostar,
combinã muzicalã CMS
205, piese Dacia noi, piei
bovinã argãsite, calcula-
tor instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând faianþã micã albã
– faianþã micã roz, ne-
gociabil. Telefon: 0770/
334.168.
Vând maºinã de spãlat,
televizor color, frigider
clasa A. Telefon: 0742/
884.839; 0351/463.661.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MARMU-
RÃ. TELEFON: 0731/
989.215; 0251/425.651.
Vând butelii aragaz pen-
tru voiaj, arcuri spirale
pentru suspensii dublurã
la Mercedes 190D, de
epocã. Telefon: 0251/
598.518.
Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
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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

Vând masã lemn ma-
siv – ext.12 persoane,
fotolii sculptate gen jilþ;
dozator bere + tub CO2,
frigidere, scaun ergono-
mic, balanþã Berkel,
cuier pom, aparat tele-
fon-fax. Telefon: 0746/
660.001.
Vând cadru metallic pen-
tru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, chiu-
vetã cu picior (ciupercã),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând set 16 piese pen-
tru gãtit etajat, econo-
mic, rapid, fãrã ulei. Ca-
dou nuntã deosebit. Te-
lefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând grâu nou, comu-
na Terpeziþa, 1 leu/kg.
Telefon: 0760/191.641.
Butelii aragaz, douã fo-
curi pentru voiaj. Arcuri
spirale suspensii autotu-
rism Mercedes 190D,
1966. Telefon: 0251/
598.518.
Vând canistrã aluminiu
20 litri, ansamblu ax vo-
lan cu pedaliere ºi con-
tact cu cheie Dacia 1310
nou, arzãtor încãlzire la
gaze sau butelie, arzã-
toare gaze sobã, reduc-
tor tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.

Vând covor persan 3,5/
2,5 grena – 60 lei; pãlã-
rie fetru nr. 55 nouã – 60
lei; telefon fix cu numere
– 25 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând 2 locuri de veci,
Cimitir Sineasca. Tele-
fon: 0351/447.472;
0764/060.657.
Vând tablou, îngeri,
sfinþi, înrãmat, tablou
picturã peisaj pãdure.
Preþ 25-40 lei. Telefon:
0767/049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Te-
lefon: 0757/624.843.
Vând bibliotecã, pat, ser-
vantã, canapea, ºifonier,
vitrinã, bufet, aspirator.
Telefon: 0351/410.939.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4
gãuri pt. Opel Astra F
Caravan, montate cau-
ciucuri de iarnã mãrimea
175/65R 14. Preþ 100
lei/buc. Telefon: 0767/
517.023.
Vând radio, oglindã in-
terior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan ºi
2 oglinzi exterioare, 1 in-
terior pt. Dacia 1300.
Preþ negociabil. Telefon:
0767/517.023.

Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, ta-
câmuri, frigider. Telefon:
0724/512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burghierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini ouã-
toare. Telefon: 0251/
285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
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, negociabil. Telefon:
0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50
vedre nouã – douã uºi
cu toc noi pentru casã,
cilindru de cupru cu þea-
vã ºi butoi galvanizat
pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.

Vând pãtuþ copil, toc
cu ferestre 3  canate
lemn, uºã apartament
din lemn. Telefon:
0251/410.573.
Vând avantajos ºifoni-
er, vitrinã, maºini de cu-
sut, covoare, încãlzitor
pe gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele.
Telefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic
ºi pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervu-
rat tablã, barã inox rotun-
dã, diametru 38 mm ºi
lungã de 300 mm. Tele-
fon: 0351/800.654.
Vând capotã motor Da-
cia 1100 nouã. Telefon:
0721/995.405.
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, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã
jubiliarã argint 25 gr, Ca-
rol I 1881, 300 euro. Te-
lefon: 0761/355.869.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Telefon:
0761/270.365.

Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze, mar-
ca Anca – Pocket – Ita-
lia, în funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, 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 plu-
titor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2
m, tãblii nou – nouþ, sal-
tea, alain delone 42-44-
46 bãrbat- fermoar- nas-
turi-tineret, excepþional.
Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deo-
sebite. Telefon: 0741/
772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider 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
foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþio-
nare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã
12 cm lãþime, izolare hi-
dro la bãi, balcoane,
subsoluri. Telefon: 0746/
152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, 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 sal-
câm, cãruþ curte cu
douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte cãrþi
tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidro-
for pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Te-
lefon: 0752/166.330.

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
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Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

Vând flori de camerã,
balcon, în ghiveci ºi rã-
sad de muºcate cu floa-
re bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2
camere parter- etaj 2 cu
balcon. Telefon: 0760/
548.459.

GARSONIERE
Vând camerã cãmin
Craioviþa Nouã. Telefon:
0736/429.876;  0758/
937.083.
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr polizor mic
pentru ascuþit lucruri
fine, poate sã fie ºi cu
motor de maºinã de
spãlat. Telefon: 0766/
304.708.
Cumpãr convenabil
baterie maºinã 12V x
55 AH, ROMBAT sau
MONBAT. Telefon:
0722/382.970.
Cumpãr tablou mare
peste 1,5 m, CAR CU
BOI sau altul mai mare
ºi mai frumos. Telefon:
0766/304.708.
CUMPÃR SPAÞIU CO-
MERCIAL 70-80 MP. TE-
LEFON: 0729/033.903.
Cumpãr dormitor sculp-
tat, canapea, fotolii mã-
suþã hol. Telefon: 0761/
824.947.
Caut cumpãrãtor sau in-
vestitor pentru o micro-
fermã de flori: trandafiri,
zambile, frezii ºi pepini-
erã pomi fructiferi, cul-
turã de cãpºuni în sere
sau solarii. Telefon:
0351/430.880.

Caut  beneficiar pentru
închiriere sau transport
de mãrfuri diverse din
judeþ sau þarã. Posed
Dacia papuc cu 2 locuri.
Telefon: 0351/430.880.
Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri, icoa-
ne, cãrþi poºtale, medalii,
argintãrii, sãbii, obiecte
regaliste, acte, antichitãþi.
Telefon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

PARTICULAR închiriez
garsonierã modernã,
complet utilatã, A. I.
Cuza vis-a-vis de Mc.
Donald’s, 200 Euro. Te-
lefon: 0740/008.922,
0767/557.158. 
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. Tele-
fon: 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 bi-
lateral, pretabil firmã.
Telefon: 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 gaz-
dã condiþii bloc. Tele-
fon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gaz-
dã, condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau în-
chiriez pe termen lung
apartament ultracen-
tral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termi-
cã, tot confortul, 250
euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Te-
lefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gazdã,
la bloc, lângã Medicinã.
Telefon: 0770/300.327.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsuma-
tor de bãuturi alcoolice,
caut camerã cu chirie,
preferabil la casã, zona
Brestei. Preþ convenabil.
Telefon: 0740/895.691.
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
MATRIMONIALE
PENSIONAR vârsta a
III-a caut doamnã vârstã
apropiatã pentru a unii
singurãtatea. Telefon:
0784/018.383.
Intelectual craiovean cu
vilã, pensionar, sãnãtos,
altruist, caut partenerã
compatibilã. Telefon:
0251/458.192.
Salariat, 50 de ani, nefu-
mãtor, neconsumator de
bãuturi alcoolice, caut
doamnã serioasã, fãrã obli-
gaþii, apropiatã de vârstã.
Telefon: 0740/895.691.
Alexandru, pensionar,
vãduv, doresc doamnã
vãduvã, vârstã 70-71 ani.
Telefon: 0784/984.085.

Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã
copii. Telefon: 0747/
072.472.

DIVERSE
Urmaºii familiei Ioanin
din comuna Maglavit sã
sune la 0721/995.405
pentru recuperare teren
agricol.
MEDICINÃ TRADIÞI-
ONALÃ CHINEZÃ!
Tratament: de pre-
venþie, curativ ºi de
completare a defici-
tului în organism cu
produse S.N.B.A.
Aparaturã medicalã
pentru familie. Tele-
fon: 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
pensionar, doresc, con-
tra retribuþie, doamnã
pentru companie ºi
îngrijire. Telefon: 0351/
446.735, între orele
12.00 – 17.00.

Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

PIERDERI
Pierdut borsetã cu docu-
mente pe numele Covei
Horea. Gãsitorului ofer
recompensã. Telefon:
0764/292.916.
COMEMORÃRI

Cu aceeaºi durere în
suflete familia aminteº-
te cã azi, 12.04.2013, se
împlinesc 5 ani de la
trecerea în nefiinþã a

scumpei soþii, mamã ºi
bunicã prof. ZORILÃ
AURELIA. Nu te vom
uita niciodata, soþul, fii-
cele ºi nepoatele.

Comemorãm 2 ani,
de când dragul nos-
tru ADRIAN (ADI)
DUDÃU ne-a pãrãsit
pentru totdeauna,
lãsându-ne suflete-

le împietruite de du-
rere. Pânã când vor
închide ochii mama
Mida, sora Cami, fe-
tiþa Bianca, soþia Ni-
coleta ºi tatãl Cos-
tel nu-þi vor uita chi-
pul frumos ºi blând.
Dumnezeu sã te
odihneascã. Come-
morarea va avea loc
pe 13 aprilie în lo-
calitatea Zãnoaga.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
sp   rt

Ceea ce se anunþa a fi „dubla” vedetã a
sferturilor de finalã, încleºtarea dintre Ba-
yern ºi Juventus s-a dovedit pânã la urmã
cea mai dezechilibratã.

La adãpostul victoriei din tur de pe „Al-
lianz Arena”, scor 2-0, Bayern a putut abor-
da mult mai relaxatã returul cu Juventus.

O atitudine care s-a reflectat ºi în te-
ren, acolo unde „Bãtrâna Doamnã” a fost
mult mai activã încã din primele minute.
Dar Neuer nu a avut mari emoþii decât la
douã lovituri libere executate periculos de
Andrea Pirlo. În schimb, noua campioanã
a Germaniei a marcat prin croatul Man-
dzukici ºi peruvianul Pizarro ºi s-a califi-
cat en-fanfare în semifinalele Ligii.

„Nu e uºor pentru jucãtori sã rãmânã
concentraþi dupã ce au câºtigat campio-
natul la finalul sãptãmânii trecute. Asta s-
a vãzut în primele 20 de minute când am
pierdut uºor mingea ºi nu am fost fluizi în

BUNDESLIGA – ETAPA A XXIX-A
Vineri: Freiburg – Hannover;
Sâmbãtã: Bayern – Nurnberg, Wolfsburg

– Hoffenheim, Mainz – Hamburg, Furth –
Dortmund, Dusseldorf – Werder, Schalke –
Leverkusen;

Duminicã: Stuttgart – M’gladbach, Aug-
sburg – Frankfurt.

1. Bayern 75 10. Nurnb. 38
2. Dortm. 55 11. Hamb. 38
3. Leverk. 49 12. Wolfsb. 33
4. Schalke 45 13. Stuttgart 33
5. Freiburg 42 14. Werder 31
6. Frankfurt 42 15. Dussel. 29
7. M’bach 41 16. Augsb. 24
8. Mainz 39 17. Hoffenh. 23
9. Hannov. 38 18. Furth 15

PRIMERA DIVISION – ETAPA A XXXI-A
Vineri: Betis – Sevilla;
Sâmbãtã: Valladolid – Getafe, Levante –

Deportivo, Espanyol – Valencia, Malaga –
Osasuna;

Duminicã: Rayo – Sociedad, Atletico –
Granada, Zaragoza – Barcelona, Bilbao –
Real M.;

Luni: Mallorca – Celta.
1. Barcelona 78 11. Levante 40
2. Real M. 65 12. Espan. 39
3. Atletico 62 13. Vallad. 35
4. Sociedad 51 14. Bilbao 35
5. Valencia 49 15. Osasuna 31
6. Malaga 47 16. Granada 28
7. Betis 47 17. Zarag. 27
8. Getafe 44 18. Deport. 26
9. Rayo 44 19. Celta 24
10. Sevilla 41 20. Mallorca 24

 LIGUE 1 – ETAPA A XXXII-A
Vineri: Valenciennes – St’Etienne;
Sâmbãtã: Troyes – Paris SG, Ajaccio –

Nancy, Evian TG – Rennes, Lorient – Bas-
tia, Bordeaux – Montpellier, Brest – Reims;

Duminicã: Nice – Sochaux, Lyon – Tou-
louse, Lille – Marseille.

1. Paris SG 64 11. Toulou. 41
2. Marseille 57 12. Bastia 39
3. St’Etien. 53 13. Valenc. 36
4. Lyon 53 14. Ajaccio 34
5. Lille 52 15. Reims 34
6. Nice 51 16. Sochaux 32
7. Montpel. 48 17. Evian 31
8. Lorient 44 18. Nancy 30
9. Bordeaux 43 19. Brest 29
10. Rennes 42 20. Troyes 25

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Digi Sport 1

19:00 – FOTBAL – Liga I: Gaz Metan Me-
diaº – Astra Giurgiu / 21:30 – FOTBAL – Liga
I: CFR Cluj – Pandurii Tg. Jiu.

Digi Sport 2

19:00 – BASCHET (M): Euroliga (sferturi
de finalã): ÞSKA Moscova – Caja Laboral /
21:45 – BASCHET (M): Euroliga (sferturi de
finalã): Real Madrid – Maccabi Electra.

Digi Sport 3

21:30 – FOTBAL – Camp. Franþei: Valen-
ciennes – St’Etienne.

Dolce Sport 2

17:00 – FOTBAL – Liga a doua: FC Olt –
Poli Timiºoara.

Sport.ro

21:30 – FOTBAL – Play-off Belgia: Zulte
Waragem – Standard Liege / 1:00 – GOLF –
Turneul Campionilor.

Eurosport

18:00 – HALTERE – CE Tirana (Albania):
feminin, 69 kg / 21:00 – HALTERE – CE Tirana
(Albania): masculin, 85 kg.

Eurosport 2

19:00 – FOTBAL – Liga secundã germanã:
Ingolstadt – Hertha Berlin / 21:30 – FOTBAL
– Camp. Germaniei: Freiburg – Hannover.

LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃ

Arbitru: Bjorn Kuipers (Olanda).

Stadion: „Camp Nou”, spectatori: 96.022.
Au marcat: Pedro 71 / Pastore 50.

Valdes – D. Alves, Pique,
Adriano (Bartra 62), J. Alba –
Xavi, Busquets, Iniesta – Pedro,
Fabregas (Messi 62), Villa (A.
Song 84).

 Antrenor: Tito Vilanova.

Sirigu – Jallet (Van der Wiel 88),
Alex, T. Silva, Maxwell – L. Mou-
ra, Verratti (Beckham 83), T. Mot-
ta, Pastore – Ibrahimovici, Lavezzi
(Gameiro 81).

Antrenor: Carlo Ancelotti.

FC Barcelona 1-1 Paris SG
(în tur 2-2)

Barcelona, cu mari emoþii în semifinale
Încã nerefãcut dupã accidentarea de la Paris, Messi a intrat pe teren în minutul 62, contribuind din plin la golul calificãrii

FC Barcelona a pãtruns în careul cu aºi
al UEFA Champions League fãrã a câºtiga
nici un meci în faþa celor de la Paris Saint-
Germain. Noroc cu golurile mai multe în-
scrise în deplasare.

În absenþa lui Messi, cu care Vilanova a
preferat sã nu riºte chiar din debut, urmare
a accidentãrii suferite pe “Parc des Princes”,
catalanii au irosit cea dintâi oportunitate a
meciului prin Xavi (2), ºut din loviturã libe-
rã în plasa lateralã. A fost unul din puþinele
momente ale primelor 45 de minute menite
sã ridice pulsul parizienilor, care au încercat
sã loveascã pe contraatac. ªi au avute des-
tule ocazii s-o facã, doar Lavezzi irosind sin-
gur vreo trei.

Catalanii n-au mai fost iertaþi însã ºi de
Pastore (51), servit ideal de Ibrahimovici.
Obligat de împrejurãri, Vilanova l-a aruncat
în luptã ºi pe Messi. ªi a început joaca. Chiar
la prima atingere, argentinianul a oferit o vite-
zã în plus. A coborât între linii, acolo unde se

simte cel mai bine ºi unde
Fabregas încã nu ºtie sã
joace. De acolo i-a oferit o
pasã filtrantã lui Villa, aces-

ta a întors scurt la Pedro, iar acesta a finalizat
sec, la colþul lung, din 16 metri (71)! Pânã la
final nu s-a mai întâmplat nimic notabil, Bar-
celona obþinând a ºasea calificare consecuti-
vã în semifinalele Ligii, record al competiþiei.

Roura: „Messi a schimbat jocul.
E fundamental!”

Antrenorul secund al Barcelonei, Jordi
Roura, a declarat, miercuri searã, dupã cali-
ficarea în semifinalele Ligii Campionilor, cã
intrarea pe teren a atacantului Lionel Messi
a schimbat faþa jocului, precizând cã argen-
tinianul este un fotbalist fundamental.

„Suntem fericiþi ºi mândri de echipa noas-
trã. Aceastã partidã a fost foarte grea, în faþa
unui adversar dificil, dar am demonstrat cã
avem suficientã calitate pentru a ne atinge
obiectivul. Suntem mândri cã am ajuns în
semifinale ºi am eliminat o echipã puternicã.
Am avut o înþelegere cu Lionel Messi ºi am
pus-o în practicã. Este un jucãtor fundamen-

tal ºi a fost de ajuns sã intre pe teren pentru
ca meciul sã se schimbe”, a spus Roura.

Ancelotti: „Sunt dezamãgit.
Cu mai multã precizie la finalizare

ne puteam califica”
Trecând în tabãra francezã, tehnicianul

Carlo Ancelotti nu ºi-a ascuns dezamãgirea
vis-à-vis de acest rezultat.

„Existã regrete, dar ºi mândrie. Am fãcut
tot posibilul pentru a câºtiga acest meci. Echi-
pa a demonstrat calitate, caracter ºi curaj. Am
jucat foarte bine. Ne-am apãrat bine ºi în faza
de posesie am creat mult. Sunt dezamãgit de
cum s-a încheiat. Am venit la Barcelona sã
jucãm deschis, sã atacãm. Nu am vrut sã ne
închidem ca alte formaþii, am vrut sã creãm
probleme Barcelonei. Intrarea lui Messi a dat
multã încredere catalanilor. Chiar dacã a ju-
cat incomplete refãcut, este un jucãtor fan-
tastic. Noi am fi putut înscrie în prima repri-
zã, am avut douã, trei ocazii bune. În partea a
doua am reuºit sã deschidem scorul ºi am
avut ocazia sã ne majorãm avantajul. Cu mai
multã precizie la finalizare ne puteam califi-
ca”, a spus ºi Ancelotti.

Arbitru: Carlos Velasco Carballo (Spania).

Stadion: „Juventus Stadium”, spectatori: 40.823.
Au marcat: Mandzukici 64, Pizarro 90+1.

Buffon – Barzagli, Bonucci,
Chiellini – Padoin (Isla 69), Pogba,
Pirlo, Marchisio (Giaccherini 79),
Asamoah – Quagliarella (Matri 66),
Vucinici.

Antrenor: Antonio Conte.

Neuer – Lahm, Van Buyten (J.
Boateng 35), Dante, Alaba – J.
Martinez, Schweinsteiger – Rob-
ben, Muller, Ribery (L. Gustavo
80) – Mandzukici (Pizarro 83).

Antrenor: Jupp Heynckes.

Juventus 0-2 Bayern Munchen
(în tur 0-2)

Exact ca la Munchen

Bayern a mai supus-o o datã pe Juve
Heynckes: „Avem un sezon fantastic”

ofensivã. Cu timpul am pre-
luat însã controlul meciului
ºi am fost mai buni în repri-
za a doua. În final am meri-
tat sã câºtigãm. Am primit
multe felicitãri în ultimele
zile ºi pot spune cã avem un
sezon fantastic. Suntem campioni în Bun-
desliga, dar avem ºi alte obiective. Vom
vedea dacã suntem la nivelul Realului ºi al
Barcelonei”, a spus dupã meci tehnicianul
bavarezilor, Jupp Heynckes.

Azi, tragerea la sorþi
În afarã de Barcelona ºi Bayern, în se-

mifinale vor mai fi prezente Real Madrid
(3-0 ºi 2-3 cu Galatasaray) ºi Borussia
Dortmund (0-0 ºi 3-2 cu Malaga). Aºa-
dar, o afacere spaniolo-germanã. Trei din-
tre cele patru super-teamuri au ajuns în
aceastã fazã ºi stagiunea trecutã. Intrusa

este Dortmund, care o substituie pe cam-
pioana în exerciþiu, Chelsea.

Tragerea la sorþi a semifinalelor este pro-
gramatã, astãzi, în Elveþia, cu începere de
la ora 13:00. Tot azi, dar cu o orã mai târ-
ziu, va avea loc ºi tragerea la sorþi a semi-
finalelor Ligii Europa. Echipele calificate
s-au decis asearã târziu, odatã cu disputa-
rea meciurilor Rubin Kazan – Chelsea (în
tur 1-3), Lazio – Fenerbahce (0-2),
Newcastle – Benfica (1-3) ºi Basel – Tot-
tenham (2-2). Cele douã evenimente vor
putea fi urmãrite în direct pe Digi 1, Dol-
ce 1 ºi Sport.ro.
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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)

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XXV- A

Steaua 25 20 3 2 59-20 63
Astra 25 14 5 6 48-24 47
Petrolul 25 12 9 4 36-21 45
Dinamo 25 13 6 6 38-26 45
Pandurii 25 13 5 7 37-33 44
Vaslui 25 11 7 7 35-26 40
Rapid 25 10 7 8 25-23 37
CFR Cluj 25 9 9 7 39-28 36
FC Braşov 25 9 7 9 31-34 34
Mediaş 25 8 7 10 27-34 31
Oţelul 25 7 9 9 27-31 30
„U” Cluj 25 7 7 11 23-37 28
Concordia 25 6 7 12 21-38 25
Viitorul 25 4 12 9 28-37 24
Ceahlăul 25 6 6 13 29-43 24
 Iaşi 25 6 4 15 24-36 22
Severin 25 4 8 13 23-33 20
Bistriţa 25 3 8 14 18-44 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
Gaz Metan – Astra – ora 19.00 (Digisport 1)
CFR Cluj – Pandurii – ora 21.30 (Digisport 1)

Sâmbătă
Oţelul – CS Turnu Severin – ora 17 (Digisport 1)
Ceahlăul – Concordia – ora 18.00 (Dolcesport 1)
Petrolul – Gloria Bistriţa – ora 19.00 (Digisport 1)
Dinamo – „U” Cluj – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică
Rapid – Steaua – ora 20.30 (Digisport 1)

Luni
FC Vaslui – FC Braşov – ora 19.00 (Dolcesport 1)
CSMS Iaşi – Viitorul – ora 20.30 (Digisport 1)
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SCM Craiova, eşec la ultima
apariţie în Polivalentă

Fetele lui Bogdan Burcea au fost învinse de
Dunărea Brăila şi mai mult ca sigur vor termina

pe locul 10 în Liga Naţională

SCM Craiova - HC Dunărea Brăila 21-23 (12-10)
Sala Polivalentă, spectatori: 1.000.

SCM Craiova: Barbu -  Gogoriţă 6 goluri, Băbeanu 4, Ilie 2, Mitran 1, Briscan 1, Nicu 1. Au mai jucat: Vlăscea-
nu, Munteanu - Apipie 3 (2 din 7m), Pătuleanu 1, Dincu 2, Ianaşi. Antrenori: Bogdan Burcea, Grigore Albici
HC Dunărea Brăila: Nichita – Horjea 9 goluri, Perianu 4, Brot 3, Agatunovic 3, Crăciun 2, Moldovan 1. Au mai

jucat: Dobre - Irimia 1, Adespii, Eşanu, Shutska. Antrenor: Cristi Preda.

Handbalistele craiovene nu au
reuşit să se despartă cu un succes
de fani. Nici aceştia nu au mai ve-
nit în număr mare şi probabil nici
nu o vor mai face decât în cazul în
care vor vedea o echipă mai puter-
nică şi un joc mai consistent al fa-
voritelor. Cu Brăila fetele lui Bog-
dan Burcea au jucat în nota obiş-
nuită, respectiv destul de bine în
primă repriză şi modest în cea de-
a doua. Practic, meciul a fost pier-
dut atunci când craiovencele au ri-
sipit avantajul de 3 goluri, deşi evo-
luau în superioritate numerică. S-a
precipitat fără motiv în atac, pa-
sând la limita intercepţiei şi recep-
ţionând greu mingea, în timp ce-
extremele au dat chix la fel ca în
alte jocuri. De asemenea, nu au
putut-o opri pe Alina Horjea-Bra-
nişte, principala marc atoare, în
condiţiile în care întâmpinarea la

Perianu a decurs bine. Nici antre-
norul nu a reacţionat, Horjea nefi-
ind luată „om la om” nici când oas-
petele au evoluat în inferioritate nu-
merică, tocmai atunci centrul Brăi-
lei ieşind în evidenţă. Trăgând li-
nie, evoluţia reflectă locul ocupat
de SCM. Băbeanu poate mai mult
decât a oferit Craiovei, Gogoriţă are
„braţ”, dar este rigidă şi se pierde
dacă îi iei „spaţiul vital”, căzând
apoi psihic, Briscan nu aduce plu-
sul de experienţă aşteptat de la ea,
pivotul Nicu se bate pe semicerc,
dar nu poate mai mult şi este juca-
tă puţin. Apipie alternează momen-
te în care impresionează cu altele
în care greşeşte elementar, în timp
ce extremele au tupeu, dar suferă
la tehnica de aruncare şi precizie.
Ianaşi ar avea ceva imaginaţie, dar
trage rar şi nu o ajută fizicul, Pătu-
leanu s-a remarcat atât cu Oltchim,

cât şi acum, dar se complică mai
mult dec ât e cazul. Contraatacul
este o armă rar folosită. Poarta şi
defensiva destul de bine pusă la
punct au fost plusurile Craiovei în
acest campionat, în care mai dis-
pută două meciuri în deplasare, la
Zalău ş i Braşov. Teoretic, SCM
Craiova mai poate retrograda, dacă
pierde cele două meciuri rămase,
iar Danubius Galaţi să câştige toa-
te 3 partidele, însă practic este im-
posibil, întrucât „lanterna roşie” în-
tâlneşte în următoarele runde pri-
mele două clasate, Oltchim şi HCM
Baia Mare. Clasamentul Ligii Naţi-
onale es te următorul: 1.  Oltchim
32p, 2. Baia Mare 26p, 3. Jolidon
20p, 4. Brăila 19p, 5. Zalău 18p, 6.
Corona 15p, 7. CSM Bucureşti 14p,
8. HC Roman 13p, 9. CSM Plo-
ieşti 11p, 10. SCM Craiova 11p, 11.
Danubius Galaţi 7p.

   Voleibaliştii admit deja soarta finalei

„Tomis e aproape imposibil de bătut”
Chiar dacă s-au comportat onorabil în cele două

dispute de la Constanţa, voleibaliştii craioveni au con-
statat valoarea adversarului şi nu au putut smulge mai
mult de un set echipei care va cuceri anul acesta titlul.
Luni şi marţi sunt programate meciurile de la Craiova,
însă al doilea se va juca doar dacă alb-albaştrii reu-
şesc marea surpriză şi înving în primul, programat de
la ora 19.30. Dan Pascu şi băieţii săi admit că şansele
de a învinge Tomisul sunt extrem de reduse. „Ne-am
comportat ono-
rabil în primele
două mec iuri.
Am înc eput
mai s lab,  dar
apoi ne-am re-
venit şi ne-am
ridicat în multe
momente la ni-
velul adversa-
rului. Unul ex-
trem de puter-
nic,  care nu a
pierdut nici un
set acasă în retur. Au mare încredere în ei înşişi, se
cred deja campioni, dar eu cred că pot să cedeze un-
deva. La Craiova jucăm într-o sală pe care o cunoaş-
tem, având publicul în spate şi avem încredere că
putem câştiga măcar primul meci”, spune antrenorul
Dan Pascu. Căpitanul Laurenţiu Vânătoru recunoaşte
că Tomis este aproape imposibil de bătut: „Constanţa
se pregăteşte de 3 ani pentru acest titlu, sunt extrem
de motivaţi iar valoarea şi-a spus cuvântul. Cred că
sunt aproape imposibil de bătut de o echipă din Ro-
mânia. Sperăm totuşi să câştigăm cel puţin un meci
acasă, ajutaţi de fani şi de un joc la nivel maxim”.

Mihai Dumitrache, care şi-a sărbătorit ziua de naştere
la primul meci de la Constanţa, este puţin dezamăgit
de rezultat după primele două meciuri. „Am încercat
să scoatem un rezultat mare, să demonstrăm că nu
am ajuns degeaba aici, dar din păcate au fost mai buni.
Meciul de luni este ultima şansă să continuăm finala şi
cred că putem câştiga, mai ales că publicul va pune
presiune pe adversari”, a declarat „Bombardierul” Cra-
iovei. Liberoul Vladimir Jovic a spus: „Diferenţa a fost

făcută de jucă-
torii lor cu mare
experienţă la ni-
vel înalt faţă de
noi, care sun-
tem la prima fi-
nală. Nu ne mul-
ţumim însă cu
un set, iar dacă
ne ajută fanii
putem da mai
mult decât sută
la sută pe teren
ş i poate vom

câştiga un meci”. Aprecierile la adresa adversarilor au
abundat din partea antrenorului Ştiinţei: „Tomis pose-
dă mulţi internaţionali străini, de asemenea antrenorul
bulgar este foarte bun, a reacţionat imediat când am
încercat să schimb ceva. Javier Gonzales este cel mai
bun ridicător care a evoluat în România după 89, îşi
pune foarte bine în valoare coechipierii. Stoykov a
fost internaţional bulgar, Terzic – internaţional sârb,
iar românii Gontariu şi Stancu au jucat în campionate
puternice afară. Trebuie să recunaştem că avem şanse
mici cu ei în asemenea condiţii, iar medaliile de argint
sunt oricum peste aşteptările tuturor”.


