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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- De-aia e rău, Popescule, pentru că
toţi politicienii cică ne vor binele.
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Primul

cotidian al

Olteniei

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Dolj a fost destul de
interesantă, am putea  spune. Cu ceva replici tăioase, cu ceva
umor, cu întrebări retorice, cu o supărare a consilierului judeţean
Marcea Marcel sau chiar două supărări, sau chiar mai multe. De
la dărâmarea chioşcurilor de ziare la darea în folosinţă gratuită
către SC GDZ SUEZ Energy Romania SA a unui metru pătrat de
teren şi chiar până la închirierea unui suprafeţe pentru comer-
cializarea plantelor şi florilor ornamentale. Toate l-au supărat pe
Marcea Marcel. Dar totuşi nimic nu poate egala starea de „eufo-
rie lăuntrică” a secretarului CJ Dolj, Gheorghe Barbărasă, care
într-o formă maximă, specifică unui câştigător la Loto, cutreiera
sala de consiliu de la est la vest şi de la nord la sud. Intra pe o uşă,
ieşea pe alta, căuta ceva... dar nu se ştie ce...

Psihiatri de
renume, prezenţi
la Craiova

Ultimele noutăţi în dome-
niul psihiatriei sunt prezen-
tate  zilele  acestea la Craio-
va. Universitatea de Medi-
cină şi Farmacie găzduieşte
cea de-a VII-a ediţie a
Conferinţei Naţionale  de
Psihiatrie Biologică şi
Psihofarmacologie cu
participare internaţională,
organizată de Societatea
Română de Psihiatrie
Biologică şi Psihofarmaco-
logie, UMF Craiova şi
Fundaţia PRO.
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Ministerul Muncii cere suplimen-
tarea bugetului cu peste 2,7
milioane lei, pentru salarii
câºtigate în instanþã

Ministerul Muncii, Familiei,
Protecþiei Sociale ºi Persoanelor
Vârstnice (MMFPSPV) trebuie
sã aloce în acest an peste 10
milioane de lei pentru plata
unor drepturi salariale ale
bugetarilor câºtigate în instanþã
ºi devenite executorii, solicitând
în acest scop suplimentarea
bugetului cu peste 2,7 milioane
de lei, sumã necesarã pentru
plãþile din primul trimestru.
Drept urmare, ministerul a pus
în dezbatere publicã un proiect
de hotãrâre care prevede supli-
mentarea bugetului instituþiei
pe 2014 cu 2.748.000 lei, la
capitolul „Asigurãri ºi asistenþã
socialã”, din suma globalã
prevãzutã cu aceastã destinaþie
în bugetul Ministerului Finanþe-
lor Publice. Suma reprezintã
plata drepturilor salariale din
primul trimestru al acestui an,
în urma unor hotãrâri ale
instanþei devenite executorii în
perioada 1 ianuarie - 31
decembrie2013. În nota de
fundamentare a proiectului se
precizeazã cã datoriile totale
înregistrate de Ministerul
Muncii cãtre salariaþi totalizea-
zã 42.577.000 lei, conform
titlurilor executorii emise pânã
la 31 decembrie 2013, iar
cuantumul total al obligaþiilor
de platã pentru 2014 este de
10.780.000 lei. Documentul se
aflã în dezbatere publicã pânã
pe 4 aprilie.

Lucrãrile la podul de la Agigea vor fi oprite
în zilele de Paºte, la începutul lunii mai ºi pe
durata verii, în restul perioadei urmând sã se
desfãºoare ca ºi pânã acum, cu închideri totale
ale podului trei zile pe sãptãmânã, câte patru
ore. Prefectul judeþului Constanþa, Radu Vol-
cinschi, a declarat, într-o conferinþã de presã,
cã, pe lângã sistarea lucrãrilor în perioada Paº-
telui ºi de 1 Mai, pe podul de la Agigea vor fi
ridicate restricþiile de tonaj pentru autovehicu-
lele de transport persoane, cele de marfã ur-
mând sã fie limitate ca ºi pânã acum, la 5 tone.
„Am discutat posibilitatea de a circula pe trei
benzi, în funcþie de fluxul pe care îl vom avea
în perioada Paºtelui ºi de 1 Mai. În perioada
17-21 aprilie se va putea circula fãrã limitã de
tonaj pentru ceea ce înseamnã transportul de
persoane. Tot în sprjinul turiºtilor, în perioada
29 aprilie - 5 mai, pe podul de la Agigea se va
circula, pentru traficul de persoane, fãrã limitã
de greutate, iar restricþiile rãmân pentru trafi-
cul de marfã la 5 tone”, a spus Radu Volcin-
schi. Potrivit acestuia, de la jumãtatea lunii iu-
nie ºi pânã în septembrie nu se va mai lucra pe
podul de la Agigea, reabilitarea acestuia urmând
sã fie reluatã din toamnã. Prefectul a spus cã
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lucrãrile au fost întârziate aproximativ douã sãp-
tãmâni, în condiþiile în care, din cauza vântului
puternic, nu s-a putut lucra la înãlþime, la
schimbarea hobanelor. Directorul Direcþiei de
proiecte drumuri naþionale cu finanþare exter-
nã rambursabilã din cadrul CNADNR, Mihail
Baºulescu, a declarat, la rândul sãu, cã pânã la
jumãtatea lunii iunie se va lucra la schimbarea
hobanelor, acestea fiind înlocuite în proporþie
de 50%, iar înainte de Paºte ºi de 1 Mai vor fi

oprite lucrãrile. „Existã un program pânã pe 15
iunie, dar am acceptat ca în perioada de Paºte ºi
de 1 Mai sã facem aceste facilitãþi ca sã putem
avea un flux de turiºti în perioada respectivã,
urmând sã recuperãm aceastã întârziere. Dupã
5 mai ne vom întâlni sã gãsim soluþii, posibil sã
se lucreze ºi noaptea ca sã recuperãm aceastã
perioadã”, a precizat Mihail Baºulescu. Din sep-
tembrie, potrivit acestuia, lucrãrile vor fi fãcute
la tablierul podului, ultima etapã în reabilitarea
acestuia, ºi estimeazã cã vor fi încheiate pânã
în martie 2015. Din toamna anului trecut au fost
impuse mai multe restricþii pe podul de la Agi-
gea. Astfel, de la 1 octombrie 2013vehiculele
cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de
3,5 tone nu au mai avut voie sã traverseze po-
dul de la Agigea din cauza lucrãrilor de reabilita-
re, iar pentru a ajunge în Portul Constanþa au
folosit mai multe rute ocolitoare. De asemenea,
de la jumãtatea lunii octombrie podul de la Agi-
gea a fost închis total timp de douã ore sau de
patru ore, câte trei zile pe sãptãmânã, pentru
înlocuirea unor fascicule la hobane. În prezent,
existã restricþii de circulaþie timp de trei zile pe
sãptãmânã, patru ore pe zi, întrucât au loc lu-
crãri la hobanele podului.

Consiliul Suprem de Apãrare a Þã-
rii (CSAT) s-a reunit ieri, la solicitarea
preºedintelui Traian Bãsescu, într-o
ºedinþã care a durat peste o orã ºi la
care s-a discutat, între altele, despre
evaluarea situaþiei internaþionale prin
prisma evenimentelor din Ucraina, dar
ºi subiectul privind „disfuncþii” în ac-
tivitatea Institutului „Cantacuzino”, cu
implicaþii în planul securitãþii naþionale.
Experþii Organizaþiei Mondiale a Sã-
nãtãþii (OMS) au fãcut verificãri la In-
stitutul „Cantacuzino” din Bucureºti în
perioada 25-27 februarie, dupã ce aces-

CSAT a analizat ieri evenimentele ºi din
Ucraina activitatea Institutului „Cantacuzino”

Depunerea candidaturilor
pentru alegerile europarlamen-
tare s-a încheiat miercuri la
miezul nopþii, Biroul Electoral
Central (BEC) urmând sã de-
cidã asupra admiterii sau res-
pingerii candidaturilor pânã cel
mai târziu în 5 aprilie. Miercuri,
în ultima zi de depunere a can-
didaturilor, s-au prezentat la
BEC reprezentanþi ai Forþei Ci-
vice (FC) ºi PRM ºi candidaþii
independenþi Mircea Diaconu
ºi Dãnuþ Liga. Din partea PRM
au fost depuse liste de candi-
daþi atât de cãtre Corneliu Va-
dim Tudor, cât ºi de Gheorghe
Funar,  f iecare susþinând cã
este liderul formaþiunii. Ieri,
Funar a anunþat, printr-un co-
municat,  cã formaþiunea va
contesta la Tribunalul Bucu-
reºti „lista ilegalã de candidaþi

Depunerea candidaturilor pentru
alegerile europarlamentare s-a încheiat

Ministrul Apãrãrii Naþionale, Mircea Duºa, a decla-
rat ieri cã activitatea desfãºuratã de militarii români
este apreciatã pe toate meridianele globului, lucru care
a fost subliniat ºi de preºedintele României, Traian
Bãsescu, ºi de premierul Victor Ponta, cu ocazia pre-
zentãrii bilanþului activitãþii MApN pe anul 2013. „Sun-
tem la câteva zile de un eveniment deosebit, se împli-
nesc 10 ani de când România a intrat în NATO, o
realizare deosebitã a României în 2004 (...). În cei 10
ani de zile, peste 40.000 de militari români au fost rotiþi
în teatrele de operaþii, foarte mulþi ofiþeri ai armatei
române au activat la structurile NATO ºi la organis-

ta a produs 400.000 de doze de vac-
cin antigripal, însã acestea nu au putut
fi folosite, întrucât rezultatele testelor
au indicat o concentraþie foarte mare
de endotoxine, care ar putea sã pro-
ducã la administrare reacþii adverse,
precum febrã sau ºoc anafilactic. Con-
cluzia a fost cã institutul poate produ-
ce vaccin antigripal pentru sezonul
2014-2015, neregulile constatate la lo-
tul realizat în decembrie 2013, care nu
a îndeplinit cerinþele farmacopeei eu-
ropene pentru endotoxinã, fiind cau-
zate de presiunea pusã pe instituþie.

Anul trecut, Ministerul
Sãnãtãþii a achiziþionat
600.000 de doze de
vaccin antigripal din
import, pentru campa-
nia de vaccinare 2013-
2014, iar Institutul
„Cantacuzino” urma sã
punã la dispoziþie alte
400.000 de doze.

propusã de cãtre persoana fi-
zicã Vadim Corneliu Tudor în
numele PRM, partid din care
acesta a fost exclus la data de
27 iulie 2013”. Potrivit vice-
preºedintelui Autoritãþii Electo-
rale Permanente Marian Muhu-
leþ, membru al BEC, la sediul
Biroului a venit miercuri searã
ºi Remus Cernea, însã candi-
datura acestuia nu a putut fi în-
scrisã, fiind depãºit termenul
legal de depunere. Marþi a de-
pus lista pentru euroalegeri
Noua Republ icã  º i  PP-DD.
Alianþa PSD-UNPR-PC a depus
la BEC dosarele candidaþilor
sâmbãtã, PDL - duminicã, iar
PNL, UDMR ºi PMP – luni.
Campania electoralã pentru ale-
gerile europarlamentare va în-
cepe în 25 aprilie, cu 30 de zile
înaintea scrutinului din 25 mai.

mele militare ale UE”, a spus Duºa. La rândul sãu,
preºedintele Traian Bãsescu a apreciat cã, pentru el,
Armata Românã „se încadreazã într-un calificativ dintre
«bine» ºi «foarte bine», undeva între cele douã califi-
cative, cu o apropiere mai mare de «foarte bine» în
raport cu resursele pe care Armata le-a avut. Dacã i-
am fi dat mai multã resursã, cu certitudine calificati-
vul ar fi fost «foarte bine»”. Potrivit ºefului statului,
deºi ultimii ani, care au fost de crizã, au redus consis-
tent bugetele militare, s-au realizat o serie de progra-
me. „Nu putem sã nu observãm cã se apropie de
finalizare programul Piranha, care a adus maºini de

luptã moderne în Armata Românã, nu putem sã nu
observãm cã programul de reabilitare ºi de moderni-
zare a avioanelor C130 s-a realizat, nu putem sã nu
observãm cã programul Spartan, prin care s-au achi-
ziþionat avioane de transport trupe, este la ultimul avion
care trebuie sã mai intre din acest program, nu putem
sã nu observãm alte programe de modernizare a ca-
pacitãþii de luptã a Armatei ºi modernizãrile care s-au
fãcut deja la fregate ºi paºii urmãtori sau sã nu obser-
vãm cã s-au fãcut deja plãþi pentru avionul multirol,
un avion care va spori mult capacitatea de apãrare a
spaþiului aerian al României”, a afirmat Bãsescu.

Duºa: Activitatea desfãºuratã de mil itari i  români
este apreciatã pe toate meridianele globului
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Pe ordinea de zi a şedinţei
CLM Craiova, de ieri, s-a aflat
unul dintre cele mai controver-
sate proiecte de hotărâri de la
începutul acestui an, şi anume
cel prin care Primăria Craiova
a propus rezilierea contractelor
cu SC Mediapress Investment
SRL, firma ca re deţine, de
aproape 14 ani, 26 de chioşcuri
pentru vânzarea de ziare în oraş.
„Vreau să anunţ colegii consi-
lieri că doamna primar a fost
convocată de urgenţă la Bucu-
reşti, cu preşedintele CJ Dolj,
pentru o întâlnire la Ministerul
Mediului şi Ministerul Afaceri-
lor Externe pentru Masterplanul
cu Apa”, a explicat absenţa pri-
marului de la şedinţă consilierul
PSD, Nicuşor Cotescu. Cu o zi
în urmă, primarul susţinuse şi o
conferinţă de presă în cadrul că-
reia prezentase motivele pentru
care chioşcurile vor fi date jos
dacă aleşii locali vor agrea pro-
iectul.
Consilierii PDL
aşteaptă soluţiile constructive

Consilierul PDL Marian Vasi-
le a criticat demersul, acuzându-l
pe primar că adoptă o atitudine
distructivă în multe din acţiunile
sale, acţiuni în care îi antrenează
şi pe consilierii care trebuie să
voteze toate iniţiativele. «Primă-
ria are, în ultimul timp, o atitudine
deloc constructivă. Înţeleg că se
doreşte anihilarea acestei reţele
de difuzare a presei, dar nu văd
că se propune şi o soluţie. La fel,
nu am văzut nici o soluţie când s-
au demolat chioşcurile, nu văd nici
o soluţie când se va demola sta-
dionul „Ion Oblemenco” pe care

Consilierii municipali au votat
desfiinţarea chioşcurilor de ziare

Consilierii municipali au votat, ieri, rezilierea
contractelor pentru distribuţia presei prin cele 26
de chioşcuri ale SC Mediapress Investment SRL.
Iniţiativa primarului Lia Olguţa Vasilescu, care nu
a fost prezentă în plen pentru a-şi susţine proiec-
tul, a fost votată de aleşii locali PSD, PNL şi UNPR,
consilierii PDL şi PP-DD abţinându-se de la vot.
Unul dintre motivele invocate de aleşii din opoziţie
a fost acela că firma va acţiona în instanţă Consi-
liul Local Municipal, iar fiecare consilier va fi che-
mat să-şi explice votul.

Consilierii judeţeni au votat, ieri,
în unanimitate, propunerea de în-
cetare a suspendării raportului de
serviciu şi reluarea activităţii ca
director general al Direcţiei Gene-
rale de Asistenţă Socială şi Protec-
ţia Copilului Dolj, începând din data
de 14 aprilie 2014. „Prin cererea
înregistrată sub nr 4333 din 27
martie 2014, domnul Florin Stan-
cu solicită încetarea suspendării

Florin Stancu se întoarce
la conducerea DGASPC Dolj

raportului său de serviciu şi relua-
rea activităţii în cadrul Direc ţiei
Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Dolj începând
cu data de 14 aprilie 2014”, a pre-
cizat vicepreşedintele CJ  Dolj,
Cristinel Iovan. La rândul să, Flo-
rin Stancu, care a îndeplinit pen-
tru o perioadă de timp funcţia de
administrator al judeţului, a spus
că este o decizie personală pe care

a luat-o chiar în cursul zilei de as-
tăzi (n.r. – ieri). „M-am bucurat de
susţinerea dumneavoastră şi când
eram director la DGASPC Dolj, şi
când am fost aici, la CJ Dolj. M-a
onorat funcţia de administrator al
judeţului, dar este momentul să mă
întorc de unde am plecat şi să reîn-
tregesc acolo echipa de lucru”, a
spus Florin Stancu.

MARGA BULUGEAN

nu ştim dacă îl va face sau nu îl
va face CNI... Cu alte cuvinte,
mă voi abţine la vot, pentru că
doamna primar nu ne oferă o so-
luţie pentru difuzarea presei în
oraşul nostru», a spus consilierul
democrat-liberal, cu regretul însă
că nu îi poate spune aceste lucruri
chiar primarului.
Consilierii PP-DD
se tem de justiţie

Consilierul PP-DD Ionel Pană
a spus că a primit, cu o zi în

urmă, un document scris din par-
tea firmei şi că, după ce l-a citit,
nu mai este convins că trebuie
să voteze proiectul privind rezi-
lierea chioşcurilor. „Am primit un
document scris din partea Me-
diapress, ceea ce demonstrează
că există totuşi, pe undeva, un
dezinteres faţă de modul cum se
abordează problema faţă de o
parte a presei. Din păcate, exis-
te lacune în ceea ce priveşte în-

tocmirea acestui contract şi, în
calitate de consilier, nu pot să fiu
de acord ca să avem un litigiu. E
dreptul societăţii de a merge în
instanţă, iar eu nu pot să fiu de
acord cu atât mai mult cu cât am
fost avertizat. Nu dacă noi ne
supărăm seara sau dormim prost
noaptea, a doua zi punem poliţia
locală să facă un control inopi-
nat şi imediat reziliem contractul.
Nu cred că aşa se lucrează nici

cu presa, nici cu cetăţenii muni-
cipiului Craiova”.
Contractele au fost modificate
prin 13 acte adiţionale

Ionuţ Gâlea, şeful Serviciului
Patrimoniu, le-a explicat consi-
lierilor care a fost evoluţia în
timp a contractelor cu SC Me-
diapress Investment SRL şi care
sunt motivele pentru care se
propune direct rezilierea lor.
Potrivit acestuia, primul contract
a fost întocmit în 1999 între Pri-
măria Craiova şi SC Misy Pro-
dimpex pentru o suprafaţă de
81,22 de metri pătraţi, pentru 31
de amplasamente chioşcuri de
ziare, ceea ce implica o supra-
faţă medie pe chioşc de 2,60 de
metri pătraţi. „Contractul a fost
modificat prin 13 acte adiţiona-
le. Unul a modificat partea con-
tractantă, asociatul fiind SC
Mediapress Investment SRL.
Un alt act adiţional a prelungit
durata contractului cu încă 10
ani, adică până în 2019. Iar prin
celelalte acte adiţionale s-a
modificat suma medie de plată
ce revenea SC Mediapress In-
vestment SRL”.

Cele 26 de chioşcuri, aprovizio-
nate cu tutun şi răcoritoare

Cel de-al doilea contract de
asociere s-a încheiat în anul 2000
pentru o suprafaţă de 67,61 metri
pătraţi, pentru 26 de amplasamen-
te de chioşcuri, ceea ce indică o
suprafaţă medie tot de 2,60 metri
pătraţi. „A fost încheiat cu socie-
tatea Malvex Distribution Group
SRL, dar şi acest contract a su-
ferit modificări prin 13 acte adiţi-
onale. De asemenea, un act adi-
ţional a modificat partea con-
tractantă, devenind Mediapress
Investment SRL, ca urmare a
cesiunii. A fost şi o prelungire a
contractului pe o durată de 10
ani”, a explicat reprezentantul
Primăriei Craiova. În concluzie,
acesta a spus că firma nu a res-
pectat apoi nici unul dintre con-
tracte. La o verificare făcută de
municipalitate s-a constatat că
Mediapress Investment SRL ocu-
pa suprafeţe mult mai mari. În
plus, pe lângă produsele de pape-
tărie şi presă, la chioşcurile res-
pective se mai comercializau ţi-
gări şi băuturi răcoritoare.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Fata de 16 ani din comuna doljeanã Rojiºte
care, în luna septembrie a anului trecut, ºi-a
înjunghiat mortal concubinul cu care locuia
în Mârºani, a fost condamnatã definitiv la 2
ani ºi 6 luni de internare într-un centru de

detenþie. Sentinþa a fost pronunþatã marþi, 25
martie a.c., de Curtea de Apel Craiova.

Reamintim cã, din cercetãrile pro-
curorilor Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, a reieºit cã, în luna
august 2012, Alexandra Flori Blãne-
te, de 16 ani, din comuna Rojiºte, a
început o relaþie de concubinaj cu
Marian Broboanã, de 23 de ani, ast-
fel cã s-a ºi mutat la domiciliul aces-
tuia, în comuna Mârºani. Tânãra a

avut mai multe divergenþe cu con-
cubinul ei determinate de faptul cã
acesta îi adresa cuvinte jignitoare ºi
de multe ori a fost bãtutã. Cu toate
acestea, cei doi au fãcut un copil, o
fetiþã, care avea la momentul comi-
terii faptei 4 luni.

Potrivit rechizitoriului întocmit de
procurori, pe 15 septembrie 2013,

dimineaþa, în jurul orei
9.00, Alexandra Flori
Blãnete l-a rugat pe
concubinul ei sã o
adoarmã pe fiica lor,
însã el a refuzat, aºa
cã s-au apucat la
ceartã, Marian ame-
ninþând-o cã o sã-i
dea o mamã de bãtaie
dupã ce tatãl sãu va
pleca de la ei. Alexan-
dra ºi-a luat fetiþa în
braþe, a ieºit cu ea afa-

rã, sã o adoarmã, ºi când a revenit
în casã, dupã ce a pus copilul în
cãrucior, concubinul sãu a lovit-o
cu palmele peste faþã ºi cu pumnii
în spate. Fata a luat-o la fugã, a ie-
ºit în curte ºi s-a hotãrât sã scape
pentru totdeauna de concubin.

«Astfel a reintrat în casã unde,
profitând de faptul cã victima Bro-
boanã Marian era întins în pat cu
mâinile sub cap, a luat un cuþit pe
care-l foloseau la tãiatul alimente-
lor ºi cu acesta i-a aplicat o lovitu-
rã în piept în zona inimii. Aproape
instantaneu cu aplicarea loviturii
victima a þipat la inculpatã între-
bând-o “Alexandra ce-mi fãcuºi”
fapt ce a determinat-o pe inculpa-
tã sã fugã afarã din casã ºi sã se
îndrepte pe uliþã spre drumul ju-
deþean. Aceasta a fost urmatã în-
deaproape  de concubinul ei care
a reuºit sã o prindã pe uliþa dintre
imobilul unde locuiau ºi drumul ju-
deþean, a imobilizat-o ºi a dus-o în
casã», dupã cum au consemnat
procurorii în rechizitoriu.

Marian i-a luat cuþitul din mânã
ºi a ameninþat-o cã o va tãia ºi el
pe ea. Numai cã, din cauza pier-
derii de sânge, Marian Broboanã
se simþea tot mai rãu, astfel încât

concubina a reuºit sã-i scape din
mâini ºi sã fugã din curte. ªi de
aceastã datã a fost urmatã de con-
cubinul ei care atunci când a ajuns
pe drumul judeþean, datoritã fap-
tului cã pierdea sânge, a cãzut la
pãmânt. Vecinii au auzit scandalul,
au chemat ambulanþa, însã medi-
cii n-au mai putut decât sã constate
decesul bãrbatului.

Alexandra Flori Blãnete a fost
trimisã în judecatã pentru omor,
magistraþii Tribunalului Dolj con-
damnând-o, pe 30 ianuarie 2014,
la 2 ani ºi 6 luni de închisoare cu
executare. Procurorii Parchetului

de pe lângã Tribunalul Dolj au fã-
cut apel, iar marþi, 25 martie a.c.,
în conformitate cu Noul Cod pe-
nal, Curtea de Apel Craiova a con-
damnat-o pe tânãrã la internarea
într-un centru de detenþie pe o pe-
rioadã de 2 ani ºi 6 luni. Hotãrârea
Curþii de Apel Craiova este defini-
tivã, din pedeapsa aplicatã fiind
scãzutã perioada reþinerii ºi ares-
tãrii preventive, de la 16 septem-
brie 2013 la zi. Tânãra îºi va ispãºi
pedeapsa în Penitenciarul de Mi-
nori ºi Tineri care se va transfor-
ma în centru de detenþie pentru
minori.

Poliþiºtii craioveni au lansat, ieri,
campania de prevenire a acciden-
telor cauzate de traversãrile nere-
gulamentare “Ai grijã... de viaþa ta”.
Iniþiatã de IPJ Dolj ºi desfãºuratã
de ofiþerii Compartimentului de Ana-
lizã ºi Prevenire a Criminalitãþii ºi
de poliþiºtii Serviciului Rutier Dolj,
campania se adreseazã în primul
rând pietonilor, în încercarea de
prevenire a implicãrii acestora în
accidente de circulaþie.

Traversarea neregulamentarã
este una din principalele cauze ce
stau la baza accidentelor grave de
circulaþie petrecute la nivelul jude-

Pietonii, instruiþi sã aibã grijã de viaþa lor

Elevii craioveni, sfãtuii sã nu consume etnobotanice

þului Dolj, de la începutul anului ºi
pânã acum înregistrându-se patru
morþi ºi 11 rãniþi grav în cele 15
evenimente rutiere cãrora le-au cã-
zut victime pietoni ce încercau sã
traverseze neregulamentar. Oame-
nii legii au împãrþit pliante cu sfa-
turi preventive ieri, în Piaþa “Mihai
Viteazu” din centrul Craiovei, dar
ºi în alte zone din oraº ºi spun cã
astfel de activitãþi se vor desfãºura
ºi în zilele urmãtoare.

„Încercãm, prin aceste activitãþi,
sã îi conºtientizãm pe pietoni cu
privire la riscurile la care se expun
dacã traverseazã drumurile publice

neregulamentar. Mai mult decât
atât, pietonii trebuie sã se asigure
corespunzãtor ºi atunci când tra-
verseazã regulamentar strada, sã
aibã grijã când aºteaptã mijloacele
de transport în comun ºi la cobo-
rârea din acestea”, ne-a explicat in-
spector principal Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. Cra-
iovenii au ascultat cu interes sfatu-
rile poliþiºtilor ºi, în funcþie de cate-
goria de participanþi la trafic din care
fac parte, ºoferii au avut reproºuri
de adus pietonilor, iar cei din urmã
i-au acuzat pe conducãtorii auto cã
nu respectã nici o regulã.

Poliþiºti din cadrul Secþiei 1 Poliþie Craiova – Com-
partimentul Proximitate ºi poliþiºti din cadrul Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organizate Craiova au parti-
cipat, miercuri, la o întâlnire cu elevi din clasa a IX-a,
respectiv a X-a din cadrul Colegiului Naþional Econo-
mic ,,Gheorghe Chiþu,, Craiova. Întâlnirea a fost orga-
nizatã pentru creºterea gradului de siguranþã a elevilor
ºi a personalului didactic ºi prevenirea delicvenþei juve-
nile în incinta ºi zonele adiacente unitãþilor de învãþã-
mânt preuniversitar.

Au fost prezentate aspecte privind conceptul ºi atri-
buþiile poliþiºtilor de proximitate, rãspunderea penalã ºi
contravenþionalã pentru faptele antisociale comise; cau-
zele care genereazã delicvenþa juvenilã ºi consecinþele
juridice în cazul adoptãrii unui comportament antiso-
cial; prevederile Legii 61/1991R (portul de arme albe,
consumul de alcool ); aspecte privind traficul de fiinþe
umane (metodele de racolare folosite de infractori ºi
modalitãþile de prevenire), dar ºi aspecte privind consu-
mul de plante etnobotanice.

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã ,,Oltenia” al ju-
deþului Dolj anunþã cã a început recrutarea candidaþilor pen-
tru concursurile de admitere organizate de instituþiile milita-
re de învãþãmânt din cadrul  Ministerului Afacerilor Interne
ºi Ministerului Apãrãrii Naþionale. Detalii suplimentare pot fi
obþinute de la personalul cu atribuþii de recrutare de la Biroul
Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã ,,Oltenia” al judeþului Dolj cu sediul în municipiul
Craiova, strada „Henry Ford” nr. 14, telefon
0251.510.126, interior 27123 ºi 27124 sau la http://www.i-
sudolj.ro/informatii-publice/resurse-umane/cariera/.

ISU începe recrutarea viitorilor pompieri

Un accent deosebit s-a pus ºi pe combaterea infracþi-
unilor de abuz sexual în care sunt implicaþi minori, atât
ca victime, cât ºi ca autori, consecinþele juridice prevã-
zute de lege; cauzele ºi condiþiile favorizatoare comiterii
de infracþiuni; modul de sesizare a faptelor antisociale,
aspecte privind absenteismul ºi comportamentul violent,
fiind distribuite pliante cu sfaturi preventive ºi antivicti-
mizare, dupã cum au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU O altă faţă a libertăţii
Cultura, cea profundă, încorporată în

destin, este ceea ce îţi rămâne după c e ai
uitat totul.  Nu mai ştiu c ine a afirmat-o, de
la un timp memoria îmi joacă fes te, loc ali-
zându-se,  nu atât de surprinzător pe cât
pare, mai c urând asupra unor detalii ale
copilăriei: iarba proaspătă din grădina de
peste drum de casă prevestind, voluptuos
pentru prichindeii care eram, irumperea
primăverii aiuritor  visate de-a lungul lungii
hibernări. Ceea ce-mi mai rămâne pentru
potolirea unui orgoliu restant în cutele exis-
tenţei mele pasagere e de căutat în re-lec-
turi: întoarceri în vaierele acelui viciu, al
cetitului, pus la grea încerc are în aces t pre-
zent prezumţios, cu bucuria de a desco-
peri alte ş i aproape mirac uloase chei de în-
ţelegere şi de interpretare.

Am înc heiat, ieri, mai puţin cunoscuta
Cădere a lui Albert Camus,  oc ultată de c e-
lebratele Mitul lui Sisif  şi  Caligula, c e-i
conferiseră nu doar privilegiul Nobelului
în îndepărtatul 1957,  dar  şi o notorietate
egală cu o instanţă,  intelectuală şi deopo-
tr ivă, civic ă şi morală,  pentru generaţii
postbelic e.

E un monolog, atipic în concertul „mo-
delor” acelei epoc i: un eu narator ce-şi in-
ventează un interlocutor,  imaginar, fic ţio-
nal,  aşadar, care nu e dec ât un alter ego ce
se supune voluntar unei terapii analitice,
anticipând cu un deceniu impunătoarea
aventură lac aniană. O dezbatere, a unui
scriitor şi intelectual… c omunist, fie el şi
francez, cumva deci derobat de riscurile
comunismului pe care tocmai ei, occiden-
talii de stânga, aveau să-l critice şi să-l re-
fuze sub eticheta de „real”.

Actantul narativ camusian îmi pare acum,
la patru decenii de întâia lectură, un soi de
Don Juan care schimbă argumentul erotis-
mului cu cel al eticului, al civicului, în sub-
sumarea unui raport al individului, ca sub-
iect în istorie şi în propria devenire, cu Si-
nele supus unei implacabile şi nemiloase an-
chete. Ceea ce m-a intrigat, în sensul pai-
deic al termenului, este poziţionarea, analiti-
că exact în sens lacanian, faţă de conceptul
de libertate. Iată o primă aproximare, într-o
notă aproape cinică: o deschidere strategică
spre focalizarea mai convingătoare a cre-
dinţei de adâncime a autorului ei:

„(…) La urma urmei, mi s-a întâmplat
să-i dau libertăţii şi o întrebuinţare mai dezin-
teresată, ba chiar – gândiţi-vă cât eram de
naiv – s-o apăr de câteva ori, fără să ajung,
desigur, până într-acolo încât să mor pen-
tru ea, dar visând, totuşi, într-o oarecare
măsură. Să-mi fie iertată această impruden-
ţă, căci nu ştiam ce fac. Nu ştiam că liber-
tatea nu-i o răsplată, nici o decoraţie pe
care o sărbătoreşti bând şampanie; nu-i nici-
un dar, o cutie cu dulciuri pe care s-o mă-
nânci lingându-te pe buze de plăcere”.

Cine, astăzi, într-un prezent în care li-
bertatea a ajuns un slogan mai ieftin decât
un post administrativ şi pe care pretinde a
o evalua, la o nec hibzuită bursă de valori,
chiar şi o legitimaţie – de partid ori chiar de
grup? Ca orice entitate licitată,  la… liber,
ori chiar plebiscitată, ea şi-a pierdut nu doar
subs tanţa originară şi genuină,  dar e em-
blema unei monede de schimb, ignorându-
i-se tocmai substanţa profundă în care zace
abandonată întreaga ei măsură dramatică.
Fiindcă, adaugă iconoclastul protagonist din
Căderea, „…libertatea e o corvoadă, o cursă
lungă, în c are alergi singur, până la exte-

nuare. Nici urmă de şampanie, nici urmă
de prieteni care să ridice paharul în cinstea
ta… Eşti singur în sala mohorâtă, singur
în boxa acuzaţilor, în faţa judecătorilor şi
singur când hotărăşti, în faţa ta însuţi sau
în f aţa judecăţii celorlalţi…”.

Câţi dintre noi,  îndeosebi din rândul
trompetiştilor voluntari, ori simbriaşi ai vre-
unei oculte instanţe, dis imulate în spatele
vreunor interese ori tentaţii de chiverniseală
imundă, mai au curajul ş i demnitatea de a
privi, cu luciditate şi cu simţul nepervertit
de narcisiac e efluvii, libertatea în orbitele
sale văduvite de s trălucirea ochilor ce i-au
fost scoşi pentru cauze invocate cu un ape-
tisant gust al… şampaniei fals triumfătoa-
re? La urma urmei,  ca şi credinţa, liberta-
tea e un cristal, al intimităţii celei mai adânci
şi mai curate, intrinsecă personalităţii şi con-
diţionare de destin. A o abuza, prin evocări
excesive, e ca şi cum te-ai juca, pe un as-
falt accidentat, cu cris talul supus astfel ris-
cului de a-l face ţăndări.  Ori de a-l pierde,
iremediabil,  prin pietrişul murdar al unei
existenţe sustrase, vinovat, adevăratei ei
legitimităţi.

„Personalităţi
marcante din
Istoria Basarabiei
şi Timocului”

La Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aris-
tia Aman” are loc astăzi, ora 12.00, deschi-
derea proiectului „Personalităţi marcante din
Istoria Basarabiei şi Timocului”.  Astfel, pe
parcursul acestui an, vor fi prezentate publi-
cului larg, interesat de istoria românilor din
comunităţile istorice, mai multe teme, pe
marginea cărora vom încerca să antrenăm
oficialităţi locale şi centrale, importanţi lideri
din Basarabia şi Timoc, diplomaţi, europarla-
mentari, reprezentanţi ai instituţiilor de cultu-
ră, profesori universitari, istorici şi, nu în ul-
timul rând, media locală şi centrală.

Organizatorii acestor  întâlniri sunt Aso-
ciaţia Studenţilor Timoceni şi Asociaţia
Studenţilor Basarabeni din Craiova, în par-
teneriat cu Biblioteca Judeţeană “Alexan-
dru şi Aristia Aman”, Consiliul Judeţean
Dolj şi cotidianul regional  “Cuvântul Li-
bertăţii”.  Una din temele pe care o vom
dezbate,  „Ştefan cel Mare un sfânt şi un
apărător al creştinătăţii”, es te prilejuită
şi de aniversarea a 96 de ani de la Unirea
Basarabiei cu România, votată de Sfatul
Ţării,  în martie 1918. Cea de-a doua temă
es te dedicată „Vieţii şi activ ităţii lui Cris-
tea Sandu Timoc”.

MARGA BULUGEAN

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean
Dolj a fost destul de interesantă, am putea
spune. Cu ceva replici tăioase, cu ceva
umor, cu întrebări retorice, cu o supărare
a consilierului judeţean Marcea Marcel sau
chiar două supărări, sau chiar mai multe.
De la dărâmarea chioşcurilor de ziare la
darea în folosinţă gratuită
către SC GDZ SUEZ Energy
Romania SA a unui metru
pătrat de teren şi chiar până la
închirierea unui suprafeţe
pentru comercializarea
plantelor şi florilor ornamenta-
le. Toate l-au supărat pe
Marcea Marcel.

Dar totuşi nimic nu poate
egala starea de „euforie
lăuntrică” a secretarului CJ
Dolj,  Gheorghe Barbărasă,
care într-o formă maximă,
spec ifică unui câştigător la
Loto, cutreiera sala de
cons iliu de la est la vest ş i de
la nord la sud. Intra pe o uşă,
ieşea pe alta, căuta ceva...
dar nu se ş tie ce... Imediat

Secretarul Gheorghe Barbărasă,
binedispus de vremea de afară

cum a început şedinţa, secretarul Consi-
liului Judeţean Dolj a înc eput să facă ş i pe
sunetistul,  deplasându-se printre consilie-
rii judeţeni, cu microfonul în mână,
îndemnându-i să utilizeze „scula” cu
pric ina. La un moment dat,  directorul
Parc ului Industrial, Marin Nicoli,  s-a

trezit cu două mic rofoane, ambele fiindu-i
dăruite aproape cu forţa de secretarul
Cons iliului Judeţean, Gheorghe Barbăra-
să. Pentru că mic rofoanele nu funcţio-
nau, secretarul CJ Dolj ş i-a intrat în
pâine şi a trecut la partea practică: a
început să sufle în ele. Din nefericire

pentru domnia sa, se pare
că la Cons iliul Judeţean
Dolj nu mai funcţionează
microfoanele. ..

Secretarul Consiliului
Judeţean, Gheorghe Barbă-
rasă, este vechi în branşă,
ştie ceva administraţie
publică locală, nu câtă
pretinde, dar de-a lungul
timpului şi-a însuşit toate
cutumele funcţiei ocupate.
S-a „hârşit”, cum se spune,
deşi nu în toate împrejurările
s-a dovedit de o rigurozitate
juridică de invidiat. Fiind
funcţionar public, se bucură
de stabilitate în funcţie şi,
potrivit legii, are o serie de
competenţe. Nu de mult, la
DGASPDC Dolj a oferit un

mic recital, deloc agreabil, în faţa celor
prezenţi, luat ca un „puseu de autoritate”.
Comportarea excentrică de atunci a fost
trecută cu vederea. Ieri însă Gheorghe
Barbărasă a arătat „o bună dispoziţie”...
„suspectă”, deloc indusă de anotimpul
primăvăratic.

La finalul şedinţei a fost prezentată o
notă de constatare prin care consilierii
judeţeni au fost informaţi în legătură
renovarea unei clădiri din Calafat, aflată în
administrarea DGASPDC Dolj, fără
autorizaţie de construire. Aceştia nu s-au
lăsat foarte impresionaţi de modul apăsat
de a explica lucrurile al secretarului
Barbărasă, mai ales că pe surse se auzise
că este vorba de o donaţie pe care vrea să
o fac un om de afaceri copiilor nevoiaşi.

MARGA BULUGEAN
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Magazinul ce va fi deschis as-
tăzi are la bază o investiţie ce se
ridică la 1 milion de euro şi este
cel de-al 16-lea din reţeaua Media
Galaxy. Investiţia reprezintă una
dintre cele mai importante din Cra-
iova de la începutul anului 2014 şi
este răspunsul companiei la inte-
resul craiovenilor pentru oferta
Media Galaxy, interes subliniat de
traficul în c reş tere pe site-ul
www.mediagalaxy.ro, peste 50%
în 2013 faţă de 2012. Odată cu
deschiderea din Craiova, Media
Galaxy îşi consolidează prezenţa la
nivel naţional, acoperind şi zona de
sud a ţării.

„Media Galaxy oferă o experi-
enţă completă pentru utilizator, de
la primul click pe platforma noas-
tră online până la vizita în showro-
om. Consolidându-ne acoperirea
offline, prin Media Galaxy Craio-
va reuşim să fim mai aproape de
clienţii noştri din această zonă a
ţării şi să le oferim acces la inova-
ţie. Iar preţurile fără concurenţă şi
serviciile de top sunt coordonatele
principale ale modelului nostru de
business, asta reprezintă Media
Galaxy”, a declarat Dan Ostahie,
preşedintele CEO, Altex România,
ieri, în cadrul unei conferinţe de
presă susţinute la Craiova.

Astăzi se deschide magazinul Media Galaxy
Astăzi va f i deschis un nou magazin Media

Galaxy  destinat produselor electro-IT de ultimă
generaţie. Acesta va fi amplasat în Mall-ul Elec-
troputere Parc, din Craiova, şi va oferi peste 2.500
de metri pătraţi de noutăţi şi spaţii demo cu cele

mai noi produse, de la gadget-uri şi până la elec-
trocasnice. Craiovenii vor putea găsi peste 80 de
game de produse, la preţuri reduse. Timp de trei
zile, începând de astăzi, reducerile cumulate vor
depăşi suma de 1.000.000 lei.

Peste 30 specialişti
Media Galaxy vor ajuta
cumpărătorii cu sfaturi

Noul Media Galaxy va de-
servi atât Craiova,  c ât ş i oraşe-
le limitrofe,  Calafat,  Carac al,
Corabia, Filiaşi, Segarc ea şi Sla-
tina.  Pes te 30 specialişti Media
Galaxy vor ajuta cumpărătorii
cu s faturi ş i le vor dezvălui nou-
tăţile tehnologice din spaţiile de-
monstrative spec ial amenajate.
Pentru lansarea c elui mai nou
show room d in reţ ea,  Me dia
Galaxy a iniţiat o c ampanie de
intervievare a craiovenilor în le-
gătură c u aş teptările lor de la
noul magazin.

«Plecând de la dorinţele c elor

intervievaţi,  Media Galaxy şi-a
cons truit oferta spec ială pentru
primul weekend de la deschide-
re.  Ac eas tă ab ordare inedită
subliniază grija ş i preocuparea
constantă faţă de nevoile c onsu-
matorilor. Media Galaxy oferă,
pe lângă o gamă variată de pro-
duse pentru c raiovenii dornici de
un upgrade tehnologic,  şi o pa-
letă de servic ii divers ific ată.
Printre acestea se numără rate
flexibile, instalare gratuită,  trans-
port gratuit ş i extragaranţie. În
plus , clienţii vor putea benefic ia
de serviciul „Batem oric e preţ
online sau offline!”», a subliniat
Adrian Uţă, vic epreşedinte Me-
dia Galaxy,  pe zona Olteniei.

MARGA BULUGEAN

La conferinţa de la Craiova, ce
se încheie mâine, participă
printre alţii şi preşedintele World
Federation of Societies of
Biological Psychiatry (WFSBP)
prof. Constantin Soldatos –
Grecia, vicepreşedintele WFSB
prof. Tudor Udriştoiu, prof.
Florence Thibaut – Franţa, prof.
Stephan Leucht – Germania şi
prof. Michel Bourin – Franţa.

«Societatea
Română de
Psihiatrie Biologi-
că şi Psihofarma-
cologie continuă
susţinerea şi
promovarea
modelului medical
al bolii psihice,
împotriva propa-
gandei antipsihia-
trice care margi-
nalizează atât
pacienţii cât şi
profesioniştii.
Milităm pentru
menţinerea
Psihiatriei în
cadrul specialităţi-
lor medicale cu separaţie clară de
domeniul vast al sănătăţii mintale
şi de problematica socială care
nu aparţine medicinei. În prezent
există tendinţa de a transforma
profesioniştii din psihiatrie într-
un fel de „activişti sociali pentru

Psihiatri de renume, prezenţi la Craiova
Ultimele noutăţi în domeniul psihiatriei sunt prezentate zilele acestea la Craiova. Universitatea de

Medicină şi Farmacie găzduieşte cea de-a VII-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Psihiatrie Biologică
şi Psihofarmacologie cu participare internaţională, organizată de Societatea Română de Psihiatrie
Biologică şi Psihofarmacologie, UMF Craiova şi Fundaţia PRO.

sănătatea mintală a populaţiei”
ceea ce dezavantajează net
pacienţii noştri», a precizat dr.
Tudor Udriştoiu, preşedintele
Societăţii Române de Psihiatrie
Biologică şi Psihofarmacologie.

Conferinţă cu specialişti
din Europa

Conferinţa de anul ac esta
cuprinde şedinţe plenare,

simpozioane tematice şi o
sesiune poster c u conţinut
ştiinţific. Au fost, de asemenea,
organizate c ursuri educaţionale
pre-c onferinţă la care au
participat rezidenţi şi tineri
specialiş ti.

Societatea Română de
Psihiatrie Biologică şi Psihofar-
macologie (SRPGP) a luat fiinţă
în luna septembrie a anului
2008, prin fuzionarea Asociaţiei
Române de Psihofarmacologie
cu Societatea Română de
Psihiatrie Biologică.  Principalul
obiectiv al Societăţii îl reprezintă
dezvoltarea tuturor activităţilor
şi a cercetării ştiinţific e în

domeniu, în
cadrul general al
psihiatriei şi
sănătăţii mintale,
în c olaborare cu
Asoc iaţia Româ-
nă de Psihiatrie şi
Psihioterapie,
Colegiul Medici-
lor,  Ministerul
Sănătăţii ş i cu
alte organizaţii
din ţară şi
străinătate. Un alt
scop al SRPGP
este ameliorarea
strategiilor
terapeutic e pe
baze ştiinţifice şi

creş terea c alităţii vieţii pacienţi-
lor. Societatea Română de
Psihiatrie Biologică şi Psihofar-
macologie es te membru al
World Federation of Societies of
Biological Psychiatry.

RADU ILICEANU

Absolvenţii de Medicină fără
rezidenţiat ar putea profesa

Pentru a mai acoperi din defici-
tul de personal cu care se confruntă
multe spitale şi cabinete medicale
din ţară, absolvenţii de Medicină
care nu au luat rezidenţiatul ar pu-
tea profesa în limita competenţe-
lor. Această modificare este pre-
văzută într-un proiect de lege pen-
tru modificarea şi c ompletarea
Legii 95/2006 privind reforma în
domeniul Sănătăţii.

Absolvenţii de Medicină aflaţi în
această situaţie ar putea exercita
atribuţii precum aceea de a asigura
primul ajutor, de a face screening
sau de a participa la promovarea
unor campanii. Pe de altă parte, pe
lângă problema deficitului de per-
sonal, o astfel de soluţie ar veni şi
în sprijinul absolvenţilor care, după
şase ani de facultate, fără reziden-
ţiat, în acest moment, nu pot pro-
fesa nici măcar la nivel minimal.

Anul trecut, în cabinetele, clini-
cile şi spitalele din ţară lucrau doar
39.813 medic i,  c omparativ cu
41.799 de medici în 2012, în con-
diţiile în care numărul de bolnavi a
crescut constant. Conform calcu-
lelor, dacă în centrele universitare,
media doctorilor este de 3,6 la 1.000
de locuitori, zona rurală chiar are
de suferit. Aşa se face că, la nivel
naţional, rezultă o medie de numai
1,9 medici la 1.000 de locuitori. Şi
mai îngrijorător este însă faptul că
s-a coborât sub pragul critic de
40.000 de medici cu liberă practi-
că în Romania, faţă de 55.000 câţi
erau înregistraţi în 1990.

După calculele reprezentanţilor
Colegiului Medicilor din România,
în 27 de judeţe din întreaga ţară
existau unităţi sanitare care funcţi-
onau fără a fi acoperite din punctul
de vedere al personalului medical.

RADU ILICEANU
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Săptămâna 7-13 aprilie 2014 va
fi dedicată, la nivel naţional, acti-
vităţilor educative extracurricula-

TNC propune şapte spectacole
în programul dedicat „Şcolii altfel”

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova
propune pentru săptămâna 7-13 aprilie dedicată
programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să
fii mai bun!” şapte spectacole alese din vastul său
repertoriu, cu precizarea că lista „rămâne des-
chisă la sugestii”. „Este o selecţie inedită de pie-

se de teatru cu greutate în dramaturgia româ-
nească, dar şi spectacole contemporane ce per-
mit familiarizarea copiilor şi tinerilor cu teme de
actualitate şi experimentarea unor forme de ex-
primare artistică utile în viaţa cotidiană”, a pre-
cizat Silvia Pavel, specialist PR al instituţiei.

re şi extraşcolare, în cadrul pro-
gramului intitulat „Şcoala altfel: Să
ştii mai multe, să fii mai bun!”.

Sc opul acestuia este implicarea
tuturor copiilor preşcolari/elevilor
şi a cadrelor didactice în activităţi
care să răspundă intereselor şi pre-
oc upărilor  diverse ac estora, să
pună în valoare talentele şi capa-
cităţile lor în diferite domenii, mult
mai variate decât cele prezente în
curriculumul naţional, şi să stimu-
leze participarea lor la acţiuni va-
riate, în contexte nonformale.

Instituţie c ulturală preocupată
în permanenţă de atragerea în ega-
lă măsură a elevilor, studenţilor, a
cadrelor didactic e şi a părinţilor
către spec tacolele ş i proiec tele
sale gândite să corespundă obiec-
tivelor educaţionale specifice co-
munităţii implicate în procesul de
învăţământ, Teatrul Naţional din
Craiova lansează invitaţie, în
această perioadă,  la şapte specta-

cole.  Este vorba despre „Profu’
de religie” de Mihaela Michailov,
în regia lui Bobi Pricop (7 aprilie,
orele 11.00 şi 13.30; 8 aprilie,  ora
18.30); „Înşir-te m ărgărite!” de
Victor Eftimiu, în regia lui Alexan-
dru Boureanu (7 aprilie, ora 18.30;
8 aprilie,  orele 11.00 ş i 16.00; 9
aprilie, ora 10.30); „Prostia ome-
nească” de Ion Creangă, în regia
lui Alexandru Boureanu (10 apri-
lie,  ora 10.30; 11 aprilie,  ora
10.30); „Ultimul amant fierbin-
te” de N. Simon, în regia lui Mir-
cea Corniş teanu (13 aprilie,  ora
18.30).

De asemenea, elevilor şi cadre-
lor didactice le sunt propuse în

program trei spectacole după scrie-
rile lui Ion Luca Caragiale: „Nă-
pasta”, în regia lui Kincses Elemer
(9 aprilie, ora 13.00; 10 aprilie, ora
13.00; 11 aprilie, ora 13.00; 12
aprilie, ora 13.00); „O noapte fur-
tunoasă”,  în regia lui Mircea
Cornişteanu (9 aprilie, ora 18.30;
10 aprilie, ora 18.30); „O scrisoa-
re pierdută”, în regia aceluiaş i
Mircea Cornişteanu (11 aprilie, ora
18.30; 12 aprilie, ora 18.30).

Biletele pentru spectacolele Naţi-
onalului craiovean se pot procura
de la Agenţia teatrală. Pentru gru-
puri organizate de minimum 20 de
elevi sau studenţi, preţul unui bilet
este de 10 lei.

Propus a se desfăşura pe par-
cursul stagiunii 2013-2014 cu scop
prevalent educativ, ciclul „10 con-
certe Beethoven” vizează familia-
rizarea tinerilor melomani cu cele
mai reprezentative creaţii ale com-
pozitorului Ludwig van Beethoven,
de la cele mai impresionante lucrări
concertante la capodoperele sim-
fonice şi vocal-simfonice. În ega-
lă măsură, ciclul „10 concerte Be-
ethoven” se adresează şi celor mai
avizaţi iubitori ai muzicii clasice,
oferindu-le acestora prilejul emo-
ţionant al (re)întâlnirii cu reputaţi
dirijori şi solişti concertişti, pentru
care paginile beethoveniene deţin
o însemnătate aparte în devenirea
lor artistică.

Mihail Agafiţa este un valoros
reprezentant al tinerei generaţii de
dirijori, susţinând în decursul a 18
ani de carieră circa 500 de con-
certe simfonice şi spectacole de

Concert Beethoven
pentru pian, vioară şi violoncel

Continuă ciclul „10 concer-
te Beethoven” la Filarmonica
„Oltenia”, cu un amplu
evenime nt muzical ce îl
re aduce la pupitrul Orche s-
trei Simfonice  a instituţiei
pe  dirijorul Mihail Agafiţa.
Al şasele a din ace astă se rie,
concertul are  loc astă-se ară,
înce pând cu ora 19.00, şi
propune spre audiţie  Simfo-
nia a IV-a în Si bem ol major,
op. 60, şi Concertul în Do
major pentru pian, vioară şi
violoncel, op.  56. Soliş ti sunt
pianis tul Mihai Diacone scu,
violonistul Radu Dunca şi
violoncelis tul Şte fan Cazacu.
Preţuri bilete : 15 le i;  10 lei
pe ntru elevi, stude nţi,
pe ns ionari.

operă şi balet alături de colective
artistice renumite din România, Re-
publica Moldova, Spania, Finlan-
da, S.U.A., Rusia, Ucraina şi Bela-
rus. A întreprins, de asemenea, tur-
nee în Grecia, Portugalia, I talia,
Franţa, Malta şi Tunisia.

Născut în 1973 în Republica
Moldova, Mihail Agafiţa a studiat
dirijatul la Institutul de Stat al Ar-
telor din Chişinău, absolvind apoi
Universitatea Naţională de Muzică
din Bucureşti la clasa de dirijat a
distinsului profesor Dumitru Goia,
sub a cărui îndrumare a studiat ul-
terior ca masterand la cursul de
studii aprofundate,  specializarea
Stilistică dirijorală – Dirijat orches-
tră. Între anii 2005-2007 s-a per-
fecţionat la cursurile de măiestrie
susţinute de reputatul dirijor Pa-
trick Strub, organizate de Amba-
sada Germaniei la Chişinău. Din
2004 deţine funcţia de dirijor per-

manent al Filarmonicii Naţionale
„Serghei Lunchevici” a Republicii
Moldova, iar din anul 2013 – presti-
gioasa poziţie de prim-dirijor şi,
totodată, statutul de director artis-
tic al Orchestrei Simfonice din ca-
drul aceleiaşi instituţii. De aseme-
nea, în perioada 2009-2013 a acti-
vat ca dirijor permanent al Filar-
monicii „Transilvania” din Cluj-
Napoc a. În anul 2010 a devenit
membru al Uniunii Muzicienilor din
Republica Moldova.

Cât despre cei trei soliş ti, cu
toţii sunt tineri ş i se află în pe-
rioada de desăvârşire a studiilor
muzicale.  Pianistul Mihai Dia-
cone scu (n. 1991, Craiova) es te
student al Academiei de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj-Na-
poca (clasa c onf.  univ. dr.  Csíky
Boldizsar)  şi, totodată,  benefi-
c ia r  al bursei „Era smus”  la
Ac ademia „Sibelius” din Helsin-

ki (clasa prof. Erik T.  Tawas-
ts tjerna). Violonis tul Radu Dun-
ca (n.  1990, Bis tr iţa) es te mas-
terand al Academiei de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj-Na-
poca, unde studiază sub îndru-
marea prof. univ.  dr. Nicuşor Si-
laghi,  iar din 2012 activează în

Orchestra Operei Naţionale Ro-
mâne din Cluj-Napoca. Violon-
celistul Şte fan Cazacu (n. 1994,
Bucureşti),  fiul reputatul muzi-
c ian Marin Cazacu,  este,  din
2012,  student la Univers itatea
Naţională de Muzic ă din Buc u-
reşti (c lasa prof.  Răzvan Suma).
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Adrian Bodnaru vine
la „Scriitori la Tradem”

Astăzi, de la ora
17.00, poetul Adrian
Bodnaru este invitat
la „Scriitori la
Tradem”, un proiect
cultural susţinut de
Casa de Cultură -
„Traian Demetres-
cu”. Acesta va
susţine conferinţa -
„Despre o meserie de
tinereţe: poezia” şi,
totodată, va citi
poeme din cea mai
recentă carte a
sa, „Cifra latină”
(Editura „Diacritic”,
Timişoara, 2013).
Intrarea publicului
este liberă.

Adrian Bodnaru s-a născut la 4 octombrie 1969, în
Bocşa-Română, judeţul Caraş-Severin, iar în prezent
locuieşte în Timişoara, unde este director editorial la
Editura „Diacritic”. A fost, pe rând, redactor la ziarul
„Realitatea Bănăţeană” din Timişoara, realizator al su-
plimentului cultural „Suplimentul de marţi”, corector,
şef Secţie Cultură la ziarul „Timişoara” (coordonator
al suplimentului cultural „Altsupliment”), purtător de
cuvânt al Teatrului Naţional din Timişoara, redactor-
şef, director executiv la Editura „Sedona” din Timişoara,
corespondent-colaborator la ziarul „Ziua” din Bucureşti,
director editorial la Editura „Brumar” şi director la Edi-
tura Universităţii de Vest din Timişoara.

A debutat în 1994 cu volumul de poezii „A. Bod-
naru şi alte verbe” (Ed. „Marineasa”, Timişoara,
1994), căruia i-au urmat „Noi şi purtate” (Ed. „Ma-

rineasa”, 1996), „Toate drepturile rezervate, inclusiv
Suedia şi Norvegia” (Ed. „Brumar”, Timişoara,
2000), „Versuri şi alte forme fixe” (Ed. „Brumar”,
2002),  „Ziua de apoimâine”  (Ed.  „Brumar”,
2004), „O legătură de chei” (Ed. „Cartea Româneas-
că”, Bucureş ti, 2010), „Dictando”, „Poliversuri”
(Ed. „Diacritic”, Timişoara, 2012), „Cifra latină”
(Ed. „Diacritic”, 2013).

A fost recompensat cu patru premii ale Uniunii
Scriitorilor din România – Filiala Timişoara, toate pen-
tru poezie, pentru volumele „Toate drepturile rezer-
vate, inclusiv Suedia şi Norvegia”, „Ziua de apoi-
mâine”, „O legătură de chei” şi „Dictando”. De
asemenea, a primit Premiul Asociaţiei Editorilor din
România „pentru excelenţă redacţională”, acordat la
Târgul Internaţional de Carte Bookarest.
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Proiectul îºi propune adaptarea ofertei
educaþionale din învãþãmântul superior la
nevoile pieþei muncii ºi ale societãþii bazate
pe cunoaºtere, prin dezvoltarea personalã ºi
profesionalã a studenþilor, prin implicarea lor
în cât mai multe activitãþi de voluntariat, lu-
cru în echipã, comunicare ºi conºtientiza-
rea acestora cu privire la competenþele ne-
cesare pentru a reuºi în carierã. Derularea
propriu-zisã a activitãþilor va avea loc în pe-
rioada 31 martie – 2 aprilie.

Training-urile vor fi susþinute de specia-
liºti în domeniul consilierii în carierã ºi vor
aborda ca teme de lucru dezvoltarea abilitã-

Studenþii Facultãþii de Litere din Craiova se pot înscrie la o serie
de training-uri gratuite, organizate în cadrul proiectului intitulat

“Paºi spre o carierã de succes”.

þilor de comunicare, autocu-
noaºterea, evaluarea persona-
litãþii vocaþionale, realizarea
CV-ului ºi a scrisorii de inten-
þie, a planului de carierã ºi si-
mularea interviului de angaja-
re. Vor fi selectate aplicaþiile a
30 de studenþi ai Facultãþii de
Litere din Universitatea din
Craiova, care nu au mai des-
fãºurat activitãþi de voluntariat
înainte. Acest proiect este al
doilea dintr-o serie de proiec-
te similare care vor fi desfã-
ºurate la nivelul organizaþiilor
studenþeºti ale tuturor facultã-

þilor Universitãþii din Craiova.
Aceste activitãþi se aliniazã la noua Lege a

Voluntariatului, care vizeazã recunoaºterea
voluntariatului ca experienþã profesionalã, iar
studenþii care vor beneficia de training-uri vor
primi diplome de participare. Sesiunile de pre-
gãtire sunt organizate de Centrul de Consilie-
re ºi Orientare Profesionalã al Universitãþii din
Craiova în colaborare cu Asociaþia Studenþi-
lor din Facultatea de Litere din Craiova, Con-
venþia Organizaþiilor Studenþeºti (C.O.S), Fa-
cultatea de Litere din Universitatea din Craio-
va ºi Departamentul de Relaþii cu Mediul So-
cio-Economic ºi Cultural (DR-MESC).

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Simpozionul îºi propune sã pro-
moveze exemplele de bunã prac-
ticã în scopul prevenirii ºi com-
baterii violenþei din unitãþile ºco-
lare. Pe parcursul evenimentului vor fi pre-
zentate activitãþi educative, programe edu-
caþionale sau activitãþi ºi proiecte de consi-
liere pe tema prevenirii ºi combaterii actelor
de violenþã din mediul ºcolar. Activitatea este
destinatã tuturor cadrelor didactice din în-
vãþãmântul preuniversitar ºi se va desfãºura
pe trei secþiuni: „Proiectele ºi activitãþile de
consiliere – exemple de bunã practicã”; „Pro-
iectele educative ºcolare ºi extraºcolare –
modalitãþi de prevenire ºi combatere a acte-
lor de violenþã din ºcoalã” ºi „Implicarea
comunitãþii în prevenirea ºi combaterea vio-
lenþei din ºcoalã”.

În derularea acestei acþiuni vor fi impli-
caþi specialiºtii Centrului Judeþean de Asis-
tenþã Psihopedagogicã Dolj ºi reprezentanþii

Simpozionul naþional „Exemple de bunã
practicã în prevenirea ºi combaterea

violenþei  din mediul ºcolar”, la Craiova
Centrul Judeþean de

Resurse ºi Asistenþã Educa-
þionalã Dolj organizeazã
astãzi, începând cu ora 9.30,
prima ediþie a simpozionului
naþional „Exemple de bunã
practicã în prevenirea ºi
combaterea violenþei din
mediul ºcolar”.

celor 10 centre de resurse ºi asistenþã edu-
caþionalã partenere: Centrul Judeþean de Re-
surse ºi Asistenþã Educaþionalã Arad, Cen-
trul Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Edu-
caþionalã Bihor, Centrul Judeþean de Resur-
se ºi Asistenþã Educaþionalã Braºov, Centrul
Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþio-
nalã Caraº-Severin, Centrul Judeþean de Re-
surse ºi Asistenþã Educaþionalã Gorj, Cen-
trul Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Edu-
caþionalã Hunedoara, Centrul Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Mehedinþi,
Centrul Judeþean de Resurse ºi Asistenþã
Educaþionalã Olt, Centrul Judeþean de Re-
surse ºi Asistenþã Educaþionalã Sibiu ºi Cen-
trul Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Edu-
caþionalã Vâlcea.

Evenimentul are loc cu ocazia
aniversãrii a 136 de ani de la naº-
terea poetei Elena Farago. El se
adreseazã  atât copiilor, cadrelor
didactice, cât  ºi comunitãþii locale
ºi se doreºte a fi un portal spre
sufletul fiecãruia, o ºansã de a ne
arãta frumuseþea interioarã, de a ne
exprima pe noi înºine prin inter-
mediul cunoaºterii, bunãtãþii, fan-
teziei, talentului copiilor ºi al ca-
drelor didactice care îi îndrumã.

Festivalul este coordonat de pro-
fesorii Constanþa Odolbaºa (direc-
tor), Coreta Fira Slavu, Dorina

Grãdiniþa cu program prelungit “Elena Farago”

din Craiova organizeazã astãzi, începând cu ora 9.30,

Festivalul „Ziua Grãdiniþei – Elena Farago”.

Coºeran ºi Alina Marilena Tîrºo-
goiu ºi se adreseazã  elevilor din
învãþãmântul preºcolar ºi primar
pe douã secþiuni: dans ºi recitare
poezie/dramatizare.

«Grãdiniþa cu program prelun-
git „Elena Farago” promoveazã ac-
tivitãþile curriculare ºi extracurri-
culare cu accent pe formarea unor
comportamente ºi atitudini ce vi-
zeazã bunele practici educaþionale
pentru o dezvoltare durabilã a în-
vãþãmântului», a precizat Constan-
þa Odolbaºa, directorul instituþiei de
învãþãmânt preºcolar.

Lansat în luna septembrie a
anului 2013, proiectul, structurat
pe 11 probe, vrea sã arate comu-
nitãþii craiovene cã tinerii repre-
zintã cea mai bunã investiþie în
viitor. Competiþia se va încheia în
luna iunie 2014, prilej cu care or-

„Competiþia Tinereþii”: Astãzi are loc proba
de culturã generalã

Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi Consiliul
Judeþean al Elevilor Dolj organizeazã astãzi, de la
ora 14.00, proba de cultura generalã. Aceasta se
desfãºoarã la  Facultatea de Drept “Nicolae Titu-
lescu” ºi face parte din proiectul „Competiþia Ti-
nereþii” – ediþia a VI-a, al cãrui scop este stimula-
rea participãrii elevilor la activitãþi extraºcolare.

ganizatorii ºi
partenerii lor
vor desemna

pe baza punctajului acumulat “Li-
ceul Anului 2014”.

“La proba de culturã generalã
s-au înscris 13 din cele 16 licee
participante în competiþie. Fiecare
liceu participã cu un echipaj alcã-
tuit din 4 elevi, selectaþi de fiecare

dintre competitori pe baza unui test
relevant. Pentru aceastã probã or-
ganizatorii au pregãtit un set din
50 de întrebãri care vizeazã cunoº-
tinþe de culturã generalã. Puncta-
jul maxim este de 150 de puncte,
fiecare rãspuns corect fiind cotat
cu 3 puncte”, a  precizat Alina Io-
nescu, director în cadrul Direcþiei
pentru Sport ºi Tineret Dolj.

Cercul studenþesc pentru studenþii secþiei
Kinetoterapie ºi motricitate umanã se va desfã-
ºura sub coordonarea conf. univ. dr. Ilinca
Ilona, în Aula 2 ºi îºi propune prezentarea
modului de întocmire a unei lucrãri de cercetare
în domeniul kinetoterapiei, precum ºi prezenta-
rea unor abordãri noi în sfera recuperãrii neuro-
motorii.

Cercul studenþesc pentru studenþii secþiei
Educaþie fizicã ºi sportivã va consta în prezenta-
rea modului de întocmire a unei lucrãri de
cercetare în domeniul educaþiei fizice precum ºi
discuþii legate de organizarea Jocurilor Special

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul
Universitãþii din Craiova organizeazã astãzi, la

sediul din strada „Brestei”, douã cercuri studen-
þeºti în vederea specializãrii studenþilor pe diferite

moduri de întocmire a lucrãrilor de cercetare.

Olympics ce se vor desfãºura în Craiova în luna
iunie 2014. Evenimentul are loc în Aula 1 a
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport ºi este
coordonat de lect. univ. dr. Cosma Germina.
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Italia: Senatul adoptã un proiect
pentru desfiinþarea provinciilor
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Deloc paradoxal, dupã cinci luni de crizã
Ucraina cunoaºte o relativã „întoarcere la
calm”. Crimeea ºi Sevastopolul s-au reataºat
de facto, din 18 martie a.c., Federaþiei Ruse,
înregistrarea legalã a procedurii fiind o simplã
formalitate pentru Duma de Stat ºi Consiliul
Federaþiei. Crimeea trãieºte deja ora Moscovei
ºi, începând cu 30 martie a.c., rubla va fi in-
trodusã ca monedã de schimb. Forþele armatei
ucrainene staþionate pe teritoriul Crimeei, de
acum ruse, au fost demantelate ºi Kievul a dis-
pus retragerea lor integralã din peninsulã. Noi-
le structuri guvernamentale ºi executive sunt
deja instalate în Crimeea ºi Sevastopol, iar vama
rusã asigurã serviciile de rigoare. Ucraina pri-
meºte, în schimb, din partea FMI, un ajutor
financiar cuprins între 14 ºi 18 miliarde dolari,
destinat evitãrii falimentului, cu condiþia adop-
tãrii unor stricte mãsuri de austeritate. Planul
de ajutor financiar al ex-republicii sovietice pre-
vede suma de 27 miliarde dolari, eºalonatã pe
doi ani, dar cu respectarea unor condiþii stric-
te: creºterea cu 50% a preþului gazului, înghe-
þarea sau reducerea salariilor funcþionarilor ºi
lãsarea fluctuãrii monedei de schimb. Ieri, pre-
mierul Arseni Iaþeniuk a prezentat în faþa Par-
lamentului de la Kiev un ansamblu de mãsuri
cuprinzând reducerea cu 10% a personalului
din ministere, vânzarea terenurilor ºi a proprie-
tãþilor, taxarea celor bogaþi, suprimarea sub-
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Avionul Boeing 777 dispãrut:
Alte 300 de obiecte, localizate

într-o zonã de cãutare
Cãutãrile unor fragmente ale avio-

nului Boeing 777 al Malaysia Airlines
care s-a prãbuºit pe 8 martie, cu 239
de persoane la bord, au fost suspen-
date ieri, pentru a doua oarã sãptãmâ-
na aceasta, din cauza condiþiilor me-
teorologice nefavorabile, a anunþat
Australia, care conduce operaþiunile.
„Toate avioanele revin la Perth (unul
dintre cele mai importante oraºe de pe
coasta de vest a Australiei), iar navele
pãrãsesc zona de cãutare”, a precizat
Autoritatea australianã pentru Securi-
tate Maritimã (AMSA). ªase avioane
militare australiene, chineze, japoneze
ºi americane se aflau în misiune, îm-
preunã cu alte cinci avioane civile, scru-
tând zonele de cãutare, la câteva mii
de kilometri sud-vest depãrtare de
Perth. De asemenea, cinci nave au fost
chemate din zonã. Pe de altã parte,
Agenþia publicã thailandezã însãrcina-
tã cu sateliþii a anunþat ieri cã aproxi-
mativ 300 de obiecte au fost localizate
de cãtre un satelit thailandez într-o zonã
de cãutare din sudul Oceanului Indian.
„Un satelit thailandez a descoperit apro-
ximativ 300 de obiecte, care au de la
doi la 15 metri, plutind în sudul Ocea-
nului Indian”, la aproximativ 2.700 de
kilometri în largul coastelor oraºului
australian Perth, a declarat pentru AFP
directorul Agenþiei publice GISTDA.
„Dar nu putem confirma, nu îndrãz-
nim sã confirmãm cã sunt fragmente
ale avionului” dispãrut, a adãugat ofi-
cialul thailandez. Imaginile înregis-
trate de cãtre satelit dateazã de marþi,
dar au putut fi analizate abia mier-
curi, a precizat Agenþia, adãugând cã
informaþia a fost transmisã Malaye-
ziei. Aceste obiecte sunt dispersate
într-o zonã de câteva sute de kilo-
metri pãtraþi ºi la aproximativ 200 de
kilometri distanþã de unde un satelit
francez aparþinând Airbus Defence
and Space a reperat, miercuri, pre-
zenþa a 122 de obiecte care pluteau,
potrivit agenþiei thailandeze.

John Kerry cere Egiptului
sã anuleze condamnãrile

la moarte
Secretarul de stat american John

Kerry a lansat un apel Egiptului sã anu-
leze sentinþele de condamnare la moarte
a 529 de simpatizanþi ai preºedintelui
destituit Mohamed Morsi, apreciind cã
acestea trimit lumii un „mesaj nega-
tiv”, relateazã AFP. „Sunt profund tul-
burat în urma deciziei neaºteptate ºi
fãrã precedent a unui tribunal egiptean
de a condamna la moarte 529 de cetã-
þeni, dupã un proces expeditiv”, a men-
þionat ºeful diplomaþiei americane într-
o declaraþie datã publicitãþii în timp ce
efectua o vizitã surprizã în Iordania.
„Aceasta sfideazã logica”, a adãugat
el. „Cer guvernului interimar egiptean
sã caseze hotãrârea Curþii ºi sã le ga-
ranteze un proces corect acuzaþilor”,
a subliniat Kerry. Aproape 1.200 de
simpatizanþi ai fostului preºedinte
Morsi sunt judecaþi în prezent, dintre
care 529 au fost condamnaþi la moar-
te într-un proces expeditiv, care a stâr-
nit proteste la nivel internaþional. Agen-
þia oficialã MENA a informat, mier-
curi, cã alþi 900 de partizani ai fostului
ºef de stat vor fi, de asemenea, jude-
caþi. Acuzaþii trebuie sã rãspundã pen-
tru „violenþe” ºi „acte teroriste”, pre-
cum ºi pentru ºase crime ºi 51 de ten-
tative de omor, potrivit MENA.

venþiilor în minerit. Rusia recupereazã accesul
privilegiat, comercial ºi logistic, între Marea
Mediteranã ºi Oceanul Indian, prin care tranzi-
teazã peste 30% din exporturile maritime ru-
seºti. Se mai aºteaptã la opoziþia nord-vest/sud-
est din Ucraina, care ar putea genera o federa-
lizare a þãrii. Prin presiunea sa energeticã ºi eco-
nomicã, Rusia poate controla tot bazinul Don-
bas-ului din est, lãsând Europei regiunile agri-
cole ucrainofone foarte sãrace. Într-o grilã
culturalã, religioasã ºi lingvisticã, o realã frac-
turã ideologicã se deruleazã astãzi în Ucraina,
în legãturã cu un conflict al generaþiilor. Aceastã
linie de fracturã ideologicã va fi evidentã la

apropiatul scrutin prezidenþial. Ca o notã de
umor, în niºte vremuri deloc potrivite, ucrai-
nencele au decretat „greva sexului”, sub de-
viza „nu te da ruºilor”. În timp record, pagi-
nile de Facebook s-au încãrcat cu mesaje pe
aceastã temã, mai ales cã „femeile de succes”
ucrainence sunt în egalã mãsurã femei de afa-
ceri. ªi amintesc de Grecia anticã, de piesa
„Lisistrata”, a lui Aristophane, când femeile
au utilizat acest slogan pentru a opri rãzboiul
dintre Sparta ºi Atena. Deocamdatã, Rusia se
vede privatã de un summit G8, exclusã chiar
pentru o vreme din clubul marilor puteri. Nu-
mai cã Rusia nu percepe lumea la aceeaºi ma-
nierã ca Occidentul. Europa a pierdut noþiu-
nea de „putere”, pe când Rusia lui Putin înþe-
lege lumea la o manierã geopoliticã proprie.
În absenþa unei linii roºii, Moscova se com-
place a redefini cartea teritoriului sãu, recre-
ând cordoane sanitare ºi un glacis protector
în periferia sa. Deocamdatã, trupele ruse sunt
masate la frontiera de est a Ucrainei, demon-
straþia de forþã permiþându-i ºi alte iluzii, mai
ales cã o serie de þãri din UE (Finlanda, Esto-
nia, Lituania, Slovacia, Cehia) depind 100%
de gazul rusesc, în timp ce Letonia, Bulgaria,
Grecia, Germania, Polonia, Ungaria, Slovenia
– în procent de peste 40%. Doar Regatul
Unit, Portugalia, Spania, Belgia, Suedia, Da-
nemarca nu importã gaze din Federaþia Rusã.

Senatul a reînnoit, miercuri, în-
crederea acordatã guvernului con-
dus de Matteo Renzi, care a hotãrât
sã forþeze lucrurile ºi sã cearã sã
fie adoptat un proiect de lege ce
pregãteºte desfiinþarea provinciilor
italiene, anunþã AFP. Iniþiativa legis-
lativã, care prevede o revizuire a
funcþiilor ºi competenþelor provin-
ciilor în vederea abolirii lor, prezen-
tatã de Graziano Delrio, omul de

În timp ce presa america-
nã se întreabã asupra reîn-
toarcerii la rãzboiul rece,
douã evenimente demon-
streazã cã ruºii ºi americanii
continuã sã lucreze împreu-
nã. Marþi, 25 martie a.c., un
astronaut de la NASA, doi
cosmonauþi ruºi s-au aflat la
bordul unei rachete Soiuz, în
direcþia Staþiei Spaþiale Internaþiona-
le. Prevãzutã pentru miercuri, lan-
sarea rachetei a fost amânatã din ca-
uza unor probleme tehnice. Coope-
rarea continuã ºi în materie de dez-
armare nuclearã. Procesul de redu-
cere a arsenalului nuclear, convenit
în cadrul tratatului New Start 2010
n-a fost afectat de tensiunile dintre
cele douã þãri, noteazã „The Wa-
shington Post”. Sãptãmâna trecutã,
ruºii au condus o inspecþie surprizã
la arsenalul american de la San Fran-

În pofida tensiunilor, ruºii
ºi americanii continuã cã coopereze

Declasificarea parþialã a unui raport parlamentar
american extrem de detaliat cu privire la utilizarea
torturii de cãtre CIA urmeazã sã obþinã prima undã
verde sãptãmâna viitoare, a anunþat o senatoare,
relansând dezbaterea asupra „rãzboiului împotriva
terorismului”. Comisia pentru Informaþii din cadrul
Senatului va vota pe 3 aprilie pentru a solicita în
mod oficial declasificarea a 400 din totalul de 6.300
de pagini ale unui raport confidenþial despre tehni-
cile de interogare în forþã folosite de cãtre CIA în
perioada 2002-2006, în timpul preºedinþiei lui Geor-
ge W. Bush, a anunþat preºedinta Comisiei, Dianne
Feinstein. Concluziile raportului urmeazã sã fie ºi
ele declasificate. „Este foarte important sã fie fãcut
public”, a declarat ea pentru AFP, cu scopul ca

Ce „tehnici de interogare în forþã” foloseau agenþii CIA

încredere al lui Matteo Renzi, a fost
adoptatã de Senat cu  160 „pentru”
ºi 133 „împotrivã” ºi urmeazã sã
fie prezentatã în Camera Deputaþi-
lor. Dimineaþã, tânãrul prim-minis-
tru, în vârstã de 39 de ani, a scris
pe contul sãu de Twitter: „Astãzi
este o zi importantã pentru provin-
cii” (structuri intermediare între
municipalitãþi ºi regiuni), anunþând
votul-cheie din cursul serii. Cu pri-

lejul unei vizite în Cala-
bria, efectuatã în aceeaºi
zi, el a menþionat cã „a
da un semnal puternic ºi
clar, cu 3.000 de posturi
de politicieni mai puþin,
are de ce sã redea spe-
ranþa ºi încrederea con-
cetãþenilor noºtri”,
subliniind cã este vorba
numai despre o „problemã
de reducere a cheltuielilor”.

cisco (tratatul prevede 18 inspecþii
anuale de fiecare parte). Moscova
ºi Washingtonul coopereazã în ma-
terie nuclearã, pentru ca accesul te-
roriºtilor sã fie oprit, dar, de aseme-
nea, ºi în distrugerea arsenalului de
arme chimice sirian. Un alt dosar
fierbinte al celor douã þãri priveºte
„preocuparea nuclearã” iranianã.
Rusia se vrea „un actor cheie” pen-
tru nonproliferarea armelor nuclea-
re. ªi oficialii americani sunt dis-
puºi sã coopereze pe aceastã temã.

aceste tehnici „sã nu mai fie utilizate vreodatã”.
Executivul american urmeazã sã aprobe ulterior
publicarea pãrþii din raport, dupã ce va efectua ve-
rificãri pentru a nu fi dezvãluite informaþii clasifica-
te. Dupã atentatele de la 11 septembrie 2001, Agenþia
Centralã americanã de Informaþii (CIA) a capturat
zeci de persoane suspectate cã fac parte din Al-
Qaeda ºi a utilizat zece „tehnici de interogare în
forþã”, asimilate torturii de cãtre numeroºi apãrã-
tori ai drepturilor omului. Aceste metode includeau
privarea de somn, dezbrãcarea completã a deþinu-
tului sau simularea înecului - aplicatã de 183 de ori
lui Khaled Sheikh Mohammed, care s-a autopro-
clamat drept planificatorul atentatelor de la 11 sep-
tembrie, în cursul detenþiei acestuia într-o închi-

soare secretã CIA de pe teritoriul Poloniei, în pe-
rioada 2003-2006. Foarte critici la adresa CIA,
anchetatorii parlamentari conchid, potrivit lui Fein-
stein, cã aceste tehnici au fost „erori teribile”, care
nu au permis luarea urmei lui Osama ben Laden,
fostul lider Al-Qaeda. Raportul confidenþial a fost
aprobat de Comisie cu uºile închise în decem-
brie 2012, în pofida opoziþiei a aproape tutu-
ror membrilor republicani ai acesteia, îngrijo-
raþi de redeschiderea unei pagini negre a istoriei
americane sub egida preºedintelui republican
Bush. Preºedintele Barack Obama ºi-a exprimat
însã susþinerea faþã de declasificarea raportului.
„Mã angajez total sã declasific acest raport ime-
diat ce este finalizat”, a declarat el pe 12 martie.
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KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
09:00 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
09:40 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
10:20 KILE te omoarã cu zile!
10:30 În linia întâi
11:30 Politicã ºi delicateþuri
12:20 Opinii fiscale
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Finanþe ºi afaceri
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:50 Patinaj artistic
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 O datã’n viaþã
00:10 Cod "Crimã"
02:15 Politicã ºi delicateþuri
03:05 Lumea modei
04:15 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
04:50 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping
06:00 În linia întâi

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 5 x 5 minute de istorie
08:00 Legendele palatului: doi

bãrbaþi pentru o soartã
08:35 Legendele palatului: doi

bãrbaþi pentru o soartã
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Om cu carte
11:00 Patinaj artistic
14:35 Cultura minoritãþilor
15:00 Jurnal de front
15:50 5 minute de istorie
16:00 Black Harbour
16:50 Poate nu ºtiai
17:00  Gala Premiilor Radio

România Cultural
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 O singurã zi
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 Battlestar Galactica
00:55 Academicienii
01:50 Chipuri
04:00 Memorialul Durerii - o

istorie care nu se învaþã la ºcoalã
04:50 Pescar hoinar
05:20 Mesager
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

07:25 Pe platourile de filmare
07:55 Jaf... la turnul mare
09:40 Culoarea purpurie
12:10 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
13:55 Universitatea monºtrilor
15:40 Rãmâi cu mine
16:15 În miezul întunecat al iernii
17:55 Iubire ºi onoare
19:30 Filme ºi vedete
20:00 Ruginã ºi oase
22:00 Camarazi de rãzboi
23:15 ªapte psihopaþi ºi un

câine
01:05 Urzeala tronurilor
02:00 Atlasul norilor

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Tentaþie periculoasã (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Masterchef (R)
16:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
23:00 Dupã 28 de zile
01:15 ªtirile Pro Tv (R)
02:45 Dupã 28 de zile (R)
04:30 România, te iubesc! (R)
05:15 La Mãruþã (R)
06:00 Dora descoperã lumea

07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 O nouã viaþã (R)
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
21:30 Regina
22:30 Forþa destinului
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:30 Forþa destinului (R)
04:00 Regina (R)
05:30 Poveºtiri adevãrate (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

08:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

09:00 Dilemele vârstei (R)
10:00 Men of a Certain Age (R)
11:00 Studenþi part-time (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Promotor
14:15 Dilemele vârstei
15:30 Men of a Certain Age
16:30 La bloc (R)
17:30 Prietenii tãi (R)
18:30 Best of Gopo
19:00 Studenþi part-time
20:00 Rãzboi în bucãtãrie
22:00 Serviciul Roman de

Comedie
23:00 The Shock Labyrinth 3D
01:15 Boston Legal
02:00 The Shock Labyrinth 3D

(R)
03:30 Boston Legal (R)
04:15 Lumea Pro Cinema

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Yakuza
22:30 Datorie de sânge
00:30 România danseazã (R)
02:30 Observator special (R)
03:00 Dallas
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

08:00 Campionul
08:30 Vacanþã ºi terapie (R)
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Vacanþã ºi terapie
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Suleyman Magnificul
22:15 Fetele lu' dom' Profesor

(R)
23:15 Gomez ºi Tavarez, poliþiºti

la antipozi 2
01:15 Vreau sã mã mãrit
02:15 Te vreau lângã mine (R)
03:45 Campionul (R)
04:15 Teo Show (R)
06:00  Inima nu respectã reguli

07:00 Neam trezit!
10:00 Teleshopping
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
11:30 Ce gândesc femeile (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
13:00 Levintza prezintã (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Click! Pofta bunã (R)
14:30 Râzi ºi câºtigi (R)
15:00 Click! (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
16:30 Ce gândesc femeile
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Trãsniþi din NATO
20:30 Primul submarin
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 Râzi ºi câºtigi (R)
01:00 Trãsniþi din NATO (R)
01:30 Primul submarin (R)
03:30 ªtirile Prima TV (R)
04:30 Click! (R)
05:30 Ce gândesc femeile (R)
06:00 Historia.ro (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 Fotbal Cupa României

Timiºoreana: Petrolul - Astra,
Steaua - Dinamo

22:00 Mafioþi
23:00 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Wrestling SMACK
02:00 Wrestling WWE Super-

stars
03:00 ªtiri Sport.ro

TVR 1

SÂMBÃTÃ - 29 martie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 O datã’n viaþã (R)
10:00 Beneficiar România
10:30 Maºini, teste ºi verdicte

(R)
11:00 Gala Umorului (R)
12:00 Masacrul de la Fantâna

Albã - 1 aprilie 1941
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:35 37°C
15:25 ANDOnevralgicul de

sâmbãtã
15:30 37°C
16:00 Fotbal: CSU Craiova -

F.C. Bihor
18:00 Patinaj artistic
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Gala Umorului
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:10 Complicele
01:10 Trezirea la realitate
02:40 Lumea modei
02:50 Oameni care au schimbat

Lumea
04:00 Sport (R)
04:15 Beneficiar România (R)
04:40 Uimitorul Jake (R)
05:25 Imnul României
06:00 Masacrul de la Fantâna

Albã - 1 aprilie 1941 (R)
06:57 Zestrea românilor

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Ferma
08:30 Cãlãtori în lumi paralele
09:25 5 minute de istorie
09:30 Cap compas
10:00 Drumul succesului
10:30 5 x 5 minute de istorie
11:00 Rugby
12:45 Patinaj artistic
14:45 Top cultura
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Mistere ºi conspiraþii
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Lumea azi
19:00 Jurnal de front
20:10 Jane Eyre
22:10 Marele jaf
23:40 Multiple Sarcasms
01:20 Rezistenþa prin culturã
02:10 Top cultura
04:20 Jurnal de front
05:10 Poate nu ºtiai
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

08:30 Hotel Transilvania
10:00 Rãmâi cu mine
10:35 În armatã
12:05 Jimmy ºi Hope
12:30 Tãrâmul fãgãduinþei
14:15 Liga dreptãþii: Apocalipsa
15:30 Vrem ºcoala înapoi
17:30 Lincoln
20:00 Jimmy ºi Hope
20:25 Lumea lui Arthur Newman
22:00 Fetele
22:30 Bãieþi frumoºi
23:05 Caut prieten pentru

sfârºitul lumii
00:45 Urzeala tronurilor
01:40 Abraham Lincoln: Vânãtor

de Vampiri
04:25 Lumea lui Arthur Newman
06:00 În bãtaia vântului

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Maeºtrii iluzionismului
11:00 În libertate
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Anna ºi Regele
16:30 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 X-Men: Ultima înfruntare
22:45 Hoþi de onoare
00:30 Local Kombat, Înnebuneºti

în Ploieºti!
01:30 X-Men: Ultima înfruntare

(R)
04:00 În libertate (R)
04:30 I Like IT (R)
06:00 Dora descoperã lumea

07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:00 Dincolo de povestiri (R)
13:30 Doamne de poveste (R)
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii (R)
16:30 Doctorul casei
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 Regina
22:30 Forþa destinului
00:00 Doctorul casei (R)
01:00 Regina (R)
02:30 Forþa destinului (R)
04:00 Regina (R)
05:30 Doamne de poveste (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

07:00 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

07:30 Dilemele vârstei (R)
08:00 Men of a Certain Age (R)
09:00 Studenþi part-time (R)
10:00 Serviciul Roman de

Comedie (R)
11:30 La Mãruþã
14:00 Dilemele vârstei
15:00 Ia banii ºi fugi
16:00 Gala Premiilor Gopo (R)
19:00 Studenþi part-time
20:00 Scafandru la apã
22:00 Serviciul Român de

Comedie
23:30 Happy End
01:15 Boston Legal
02:00 The Shock Labyrinth 3D
04:00 Boston Legal (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

09:00 Drumuri de fier

11:00 Burlacul
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator

20:00 În puii mei
20:30 Te cunosc de undeva
23:45 Doi burlaci ºi-o... blondã

02:00 Strãini printre noi
04:00 Drumuri de fier (R)
06:00 Observator

08:00 Teleshopping
08:30 Campionul

09:45 Pastila de râs (R)
10:30 Rãmãºagul
12:30 ªtirile Kanal D

13:45 WOWBiz
16:15 D-Paparazzi (R)
17:15 Deschide Camera

Comorilor! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)

20:00 Asta-i România!
21:30 Dispãrutã
23:30 ªtirile Kanal D (R)

00:30 Asta-i România! (R)
01:45 Vreau sã mã mãrit
02:45 Dispãrutã (R)

04:30 Rãmãºagul (R)
05:00 Campionul (R)
06:00 Inima nu respectã reguli

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

09:30 Casa: construcþie ºi

design

10:00 Teleshopping

10:30 Secrete de stil

11:00 Levintza prezintã

11:30 Click! Pofta bunã

12:00 T3CH IN 3

12:30 Râzi ºi câºtigi (R)

13:00 Vrei sã fii milionar (R)

15:00 Imagini incredibile din

lume (R)

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 ªtirile Prima TV

19:30 Râzi ºi câºtigi

20:00 ªtirile Times New Roman

20:30 Vrei sã fii milionar?

21:30 Mondenii

23:30 Omul supersonic

01:30 Vrei sã fii milionar (R)

02:30 ªtirile Times New Roman

(R)

04:00 Râzi ºi câºtigi (R)

04:30 ªtirile Prima TV (R)

05:00 Omul supersonic (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Dezastre aeriene
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 Glory Zagreb
00:00 Faceþi jocurile - World

Poker Tour
01:00 Wrestling WWE NXT Next

Generation
02:00 ªtiri Sport.ro
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07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Ultima ediþie
14:00 Telejurnal
14:30 Politicã ºi delicateþuri
15:30 Magazin Mondial FIFA

2014
16:10 Patinaj artistic
18:00 Lozul cel mare
18:30 Festivalul International de

Circ de la Massi
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Revolta de pe Bounty
23:25 Garantat 100%
00:25 O datã’n viaþã
01:25 O datã’n viaþã
02:15 O datã’n viaþã
04:05 Sport
04:30 Simbolica
04:45 Universul credinþei
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Cap compas
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Patinaj artistic
12:15 Poate nu ºtiai
12:30 Festivalul Naþional de

Teatru
13:00 Pescar hoinar
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Dreptate în lanþuri
16:00 Omul cu chitara
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
19:00 Academicienii
20:10 Semnul ªarpelui
21:55 Poate nu ºtiai
22:10 Lumini ºi umbre
23:10 Dreptate în lanþuri (R)
01:00 Cafeneaua
02:45 Semnul ªarpelui (R)
04:25 Omul cu chitara
05:20 Mesager
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

07:45 Concursul de frumuseþe
09:05 Îþi prezint un prieten
10:45 Ultimul luptator stelar
12:25 O familie modernã
12:45 O familie modernã
13:05 O familie modernã
13:30 Povestea lui Tiffany Rubin
15:00 Johnny English... se

întoarce!
16:40 Domestic
18:10 Din dragoste pentru

Roma
20:00 Legenda cãlãreþului

singuratic
22:30 Rãmâi cu mine
23:05 Camarazi de rãzboi
00:20 Lupta cu valurile
02:10 Ultima razie
04:00 Vânãtoarea
06:00 Johnny English... se

întoarce!

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Maeºtrii iluzionismului
11:30 Iubitul meu din viitor
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:15 Prietenii copilãriei mele
16:00 Panica de la Hotel

Majestic
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Curierul 2
22:15 Stiletto
00:00 Apropo Tv (R)
00:45 Curierul 2 (R)
02:15 Stiletto (R)
03:45 Dupã 20 de ani (R)
04:30 România, te iubesc! (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:00 Dincolo de povestiri (R)
13:30 Santa Diabla (R)
14:30 Intrigi ºi seducþie (R)
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Doctorul casei
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
21:30 Regina
22:30 Forþa destinului
00:00 Doctorul casei (R)
01:00 Regina (R)
02:00 Forþa destinului (R)
04:15 Regina (R)
04:30 Doctorul casei (R)
05:15 Intrigi ºi seducþie (R)

08:30 Descoperã România (R)
09:00 Acasã în bucãtãrie
10:00 Promotor
11:00 Dilemele vârstei (R)
12:00 Ia banii ºi fugi (R)
13:00 Studenþi part-time (R)
14:00 Serviciul Român de

Comedie (R)
15:30 Lumea Pro Cinema
16:00 Dilemele vârstei
17:00 Ia banii ºi fugi
18:00 Filmele si vedetele anului

2013
19:00 Studenþi part-time
20:00 Osânda
22:30 Obsesia
00:30 Fãrã ruºine
01:30 Boston Legal
02:15 Happy End (R)
03:45 Boston Legal (R)
04:30 Lumea Pro Cinema
05:00 Cine A.M.

09:00 Hercule

10:00 Te cunosc de undeva

(R)

13:00 Observator

13:30 Next Star (R)

16:00 Observator

16:15 SuperBingo Metropolis

19:00 Observator

20:00 În puii mei

20:30 România danseazã

23:00 Serviciul Roman de

Comedie: Happy Show (R)

00:30 Zborul United 93

02:30 Observator (R)

03:15 Hercule si amazoanele

05:10 Întâmplãri hazlii

06:00 Observator

08:30 Campionul

09:45 Pastila de râs (R)

10:30 Teo Show (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:45 WOWBiz (R)

15:00 Bingo România

17:15 Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 D-Paparazzi

21:00 Ochii din umbrã (R)

22:30 Extemporal la dirigen-

þie

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Vreau sã mã mãrit

02:30 D-Paparazzi (R)

03:30 WOWBiz (R)

05:00 Campionul (R)

07:00 Teleshopping

07:30 Sport, dietã ºi o vedetã

08:00 Click! Pofta bunã (R)

08:30 Eurobox

09:00 Ora 9 a României

10:00 Teleshopping

10:30 Historia.ro

11:30 Cafeneaua Dilema

Veche

12:30 Cireaºa de pe tort (R)

14:00 Mondenii (R)

16:00 Cronica cârcotaºilor (R)

18:00 ªtirile Prima TV

19:30 Râzi ºi câºtigi

20:00 ªtirile Times New

Roman

20:30 Vrei sã fii milionar?

21:30 Schimb de mame

23:30 Cireaºa de pe tort (R)

01:00 ªtirile Prima TV (R)

02:00 Vrei sã fii milionar? (R)

03:00 ªtirile Times New

Roman (R)

03:30 Râzi ºi câºtigi (R)

04:30 Eurobox (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Fotbal Cupa României

Timiºoreana: Petrolul - Astra,
Steaua - Dinamo

13:00 ªtiri Sport.ro
13:30 Dezastre aeriene
14:30 Patron la Steaua
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal Olanda: Ajax -

Twente
17:30 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Glory Zagreb
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 Da-i bataie!
23:00 Te doare mintea!

TVR 1

LUNI - 31 martie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

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

negustorul Lim Sang-ok
09:40 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
10:20 KILE te omoarã cu zile!
10:30 Ultima ediþie
11:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
12:20 Opinii fiscale
12:30 În grãdina Danei
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Zeul rãzboiului
17:30 Zeul rãzboiului
18:10 Vreau sã fiu sãnãtos
18:45 Dincolo de celebritate
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Dr. House
21:50 Dincolo de celebritate
22:00 La birou
22:30 Biziday
23:20 Lumea modei
23:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
00:00 Nocturne
01:00 Ora regelui
01:55 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
02:45 Vreau sã fiu sãnãtos
03:10 Sport
04:15 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
04:50 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping
06:00 Telejurnal matinal

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

bãrbaþi  pentru o soartã
08:35 Legendele palatului: doi

bãrbaþi pentru o soartã
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Top cultura
11:20 Poate nu ºtiai
11:30 Pescar hoinar
12:00 Lumea azi
12:30 Naturã ºi sãnãtate
13:00 Vara magicã
14:00 Drumul succesului
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Rezistenþa prin culturã
15:50
5 minute de istorie
16:00 Black Harbour
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Deportaþii
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Festivalul Naþional de

Teatru
19:30 ªcoala nevestelor
21:45 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Þara surzilor
01:10 Vara magicã
02:05 Omul cu chitara
02:55 Rezistenþa prin culturã
03:45 Deportaþii

07:40 Domestic
09:05 Din dragoste pentru

Roma
10:55 Gol puºcã
12:25 Legenda cãlãreþului

singuratic
14:55 Kylie Minogue – Aphrodi-

te: Les Folies Tour
16:30 Cãþelul detetectiv
18:05 Lovit de fulger
19:30 Pe platourile de filmare
20:00 Atlasul norilor
22:50 Când prinzi aripi
00:25 Urzeala tronurilor
01:25 Bãiatu' tatii
03:20 Silent Hill: Revelaþia 3D

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 România, te iubesc! (R)
11:00 Prietenii copilãriei mele

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Panica de la Hotel

Majestic (R)
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Distracþie cu Dick ºi Jane
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia

minciunii
00:00 Distracþie cu Dick ºi Jane

(R)
01:45 ªtirile Pro Tv (R)
03:15 Dupã 20 de ani (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Casa Ibacka (R)
08:45 Dincolo de povestiri (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 Doamne de poveste (R)
14:30 Doctorul casei (R)
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 O nouã viaþã
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Dincolo de povestiri
00:00 O nouã viaþã (R)
01:00 Regina
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:45 Poveºtiri de noapte (R)
03:15 Cancan.ro (R)

07:30 Promotor (R)
08:00 Dilemele vârstei (R)
09:00 Men of a Certain Age (R)
10:00 Studenti part-time (R)
11:00 Aventurile lui Jackie Chan
11:30 La Mãruþã
14:00 Dilemele vârstei
15:00 Men of a Certain Age
18:00 Studenti part-time
19:00 Gala Premiilor Gopo 2014
01:00 Fãrã ruºine
01:45 Boston Legal
04:00 Fãrã ruºine (R)
04:45 Boston Legal (R)
05:15 Lumea Pro Cinema
05:45 Cine A.M.

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

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

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

19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Junior Chef

22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)

02:00 Nikita
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

08:00 Campionul
08:30 Vacanþã ºi terapie (R)
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:45 Vacanþã ºi terapie
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Feriha
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Vreau sã mã mãrit
02:30 WOWBiz (R)
04:15 Teo Show (R)
06:00 Poveste de familie

07:00 Neam trezit!
10:00 Teleshopping
10:30 Cireaºa de pe tort (R)

11:30 Ce gândesc femeile (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Ora 9 a României (R)

13:30 Teleshopping
14:00 ªtirile Times New Roman

(R)

14:30 Râzi ºi câºtigi (R)
15:00 Click! (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)

16:30 Ce gândesc femeile
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV

19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Trãsniþi din NATO
20:30 112 - Poliþia în acþiune

21:30 Imagini incredibile din
lume

22:30 Click!

23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 Râzi ºi câºtigi (R)
01:00 Trãsniþi din NATO (R)

01:30 112 - Poliþia în acþiune (R)
02:30 Imagini incredibile din

lume (R)

03:30 ªtirile Prima TV (R)
04:30 Click! (R)
05:30 Frumoasa Ceci

06:00 T3CH IN 3 (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Fotbal Olanda: Rezumate
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Glory Super Fight Series:

Mourad "The Silent Power"
Bouzidi - Saulo Cavalari

23:00 Bellator: Gladiatorii, Top
20 KO

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

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

MARÞI - 1 aprilie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

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

negustorul Lim Sang-ok
09:40 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
10:20 KILE te omoarã cu zile!
10:30 În linia întâi
11:30 Nocturne
12:20 Opinii fiscale
12:30 Tribuna partidelor

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

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Zeul rãzboiului
17:30 Zeul rãzboiului
18:10 Interes general
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Studio fotbal
21:40 Fotbal UEFA Champions

League* Manchester United -
Bayern München

23:50 Rezumat UEFA Cham-
pions League

00:40 Exclusiv în România
01:30 Interes general
02:45 Zestrea românilor
03:10 Sport
04:15 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
04:50 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
05:25 Imnul României

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

pions League
08:00 Legendele palatului: doi

bãrbaþi pentru o soartã
08:35 Legendele palatului: doi

bãrbaþi pentru o soartã
09:10 Mistere ºi conspiraþii
10:10 Festivalul Naþional de

Teatru
10:40 ªcoala nevestelor
12:50 Vara magicã
14:00 Cap compas
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Memorialul Durerii
15:50 5 minute de istorie
16:00 Black Harbour
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Televiziunea, dragostea

mea
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Destine ca-n filme
21:10 Om cu carte
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 Battlestar Galactica
00:55 Vara magicã
02:05 Mistere ºi conspiraþii
02:55 Televiziunea, dragostea

mea
03:45 Destine ca-n filme
04:35 Om cu carte

08:10 Tinereþe veºnicã
09:55 Filme ºi vedete
10:25 Cinci eroi de legendã
12:00 Comoara lui Curly
13:55 Yoko
15:40 Grozavul ºi puternicul Oz
17:50 Marile speranþe
20:00 Love Building
21:30 Îngerul pãzitor
23:40 Riposta
00:25 Riposta
01:10 Urzeala tronurilor
02:05 Brighton Rock
02:05 Brighton Rock
03:55 Sub hipnozã
06:00 Yoko

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Caruselul suspiciunilor
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Dispozitivul groazei
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia

minciunii
00:00 Caruselul suspiciunilor

(R)
02:45 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 Lie to me - Psihologia

minciunii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 O nouã viaþã (R)
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 O nouã viaþã
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 FriendZone
00:00 O nouã viaþã (R)
01:00 Regina (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:45 Poveºtiri de noapte (R)
03:15 Cancan.ro (R)
03:45 FriendZone (R)
04:15 Regina
05:15 O nouã viaþã (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

08:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

09:00 Dilemele vârstei (R)
10:00 Earl (R)
11:00 Men of a Certain Age (R)
12:00 Aventurile lui Jackie Chan
12:30 La Mãruþã
14:00 Lumea Pro Cinema (R)
14:30 Zoom în 10
14:45 Earl
15:45 Men of a Certain Age
16:45 La bloc (R)
17:45 Prietenii tãi (R)
18:45 Dilemele vârstei
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
01:00 Boston Legal
03:15 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 Întâmplãri hazlii

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

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

19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Ultimatumul lui Bourne

22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)

02:00 Ultimatumul lui Bourne (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

08:00 Campionul

08:30 Vacanþã ºi terapie (R)

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:45 Vacanþã ºi terapie

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Feriha

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Vreau sã mã mãrit (R)

02:30 WOWBiz (R)

04:15 Teo Show (R)

06:00 Poveste de familie

07:00 Ne-am trezit!

10:00 Teleshopping

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

11:30 Ce gândesc femeile (R)

12:00 Teleshopping

12:30 Imagini incredibile din

lume (R)

13:30 Teleshopping

14:00 ªtirile Times New

Roman (R)

14:30 Râzi ºi câºtigi (R)

15:00 Click! (R)

16:00 Trãsniþi din NATO (R)

16:30 Ce gândesc femeile

17:00 Cireaºa de pe tort

18:00 ªtirile Prima TV

19:30 Râzi ºi câºtigi

20:00 Trãsniþi din NATO

20:30 Spionul Dandana

22:30 Click!

23:30 Cireaºa de pe tort (R)

00:30 Râzi ºi câºtigi (R)

01:00 Trãsniþi din NATO (R)

01:30 Spionul Dandana (R)

03:30 ªtirile Prima TV (R)

04:30 Click! (R)

05:30 Frumoasa Ceci

06:00 Levintza prezintã (R)

06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Cupa sus, România!
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Sport Sângeros
23:00 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Faceþi jocurile - World

Poker Tour
02:30 Ora exactã în sport
03:00 ªtiri Sport.ro

TVR 1

MIERCURI - 2 aprilie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

SPORT.RO

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

negustorul Lim Sang-ok
09:40 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
10:20 KILE te omoarã cu zile!
10:30 În linia întâi
11:30 Garantat 100%
12:20 Opinii fiscale
12:30 Vreau sã fiu sãnãtos
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:50 Zeul rãzboiului
17:30 Zeul rãzboiului
18:10 Europa mea
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Dosar România
22:00 O þarã mai bunã
22:30 Biziday
23:20 Lumea modei
23:30 Drumul spre Brazilia
00:10 Tsotsi
01:50 Garantat 100%
02:40 Europa mea
03:05 Lumea modei

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

bãrbaþi pentru o soartã
08:35 Legendele palatului: doi

bãrbaþi pentru o soartã
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 D'ale lu' Miticã
11:10 Destine ca-n filme
12:10 Om cu carte
13:00 Vara magicã
14:00 Magazin UEFA Cham-

pions League
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Omul cu chitara
15:50 5 minute de istorie
16:00 Black Harbour
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Televiziunea, dragostea

mea
17:50 5 minute de istorie
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 De la Dinescu… citire!
21:30 Festivalul Naþional de

Teatru
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 Battlestar Galactica
00:55 Vara magicã
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Jurnal de front
02:50 Televiziunea, dragostea

mea
03:40 De la Dinescu… citire!
04:55 Festivalul Naþional de

Teatru

07:45 Grozavul ºi puternicul Oz
09:55 Trei fugari
11:35 Drew Peterson: Incoruptibil
13:00 Antrenament pentru

prietenie
14:50 Nãscuþi pentru a fi liberi
15:35 Uimitorul Om-Pãianjen
17:50 Ruby Sparks
19:35 Jimmy ºi Hope
20:00 Legenda cãlãreþului

singuratic
22:30 Fetele
23:00 Bãieþi frumoºi
23:30 Cutia blestematã
01:05 Urzeala tronurilor
02:05 Secrete întunecate
03:50 Ruginã ºi oase
06:00 Uimitorul Om-Pãianjen

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Dispozitivul groazei (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:30 Tânãr ºi neliniºtit
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Din Paris, cu dragoste
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia

minciunii
00:00 Din Paris, cu dragoste (R)
01:45 ªtirile Pro Tv (R)
03:15 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
03:45 Promotor (R)
04:30 Lie to me - Psihologia

minciunii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 O nouã viaþã
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 O nouã viaþã
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 FriendZone
00:00 O nouã viaþã (R)
01:00 Regina (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:45 Poveºtiri de noapte (R)
03:15 Cancan.ro (R)
03:45 FriendZone (R)
04:15 Regina
05:15 O nouã viaþã (R)

08:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

09:00 Dilemele vârstei (R)
10:00 Men of a Certain Age
11:00 Studenþi part-time (R)
12:00 Aventurile lui Jackie Chan

(R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Zoom în 10
14:15 Dilemele vârstei
15:15 Men of a Certain Age
16:15 La bloc (R)
17:15 Prietenii tãi (R)
18:15 Best of Gopo
18:45 Studenþi part-time
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:00 Fãrã ruºine
01:00 Boston Legal
03:15 Fãrã ruºine (R)
04:00 Boston Legal (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani
11:00 Întâmplãri hazlii
11:40 Teleshopping

12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator

20:00 Observator special
20:30 Serviciul Roman de

Comedie: Happy Show

22:00 Mr. Bean
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)
02:00 Revizie tehnicã

08:00 Campionul

08:00 Vacanþã ºi terapie (R)

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:45 Vacanþã ºi terapie

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Deschide Camera

Comorilor!

21:15 Fetele lu' dom' Profesor

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Vreau sã mã mãrit

02:30 WOWBiz (R)

04:15 Teo Show (R)

06:00 Poveste de familie

07:00 Neam trezit!
10:00 Teleshopping
10:30 Cireaºa de pe tort (R)

11:30 Ce gândesc femeile (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Historia.ro (R)

13:30 Teleshopping
14:00 T3CH IN 3 (R)
14:30 Râzi ºi câºtigi (R)

15:00 Click! (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
16:30 Ce gândesc femeile

17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi

20:00 Trãsniþi din NATO
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Click!

23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 Râzi ºi câºtigi (R)
01:00 Trãsniþi din NATO (R)

01:30 Cronica cârcotaºilor (R)
03:30 ªtirile Prima TV (R)
04:30 Click! (R)

05:30 Frumoasa Ceci
06:00 Casa: construcþie ºi

design (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Fotbal Cupa României

Timiºoreana sferturi de finalã:
Rezumate

15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Special "Bate Cupa"
20:30 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Boxbuster Wladimir

Klitschko
22:15 Special "Bate Cupa"
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CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

TARZAN

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PPPPPANORAMICANORAMICANORAMICANORAMICANORAMIC

CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMATTTTTOGRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFIC�
Filmele din perioada 28.03 - 3.04.2014

Ruleazã la ora:

14:00; 16:00

Gen film: Acþiune,

Animaþie, Comedie

Regizor: Phil Lord,

Christopher Miller,

Chris McKay

Noi suntem
familia Miller

MAREA AVENTURÃ LEGO

Ruleazã la orele: 14:00
Proiecþie: 3D

Clopoþica
ºi Zâna Pirat

Ruleazã la orele: 16:30
Proiecþie: 3D

Spune-mi  ce-a i
fãcut  az i -noapte !

Ruleazã la orele: 19:00

N o e

Ruleazã la orele: 21:30
Proiecþie: 3D

JOI - 3 aprilie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

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

negustorul Lim Sang-ok
09:40 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
10:20 KILE te omoarã cu zile!
10:30 În linia întâi
11:30 Exclusiv în România
12:20 Opinii fiscale
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:50 Zeul rãzboiului
17:30 Zeul rãzboiului
18:10 Lozul cel mare
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:10 Joi la 9
22:30 Biziday
23:20 Lumea modei
23:30 Maºini, teste ºi verdicte
00:00 Uimitorul Jake
00:50 37°C
01:40 Andonevralgicul de

sâmbãtã
02:15 Dosar România
03:05 Lumea modei
04:15 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
04:50 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Drumul succesului
08:00 Legendele palatului: doi

bãrbaþi pentru o soartã
08:35 Legendele palatului: doi

bãrbaþi pentru o soartã
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Academicienii
11:10 De la Dinescu… citire!
12:30 Festivalul Naþional de

Teatru
13:00 Vara magicã
14:00 Pescar hoinar
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 D'ale lu' Miticã
15:50 5 minute de istorie
16:00 Black Harbour
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Televiziunea, dragostea

mea
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Poliþistul
21:50 5 minute de istorie
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 Battlestar Galactica
00:55 Vara magicã
01:50 Poate nu ºtiai
02:05 Om cu carte
02:55 Televiziunea, dragostea

mea
03:45 Jurnal de front

07:40 Îndrãgostiþi
09:15 Stuart Little 2
10:30 Lincoln
13:00 Philo se întoarce
14:55 Câinele japonez
16:25 Jaf... la turnul mare
18:10 Vacanþa de varã
20:00 Domniºoare de onoare
22:05 Martorul
23:30 Activitate paranormalã 4
00:55 Urzeala tronurilor
01:50 Camarazi de rãzboi
03:00 Prin aburii alcoolului
04:20 Partea îngerilor
06:00 Câinele japonez

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Secretul lui Bachus
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 O iubire perfectã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
21:30 O sãptãmânã nebunã
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia

minciunii
00:00 Spion pe cont propriu
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 I Like IT (R)
03:00 Dupã 20 de ani (R)
04:00 Promotor (R)
04:30 Lie to me - Psihologia

minciunii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 O nouã viaþã (R)
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 O nouã viaþã
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Engaged & Underage
00:00 O nouã viaþã (R)
01:00 Regina (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:45 Poveºtiri de noapte (R)
03:15 Cancan.ro (R)
03:45 Engaged & Underage (R)
04:15 Regina
05:30 O nouã viaþã (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

08:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

09:00 Dilemele vârstei (R)
10:00 Men of a Certain Age (R)
11:00 Studenþi part-time (R)
12:00 Aventurile lui Jackie Chan
12:30 La Mãruþã
14:00 Zoom în 10
14:15 Dilemele vârstei
15:15 Men of a Certain Age
16:15 La bloc (R)
17:15 Prietenii tãi (R)
18:15 Best of Gopo
18:45 Studenþi part-time
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:45 Fãrã ruºine
01:30 Boston Legal
04:15 Fãrã ruºine (R)
05:00 Boston Legal

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

11:00 Întâmplãri hazlii

11:40 Teleshopping

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Next Star

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Hercule in Infern

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

08:00 Campionul

08:30 Vacanþã ºi terapie (R)

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:45 Vacanþã ºi terapie

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Suleyman Magnificul

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Vreau sã mã mãrit

02:30 WOWBiz (R)

04:15 Teo Show (R)

06:00  Poveste de familie

07:00 Neam trezit!

10:00 Teleshopping

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

11:30 Ce gândesc femeile (R)

12:00 Teleshopping

12:30 Cafeneaua Dilema Veche

(R)

13:30 Teleshopping

14:00 Casa: construcþie ºi

design (R)

14:30 Râzi ºi câºtigi (R)

15:00 Click! (R)

16:00 Trãsniþi din NATO (R)

16:30 Ce gândesc femeile

17:00 Cireaºa de pe tort

18:00 ªtirile Prima TV

19:30 Râzi ºi câºtigi

20:00 Trãsniþi din NATO

20:30 Tentaþia Ca$hului

22:30 Click!

23:30 Cireaºa de pe tort (R)

00:30 Râzi ºi câºtigi (R)

01:00 Trãsniþi din NATO (R)

01:30 Tentaþia Ca$hului (R)

03:30 ªtirile Prima TV (R)

04:30 Click! (R)

05:30 Frumoasa Ceci

06:00 Click! Poftã bunã! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Cupa sus, România!
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Special "Bate Cupa"
20:30 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Wrestling WWE PPV
22:15 Special "Bate Cupa"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fotbal Cupa României

Timiºoreana: Steaua - Dinamo
01:30 Wrestling WWE PPV
04:00 ªtiri Sport.ro

Ruleazã la orele:

18:00; 20:00

Gen film: Comedie

Regizor: Rawson

Marshall Thurber
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Cãminul pentru Persoane Vârst-
nice Craiova organizeazã în
data de 12.05.2014 concurs de
ocupare a posturilor pe perioa-
dã nedeterminatã de inspector
specialitate – 1 post, kinetotera-
peut - 1 post, economist 1 post,
infirmierã - 5 posturi. Condiþiile
de participare, tematica ºi biblio-
grafia sunt afiºate la sediul insti-
tuþiei: Craiova, str. Tabaci, nr. 3.
Relaþii suplimentare la telefon:
0251/ 533.578 int. 104.
CONVOCATOR. În temeiul pre-
vederilor Legii nr. 1/ 2005 ºi ale
actului constitutiv al Societãþii Co-
operative de Consum Cãlãraºi,
Consiliul de administraþie  con-
voacã Adunarea Generalã Ordi-
narã ºi Extraordinarã a membri-
lor cooperatori la sediul societã-
þii din localitatea Cãlãraºi, pentru
data de 12.04.2014 ora 10.00. În
cazul în care la data ºi ora conve-
nitã nu se întruneºte cvorumul
de ºedinþã cerut de lege, Aduna-
rea generalã se va revoca pentru
fiecare din zilele urmãtoare, la
aceeaºi orã, pânã la atingerea
cvorumului legal ºi statutar. Con-
siliul de administraþie.
Unitatea Medico – Socialã Me-
lineºti (unitate sanitarã cu pa-
turi) scoate la concurs un post
economist II, perioadã  nede-
terminatã în data de 8.05.2014
ora 10.00. Inscrierile pânã în
data de 9.04.2014 ora 10.00. Re-
laþii suplimentare la sediul uni-
tãþii. Telefon: 0251/440.010.

Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
organizeazã concurs (examen)
în data de 09  aprilie 2014, ora
10.00 (proba scrisã) ºi în data de
11 aprilie  2014, ora 14.00 (inter-
viul), la sediul institutiei din Cra-
iova, str. Nicolae Titulescu nr. 22,
jud. Dolj pentru ocuparea unei
funcþii publice de execuþie tem-
porar vacante inspector, grad
profesional superior in cadrul
Serviciului Management de Caz
pentru Copil – Compartiment Ma-
nagement de Caz pentru Copi-
lul Aflat in Plasament la AMP. Con-
diþiile generale: - candidaþii trebu-
ie sã îndeplineascã condiþiile
prevãzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul
Funcþionarilor Publici, republica-
tã (r2); Condiþii specifice de parti-
cipare la concurs: - studii univer-
sitare de licenþã absolvite cu di-
plomã, respectiv studii superioa-
re de lungã duratã absolvite cu
diplomã de licenþã sau echiva-
lentã în domeniul ºtiinþelor socia-
le sau ºtiinþelor umaniste; - ve-
chime in specialitatea studiilor
necesara exercitãrii funcþiei pu-
blice minimum - 9 ani. Dosarele
de concurs se primesc pânã la
data de  4.04.2014, ora 16.00 la
sediul D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul
Resurse Umane, Organizare, Sa-
larizare - camera 3. Informaþii su-
plimentare se pot obþine la se-
diul institutiei - camera 3 sau la
telefon 0251/407009.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00,9.00,9.00,9.00,9.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 16.00,6.00,6.00,6.00,6.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

I. F. NANCÃ ªTEFAN anunþã pu-
blicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de obþinere a auto-
rizaþiei de mediu privind activi-
tatea „CULTURÃ VEGETALÃ”
ce se desfãºoarã în comuna Ca-
lopãr. Informaþiile privind po-
tenþialul impact asupra mediu-
lui pot fi consultate la sediul
APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9-
14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM
Dolj pânã la data de 11.04.2014
(15 zile calendaristice de la data
apariþiei anuþului în presã).
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Staþiunea de CercetareStaþiunea de CercetareStaþiunea de CercetareStaþiunea de CercetareStaþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã– Dezvoltare Agricolã– Dezvoltare Agricolã– Dezvoltare Agricolã– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul înªimnic, cu sediul înªimnic, cu sediul înªimnic, cu sediul înªimnic, cu sediul în
Craiova, ªoseauaCraiova, ªoseauaCraiova, ªoseauaCraiova, ªoseauaCraiova, ªoseaua

Bãlceºti nrBãlceºti nrBãlceºti nrBãlceºti nrBãlceºti nr. 54, vinde:. 54, vinde:. 54, vinde:. 54, vinde:. 54, vinde:
sãmânþã de porumbsãmânþã de porumbsãmânþã de porumbsãmânþã de porumbsãmânþã de porumb
Olt ºi F 376, floareaOlt ºi F 376, floareaOlt ºi F 376, floareaOlt ºi F 376, floareaOlt ºi F 376, floarea
soarelui Favorit ºisoarelui Favorit ºisoarelui Favorit ºisoarelui Favorit ºisoarelui Favorit ºi

PerformerPerformerPerformerPerformerPerformer, lucernã,, lucernã,, lucernã,, lucernã,, lucernã,
orzoaicã ºi ovãz laorzoaicã ºi ovãz laorzoaicã ºi ovãz laorzoaicã ºi ovãz laorzoaicã ºi ovãz la

cele mai mici preþuri.cele mai mici preþuri.cele mai mici preþuri.cele mai mici preþuri.cele mai mici preþuri.
Informaþii suplimentareInformaþii suplimentareInformaþii suplimentareInformaþii suplimentareInformaþii suplimentare
la telefon:la telefon:la telefon:la telefon:la telefon: 0251 0251 0251 0251 0251     / 468.159;/ 468.159;/ 468.159;/ 468.159;/ 468.159;

07650765076507650765     / 233.013./ 233.013./ 233.013./ 233.013./ 233.013.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Femeie serioasã 59
ani fac menaj pentru
familii serioase, numai
în Craiova. Telefon:
0762/047.095.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 0785/
103.411.
Tapiþer la doiciliu, exe-
cut reparaþii canapele,
fotolii, colþare. Calitate
ºi seriozitate. Telefon:
0351/416.198; 0768/
623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garso-
nierã în Bucureºti, b-
dul Timiºoara, sector
6, parter stradal cu
mobilã sau schimb cu
similar Craiova. Tele-
fon: 0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere, bloc PATRIA,
etaj. III. Telefon: 0761/
387.316.

Vând apartament 2
camere, decomandat,
nou, parter, mobilat,
Calea Severinului,
46R. Preþ 23.000
Euro, negociabil. Tele-
fon: 0769/602.454.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0
(sau închiriez). Tele-
fon: 0741/784.417.
Vând apartament
Brazdã, 2 decoman-
date. Telefon: 0770/
901.283.
Vând apartament 2
camere Craioviþa
Nouã. Telefon: 0351/
401.251.
Vând apartament 2
camere, în fostã casã
naþionalizatã, zonã cen-
tralã, gaze, curte, cum-
pãrat de la proprietar.
Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Te-
lefon: 0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Te-
lefon: 0770/174.116.
Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.

Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.
Vând 3 camere deco-
mandate 2/4 Calea
Bucureºti, bl, A 13.
Preþ 48.000 Euro. Te-
lefon: 0351/423.550.
Vând (schimb) 3 ca-
mere semidecoman-
date 43 mp, etaj 1 cu
apartament 2 camere
decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro.
Telefon: 0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu depen-
dinþe în satul Negoeºti -
Dolj. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa
Nouã zona Triaj, fãrã
acte, 1000 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0763/
806.750.

Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Te-
lefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere
la 20 km de Craiova,
baie, mansardã nefini-
satã. Telefon: 0769/
969.604.
Vând casã, 800 mp te-
ren, localitatea Podari.
Telefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.

Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren extravilan
7.700 mp. Telefon:
0757/280.842.

CONVOCATOR

         Consiliul de administraþie al S.C. CELULE ELECTRICE S.A BAILEªTI, convoacã Adunarea Generalã
Ordinarã  Acþionarilor în data de 29.04.2014 ora 11,00 la sediul societãþii din strada Calea Craiovei nr.39, loc. Baileºti,
judeþul Dolj

         La ºedintã pot participa acþionarii înregistraþi în Registrul Acþionarilor la data de 19.04.2014 consideratã ca
datã de referinta.

         In situaþia neîndeplinirii cvorumului, urmatoarea convocare este programatã în data de 30.04.2014, în acelaºi
loc ºi la aceeasi orã, cu urmatoarea ordine de zi:

ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ  A  ACÞIONARILOR

1. Prezentarea , analiza ºi aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administraþie pentru anul financiar
2013 ºi descãrcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2013

2. Prezentarea analiza ºi aprobarea Raportului de Audit Extern pentru anul financiar 2013
3. Prezentarea ºi aprobarea Bilantului Contabil ºi al Contului de profit ºi pierderi la 31.12.2013 .
4. Prezentarea ºi validarea hotãrârilor(deciziilor)Consiliului de Administraþie luate în anul financiar 2013
5. Aprobarea ºi mandatarea Consiliului de Administraþie ºi a conducerii executive a societãþii în vederea efectuãrii

de tranzacþii financiare pe piaþa de capital în anul 2014 în funcþie de lichiditãþile disponibile în societate.
6. Aprobarea gajãrii cu activele sau acþiunile societãþii în vederea obþinerii de credite în lei sau valutã de pânã la 6

milioane lei destinate pentru producþie, obligaþii la buget ºi cofinanþare programe de investiþii finanþate ºi din fonduri
nerambursabile.

      7. Alegerea unui membru în Consiliul de Administraþie in urma demisiei  unui membru
      8.  Alegerea auditorului inten în urma rezilierii contractului.
      9.Imputernicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitãþile de înregistrare a   materialelor adunãrii generale

ordinare ºi semnarea actului adiþional la actul constitutiv la Oficiul Registrului Comerþului.
10.Aprobarea datei de 19.05.2014, ca datã de înregistrare în conformitate cu prevederile articolului 238, aliniatul 1

din Legea 297/2004.
Acþionarii  pot participa la adunare personal sau prin alte persoane decât acþionarii cu excepþia administratorilor, pe

baza de procurã specialã, conform art.243 al 3 din Legea nr.297/2004.
Formlarele de împuternicire ( procura specialã) se poate obþine de catre acþionari de la sediul societãþii , începand cu

data de 19.04.2014 între orele 10,00-14,00.
Procura specialã va fi intocmitã in 3 exemplare din care un exemplar va fi transmis în scris în original la sediul social,

astfel încat sa fie înregistrat de primire la sediu pânã la data de 28.04.2014, ora 12 , al doilea exemplar va fi înmanat
reprezentantului  , pentru ca acesta sa-ºi poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al
adunãrii, cel de-al treilea exemplar rãmânând la acþionar.Accesul acþionarilorilor îndreptatiti sã participe la Adunarea
Generalã a Acþionarilor  este permis prin simpla probã a identitaþii. acestora facuta in cazul acþionarilor persoane fizice
cu actul de identitate iar în cazul acþionarilor persoane juridice , sau actioarilor persoane fizice reprezentate, cu imputer-
nicire data persoanei fizice care le reprezinta, in limba românã.

Unul sau mai mulþi acþionari reprezentând , individual sau impreunã, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a
introduce puncte pe ordinea de zi  a Adunãrii  Generale a Acþionarilor pânã la cel tarziu  la data de 04.04.2014 ( cu
condiþia ca fiecare punct sa fie însotit de o justificare  sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea
Generalã a Acþionarilor )ºi de a propune proiecte de hotãrâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi cel târziu la data de 04.04.2014.

Fiecare acþionar  are dreptul sã adreseze întrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform regulamentului
CNVM 6/2009 modificat prin  Regulamentul CNVM 7/2010.Documentele se pot consulta zilnic la sediul societãþii între
orele 10,00- 14,00, începand cu data de 19.04.2014.

Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul societãþii la telefon :0251311390
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Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan,
cu cadastru, strada
Unirii, nr. 29F (în spa-
tele liceului). Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni. Str.
Scurtu Gheorghe. Te-
lefon:0251/ 457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Te-
lefon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp
Telefon: 0746/660.001.

Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon:
0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de Nord,
15 E/mp. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibilita-
te energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/
336.241.

Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Te-
lefon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.

Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren ara-
bil. Telefon: 0723/
364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã centralã.
Telefon: 0746/660.001.

Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2
camere decomandate
(50 mp), str. General
Magheru, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0251/452.233.
Schimb garsonierã
Calafat, cu garsonierã
Craiova. Telefon:
0251/231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, sta-
re excelentã 91000
km, 4500 RON, con-
sum sub 4,5%. Tele-
fon: 0749/059.070.
Vând autoturism Da-
cia 1310, anul fabrica-
þiei 1993. Telefon:
0765/789.181.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând mânzã belgianã
8 luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifo-
nier stejar. Telefon:
0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând remercã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemente
calorifer fontã, 5 bate-
rii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/ 458.192.
Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.

Primãria comunei Scaeºti,
judeþul Dolj, organizeazã

concurs de recrutare
privind ocuparea funcþiei
publice de execuþie de:
INSPECTOR- contabil,

clasa 1, grad profesional
superior, care va avea loc

pe data de 28.04.2014, ora
10.00 proba scrisã ºi pe

data de 30.04.2014,
ora 10.00 interviul.

Relaþii la telefon / fax:
0251 / 447.007

sau 0764 / 071.976.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Bebeficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând ªabloane imo-
primat Steag UE ºi
NATO toate mãrimile
plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãri-
mile manuale. Tele-
fon: 0723/ 684.511.
Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30
ºi 37 cm, 120 Ron,
aparate de radio Se-
lena, Gloria, 30 lei
bucata. Telefon:
0729/977.036.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/ 452.233.
Vând rãsad cãpºuni
soiurile Regina, Gore-
la ºi Sengana din pe-
pinierã sau ghiveci.
Preþ 7 lei fãrã ghiveci,
9 lei cu ghiveci. Tele-
fon: 0733/832.532.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã poli-
zor 250 x 20 x 25 mm,
polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 bra-
þe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anve-
lope de iarnã (Miche-
lin) pentru Renault
Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon. 0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine în-
treþinut. Preþ 600 lei ne-
gociabil. Telefon:
0745/520.410; 0761/
690.546.

Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI
STUDIO ºi BMB 232.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefo-
losiþi, antiderapante, cã-
rucior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5
sertare, stare foarte
bunã, asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.

Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou, com-
binã stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei bo-
vinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit etajat
patru feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã deo-
sebit! Telefon: 0251/
415.863; 0765/027.337.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.

Vând antifurt auto, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu
capac smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie
voiaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Mercedes. Te-
lefon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.

Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig
micã defecþiune 50 lei,
cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Coralex,
stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã su-
fragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciu-
percã), butoi pentru
varzã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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vineri, 28 martie 2014
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Te-
lefon: 0722/680.138.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de
beton pentru vie (ne-
folosiþi). Telefon: 0784/
791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, semi-
decomandat, Valea
Roºie. Telefon: 0740/
522.562.
Primesc în gazdã bãiat
condiþii bloc (centralã).
Telefon: 0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã
la apartament 3 came-
re cu centralã Craiovi-
þa Nouã, 250 lei/lunã.
Telefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament
decomandat Sãrari,
renovat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Ofer spre închiriere
casã 2 camere + toa-
te utilitãþile pe strada
Brestei (lângã Faculta-
tea de Sport). De pre-
ferat familie. Telefon:
0769/477.662.
Închiriez birou + depo-
zit stradal Dezrobirii.
Telefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craio-
viþa Nouã (Bigul Vechi).
Telefon: 0767/993.510.
Închiriez garaj maºinã
în bloc N 2 - Nicolae
Titulescu colþ Grãdina
Botanicã. Telefon:
0721/640.039.

Închiriez sau vând lo-
caþie pentru cultivarea
cãpºunilor din solarii
suspendate. Telefon:
0762/278.639.
Închiriez apartament 2
camere ultracentral, ul-
tralux, toate dotãrile, in-
ternet, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierã mobilatã
et. 1/5, Bucureºti –
Vitan. Exclus agen-
þie, 230 Euro / lunã
seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru
vânzare maºini sau
parcare. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.

MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu
o fatã, vârsta 24, ani
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.
Doresc sã cunosc o
doamnã vãduvã drã-
guþã realizatã cu sau
fãrã obligaþii între 50-
52 ani, pentru o rela-
þie reciproc avantajoa-
sã. Telefon: OGCC/
HCBICB.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru prie-
tenie eventual cãsãto-
rie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/895.691.

DIVERSE
Formãm grup peleri-
naj la mãnãstiri ºi schi-
turi cu trenul. Telefon:
0723/692.884; dna.
Tanþa sau dl. Costin,
0746/012.528.
Caut femeie fãrã obli-
gaþii pentru curãþenie 1
zi / sãptãmânã, la un
bâtrân. Telefon: 0766/
304.708.

Cumpãr ºi plantez
pomi în curþi sau grã-
dini. Impãrþim fructele.
Telefon: 0766/304.708.
Caut o echipã de oa-
meni pentru a amena-
ja o grãdinã. Telefon:
0727/ 884.205.

PIERDERI
S.C. NOUBISOL SRL
anunþã pierderea Cer-
tificatului de Înmatricu-
lare al societãþii eliberat
de ORC Dolj. Se de-
clarã nul.
Pierdut Plãcuþã Inmatri-
culare, Nr. de înregistra-
re 01416 MOPED PIA-
GIO, Nr. Certificatului de
înregistrare 0001419.
Se declarã nule.
COMEMORÃRI

Se împlinesc 19 ani
de adâncã tristeþe de
când destinul crud a
smuls dintre noi pe
nepreþuita noastrã
SANDA CIOBANU.
Pios omagiu ºi o ru-
gãciune pentru ca
Bunul Dumnezeu
s-o aibã în grija Sa!
Familia.

NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA

angajeazã medici
specialiºti.

Informaþii la telefon:
0723/543.943

Domnul mã paºte ºi nimic nu-mi
va lipsi.

La loc cu pãºune, acolo m-a
sãlãºuit;

la apa odihnei, m-a hrãnit.
Sufletul meu l-a intors,
povãþui tu-m-a pe cãrãri le

dreptãþii,
pentru numele Lui.

Psalmul 22

Mulþumim din adâncul inimilor
noastre celor care au fost alãturi
de noi la trista despãrþire de mi-
nunata noastrã  mamã ºi soacrã,
Prof. Univ. Dr. ELISABETA
TRÃISTARU.

Dumnezeu s-o odihneascã în
pace!

Cu eternã preþuire, cinstire,
iubire ºi amintire.

Iulia, Ofelia ºi Horst.
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BUNDESLIGA – ETAPA A 27-A
Marþi: Dortmund – Schalke 0-0, Werder –

Wolfsburg 1-3 (Prodl 16 / Adje 2, Perisici 10,
Arnold 80), Braunschweig – Mainz 3-1 (Kum-
bela 18, 77, Nielsen 45+3 / N. Muller 20),
Hertha – Bayern 1-3 (Ramos 66 pen. / Kroos
6, Gotze 14, Ribery 79).

Miercuri: Nurnberg – Stuttgart 2-0 (Drmic
43, 54; La osapeþi, Alexandru Maxim a evo-
luat dupã pauzã), Hoffenheim – Hannover 3-
1 (Polanski 13, Modeste 51, Rudy 90+3 / An-
dreasen 10), Augsburg – Leverkusen 1-3 (Wer-
ner 59 / Kiessling 11, Heung-Min Son 80, Can
83), Hamburg – Freiburg 1-1 (Lasogga 55 /
Darida 50), Frankfurt – M’gladbach 1-0 (Jo-
selu 16).

1. Bayern 77 10. Hoffenheim 35
2. Dortmund 52 11. Frankfurt 32
3. Schalke 51 12. Hannover 29
4. Leverkusen 47 13. Werder 29
5. Wolfsburg 44 14. Nurnberg 26
6. M’gladbach 42 15. Freiburg 26
7. Mainz 41 16. Hamburg 24
8. Augsburg 39 17. Stuttgart 24
9. Hertha 36 18. Braunschw. 21

ETAPA A 28-A
Astãzi: Schalke – Hertha (21:30).
Mâine: Byern – Hoffenheim, Leverkusen –

Braunschweig, Stuttgart – Dortmund, Wol-
fsburg – Frankfurt, Mainz – Augsburg (toate
16:30), Freiburg – Nurnberg (19:30).

Duminicã: M’gladbach – Hamburg (16:30),
Hannover – Werder (18:30).

SERIE A – ETAPA A 30-A
Marþi: Roma – Torino 2-1 (Destro 41, Flo-

renzi 90+1 / Immobile 52; Bogdan Lobonþ a
fost rezervã la învingãtori).

Miercuri: Chievo – Bologna 3-0 (Paloschi 7
pen., 78, Rigoni 89; Adrian Stoian a fost rezer-
vã la gazde), Cagliari – Verona 1-0 (Nene 31),
Genoa – Lazio 2-0 (Gilardino 65, Fetfatzidis 83;
ªtefan Radu a fost integralist la oaspeþi), Ata-
lanta – Livorno 2-0 (De Luca 22, Denis 59; La
învingãtori, Constantin Nica a evoluat înce-
pând cu minutul 85), Fiorentina – Milan 0-2
(Mexes 23, Balotelli 64), Catania – Napoli 2-4
(Monzon 52, Gyomber 75 / Zapata 17, 43, Cal-
lejon 25, Henrique 40), Juventus – Parma 2-1
(Tevez 25, 32 / Molinaro 62), Sassuolo – Sampdo-
ria 1-2 (Longhi 16 / Sansone 1, Okaka 66).

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Inter –
Udinese.

1. Juventus 81 11. Torino 39
2. Roma* 67 12. Milan 39
3. Napoli 61 13. Genoa 39
4. Fiorentina 51 14. Udinese* 34
5. Inter* 47 15. Cagliari 32
6. Parma* 47 16. Chievo 27
7. Atalanta 43 17. Bologna 26
8. Lazio 42 18. Livorno 24
9. Sampdoria 40 19. Sassuolo 21
10. Verona 40 20. Catania 20
* - un joc mai puþin.

PREMIER LEAGUE – RESTANÞE
Marþi: Man. United – Man. City 0-3 (Dze-

ko 1, 56, Y. Toure 90), Arsenal – Swansea 2-2
(Podolski 73, Giroud 74 / Bony 11, Flamini
90 aut.), Newcastle – Everton 0-3 (Barkley
22, Lukaku 52, Osman 87).

Miercuri: West Ham – Hull 2-1 (Noble 26
pen., Chester 54 aut. / Jelavici 49), Liverpool
– Sunderland 2-1 (Gerrard 39, Sturridge 48 /
Sung-Yong Ki 76).

1. Chelsea 69 11. West Ham 34
2. Liverpool 68 12. Aston V.* 34
3. Man City** 66 13. Hull 33
4. Arsenal 63 14. Norwich 32
5. Everton* 57 15. Swansea 30
6. Tottenham 56 16. West B.* 28
7. Man. Utd 51 17. Crystal P.* 28
8. Newcastle 46 18. Sunderl.** 25
9. Southampton 45 19. Cardiff 25
10. Stoke 37 20. Fulham 24
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai

puþin, ***- trei jocuri mai puþin.
Echipele neînsoþite de semnul (*) au dispu-

tate câte 31 de jocuri.

CUPA FRANÞEI – SFERTURI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Marþi: Moulins (IV) – Angers (II) 0-0, 2-4
lov. dep.

Miercuri: Cannes (IV) – Guingamp 0-2 (Ya-
tabare 71, 83), Monaco – Lens (II) 6-0 (Ocam-
pos 18, 67, Berbatov 41, Riviere 54, Fabinho
58, Landre 85 aut.).

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Rennes –
Lille.

Program semifinale, 16 aprilie: Guingamp –
Monaco, Rennes/Lille – Angers.

LIGUE 1 – ETAPA A 31-A
Astãzi: Nice – Paris SG (21:30).

Mâine: Sochaux – Marseille (18:00), Ajac-

cio – Toulouse, Evian TG – Monaco, Montpel-

lier – Valenciennes, Nantes – Bordeaux, Reims

– Lorient (toate 21:00).

Duminicã: Rennes – Bastia (15:00), Lille –

Guingamp (18:00), Lyon – St. Etienne (22:00).

1. Paris SG 73 11. Nice 38

2. Monaco 63 12. Lorient 36

3. Lille 54 13. Nantes 36

4. St. Etienne 51 14. Guingamp 35

5. Lyon 48 15. Montpellier 34

6. Marseille 44 16. Rennes 34

7. Reims 43 17. Evian TG 31

8. Toulouse 43 18. Valencien. 28

9. Bordeaux 42 19. Sochaux 25

10. Bastia 40 20. Ajaccio 18

Realul dãdea senzaþia cã se aflã într-o
misiune relativ facilã în tentativa de a cuceri
al 33-lea titlu de campioanã, numai cã în doar
trei zile ºansele sã se mai întâmple au scãzut
pânã la cota de avarie.

Cu amintirea încã vie a durerosului “Cla-
sic” cu Barcelona, 3-4, duminicã, chiar pe
“Bernabeu”, madrilenii n-au reuºit sã se adu-
ne ºi sã treacã peste momentul nefast, ce-
dând toate punctele ºi în “intermediara” de
miercuri, 1-2 la Sevilla, contra celor de la FC.
Cu toate cã startul jocului nu a lãsat deloc de
înþeles asta, Cristiano Ronaldo deschizând
scorul, dintr-o “liberã” deviatã, în minutul 14,
moment pânã în care pe teren existase doar o
singurã echipã. Columbianul Carlos Bacca a
fost “omul negru” pentru Real, acesta înscri-
ind ambele goluri ale andaluzilor (19, 72).

Finalul jocului a adus o scenã tensionatã
între Cristiano Ronaldo ºi Gareth Bale. În
prelungiri, Ronaldo urma sã execute o lo-
viturã liberã, o ultimã ºansã de a se salva
un punct. S-a pregãtit, a tras aer în piept,
însã Bale s-a repezit, a tras, dar sub orice
criticã. Camerele au captat cum portughe-
zul s-a supãrat rãu ºi a început sã-i repro-
ºeze galezului cã nu înþelege de ce a facut
asa ceva! La Real, când vine vorba de lovi-
turi libere, iar Cristiano ºi Gareth sunt pe
teren, înþelegerea este astfel: Ronaldo le bate
pe cele de picior drept, iar Bale pe cele de
picior stâng, regulã încãlcatã de astã datã
de galez.

Din 2009, nu mai pierduse Realul de douã
ori la rând, contra-performanþã ce a cobo-
rât-o din vârful ierarhiei pânã pe locul 3. Asta

Digi Sport 1
19:00 – FOTBAL – Liga I: Corona Braºov –

Sãgeata Nãvodari / 21:30 – FOTBAL – Camp.
Franþei: Nice – Paris SG.

Digi Sport 2
17:00 – JUDO – Grand Prix-ul de la Samsun,

în Turcia: ziua 1 / 19:30 – HANDBAL (F) –
Meci amical: România – Germania / 21:00, 1:00

– TENIS (M) – Turneul de la Miami (SUA):
semifinale.

Digi Sport 3
17:45 – VOLEI (F) – Divizia A1: SCM „U”

Craiova – Municipal Zalãu / 19:45 – BASCHET
(F) – All Star Game: Nord & Sud / 21:45 – BAS-
CHET (M) – Euroliga, Top 16: Barcelona – Panat-
hinaikos Atena.

Dolce Sport
19:00 – FOTBAL – Liga I: Oþelul Galaþi –

Concordia Chiajna / 4:30 – BASCHET NBA:
Golden State – Memphis.

Dolce Sport 2
19:00 – TENIS (F) – Turneul de la Miami:

semifinale.
Eurosport
10:00 – PATINAJ ARTISTIC – Campiona-

tul Mondial, la Saitama, în Japonia / 16:00 –
CICLISM – GP E3 / 20:00 – SPEEDWAY: Cele
mai bune perechi.

Eurosport 2
15:00 – SNOOKER – Finala campionatului

circuitului Players: sferturi de finalã / 21:30 –
FOTBAL – Camp. Germaniei: Schalke – Hert-
ha.

TVR 2
11:00 – PATINAJ ARTISTIC – Campiona-

tul Mondial, la Tokyo, în Japonia.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

„Galacticii”, împinºi de Sevilla pe trei!„Galacticii”, împinºi de Sevilla pe trei!„Galacticii”, împinºi de Sevilla pe trei!„Galacticii”, împinºi de Sevilla pe trei!„Galacticii”, împinºi de Sevilla pe trei!
Atletico e lider solitar în PrimeraAtletico e lider solitar în PrimeraAtletico e lider solitar în PrimeraAtletico e lider solitar în PrimeraAtletico e lider solitar în Primera

Plasatã între grupãrile madrilene dupã un succes facil, Barcelona a suferit o pierdere uriaºã pentru acest final de sezon

ºi din cauza faptului cã rivalele la titlu n-au
fãcut paºi greºiþi. Barcelona a urcat peste
“galacticii” (cu 2 puncte) dupã ce a trecut
cu 3-0 de Celta (dublã Neymar ºi Messi), în
timp ce Atletico a preluat singurã ºefia (3
puncte peste Real) dupã o victorie la limitã
cu Granada, victorie adusã, ca de atâtea ori
în acest sezon, de Diego Costa.

Întorcându-ne o idee la confruntarea de
pe “Camp Nou”, dat fiind cunoscut faptul
cã din varã se va despãrþi de Barcelona, Vic-
tor Valdez a jucat miercuri ultimul sãu meci
în tricoul catalanilor. Goalkeper-ul s-a acci-
dentat grav în minutul 22, fracturã la liga-
mentele încruciºate anterioare, devenind in-
disponibil între 4 ºi 6 luni. O pierdere ºi pen-
tru naþionala Spaniei, în perspectiva CM din
varã (12 iunie/13 iulie).

Locul lui Victor Valdes în poarta Barcei
va fi luat de Pinto (38 de ani), portar care a
mai aparat doar în 23 de partide pentru Bar-
celona de la transferul din 2008.

Fotbaliºtii Barcelonei au reacþionat ºi ei
imediat la auzul veºtii cã Valdes nu va mai
putea juca în ultimele etape ale campionatu-
lui intern, nici în fazele superioare ale Ligii
Campionilor ºi i-au transmis acestuia mai
multe mesaje de încurajare.

Liga Spaniolã i-ar permite Barcelonei sã
transfere un portar, a notat cotidianul AS, în
cazul în care acesta ar fi liber de contract,
însã “Tata” Martino a transmis cã nu are in
acest moment nevoie de un alt goalkeeper.

Atletico – cel mai greu program,
Realul – cel mai uºor

Pânã la încheierea sezonului mai sunt opt
etape, iar surprinzãtorul lider Atletico are de
departe cel mai dificil program. În plus, cinci
dintre meciuri vor fi în deplasare, pe tere-
nuri extrem de grele, printre altele, la Bilbao,
Valencia ºi marele “ºoc” de pe “Camp Nou”,
din ultima rundã. Cât o priveºte pe Barcelo-
na, în afarã de “hopul Atletico”, un meci
acasã cu Bilbao ºi douã deplasãri, la Villar-
real ºi pe terenul concitadinei Espanyol, ar
reprezenta maximum de dificultate. Realul
are de departe cel mai uºor program, susþi-
nând ºi 5 meciuri din 8 în faþa fanilor. Un
joc cu Sociedad, în deplasare, reprezintã
marea provocare pentru trupa lui Ancelotti.
Programul complet al ultimelor opt runde

Atletico (73p): Bilbao (d), Villarreal (a),
Getafe (d), Elche (a), Valencia (d), Levante
(d), Malaga (a), Barcelona (d).

Barcelona (72p): Espanyol (d), Betis (a),
Granada (d), Villarreal (d), Getafe (a), Bilbao
(a), Elche (d), Atl. Madrid (a).

Real Madrid (70p): Rayo (a), Sociedad
(d), Almeria (a), Osasuna (a), Valencia (a),
Valladolid (d), Celta (d), Espanyol (a).

În caz de egalitate de puncte, Real Ma-
drid este cea mai devaforizatã de rezultatele
directe (primul criteriu de departajare),
având doar un punct din 12 posibile, smuls
lui Atletico. În meciul din tur, Atletico ºi Bar-
celona au încheiat la egalitate, 0-0.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 30-A
Marþi: Malaga – Espanyol 1-2 (Perez 34 /

S.Garcia 33, Pizzi 76; La oapeþi, Gabriel Tor-
je a jucat în secvenþele de final), Elche – Bilbao
0-0 (Gazdele n-au putut conta pe Cristian
Sãpunaru, acesta fiind suspendat).

Miercuri: Barcelona – Celta 3-0 (Neymar
6, 67, Messi 30), Rayo – Osasuna 1-0 (Larri-
vey 90 pen.; Rãzvan Raþ a fost integralist la
gazde), Atl. Madrid – Granada 1-0 (D. Costa
63), Sevilla – Real M. 2-1 (Bacca 19, 72 / Cr.
Ronaldo 14).

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Getafe –
Villarreal, Sociedad – Valladolid, Levante – Be-
tis, Almeria – Valencia.

1. Atl. Madrid 73 11. Granada 34
2. Barcelona 72 12. Celta 33
3. Real M. 70 13. Rayo 33
4. Bilbao 56 14. Malaga 32
5. Sevilla 50 15. Elche 31
6. Sociedad* 46 16. Almeria* 29
7. Villarreal* 45 17. Osasuna 29
8. Espanyol 40 18. Getafe* 28
9. Valencia* 39 19. Valladolid* 27
10. Levante* 37 20. Betis* 19
* - un joc mai puþin.
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CSJ STIINTA U CRAIOVA in
colaborare cu CS Universitatea
Craiova face selecţie la toate
grupele de juniori începând cu
anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

(2001-2002) – tel. 0760 51 44 75
Antrenor Marian Bîcu

(2003-2004) – tel. 0785 21 66 88
Antrenor Alin Donose

(2005-2006) – tel. 0736 29 20 55
Profesor Nicolae Zamfir –

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

Adrian Mititelu a anunţat că-şi
retrage echipa din competiţie, fi-
indcă nu-i poate oferi condiţii de
pregătire şi finanţare, făcându-i
vinovaţi, printre alţii pe primarul
Olguţa Vasilescu, pe patronii CSU
Craiova şi FRF. „După o situaţie
grea de 8 luni de zile, nu mai pu-
tem să ducem această competiţie,
fiindcă acest grup ne-a închis toa-
te posibilităţile. Nu ne mai putem
antrena pe terenuri preistoric e,
echipa este hăituită, fiecare om
care ne-a ajutat a avut probleme.
Dacă eram lăsaţi pe „Ion Oblemen-
co” nu ajungeam aici. Nu mai pot,
nu mai am nicio soluţie, am luptat

AJF Dolj a  prezentat detaliile  competiţiei pe care o
va o rganiza în acest  week-end în Bănie, pe terenul „Zol-
tan Crişan” din cadru l complexulu i „Ion Oblemenco”
şi pe „Extensiv”. Cupa Hagi-Danone, faza zonală, pen-
tru copii născuţi în 2002 aduce la start 6 competitoare,
inclus iv campioana Doljulu i, Dinamyk Craiova, antre-
nată de Costache Dumit raşcu. Echipele participante:
Dinamyk Craiova (Dolj), GSA Nucet (DB), SCM Piteşti
(Argeş), CSM Rm. Vâlcea (Vâlcea), CSS Turnu-Măgu-
rele (Teleorman), CSS Slat ina (Olt). Meciurile din gru-
pe se dispută sâmbătă dimineaţa pe terenul „Zoltan
Crişan”, sâmbătă după-amiază pe arena „Extensiv”, iar
duminică d imineaţa tot  pe „Zoltan  Crişan”, vor avea
loc semifinalele şi finala. „Am format această echipă
acum 3 ani şi cred că sun tem favoriţ i. Vrem să repre-
zentăm cu succes oraş ul ş i s ă ajungem în  faza finală,

Cupa Hagi- Danone, faza zonală,
se dispută în week-end la Craiova

programată la Cons tanţa” a spus antrenoru l puştilor
craioveni.

Răzvan Burleanu va veni pe 8 aprilie la Craiova
Preşedintele AJF Dolj, Silviu Bogdan, a amintit şi două

acţiuni ale selecţionatelor judeţene de juniori. Prima a
avut  loc la Mogoşoaia, meciu l terminat 0-0 între ech ipe-
le under 16 ale Doljului şi naţionala lui Florin Răducioiu.
A doua va avea loc pe 8 aprilie, pe arena „Ion Oblemen-
co” ş i va implica selecţionata under 15 a Doljului şi re-
prezentativa similară a României. Conducerea FRF, în
frun te cu preşedintele Răzvan Burleanu, va veni în  Bă-
nie, a fost invitată la aces t eveniment, dar şi pent ru a
discuta cu autorităţ ile locale despre îmbunătăţirea in-
fras tructurii dedicată copiilor şi juniorilor.

Astăzi, de la ora 17.45 şi sâmbătă, de la ora 19, sunt programate primele
două meciuri ale semifinalei play-off-ului Diviziei A1 masculine de volei între
SCM Universitatea Craiova şi Municipal Zalău. Vicecampionii lui Dănuţ Pas-
cu sunt optimişti şi îşi propun să câştige ambele jocuri, înainte ca seria să se
mute în Ardeal. „Avem o revanşă de luat contra singurei echipei care ne-a
învins de două ori în sezonul regulat. Zalăul are echipă mai bună ca anul
trecut, dar nu ne e teamă de ei şi nici nu avem presiunea rezultatului. Ne
propunem să începem cu două succese, în condiţiile în care echipele sunt de
valori apropiate. Este posibil să se ajungă în meciul 5, la Craiova” a spus
antrenorul Dan Pascu. Liberoul Vladimir Jovic speră ca susţinerea publicului
să fie intensă, în timp ce căpitanul Laurenţiu Vânătoru spune că el şi coechi-
pierii sunt preocupaţi să blocheze atacurile adversarilor şi să-l ocolească pe
Feher cu servicii bine plasate. Laurenţiu Lică a precizat că strategia a fost
făcută şi pentru a-l anihila pe cel mai bun jucător al oaspeţilor, Nagy. Anul
trecut, Universitatea Craiova a eliminat în aceeaşi fază echipa din Zalău, după
ce a câştigat primele 3 jocuri ale seriei.

Voleibaliştii încep
drumul spre finală

Finalu l de sezon regulat nu es te
unul deloc liniştit  la echipa de bas-
chet a Craiovei, în  ciuda calificării
în  play-off. Pivo tul James Tyler a
fos t exclus  din  lot , pe mot ive disci-
plinare, chiar înaintea u lt imul joc
din campionat  pe teren p ropriu, de
as tăzi, cu  BC Timişoara.
Conducerea a anunţat în
acelaş i t imp revenirea lui
Ionuţ  Drăguşin , după o
pauză de 7 lun i, cauzată de
acciden tarea gravă la ge-
nunchi. „Avem o  proble-
mă mai delicată, Ty ler a
fost s cos  din  lot  pe mot i-
ve dis cip linare ş i nu şt iu
ce se va întâmpla cu  el în
acest final de sezon . Cert
es te că are contract cu noi
până la ultimul meci, ind i-
ferent  de faza în  care vom
ajunge în play-off. Am luat
această măs ură pent ru li-
niştea ech ipei, care nu s tă
în tr-un singur jucător. În
sch imb, va reveni pe teren
Ionuţ Drăguşin . Ne-am fi
dorit să-i avem pe amândoi la dis-
poziţ ie , dar nu putem s ă t recem
pes te anumite acte de indis ciplină”
a declarat  team-managerul Marius
Toma. Acesta speră ca echipa să

Tyler, exclus din lot
înaintea meciului cu BC Timişoara

depăşeas că performanţa de anul
trecut  şi să acceadă în semifinalele
play-off-u lui: „Es te un v is al meu,
să ajungem trecem de primul tur de
play-off şi s ă realizăm cea mia bună
performanţă a echipei”. Înaintea
revenirii oficiale pe parchet, Ionuţ

Drăguşin  a declarat: „Nu cred că mi
se poate ceva mai rău pe plan spor-
tiv  decât ce am trăit în ultima jumă-
tate de an . Mai am ceva temeri, dar
e normal după o asemenea acciden-

tare ş i sper s ă scap t reptat de ele.
Sunt pregătit să joc, deşi nu am cum
să fiu la capacitate maximă, pot evo-
lua  maxim 10-15 minute, dar depinde
şi de antrenor dacă va miza pe mine.
Nu mă sperie concurenţa cu Tyler,
dacă el va reveni la echipă, cred că ar

fi benefică pen tru amândoi.
Meciul cu Timiş oara va fi mai
greu decât se aşteaptă lumea, ei
sunt relaxaţi după ce au ratat ca-
lificarea în play-off, nu au  ce
pierde”. Căpitanul „Legiunii”,
LeVar Seals, spune că se con-
centrează exclusiv pe meciurile
rămase din acest sezon, nepu-
nând preţ pe o eventuală con-
vocare la All Star Game: „Nu mă
gândesc la altceva decât la play-
off, după atâtea sezoane am în-
văţat că All Star Game este doar
o distracţie. Nu m-au afectat ra-
tările din finalul meciului cu Priş-
tina, chiar dacă ele au însemnat
eliminarea din Balkan League.
Până la urmă, este doar un sport
şi trebuie să ne concentrăm pe
ce avem de făcut în continua-

re”. SCM Universitatea Craiova în-
tâlneşte în seara aceasta, de la ora
20, pe BC Timişoara (în direct la Digi
24 Craiova), în penultima etapă a se-
zonului regulat.

Patronul este convins că FCU Craiova va fi reînscrisă în
Liga a II-a, dar ia în calcul să revină şi din Liga a IV-a,
dacă nu va fi votat planul de reorganizare

mai mult decât puteam. Noi ne lup-
tăm cu săbii de lemn contra unor
arme nucleare. Nu vrem ca adver-
sarii să se bucure că ne bat la scor,
e păcat de istoria acestui club să
ne umilească adversarii.  Îmi cer
scuze suporterilor şi partenerilor de
competiţiei. Astăzi spunem s top
activităţii cu speranţa că acest club
îşi va relua cândva activitatea, n-a
murit în 2011 nu va muri nici în
2014. Mâine, va primi şi FRF în-
ştiinţarea” a spus Mititelu.

Patronul FCU Craiova a preci-
zat că nu va ceda brandul, în ciu-
da dorinţei suporterilor şi că la vară
vrea să reia competiţia din Liga a

II-a, în cel mai rău caz din
Liga a IV-a. „Echipa nu va
fi substituită şi niciodată
nu va fuziona cu un club,
cu atât mai puţin cu CSU,
ac eas tă echipă înfiinţată
abuziv, care are zilele nu-
mărate. Sper că la vară să
reîncepem din Liga a II-a, trebuie
ca FRF să ne înscrie din nou, fi-
indcă este la fel de vinovată ca Mi-
hai Rotaru şi Olguţa Vasilescu. Nu
am să-i las să pună mâna pe acest
brand. Jucătorii rămân sub con-
tract, se apropie planul de reorga-
nizare. Jucătorii nu pot pleca ni-
căieri, fiindcă suntem în insolven-

ţă, unii s-ar bucura să intrăm în
faliment ca să poată pleca. Junio-
rii vor să plece, Dorel Stoica a sem-
nat chiar contract cu CSU. Nu plec
atunci când îmi spun doi-trei su-
porteri din galerie, nu abandonez
acest brand. Trăiesc cu gândul la
pedepsele pe care le vor primi San-
du şi Dragomir. Nu vreau să pre-
dau clubul decât când se va face
dreptate, clubul are nevoie de mine
mai mult ca niciodată. Nu am fu-
rat echipa şi nimeni nu are dreptul
să-mi spună să plec. Oricum, dacă
se intră în faliment, avem şi planul
de rezervă, pot înfiinţa altă socie-
tate pentru a asigura continuitatea
clubului, deşi atunci ar trebui să
începem din Liga a IV-a”.

Mititelu l-a atacat dur pe Gică
Craioveanu, directorul de imagine
al celor de la CSU Craiova, dar şi
pe preşedintele Craiovei Maxima,
Cornel Stroe. „Craioveanu pentru

bani este în stare să spună că este
urmaşul lui Magellan. Preşedintele
Craiovei Maxima, Cornel Stroe nu
a făcut nimic, nu a fost decât mar-
tor la căratul apei, nu a făcut un te-
ren de antrenament, doar a vândut
nişte fanioane”. Căpitanul FCU,
Mădălin Ciucă, a spus: „Nouă, ju-
cătorilor, ne pare rău că s-a luat
această decizie, dar s-a mai pus de
câteva ori această problemă. E difi-
cil să poţi juca fotbal când te antre-
nezi pe terenuri impracticabile. Ne-
am oprit ca să nu mai pierdem me-
ciuri şi să fim umiliţi”. În cazul în
care se va retrage FCU Craiova,
rezultatele ec hipei din tur se vor
menţine, dar cele din retur vor fi
omologate cu 3-0 în favoarea ad-
versarilor. Conform regulilor stabi-
lite anul trecut, o echipă care se re-
trage din campionat nu va mai pu-
tea începe din eşalonul imediat ur-
mător, ci din liga judeţeană.
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