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SMURD ce operează pe Ae-
roportul din Craiova benefi-
ciază, de ieri, şi de un hangar modern care
adăposteşte elicopterul de s alvare , dar ofe-
ră ş i spaţiile logistice necesare  pentru me-
dici şi piloţi. Construit şi echipat de Consi-
liul Judeţean Dolj printr-un proiect în valoare
totală de un milion de le i, hangarul a fost
finalizat şi dat în folosinţă Spitalului Clinic

Jude ţean de Urgenţă în pre-
zenţa gene ralului-maior Do-
re l Grădinaru, ins pe ctorul

gene ral al Inspectoratului General de Avia-
ţie din cadrul Ministerului Afacerilor Inter-
ne. Elicopterul SMURD pe  care Craiova l-a
primit la sfârşitul anului 2012 a efectuat până
în prezent peste 400 de misiuni ce au în-
semnat transportul rapid al pacienţilor şi,
mai presus  de toate, salvarea de vieţi.

Hangarul elicopterului SMURD, inaugurat la Aeroportul Craiova
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$1 EURO ...........................4,4591 ............. 44591
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Procurorul general Tiberiu Niþu a transmis, ieri,
ministrului Justiþiei, Robert Cazanciuc, cererea ºi
referatul întocmit de procurorii DNA prin care se
solicitã Senatului încuviinþarea arestãrii preventi-
ve a senatorului PSD Ovidiu Marius Isãilã, cerce-
tat pentru „douã infracþiuni de trafic de influenþã,
ambele în formã continuatã (câte douã acte ma-
teriale) ºi infracþiunea de instigare la fals în înscri-
suri sub semnãturã privatã”, dupã cum a infor-
mat DNA într-un comunicat remis, ieri, Media-
fax. Potrivit DNA, din probele administrate rezul-
tã cã infracþiunea sãvârºitã de Isãilã este sancþio-
natã de lege cu pedeapsa închisorii mai mare de
cinci ani ºi, pe baza evaluãrii gravitãþii faptei, a
modului ºi a circumstanþelor de comitere a aces-
teia, „se constatã cã privarea sa de libertate este
necesarã pentru înlãturarea unei stãri de pericol
pentru ordinea publicã, având în vedere prejudi-
ciul produs credibilitãþii de care trebuie sã se bu-
cure instituþiile publice, întinderea în timp a acti-
vitãþii infracþionale, modalitatea concretã de sã-
vârºire a infracþiunilor - prin interpunerea altor per-
soane care primeau sumele de bani pretinse, mo-
dalitatea conspiratã de a aborda discuþiile cu te-
maticã infracþionalã (în toalete, prin dezbrãcarea
interlocutorului pentru a nu avea asupra sa apara-
turã de înregistrare, dialogul în ºoaptã însoþit de
gesticã), precum ºi încercãrile de a ºterge urmele
infracþiunilor”. În 4 aprilie, DNA a anunþat cã pro-
curorii Secþiei de Combatere a Infracþiunilor Co-
nexe Infracþiunilor de Corupþie au început urmã-
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rirea penalã în cazul senatorului Marius Ovidiu
Isãilã, pentru sãvârºirea în concurs a douã infrac-
þiuni de trafic de influenþã, ambele în formã con-
tinuatã, ºi a unei infracþiuni de instigare la fals în
înscrisuri sub semnãturã privatã. Marius Isãilã a
fost, în aceeaºi zi, la DNA, pentru a-i fi aduse la
cunoºtinþã învinuirile. „În cauzã existã date ºi probe
din care rezultã indicii rezonabile potrivit cãrora,
în prima parte a anului 2012, suspecþii Isãilã Ma-
rius Ovidiu, la acel moment ºef serviciu în Minis-
terul Finanþelor Publice, ºi Ene Cristian ªtefan, în
înþelegere cu suspectul Cristescu Cãtãlin, au con-
venit sã intervinã în vederea blocãrii controlului
efectuat de cãtre ANAF la firma unui denunþãtor
care le-a solicitat ajutorul în acest sens”, susþin
procurorii anticorupþie. Isãilã ºi Ene i-au cerut lui
Cãtãlin Cristescu 200.000 de euro, susþinând cã

vor interveni pe lângã funcþionarii ANAF. Ulte-
rior, Cristescu a transmis solicitarea cãtre repre-
zentantul firmei, denunþãtor în cauzã, care le-a
dat suma pretinsã, în mai multe tranºe. „Astfel, o
sumã de 20.000 euro urma sã îi revinã suspectu-
lui Cristescu Cãtãlin, iar restul de 180.000 euro
au fost remiºi mai departe lui Isãilã Marius Ovidiu
ºi Ene Cristian ªtefan”, a precizat DNA. Dupã ce
le-a dat cei 200.000 de euro ceruþi, întrucât con-
trolul a continuat, Cristescu le-a transmis lui Isãi-
lã ºi Ene „nemulþumirea ºi îngrijorarea denunþãto-
rului”. Aceºtia au pretins însã alþi 150.000 de euro,
în mai multe tranºe, menþionând cã este vorba de
un nou control. Anchetatorii au mai stabilit cã în
luna august 2013, Isãilã ºi Ene i-au pretins ºi lui
Cristescu 20.000 de euro, pentru a interveni la
funcþionari publici sã îl sprijine pe acesta sã pro-
moveze concursul ce urma sã aibã loc în toam-
na anului 2013, pentru ocuparea unei funcþii de
inspector în cadrul ANAF - Direcþia Generalã
Antifraudã Fiscalã. Dupã ce Cristescu le-a dat
cei 20.000 de euro ceruþi, Marius Isãilã, pentru
a ascunde primirea banilor, „a instigat la întoc-
mirea unui fals contract de împrumut”, între Ene
ºi Cristescu. DNA a precizat cã, în acelaºi do-
sar, sunt urmãriþi penal Cristian ªtefan Ene, în
prezent consilier parlamentar, pentru douã in-
fracþiuni concurente de trafic de influenþã, ºi
Cãtãlin Cristescu, la data faptelor comisar la Gar-
da Financiarã, structura centralã, tot pentru trafic
de influenþã. Marius Isãilã este senator din 2012.

Alarmã falsã cu bombã
la Parlament

O alertã cu bombã a fost
înregistratã ieri dimineaþã la
Palatul Parlamentului, alertã care
în urma verificãrilor s-a dovedit a fi
falsã. Surse parlamentare au
declarat pentru Agerpres cã în jurul
orei 8,00 la Serviciul 112 a sunat o
persoanã neidentificatã ºi a anunþat
existenþa unei bombe. Imediat s-au
declanºat procedurile standard ºi
au venit echipele speciale ale SRI,
cu câini, pentru a verifica zona. „Au
fost verificate mai multe zone
considerate strategice ale clãdirii,
printre care sala de plen a Camerei
Deputaþilor ºi biroul preºedintelui
Camerei, Valeriu Zgonea. Dupã
verificãri s-a constatat cã alarma a
fost falsã”, au precizat sursele
citate. La ora verificãrilor ºi a
declanºãrii alarmei preºedintele
Camerei nu era în birou ºi nici în
Palatul Parlamentului.

Accidentul vascular cerebral
va fi reintrodus pe lista tipurilor
de handicap

Accidentul vascular cerebral va
fi reintrodus pe lista tipurilor de
handicap în maximum douã
sãptãmâni, a declarat miercuri
searã, la Realitatea TV, ministrul
Muncii, Rovana Plumb. „Am
discutat cu ministrul Sãnãtãþii,
Nicolae Bãnicioiu, iar accidentul
vascular cerebral se va reintroduce
pe lista privind handicapul. Acest
lucru se va concretiza cât de
curând prin ordin comun al
ministrului Muncii ºi ministrului
Sãnãtãþii, în maximum douã
sãptãmâni. Urmeazã sã stabilim
clar ºi în care grupã de handicap
se înscrie”, a arãtat Rovana
Plumb. Accidentul vascular
cerebral a fost scos din lista
privind handicapul în anul 2007.

Senatorul Mircea Geoanã conside-
rã cã PSD nu îºi permite sã nu aibã un
candidat propriu la alegerile preziden-
þiale din acest an, precizând într-o
postare, ieri, pe pagina sa de Facebo-
ok, cã este convins cã o decizie în acest
sens va fi luatã, lunile viitoare, în con-
gresul partidului. „Alegerile preziden-
þiale sunt cele mai importante din punc-
tul de vedere al participãrii politice ºi
implicãrii civice a românilor. Într-un
asemenea moment, care implicã peste
zece milioane de alegãtori, PSD, cel mai

Ministrul Dezvoltãrii Regionale,
vicepremierul Liviu Dragnea, a de-
clarat, ieri, cã operaþiunea de ca-
dastru rural se va realiza gratuit, de
cãtre Agenþia Naþionalã de Cadas-
tru (ANC), cu sume mai mici ºi pro-
venite din bani europeni, iar cadas-
trul urban va fi suportat din veni-
turile ANC. „(...) vom face cadastru
gratuit, dar nu cu 16 miliarde de lei
care sã intre în buzunarele unor fir-
me private. Aceste operaþiuni vor
fi realizate de Agenþia Naþionalã de
Cadastru, dar nu cu 400 de lei, ci cu
75 de lei, pentru cã nu vor fi acþiuni
sporadice, ci pentru o localitate o
datã, fãrã a folosi bani româneºti,
ci cu fonduri europene”, a spus
Dragnea. El a arãtat cã în POR pen-

Executivul a alocat peste 9,6 milioane de lei pentru
pregãtirea, organizarea ºi desfãºurarea alegerilor parþi-
ale pentru Camera Deputaþilor ºi Senat, potrivit unei
hotãrâri de guvern publicatã ieri în Monitorul Oficial.
O parte din aceºti bani vor fi alocaþi Ministerului Afa-
cerilor Interne, respectiv instituþiilor prefectului, Poli-
þiei Române, Jandarmeriei, Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã, Poliþiei de Frontierã, Direcþiei pentru

Geoanã: PSD nu îºi permite sã nu aibã candidat propriu la prezidenþiale

Dragnea: Cadastrul va f i  fãcut gratuit de ANC, nu de firme private, cum vor l iberali i

Bugetul pentru alegerile parþiale pentru Camerã ºi Senat - peste 9,6 milioane de lei

mare partid din România, nu îºi permite
sã nu aibã un candidat propriu. ªi sunt
convins cã acelaºi lucru va fi decis ºi
în viitorul congres al PSD, ce va fi or-
ganizat în lunile urmãtoare, aºa cum a
menþionat preºedintele PSD”, scrie
Geoanã. Potrivit senatorului social-de-
mocrat de Dãbuleni, în situaþia în care
PSD nu ar avea un candidat propriu, ar
fugi de fapt de „rãspunderea de a pro-
pune României un altfel de preºedin-
te” ºi ar rata ºansa de a schimba regi-
mul Bãsescu. „Dupã zece ani de regim

prezidenþial de dreapta care mai mult a
distrus, care a întreþinut scandaluri ºi
crize politice permanente, România are
nevoie de un preºedinte de centru-
stânga echilibrat. (...) Nu putem rata
ºansa de a schimba pânã la capãt regi-
mul Bãsescu, printr-o decizie care va
duce la pierderea voturilor PSD. Elec-
toratul PSD nu va vota în bloc un can-
didat susþinut de partid, dar care vine
din altã parte. Iar fãrã votul masiv al
electoratului PSD, orice candidat «sus-
þinut» nu ajunge în turul doi. (...) Ab-

senþa PSD din cursa prezidenþialã ar
însemna ºi pierderea conexiunii dintre
simpatizanþii noºtri ºi partid. Nu poþi
sã laºi un electorat de peste 35% din
populaþie fãrã un candidat, într-un mo-
ment de maximã participare electora-
lã”, afirmã Geoanã în postarea sa de
pe Facebook. Acesta face referire ºi la
„experienþa cu Antonescu”, afirmând
cã dupã acest episod nu îºi poate ima-
gina cum un congres al PSD ar mai
putea decide susþinerea unui alt can-
didat care sã nu fie membru PSD.

tru urmãtorul exerciþiu financiar
este prinsã suma de 300 de milioa-
ne de euro pentru realizarea cadas-
trului rural, care va fi suficientã
pentru a face aceste mãsurãtori.
„Cadastrul urban va fi realizat din
veniturile pe care le realizeazã Agen-
þia Naþionalã de Cadastru, care nu
se mai varsã la bugetul de stat. Asta
e o înþelegere pe care am avut-o - ºi
pe care o respectãm acum - cu Ban-
ca Mondialã”, a explicat vicepre-
mierul. În opinia acestuia, proiec-
tul iniþiat de PNL pe aceastã temã
reprezintã o iniþiativã „populistã”,
„pur electoralã”. Preºedintele PNL,
Crin Antonescu, a declarat, marþi,
cã majoritatea parlamentarã consti-
tuitã din PSD ºi UDMR a decis sã

respingã în Camera Deputa-
þilor proiectul de lege privind
intabularea gratuitã a tere-
nurilor, promovat de PNL ºi
susþinut inclusiv de comisa-
rul european Dacian Cioloº.
„Cel mai grav lucru care s-a
întâmplat astãzi în România
nu este nici tot tãrãboiul în
jurul operaþiunilor DNA, nu
sunt nici lucrurile legate de
decizii administrative, ci fap-
tul cã în Camera Deputaþilor,
astãzi, noua majoritate par-
lamentarã PSD-UDMR a vo-
tat împotriva proiectului de
lege iniþiat ºi susþinut de PNL pri-
vind prima intabulare a terenurilor
agricole ºi forestiere, blocând astfel

pentru circa 4 milioane de români
ºansa de a-ºi intabula gratuit aces-
te terenuri”, a acuzat Antonescu.

Evidenþa Persoanelor ºi Administrarea Bazelor de Date,
precum ºi Aparatului central al MAI. O altã parte va fi
pusã la dispoziþia Autoritãþii Electorale Permanente ºi
a Serviciului de Telecomunicaþii Speciale. Hotãrârea
de guvern privind scrutinul parþial mai prevede cã „des-
fãºurarea votãrii la alegerile parþiale pentru Camera De-
putaþilor ºi Senat din 25 mai 2014 poate avea loc în
aceleaºi imobile în care se va desfãºura votarea pentru

alegerea membrilor din România în Parlamentul Euro-
pean din anul 2014, cu condiþia ca aceste douã proce-
se de votare sã se desfãºoare în spaþii sau camere
distincte”. Totodatã, actul normativ prevede cã mem-
brii BEC, cei ai birourilor electorale de circumscripþie,
preºedinþii ºi locþiitorii secþiilor de votare primesc pentru
fiecare zi de activitate o indemnizaþie de 85 de lei. În schimb
membrii secþiilor de votare vor primi câte 65 de lei pe zi.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Premierul a zis că iese din politică.
- Fii liniştit, Popescule, c-a zis multe şi
n-a făcut.

Exceptând lungul şi necurmatul
şir de atentate, nu toate pe deplin
justificate, la terenurile agricole ad-
ministrate de SCDA Şimnic, ope-
rate prin Comisia Judeţeană pentru
Stabilirea Dreptului de Proprietate
asupra Terenurilor, altceva nu a mai
interesat despre acest avanpost al
cercetării agricole din sud-vestul
ţării. Care, alături de SCCPN Dă-
buleni, încă mai există şi rolul lor
în cercetare, dar şi ca for metodo-
logic, a fost dovedit de-a lungul tim-
pului. Se vorbeşte, aşadar, rar, din
această perspectivă, despre SCDA
Şimnic, deşi reprezintă o bogăţie
greu estimabilă şi un reper econo-
mic veritabil al judeţului. Despre re-
zultatele economice şi cele de cer-
cetare, numai în ultimii ani fiind
create, prin trudă genetică, două
soiuri de grâu – „Adelina” şi „Şim-
nic 50” –, semiprecoce şi precoce,
cu însuşiri panificabile performan-
te şi randamente excelente la unita-
tea de suprafaţă. Circa patru mii de

MIRCEA CANŢĂR

SCDA Şimnic, dincolo
de mirajul terenurilor agricole

tone de grâu, sămânţă de elită şi se-
mielită, au fost vândute producă-
torilor agricoli în vedera înfiinţării
culturilor de toamnă. Dacă evocăm
faptul că la SCDA Şimnic se află
cel mai grozav nucleu de vaci de
lapte din rasa Holstein Friză din su-
dul ţării, ameliorată mereu de-a lun-
gul anilor, cu un potenţial biologic
fabulos (11.500-12.000 litri de lap-
te pe an), fiecare exemplar oferind
în medie 35-40 de litri de lapte pe
zi, iar anul trecut producţia marfă
livrată la consum, mai exact pentru
pieţele Craiovei, a depăşit 1 milion
de litri, tot nu spunem ceea ce tre-
buie. Mai adăugăm producţiile mari
de grâu, orz, rapiţă, floarea-soare-
lui, porumb, sămânţă de lucernă
etc., care conferă SCDA Şimnic şi
vocaţia de a fi, concomitent, un
contribuabil de luat în seamă la bu-
getele statului. Cam aşa se stă, în
linii generale. Dar pe cine mai inte-
resează astfel de lucruri? Sau fap-
tul că doctorul Constantin Glăvan,

cadru didactic universitar, este şi
membru al Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice „Gheorghe Iones-
cu-Siseşti”. Altele sunt „aspectele”
care generează mirajul pentru SCDA
Şimnic, nu aportul ştiinţific, de pro-
ducţie propriu-zisă sau de contribua-
bil, cum spuneam. Şi cum o „arma-
tă” de „atleţi” imobiliari, nu de capul
lor, au făcut repetate şi stăruitoare
tentative de destructurare a SCDA
Şimnic, demne de lecturat sunt ob-
servaţiile Corpului de control al prim-
ministrului Victor Ponta referitoare
la respectarea dispoziţiilor legale în
legătură cu reconstituirea drepturi-
lor de proprietate asupra unor tere-
nuri situate în extravilanul comunei
Nana, judeţul Călăraşi. Toate obser-
vaţiile inserate în „sinteza” prezen-
tată guvernului României se regăsesc
şi în Dolj. Nu Comisia Judeţeană
pentru Stabilirea Dreptului de Pro-
prietate asupra Terenurilor a găsit de
cuviinţă să îndestuleze, adică să re-
constituie dreptul de proprietate unor

persoane din Vela, Izvoare, Seaca de
Pădure, Piscu Vechi, pe seama tere-
nurilor SCDA Şimnic? Nu primării-
le din Şimnicu de Sus şi Gherceşti,
cu toată clientela lor, scoseseră din
arhive morţii, nu altceva, pentru în-
suşirea drepturilor succesorale? Nu
Comisia Judeţeană pentru Stabilirea
Dreptului de Proprietate asupra Te-
renurilor, în parteneriat cu OCPI Dolj,
a eliberat titluri de proprietate (TDP-
uri), multe la număr, în condiţiile în
care hotărârile sale premergătoare,
în temeiul cărora se trecuse la res-
pectiva fază prevăzută de lege, erau
anulate prin instanţele de judecată?
Ş.a.m.d. La Nana, în judeţul Călă-
raşi, unde s-a întâmplat ceea ce de-
scrie actul de control menţionat,
avem de-a face cu nişte „juniori” în
afaceri imobiliare, cu atât mai mult
cu cât două echipe de verificare, una
venită din partea Ministerului Agri-
culturii şi alta din partea Ministerului
Administraţiei şi Internelor, la Pre-
fectura Dolj, în urmă cu câţiva ani,

au întocmit rapoarte asemănătoare.
Poate chiar mai convingătoare. Dar
să mai adăugăm un lucru, fiindcă
merită, şi tot se depun „eforturi stă-
ruitoare” pentru găsirea de soluţii la
prevederile Legii 165/2003. Nu în
Dolj avem „jocuri de culise” intere-
sante, inclusiv la ADS, care admi-
nistrează o suprafaţă de 17.787 ha,
„concesionată” pe criterii cliente-
lare, nu spunem altfel, unor per-
soane deloc dincolo de orice bă-
nuială? Nu societatea comercială
Agroindustrie&Company SRL, cu
sediul în Bucureşti, acum adminis-
trată de un oarecare George Păun,
a primit „cadou politic”, prin dom-
nul Costel Tulitu, fost primar al Be-
chetului, suprafaţa de 2.190 ha la
Sadova, din care a cultivat doar
624 ha, potrivit datelor APIA Dolj?
Ca să nu ne mai lungim cu vor-
ba... suntem pe drumul cel bun.
Şi teamă ne este că vor ieşi, nu
peste multă vreme, scântei, greu
de stins cu toţi pompierii Doljului.

Punctul de sacrificare urmea-
ză să f ie deschis,  începând de
luni, 14 aprilie,  în Piaţa Chiriac
din Craiova, şi va rămâne des-
chis până sâmbătă, pe 19 aprilie,
în ajunul sărbătorii Paş telui. „Îi
aş teptăm săptămâna viitoare în
Piaţa Chiriac atât pe cumpărători,
cât şi pe comercianţii de miei in-
teresaţi să-ş i vândă marfa în cele
mai bune c ondiţii”, a menţionat
Claudiu Neagoe, directorul gene-
ral al SC Pieţe ş i Târguri Craiova
SRL. Piaţa Chiriac este,  în felul
ac esta, deschisă după o perioadă
de timp în c are autorităţile locale
au dec is  că este mai bine să-i
mute pe comercianţii de legume
şi fructe în târgul de pe Caracal,
rezolvând, în felul acesta, şi aglo-
meraţia c are se c rea în zona res-
pectivă.

Carnea ar fi trebuit
să vină doar din abatoare

Iniţial, se stabilise la nivel naţi-
onal că, potrivit normativelor  eu-
ropene, sacrificarea animalelor –
inclusiv a mieilor de Paşti – tre-
buie să se realizeze numai în aba-
toare specializate, autorizate sani-
tar-veterinar  pentru schimburi in-
tracomunitare. În judeţul Dolj
exis tă doar patru asemenea aba-

Mieii de Paşti
vor fi cumpăraţi
din Piaţa Chiriac

Craiovenii îşi vor putea alege, ca şi
până acum, mieii pe care şi-i doresc
pentru masa de Paşti. Deşi se punea
problema ca animalele să nu mai fie
sacrificate în nici o piaţă din Craiova,
iar carnea să provină doar din aba-
toare, administraţia pieţelor a obţinut,
totuşi, avizul pentru a deschide un
punct de sacrificare, care să aibă toate
dotările, în Piaţa Chiriac.

toare – unul în Podari şi trei în
Craiova. „Am dorit să venim în
sprijinul celor care nu doreau să
cumpere carnea de miel direct din
măcelării,  ci să-şi aleagă singuri
mieii, pe care să-i sacrifice în con-
diţii optime din punct de vedere
sanitar-veterinar. În aces t sens,
am făcut demersuri pentru a obţi-
ne aprobarea temporară de ame-
najare a unui punct de sacrificare
a mieilor în Piaţa Chiriac din mu-
nicipiu”,  a menţionat directorul
pieţelor.

Carcasele vor fi verificate
de medicii veterinari

Punctul de tăiere a mieilor din
Piaţa Chiriac va funcţiona pe ace-
leaşi principii ca şi un abator, pen-
tru a corespunde normativelor eu-
ropene. Va dispune de spaţii dotate
cu apă potabilă caldă şi rece, unde
vor avea loc asomarea şi tăierea
animalelor,  dar  şi de ustensilele
necesare acestor operaţiuni, inclu-
siv de asomator şi staţie de sterili-
zare a cuţitelor. Sacrificarea va fi
făcută de măcelari autorizaţi, iar
carcasele de miel vor fi verificate
de medicii veterinari, care le vor

aplica marca de să-
nătate înainte de a fi
înmânate cumpără-
torilor.  În ac es t
punct de sacrificare
vor putea fi tăiaţi
numai miei crotaliaţi,
ce trebuie să fie în-
soţiţi de toate  docu-
mentele sanitar-ve-
terinare impuse de
legislaţia în vigoare.

Se aşteaptă
aceleaşi preţuri de

anul trecut
„Am dorit de la bun început

să oferim craiovenilor posibilita-
tea de a-ş i alege direct de la c o-
mercianţi mieii pe c are îi doresc
pentru masa de Paş ti. Ne buc u-
răm că demersurile noastre pen-
tru păs trarea aces tei tradiţii au
găsit înţelegere la Direcţia Sani-
tar-Veterinară Dolj, c are a acc ep-
tat amenajarea ac estui punct de
sac rif ic are a mieilor  din Piaţa
Chiriac”,  a mai spus direc torul
Claudiu Neagoe. Cât priveşte pre-
ţul pe kilogramul de c arne, re-

prezentanţii administraţiei pieţe-
lor speră ca persoanele care vor
veni c u mieii la comercializare să
nu crească preţurile pes te nivelul
celor  de anul trecut.  Un argument
în acest,  avansat de SC Pieţe şi
Târguri SRL, este faptul c ă vân-
zătorii nu for fi taxaţi mai mult
decât în 2013, iar condiţiile pen-
tru comerţ vor f i mult îmbunătă-
ţite. Anul trecut, mieii au fost co-
mercializaţi la preţul de 9 lei pe
kilogramul în viu şi 20 de lei pe
kilogramul de carne.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Întrucât pe 3 aprilie a.c., când
s-au împlinit 164 de ani de la în-
fiinþarea Jandarmeriei Române,
Craiova era în doliul ca urmare a
decesului militarului Claudiu Con-
stantin Vulpoiu, jandarmii au amâ-
nat activitãþile programate pentru
a-ºi sãrbãtori ziua. Pânã ieri, când,
la Centrul Multifuncþional Craiova,
cele douã unitãþi de jandarmi din

Jandarmii s-au sãrbãtorit în mijlocul copiilorJandarmii s-au sãrbãtorit în mijlocul copiilorJandarmii s-au sãrbãtorit în mijlocul copiilorJandarmii s-au sãrbãtorit în mijlocul copiilorJandarmii s-au sãrbãtorit în mijlocul copiilor

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Jude-
þului  Dolj, ieri, în jurul orei
11.30, Alin Vârtosu, de 30 de
ani, din Craiova, în timp ce cir-
cula pe DN 65, dinspre Craiova
cãtre Balº, la ieºirea din locali-
tatea Pieleºti, din cauza neadap-
tãrii vitezei la condiþiile meteo-
rutiere, carosabilul fiind ud din
cauza ploii, într-o curbã la stân-
ga a pierdut controlul direcþiei
de mers, a pãrãsit partea caro-
sabilã ºi s-a rãsturnat în ºanþul
de colectare a apelor pluviale.

La locul  accidentului  au
ajuns ambulanþe ºi poliþiºti ai

Magistraþii Curþii de Apel Craio-
va au decis, marþi, sã admitã con-
testaþiile formulate de inculpaþii Þîn-
þu Marius Cristian, Chereji Mihai
Daniel, Sima Ionel Laurenþiu, îm-
potriva încheierii judecãtorului de
camerã preliminarã din data de 31
martie 2014 pronunþatã de Tribu-
nalul Dolj în dosarul în care aceºtia
sunt judecaþi pentru înºelãciune.
Instanþa a înlocuit mãsura arestãrii

Pentru cã n-au putut sã-ºi sãrbãtoreas-
cã ziua aºa cum se cuvine, ieri, la Centrul
Multifuncþional Craiova s-a desfãºurat ulti-
ma activitate din programul dedicat aniver-
sãrii a 164 de ani de la înfiinþarea Jandar-

Craiova, respectiv Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Dolj ºi Grupa-
rea de Jandarmi Mobilã Craiova au
fost gazdele a peste 1.000 de elevi
ºi preºcolari din mai multe institu-
þii de învãþãmânt preuniversitar din
municipiul Craiova ºi judeþul Dolj.
Toþi participanþii au avut posibili-
tatea sã viziteze mai multe ateliere
unde au fost expuse armamentul

ºi tehnica din dotare folosite în în-
deplinirea misiunilor curente, pre-
cum ºi cel din dotarea structurilor
antiteroriste, trusele criminalistice,
tehnica de comunicaþii ºi autove-
hiculele din înzestrare, expoziþie de
picturã a cms. ºef dr. Marius Tu-
raiche, precum ºi exerciþii demon-
strative cu câinii de serviciu, luptã
corp la corp, spargeri de obiecte
dure, intervenþie antiteroristã ºi
pentru restabilirea ordinii publice.

Tot în acest cadru, prefectul
judeþului Dolj, Marius Deca, ºi vi-
ceprimarul municipiului Craiova,
Mihail Genoiu, au acordat diplo-
me ºi distincþii celor patru jan-
darmi din cadrul IJJ Dolj, care,
pe 9 februarie a.c., au salvat de
la înec 2 copii în vârstã de 8 ani
ºi respectiv 9 ani care au cãzut
în lacul de agrement Filiaºi dupã
ce gheaþa a cedat sub aceºtia.

Plt. maj. Cioanã Ionicã din ca-
drul G.J.Mb. Craiova a primit

distincþie din partea Direcþiei Jude-
þene pentru Sport ºi Tineret (DJST)
pentru activitatea sportivã desfãºu-
ratã de acesta. Militarul este practi-
cant de Karate, Kick-Box ºi Jiu-Jit-
su, iar  în ultimii 3 ani a obþinut o
medalie de bronz, 5 medalii de ar-
gint ºi 3 medalii de aur la concursuri
organizate pe aceste ramuri sporti-
ve, în Bucureºti, Timiºoara, Craio-
va, Drobeta Turnu Severin ºi Her-
culane. Distincþia a fost acordatã de
Alina Ionescu, director al DJST Dolj.

Col. Ion Dina, adjunct al coman-
dantului G.J.Mb. Craiova, le-a acor-
dat diplome lui Aurel Beldeanu ºi Ni-
colae Ungureanu, componenþi ai Cra-
iovei Maxima ºi reprezentanþi ai CSU
Craiova, dar ºi unui numãr de 30 de
elevi din cadrul mai multor instituþii
de învãþãmânt preuniversitar din ju-
deþul Dolj, care, pe parcursul activi-
tãþilor preventiv-educaþionale desfã-
ºurate de jandarmi în cadrul orelor
de dirigenþie, au dat dovadã de im-
plicare activã în aceste dezbateri.

meriei Române. Cei prezenþi au avut parte
de exerciþii demonstrative ºi prezentarea
tehnicii folosite de jandarmi la intervenþii,
iar jandarmii care au salvat de la înec doi
copii au fost premiaþi de prefectul de Dolj.

Inculpaþii din dosarul prejudicierii
Cargill Podari, arest la domiciliu
Cei trei bãrbaþi arestaþi în

dosarul prejudicierii firmei
Cargill Podari au scãpat din
puºcãrie. Magistraþii Curþii
de Apel Craiova au decis,
marþi, ca doi dintre ei sã fie
arestaþi la domiciliu, faþã de
al treilea fiind dispusã mãsu-
ra controlului judiciar. Cei

preventive a inculpaþilor Þînþu Ma-
rius Cristian ºi Chereji Mihai Daniel
cu mãsura arestului la domiciliu, pe
o perioada de 30 de zile, iar faþã de
Sima s-a dispus mãsura controlului
judiciar, ceea ce înseamnã cã nu are
voie sã pãrãseascã þara. În tot acest
timp, inculpaþii trebuie sã îndepli-
neascã o serie de obligaþii impuse
de magistraþii craioveni.

Reamintim cã procurorii Secþiei
de urmãrire penalã din
cadrul Parchetului de pe -
lângã Curtea de Apel Cra-
iova i-au trimis în jude-
catã, pe Ramona ªtefa-
nia Toader (fostã Nede-
ianu), Mihai Daniel Che-
reji zis Ungurul, Marius
Cristian Þînþu zis 15 sau
Þambal ºi pe Ionel Lau-
renþiu Sima zis Puiu, pen-
tru înºelãciune în formã
continuatã, spãlare de
bani, respectiv complici-
tate la aceste infracþiuni.
Potrivit anchetatorilor, în
perioada septembrie 2012
– februarie 2013, Marius
Cristian Þînþu, în calitate

de administrator în fapt al SC Prior
Autoprest PMI SRL Giurgiu, îm-
preunã cu Chereji, administrator al
SC Keda Servicii SRL Bucureºti,
folosindu-se de încrederea pe care
o prezenta cel din urmã ca urmare
a derulãrii anterior a unor contracte,
au pus la cale un plan pentru a in-
duce în eroare reprezentanþii SC
Cargill Oils SA ºi SC Cargill Agri-
cultura SRL ºi sã obþinã astfel sume
de bani necuvenite. În acest scop,
Þînþu a luat legãtura cu Ramona
Toader, laborantã la SC Cargill Oils
SA – punct de lucru Podari, judeþul
Dolj, pe care a convins-o sã ateste
aprovizionãri nereale de seminþe de
floarea-soarelui de la furnizorul SC
Keda Servicii SRL Bucureºti, care
au fost achitate de SC Cargill Agri-
cultura SRL, valoarea prejudiciului
cauzat fiind de 2.309.819 lei. In-
culpatul Þînþu Marius Cristian a pla-
nificat un circuit al actelor justifi-
cative ºi al banilor plãtiþi pentru
transporturile fictive de marfã,
care sã nu permitã identificarea
persoanei sale ci sã se evidenþieze
doar implicarea Ramonei Toader.
Cei doi au fost sprijiniþi de Ionel
Laurenþiu Sima, care, deºi nu cu-
noºtea integral planul lor, le-a pus
la punct baza operaþionalã care pre-
supunea înfiinþarea unor societãþi
comerciale tip „fantomã”. Þînþu ºi
Chereji sunt judecaþi pentru înºe-
lãciune în formã continuatã ºi spã-
lare de bani, Ramona Toader pen-
tru înºelãciune în formã continua-
tã ºi fals în înscrisuri sub semnã-
turã privatã în formã continuatã,
iar Sima pentru complicitate la în-
ºelãciune în formã continuatã.

Familie rãnitã
în accident la Pieleºti

Un bãrbat de 30 de ani din Craiova, împreunã cu soþia sa,
de 29 de ani, ºi cu fiul de numai 6 ani, au ajuns la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã, ieri, în jurul prânzului, dupã ce
bãrbatul a pierdut controlul maºinii pe care o conducea ºi
s-a rãsturnat în ºanþ, la Pieleºti.

Serviciului Rutier Dolj pentru
cercetãri. Conducãtorul auto a
fost rãnit grav, iar soþia sa,
Mihaela, de 29 de ani, ºi fiul
sãu, ªtefan, de 6 ani, au scã-
pat cu leziuni uºoare, toþi trei
fiind transportaþi la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova.  „În cauzã s-a întocmit
dosar penal, cercetãrile fiind
continuate de poliþiºtii Serviciu-
lui Rutier Dolj pentru stabilirea
tuturor circumstanþelor în care
s-a produs evenimentul rutier”,
ne-a declarat purtãtorul de cu-
vânt  al  IPJ Dolj ,  inspector
principal Alin Apostol.

trei, împreunã cu o laborantã
de la firma Cargill, au fost tri-
miºi în judecatã de procurorii
Parchetului de pe lângã Cur-
tea de Apel Craiova pentru în-
ºelãciune, în sarcina lor fiind re-
þinut faptul cã au creat un pre-
judiciu de peste 2,3 milioane lei
societãþii din Dolj.
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Investiţia Consiliului Judeţean
Dolj pentru realizarea punctului de
operare aeromedicală de la Aero-
portul Craiova a vizat proiectarea
şi construirea platformei de ateri-
zare şi a unei clădiri cu regim de
înălţime parter şi parţial etaj, cu o
suprafaţă desfăşurată de 478,45
metri pătraţi, pentru care au fost
asigurate toate utilităţile necesare,
dar şi echipamente speciale, pre-
cum instalaţia de încălzire a han-

garului şi cablul de degivrare pen-
tru uşa acestuia.

Complexul este prevăzut cu o
zonă de garare a elicopterului, în
suprafaţă de aproape 320 de metri
pătraţi, cu camere pentru briefing,
spaţii de odihnă pentru piloţi şi pen-
tru personalul medical, un loc de
luat masa care include o bucătă-
rie, cu birouri, magazie, spaţii teh-
nice şi pentru echipamente. Pro-
iectul, în valoare totală de un mili-
on de lei, inclusiv TVA, a presu-
pus , în acelaşi timp, ş i dotarea
completă a punctului de operare ae-
romedicală cu mobilier, aparatură
electrocasnică şi echipamente IT.
„Cele 400 de zboruri
au însemnat salvarea multor vieţi”

Cu ocazia inaugurării investiţiei
de la aeroport, Ion Prioteasa,
preşedintele CJ Dolj, a vorbit de-
spre importanţa funcţionării la ca-
pacitate maximă a complexului ae-
romedical craiovean incluzând aici
hangarul, platforma de aterizare şi
spaţiile logistice, toate acestea cre-
ând condiţii mai bune de operare a
elicopterului pentru situaţii de ur-

Investiţie pentru salvatorii de vieţi
Hangarul elicopterului SMURD, inaugurat la Aeroportul Craiova

Punctul aeromedical SMURD ce
operează pe Aeroportul din Craiova
beneficiază, de ieri, şi de un hangar
modern care adăposteşte elicopterul
de salvare, dar oferă şi spaţiile lo-
gistice necesare pentru medici şi pi-
loţi. Construit şi echipat de Consi-
liul Judeţean Dolj printr-un proiect
în valoare totală de un milion de lei,
hangarul a fost finalizat şi dat în fo-
losinţă Spitalului Clinic Judeţean de

Urgenţă în prezenţa generalului-ma-
ior Dorel Grădinaru, inspectorul ge-
neral al Inspectoratului General de
Aviaţie din cadrul Ministerului Afa-
cerilor Interne. Elicopterul SMURD
pe care Craiova l-a primit la sfârşi-
tul anului 2012 a efectuat până în
prezent peste 400 de misiuni ce au
însemnat transportul rapid al pacien-
ţilor şi, mai presus de toate, salva-
rea de vieţi.

genţă. „Am realizat acest hangar
în care ar avea loc două elicoptere
şi probabil, în viitor, pe situaţii de
urgenţă este posibil să ne apară şi
al doilea aparat de zbor. Am reali-
zat pentru piloţi şi pentru cadrele
medicale încăperi speciale în care
să se poată odihni, în care să poa-
tă să pregătească misiunile de zbor,
în care să aibă toate dotările nece-
sare şi să fie conectaţi la toate sis-
temele astfel încât să poată intra

în legătură cu toate instituţiile sta-
tului. În această perioadă s-au efec-
tuat peste 400 de misiuni. Aceste
400 de zboruri au însemnat salva-
rea multor vieţi. În această perioa-
dă, oamenii care au suferit accidente
ce s-au petrecut din nefericire în
regiunea Oltenia au fost transpor-
taţi cu elicopterul la spitalele din ju-
deţul Dolj, iar pe alţii i-a luat din ju-
deţul Dolj şi i-a dus la Bucureşti”.

Noile spaţii
cresc capacitatea de operare
a elicopterului SMURD

La rândul său, inspectorul ge-
neral al Inspectoratului General de
Aviaţie din cadrul MAI, generalul-
maior Dorel Grădinaru, a subliniat
faptul că prin această structură ae-
ronautică de susţinere a zborurilor
creşte foarte mult potenţialul de
realizare a misiunilor SMURD. În
opinia reprezentantului MAI, elico-
pterul beneficiază de condiţii de ex-
cepţie, medicii şi piloţii la fel, ast-
fel încât să se poată realiza în bune
condiţii misiunile de salvare. „Din
punctul de vedere al zborului, pot
spune că hangarul este foarte bine
făcut, este exact ceea ce trebuie
pentru un punct aeromedical, un
punct SMURD. Şi potenţialul spi-
talului va creşte foarte mult. Ast-
fel, Craiova va deveni un pol al
Sănătăţii pentru regiunea Oltenia.
Acest elicopter şi acest hangar nu
sunt doar ale Doljului. Prin aceas-
tă construcţie s-a realizat practic
o extindere a serviciilor medicale
pentru toată Oltenia”, a afirmat ge-
neralul-maior Dorel Grădinaru.
Investiţiile în Sănătate continuă

Vicepreşedintele Consiliului Ju-
deţean, Cristinel Iovan,  a reafir-
mat că domeniul medical repre-
zintă o prioritate pentru CJ Dolj.
Aces ta a declarat că investiţiile în
sectorul sanitar vor continua, în
perioada următoare urmând să fie
lansată licitaţia pentru atribuirea
lucrărilor de construire în vede-
rea extinderii Unităţii de Primiri
Urgenţe (UPU) a Spitalului Clinic

Judeţean de Urgenţă Craiova. „De-
a lungul timpului,  am intervenit şi
am investit foarte mult în acest
sector, f ie că vorbim de c ele şapte
unităţi medic o-sociale pe care le
avem în judeţ, de cele două spita-
le, de la Leamna ş i de la Dăbuleni,
fie că vorbim de Spitalul Judeţean.
Aces t hangar vine ca o continui-
tate, vine să fixeze pentru totdeau-
na un punct aeromedical la Cra-
iova. Ne buc urăm,  deopotrivă,
pent ru c olegii no ş tr i d e la
SMURD, o ins tituţie şi un colec-
tiv medical apreciate la nivel naţi-
onal, care vor găs i în acest stabi-
liment, pe c are îl inaugurăm as-
tăzi (n.r. – ieri) şi în c are vor sta
24 de ore din 24, condiţii de lucru
decente: spaţii de odihnă, o sală
de mese, birouri dotate şi c one-
xiuni cu toate ins tituţiile care in-
tervin în situaţii de urgenţă”,  a
explicat Cris tinel Iovan.
Principalul beneficiar,
Spitalul Judeţean din Craiova

Pentru managerul Spitalului Cli-
nic Judeţean de Urgenţă Craiova,

dr. Bogdan Fănuţă, inves tiţia rea-
lizată la aeroport reprezintă un pas
înainte în creşterea calităţii actu-
lui medical mai ales pe segmentul
cazurilor de urgenţă. Acesta a pre-
cizat că punctul aeromedical ce
operează la aeroport are un impact
pozitiv asupra întregii regiuni a
Olteniei. „Pentru Spitalul Judeţean
din Craiova, toate investiţiile rea-
lizate în ultima perioadă de Con-
siliul Judeţean Dolj înseamnă o
creş tere a calităţii actului medical
şi o îmbunătăţire a timpilor de adu-
cere a pacienţilor  către spital, în
spec ial prin acest punct de ope-
rare aeromedicală şi prin exis ten-
ţa acelei piste în spatele spitalului.
Toate aceste lucruri sunt benefi-
ce nu numai pentru judeţul Dolj.
Să nu uităm că SCJU Craiova este
un spital c are deserveşte cinci ju-
deţe, cu o populaţie de câteva mi-
lioane de locuitori, aceeaşi arie pe
care o acoperă şi acest elicopter
pentru situaţii de urgenţă”, a de-
clarat managerul Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă Craiova,  dr.
Bogdan Fănuţă.
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Marian Jean Marinescu a spus
în deschiderea evenimentului cã
atunci când este întrebat ce se mai
întâmplã prin economia judeþului
Dolj, nu stã pe gânduri ºi rãspunde
scurt: „Ford ºi Popeci”, motiv pen-
tru care l-a invitat pe omul de afa-
ceri Constantin Popeci sã ia cuvân-
tul ºi sã le vorbeascã antreprenori-
lor prezenþi în salã despre ceea ce
reprezintã astãzi, firma Popeci Uti-
laj Greu. Industriaºul craiovean le-
a împãrtãºit celor prezenþi câte ceva
din începuturile business-ului sãu ºi
despre cum a îndrãznit sã acceseze
fonduri europene.

„M-am apucat ºi eu de agricultu-
rã, sunt la începuturi, dar când îl vãd
acolo în salã pe domnul Andreas
Friedman, care face agriculturã de
performanþã, nu îndrãznesc sã vã
vorbesc eu de agriculturã. Eu aº cere
ca noii aleºi sã ne sprijine cu fondu-
rile europene, eu aº cere sã fim spri-
jiniþi sã formãm meseriaºi, pentru
agriculturã sau industrie, pentru ºco-
lile profesionale, de asemenea, noii
parlamentarii sã nu aibã grijã doar de
centrele de cercetare de stat. Spu-
nea cineva aici despre faptul cã are
20 de hectare ºi îi trebuie un tractor,
o combinã, o semãnãtoare. E puþin
pentru 20 de hectare. Dar trebuie sã
luaþi prima datã tractorul. Aºa cã vã
încurajez sã accesaþi fonduri euro-
pene, aveþi curaj. Dacã cineva vã
spune cã fondurile europene se iau
pe bani, sã ºtiþi cã vã minte. Fondu-
rile europene se obþin pe baza punc-
telor pe care le iei pe baza proiectu-
lui bine fãcut”, susþine omul de afa-
ceri craiovean.

Rolls-Royce, General Electric ºi
Siemens sunt clienþii companiei
PUG SA

Constantin Popeci a spus cã îm-
preunã cu echipa sa a accesat 30 de
milioane de euro, adicã 30 milioane
de euro investiþi, bani care i-au adus
clienþi. „ªi vã spun care sunt clienþii.
Astãzi lucrez pentru Rolls-Royce;
pentru Siemens facem turbine, fa-
cem maºini unelte pentru General
Electric, facem utilaje ºi le expor-
tãm în China, facem pentru Airbus
ºi nu vã mai înºir în continuare alte
ºi alte contracte. Dar asta se dato-
reazã faptului cã am avut curaj ºi am
luat fonduri europene. Ca sã nu
moarã IUG-ul, pentru cã am fost
printre primii angajaþi, am zis cã tre-
buie sã preiau treaba ºi sã investesc
acolo. Astãzi reuºim sã facem ma-
ºini care cântãresc peste 2.000 de

Fermierii doljeni au aflat ultimeleFermierii doljeni au aflat ultimeleFermierii doljeni au aflat ultimeleFermierii doljeni au aflat ultimeleFermierii doljeni au aflat ultimele
noutãþi despre fondurile europenenoutãþi despre fondurile europenenoutãþi despre fondurile europenenoutãþi despre fondurile europenenoutãþi despre fondurile europene

Europarlamentarii Marian Jean Marinescu, Theodor Stolo-
jan ºi Traian Rãzvan Ungureanu, alãturi de preºedintele PDL
Vasile Blaga ºi vicepreºedintele Gheorghe ªtefan, au avut, ieri,
o întâlnire cu fermierii din judeþul Dolj, discuþiile vizând în prin-
cipal accesarea fondurilor europene ºi subvenþiile de la Bru-
xelles, destinate lucrãrilor agricole. La aceastã întâlnire s-a alã-
turat ºi industriaºul Constantin Popeci, care, prin puterea pro-
priului exemplu, i-a încurajat pe toþi întreprinzãtorii agricoli sã
acceseze fonduri europene, sã investeascã în utilaje agricole
ºi sã nu le fie teamã de un posibil eºec în business.

tone. Astãzi avem niºte oameni care
ne pot ajuta la Bruxelles, avem niºte
oameni care ºtiu ce însemnã indus-
trie, ºtiu chiar ºi ce înseamnã cerul.
E bine cã-i avem acolo. Vreau sã vã
spun cã acum am venit de la o întâl-
nire cu cei care au cumpãrat Uzinele
Sodice Govora ºi le facem utilajele
astfel încât sã punem pe picioare
aceastã uzinã în maximum ºase luni
de zile”, a spus Constantin Popeci,
un brand deja pentru industria ro-
mâneascã.

„În legãturã cu subvenþia, aveþi
dreptate, la noi este mai micã
decât în alte state”

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu a vorbit publicului despre
învãþãmântul vocaþional, despre uce-

nicie ºi despre forþa de muncã spe-
cializatã din agriculturã. A apreciat
interesul omului de afaceri Andreas
Friedman pentru aceastã dezbatere
ºi i-a mulþumit de prezenþã, fiind con-
siderat de deputatul european ca cel
mai important fermier din judeþului
nostru. „Vreau sã rãspund ºi eu la
câteva probleme ridicate aici. În pri-
mul rând, vreau sã-i mulþumesc d-
lui Friedman cã se aflã în salã, pen-
tru cã este cel mai în mãsurã sã ne
spunã ce se întâmplã în acest dome-
niu, în agriculturã. În Uniunea Eu-
ropeanã se încearcã sã se extindã în-
vãþãmântul vocaþional, asta pentru
cã se dã o mare importanþã uceni-
ciei. ªtiþi foarte bine cã în Germa-
nia ºi în Austria acest învãþãmânt
existã ºi sperãm ca el sã se extindã
în toatã Europa. Am intrat ºi eu în
legãturã cu o colegã de-a mea din
Parlamentul European ºi care este
din Bavaria ºi am reuºit sã introduc
un grup de tineri din Craiova în
acest sistem de învãþãmânt din Ger-
mania, mai precis în Nuremberg,
pentru brutari ºi patiseri. Ideea fi-

nalã este sã facem în Craiova un
centru, un atelier pentru toate me-
seriile, aºa cum este în Germania.
În legãturã cu subvenþia, aveþi drep-
tate, la noi este mai micã decât în
alte state. Au fost discuþii aprinse la
Bruxelles pe marginea acestui sub-
iect, au fost þãri care au insistent sã
creascã subvenþia, altele au susþinut
sã rãmânã aºa, a fost ºi punctul de
vedere al þãrilor baltice. Se þine cont
de niºte criterii istorice, au fost dis-
pute mari între Comisie ºi Consiliu.
Pentru pomiculturã existã acum un
program special. Este foarte bine
pentru zona noastrã, mã refer la
Brabova unde erau livezi altãdatã,
trebuie sã le refacem, numai cã în
acest moment nu avem nici mãcar

strategia pe Agriculturã, dar sã mai
vorbim de Parteneriat.

„Existã bani  care nu sunt
alocaþi României dar sunt
disponibili la Comisia Europea-
nã”

Europarlamentarul Theodor Sto-
lojan, prezent, de asemenea, la Cra-
iova, a spus cã urmãreºte cu mare
atenþie  ce se întâmplã în agricul-
turã, pentru cã face parte din eco-
nomia noastrã ºi cã îl intereseazã
foarte mult acest sector. „Colegii
mei ºi Gheorghe ªtefan ºi domnul
Marinescu au rãspuns deja la o
serie de întrebãri dar eu aº vrea sã
adaug un singur lucru ºi anume cã
existã o serie de iniþiative europe-
ne pe care le folosim foarte puþin.
De exemplu, noi avem 8 miliarde
pentru programul de dezvoltare,
din care Guvernul este obligat ca
5% sã foloseascã pentru industrie,
adicã 400.000 de euro, prin iniþia-
tiva liberã. Ce înseamnã iniþiativa
liberã? Exact ceea ce am vorbit aici.

Existã bani care nu sunt alocaþi Ro-
mâniei, dar sunt disponibili la Co-
misia Europeanã fãrã a mai trece
prin birocraþia româneascã pentru
promovarea produselor agricole în
Europa ºi în afara Europei. Nu se
cere decât o iniþiativã a unei co-
munitãþi prin care sã prezinte un
program în care sã arate ce vrea
sã facã ca sã-ºi promoveze un pro-
dus românesc în Uniunea Europea-
nã sau în afara Uniunii. Mâine (n.r.
– astãzi) vine ministrul Agriculturii
ºi va fi foarte bine sã-l întrebaþi
despre o serie de opþiuni pe care
România trebuia sã le facã în ca-
drul reglementãrilor europene cu
privire la folosirea fondurilor pen-
tru agriculturã”, a spus Theodor
Stolojan.

11 miliarde de euro pentru
subvenþia pe hectar

Deputatul european a vorbit ºi
despre subvenþia pe hectar, despre
Pilonul I ºi cât îi revine României.
Adicã, þara noastrã primeºte de la
UE 11 miliarde de euro pentru sub-
venþia pe hectar, iar pentru dezvol-
tare ruralã are doar 8 miliarde. „De
ce vã spun acest lucru? Pentru cã
eu, ca cetãþean român, am cãutat
sã intru pe adresa de internet a mi-
nisterului sã mã lãmuresc care sunt
opþiunile României care lasã la ati-
tudinea Guvernului sã facã aceste
opþiuni prin consultare cu dumnea-
voastrã. De exemplu, Guvernul are
posibilitatea sã mute 25% din fon-
durile plãþi directe pe hectare la dez-
voltarea ruralã sau invers, sã ia de
la dezvoltarea ruralã ºi sã mute la
plãþi directe pe hectare. Dacã mã
întrebaþi pe mine nu ºtiu sã vã dau
lãmuriri la aceastã opþiune, dar am

citit cu atenþie un interviu dat de
Cioloº, comisarul pe Agriculturã,
ºi el a spus acest lucru, cã pe ter-
men scurt cel care ia banii poate
sã nu aibã nicio obligaþie, sã-i fo-
loseascã cum vrea, dar dacã gân-
diþi pe termen lung ar trebui sã daþi
bani mai mulþi la dezvoltare ruralã,
unde înseamnã investiþii. Iatã o op-
þiune pe care domnul ministru,
mâine (n.r. – astãzi), ar trebui sã o
spunã. Este o listã întreagã de op-
þiuni, dar nu gãsim nici o informa-
þie la nivelul ministerului. De exem-
plu, existã o opþiune: pânã la 13%
din fondul plãþi directe pe hectar
poate fi folosit pentru încurajarea
suplimentarã a unor culturi pe care
România le considerã strategice.
Are Guvernul de gând sã facã acest
lucru? Suntem în situaþia în care
România nu are pregãtite docu-
mentele care i-au fost solicitate de
Comisia Europeanã în vederea în-
cheierii acordului pentru folosirea
fondurilor europene 2014-2020.
Sper ca acest guvern sã ia foarte
serios avertismentele Comisiei
Europene cu privire la pregãtirea
folosirii fondurilor europene. Iatã
întrebãri pentru care eu, ca cetã-
þean român, nu neapãrat ca agri-
cultor, am încercat sã caut rãs-
punsuri pe site-ul Ministerului ºi
nu am gãsit niciunul. ªi sunt
multe lucruri pe care agricultorii
români nu le ºtiu. Cum ar fi, de
exemplu, faptul cã tinerii de pânã
în 40 de ani pot primi o majorare
cu pânã la 25% a subvenþiei pe
hectar. Judeþul dumneavoastrã,
Dolj, se situeazã în primele 20 din
þarã cu cel mai mare numãr de ti-
neri, peste 3.200, aflaþi în ºomaj”,
a conchis Theodor Stolojan.
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Craiova ºi noul orgoliu culturalCraiova ºi noul orgoliu culturalCraiova ºi noul orgoliu culturalCraiova ºi noul orgoliu culturalCraiova ºi noul orgoliu cultural
Mâine ºi poimâine, în spaþiile gene-

roase ale noului Centru Multifuncþional,
municipalitatea din Bãnie va organiza o
ediþie, inauguralã a altora ce vor veni
în amplul ºi ambiþiosul asalt declanºat
în perspectiva cuceririi titlului de „Ca-
pitalã Culturalã Europeanã”, sub gene-
ricul ademenitor fie ºi în contextul vre-
mii capricioase „Festivalul Primãverii”.
Douã îmi par premisele acestei iniþiati-
ve îmbucurãtoare, tonice ºi tonifiante:
identificarea, deloc uºoarã din raþiuni
ce aparþin unui profil „special” al somp-
tuosului edificiu dictat de predicþii de
ordin birocratic, al unei funcþionalitãþi
a sa mai aproape de trebuinþele cultu-
rale ale Cetãþii, ºi, în acelaºi timp, con-
tinuarea, mai îndrãzneaþã decât se ara-
tã, a noii viziuni prospective a noii ad-
ministraþii circumscriind destinul spi-
ritual al oraºului.

Cu trecutul sãu târgoveþ, cãruia iden-
titatea de localitate aºezatã în plin ºes ex-
pus prãfuirii întreþinute de vânturi feluri-
te ºi iritante, Craiova nu ºi-a asumat di-
mensiunea, culturalã ºi deopotrivã istori-
cã, cu acea necesarã ºi realã ambiþie ce

i-ar fi potenþat un statut mult mai meritat
decât cel din trecutul imediat. ªi chiar
dintr-un prezent erodat, la acelaºi nivel
spiritual, de acel comportament puþin cam
schismatic ce pare a fi intrat în etosul
locului. Nu ºtiu dacã vor fi existat, do-
cumentat, acei o mie de „moºieri” a cã-
rora frecventã evocare, mai ales în re-
prezentarea rudimentarã a propagandei
comuniste de dupã rãzboi, caricaturalã ºi
agresivã faþã de trecut în spiritul acelui
proletcult de tarabã. Dincolo însã de ipos-
tazele acestea nu mai puþin compromise
– ºi compromiþãtoare – de „praful” arun-
cat peste o istorie plinã de repere demne
de o mândrie care ne-a lipsit, Craiova a
mijit, a lansat, a generat ºi susþinut, de-a
lungul unei istorii glorioase, un profil
cultural cu o identitate singularã. Acte
culturale cu adevãrat excepþionale, eve-
nimente iscoditoare de primariat spiritual,
subsumate unor generaþii de cãrturari
formaþi la impunãtoare instituþii de edu-
caþie sunt probe mai mult decât suficien-
te spre a ne reasuma un trecut mai aproa-
pe de orgoliile risipite ori pierdute prin
pâclele vremii.

Colegiul „Carol I”, a doua instituþie de
instrucþie ºcolarã, dupã „Sf. Sava” din
Bucureºti, Teatrul Naþional, cu vârsta sa
secularã, sârguinþa lui Constantin Lec-
ca ºi aventura sa revuisticã prin „Mo-
zaikul” pre-paºoptist, spre a nu mai
aminti de nativul craiovean Titu Maio-
rescu ori de legãturile cu implicaþii amo-
ros creative ale lui Macedonski, Brân-
cuºi, Þuculescu, Jean Negulesco, pio-
nieratul în dantologia universalã, prin în-
tâia tãlmãcire a „Divinei Comedii” de
cãtre Maria Chiþu, paradoxal mai cunos-
cutã ºi preþuitã în Italia ºi în Franþa de-
cât la ea acasã pentru temerara sa ispra-
vã, toate acestea ºi încã multe altele în-
dreptãþesc urgenþa unei schimbãri radi-
cale de situare ºi de re-situare a oraºu-
lui într-o geografie culturalã a Þãrii, încã
de reevaluat ºi de recucerit.

ªi mã gândesc cã tocmai acest festi-
val – riscând la rându-i sã sfârºeascã, ne-
drept, în anonimatul ce ne-a fãcut prizo-
nierii unui defetism condamnabil – ar
merita salutat ºi înscris în gena unui or-
goliu la care ne invitã, cu o constantã
îndrãznealã ºi provocatoare ambiþie Pri-

mãria ºi instituþiile de culturã ale sale, tâ-
nãra administraþie subsumatã entuziasmu-
lui primului edil al urbei ce-ar merita mai
mult credit ºi mai multã solidaritate.

Am mai scris, în varii prilejuri, despre
aceastã tentativã – insolitã mãcar în pri-
vinþa dimensiunii orgoliului civic ºi demn
de un patriotism al locului de care n-ar
trebui sã ne fie jenã – ce capãtã mãsura
aproape a unui pariu cu rezervorul de
creativitate culturalã ºi artisticã pe care
Craiova îl deþine ºi pe care, nu o datã,
de-a lungul vremii, l-a cam uitat.

Iatã cã a sosit momentul unei resituãri,
ca a unei noi ºi înnoitoare recalibrãri a
geniului creator ce n-a lipsit, dar pe  care
le-am „exportat” în þarã ºi în afara ei cu
o dezinvolturã în parte vinovatã.

Ce ºi cum va fi vom avea prilejul sã
constatãm, rãmâne de vãzut. Certitudi-
nea are bune auspicii: vechi ºi prestigioa-
se instituþii de culturã ni se aratã, astãzi,
nu doar în veºminte noi, dar ºi cu o cu-
tezanþã cãreia îi suntem datori, dacã nu
obligaþi, ca fii ai Cetãþii, sã-i conferim
un suport ºi o solidaritate mai adecvate
istoriei ce se scrie sub ochii noºtri.

„România trãieºte momente
care nu ne fac cinste în clubul þã-
rilor membre ale Uniunii Europe-
ne. Din datele publice, puse la dis-
poziþie de DNA, am vãzut cã, din
pãcate, corupþia a ajuns în biroul
primului-ministru ºi mã refer la
cazul d-lui Duicu de la Mehedinþi.
Noi am cerut demisia primului-mi-
nistru, care tot din datele DNA ve-
dem cã este la dispoziþia baroni-
lor locali, este dependent total de
ei ºi face ceea ce nu a fãcut nici-
odatã vreun premier dintr-un stat
democratic –  atacã în continuare
instituþiile statului de drept, îºi ata-
cã propriii colegi, pentru cã spu-
ne, din când în când, cã a fost ºi
domnia sa procuror. V-aº reaminti
cã din Guvernul Ponta I au mai
rãmas puþini, o parte din cei no-
minalizaþi au avut probleme grave
cu plagiatul, iar pe urmã, alþii din
alte considerente sunt în puºcãrii
sau alþii sunt cercetaþi. Mã refer
la cei din cele trei Guverne pe care
le-a condus domnul Ponta succe-
siv. Nu mai are timp nici sã tele-
guverneze. Ne-a obiºnuit cu tele-

Cursul, susþinut de Asociaþia
Regionalã de Dezbateri, Oratorie ºi
Retoricã Oltenia (ARDOR), se des-
fãºoarã în sala de conferinþe a Hos-
telului Griffon Craiova (lângã Li-
ceul Teoretic „ªtefan Odobleja”),
astãzi, în intervalul orar 9.00 –
18.00, ºi mâine, de la 9.00 la
12.30. “La acest curs vor partici-
pa atât profesorii coordonatori de
proiect, cât ºi liderii desemnaþi pen-
tru fiecare probã (unul pentru dez-
batere ºi unul pentru oratorie), iar
la final toþi participanþii vor primi
diplome”, a precizat Alina Iones-
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Reprezentanþii liceelor care s-au înscris în
“Competiþia Tinereþii”, atât elevi, cât ºi profesori,
pot participa la un curs de formare ºi dezbatere,
organizat astãzi ºi mâine de Direcþia Judeþeanã

pentru Sport ºi Tineret (DJST) Dolj.

cu, director în cadrul Direcþiei Ju-
deþene pentru Sport ºi Tineret Dolj.

ARDOR este o asociaþie care
s-a înfiinþat în anul 2012, având
drept scop rãspândirea în rândul
tinerilor a unor mentalitãþi ºi apti-
tudini vitale în democraþie; promo-
varea valorilor statului de drept ºi
dezvoltarea abilitãþilor de comu-
nicare eficientã, gândirea criticã
ºi toleranþa, abilitãþi de cercetare
ºi analizã documentatã în vederea
identificãrii de soluþii, abilitãþi de
lucru în echipã.

ALINA DRÃGHICI

Vasile Blaga a venit la Craiova
cu sloganul „Europa în fiecare casã”

Preºedintele PDL, Vasile Blaga,
a fost prezent, ieri, la Craiova
într-o vizitã de lucru, care face
parte dintr-un program mai am-
plu de întâlniri stabilite a avea loc
în toate judeþele din Oltenia. Va-
sile Blaga s-a întâlnit cu agricul-
torii din Dolj, cu militanþii parti-
dului, a vizitat fabrica Ford, s-a
deplasat la Bãileºti ºi a avut ºi o
întâlnire cu presa craioveanã.

guvernãrile, ne-a obiºnuit cu mi-
niºtrii care îºi prezintã programul
la televizor. Dacã ne gândim la
ministrul Transporturilor de acum,
fostul ministru al Marilor Proiec-
te, despre care spune Comisia
Europeanã cã nu este în stare sã
prezinte un Masterplan pe Trans-
porturi, ca sã vadã mai exact care
sunt gândurile României faþã de
dezvoltarea reþelei de transport,
acesta face exact ceea ce nu tre-
buie. Ba îi fãcea autostradã lui
Dragnea, pânã la Alexandria, acum
se gândeºte sã-i facã una ºi lui
Opriºan, pânã la Focºani dar nu o
face pe cea de la Rm. Vâlcea –
Sibiu, despre care ºi CE spune cã
este cea mai aglomeratã”, a subli-
niat preºedintele PDL.
„Vrem sã fim respectaþi
în toatã Europa”

Vasile Blaga a mai vorbit despre
modul în care merge astãzi eco-
nomia, despre lipsa locurilor de
muncã, dar ºi despre candidaþii
PDL la alegerile europarlamenta-
re, despre care a spus cã sunt cei

mai buni. «Cã economia merge
prost, vedeþi ºi dumneavoastrã. A
spus cã face un milion de locuri
de muncã, în patru ani, datele ofi-
ciale aratã nu a fost în stare sã le
pãstreze nici pe cele fãcute de noi
în perioadã de crizã. A spus cã a
reîntregit salariile, dar prin cele 36
de taxe ºi impozite a scos mai
mulþi bani din buzunarul fiecãrei
categorii de salariat. Nu vedem,
deci, binefacerile acestei guvernãri
Ponta. Noi am venit azi în judeþul
dumneavoastrã ºi pentru a ne pre-
zenta candidaþii cu care abordãm
alegerile europarlamentare, dar ºi
programul nostru. Azi (n.r. – ieri)
suntem în Dolj, ieri (n.r. – mier-
curi) am fost la Vâlcea, mâine (n.r.
– azi) ne ducem în Olt. Iar deviza
noastrã este „Europa în fiecare
casã”, ceea ce înseamnã cã vrem
ca fiecare român sã o ducã mai
bine, fiecare român sã se simtã în
Europa aºa cum o face la el aca-
sã, cã vrem sã fim respectaþi în
toatã Europa», a declarat Vasile
Blaga, liderul democrat-liberalilor.

MARGA BULUGEAN
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Evenimentul a fost salutat atât
de autoritãþile locale ºi judeþene,
precum ºi de absolvenþi ai aces-
tui colegiu. «Meritul înfiinþãrii
ºcolii i-a revenit Primãriei Craio-
va, care, în baza Deciziei Con-
gresului al XX-lea al Asociaþiei
Învãþãtorilor, desfãºurat la Bucu-

reºti, în anul 1912, a luat iniþiati-
va creãrii “ªcolii Normale de În-
vãþãtoare”, care a devenit, peste
ani, temelia C. N. “Nicolae Titu-
lescu”. Între timp, ºcoala a ur-
mat calea reformelor, cunoscând
numeroase transformãri, atât prin
titulaturã, cât ºi prin profiluri ºi
localuri de funcþionare, fiind dem-
nã de remarcat activitatea sa ca
“ªcoalã Normalã”, cu numele
“Madona Dudu”. În prezent uni-
tatea de învãþãmânt are o filierã
teoreticã cu profil real. În ºcoalã
funcþioneazã 37 de clase în care
învaþã 1.041 elevi, atât la gimna-

Colegiul  Naþional „Nicolae TColegiul  Naþional „Nicolae TColegiul  Naþional „Nicolae TColegiul  Naþional „Nicolae TColegiul  Naþional „Nicolae Titulescu”itulescu”itulescu”itulescu”itulescu”
ºi-a sãrbãtorit centenarulºi-a sãrbãtorit centenarulºi-a sãrbãtorit centenarulºi-a sãrbãtorit centenarulºi-a sãrbãtorit centenarul

Potrivit organizatorilor, ºi de
aceastã datã numãrul copiilor care
s-au alãturat demonstraþiilor spor-
tive a fost impresionant, dovedind
astfel cã proiectul rãspunde nevoi-
lor tinerilor. “Peste 200 de elevi care
învaþã la ªcoala Gimnazialã Nico-
lae Bãlcescu ºi-au manifestat inte-
resul pentru sport. Asta înseamnã
cã programul propus de noi vine în
întâmpinarea dorinþelor tinerilor.
Evident, scopul nostru final este

Opera Românã Craiova a gãzduit, ieri, întâl-
nirea festivã dedicatã centenarului Colegiului
Naþional „Nicolae Titulescu” – „Un nou înce-
put”. Timp de o sãptãmânã, unitatea de învã-
þãmânt a gãzduit numeroase activitãþi ºtiinþifi-
ce, cultural-artistice ºi sportive, dedicate Zile-

lor Colegiului. În ierarhia reþelei ºcolare preu-
niversitare doljene, Colegiul Naþional „Nicolae
Titulescu” din Craiova ocupã un loc aparte prin
vechime ºi prin tradiþia pedagogicã. ªcoala a
fost înfiinþatã în anul 1914, aflându-se acum la
aniversarea centenarului existenþei sale.

ziu, cât ºi la liceu. De-a lungul is-
toriei sale centenare C. N. “Nico-
lae Titulescu” s-a remarcat prin
rezultatele deosebite obþinute atât
de foºtii elevi, cât ºi de profesorii
lor. Cu toþii au contribuit la ridi-
carea prestigiului ºcolii lor. Rapor-
tându-ne la evaluarea pregãtirii ab-

solvenþilor noºtri, prin prisma re-
zultatelor obþinute la examenele
naþionale, remarcãm situarea co-
legiului pe un loc fruntaº în ierar-
hia ºcolarã doljeanã, dovadã a pre-
ocupãrii permanente a cadrelor di-
dactice pentru realizarea unui în-
vãþãmânt eficient ºi competitiv.
Concluzionând, acum, la ceas ani-
versar, nu putem decât sã ne ex-
primãm satisfacþia pentru trecu-
tul bogat ºi rodnic ºi mândria apar-
tenenþei la o valoroasã instituþie de
învãþãmânt», a spus Anghel Pe-
trescu, directorul Colegiului Naþi-
onal “Nicolae Titulescu”.

«C.N. “Nicolae Titulescu”
se afirmã ca un punct de reper

pentru generaþiile viitoare»
Preºedintele Consiliului Judeþean

Dolj, Ion Prioteasa, a transmis un
mesaj de felicitare pentru sãrbãto-
rirea celor 100 de ani de existenþã,
prin intermediul administratorului
public al judeþului, Florin Stancu:
«Împlinirea a 100 de ani de la în-
fiinþarea C. N. “Nicolae Titulescu”
este un bun prilej de a ne exprima
aprecierea faþã de activitatea depu-
sã de conducerea ºi corpul profe-
soral al acestei instituþii emblemã,
cu o bogatã tradiþie. Acest moment
omagial are o semnificaþie aparte ºi
pentru identitatea culturalã a identi-
tãþii noastre, marcând evoluþia isto-
ricã a uneia dintre instituþiile de în-
vãþãmânt care au adus un aport de-
osebit în domeniul educaþiei, fiind re-

cunoscutã ºi apreciatã nu numai la
nivel naþional ci ºi internaþional. C.N.
“Nicolae Titulescu” se afirmã ca un
punct de reper pentru generaþiile vii-
toare prin prisma celor care s-au
format aici de-a lungul timpului ºi
care astãzi reprezintã un exemplu de
conduitã ºi moralitate, de bunã pre-
gãtire, în definitiv un exemplu de
succes demn de urmat. Bunul renu-
me al ºcolii dumneavoastrã este con-
tinuat prin muncã ºi rezultate remar-
cabile de cãtre actuala echipã mana-
gerialã, de cãtre corpul didactic ºi în
egalã mãsurã de cãtre elevii care au
obþinut numeroase premii la olimpia-
dele ºi concursurile ºcolare, reuºite
care onoreazã ºi obligã la dedicare ºi
pregãtire pentru performanþã ºi în vi-
itor. Vã adresez sincere felicitãri pen-
tru tot ceea ce aþi construit pânã în
prezent!».

«100 de ani de performanþã
ºi prestigiu»

Prezent la evenimentul festiv,
inspectorul ºcolar general Geor-

gicã Bercea-Florea a apreciat efor-
tul depus de conducerea unitãþii
de învãþãmânt ºi cadrele didacti-
ce, pentru a-i îndruma pe elevi
spre obþinerea celor mai bune re-
zultate la olimpiadele ºi concur-
surile ºcolare. “Este o sãrbãtoare
a întregului învãþãmânt preuniver-
sitar doljean. Aþi împlinit 100 de
ani de performanþã ºi prestigiu!
100 de ani de rezultate deosebite
obþinute de elevii acestei unitãþi
ºcolare, având la dispoziþie niºte
dascãli de elitã care fac cinste ju-
deþului ºi chiar þãrii întregi. Aceas-
tã unitate ºcolarã face educaþie
în stil mare. Întreaga conducere
a Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj felicitã cadrele didac-
tice de elitã, care trudesc zilnic,
iar pe elevi îi îndemnãm sã con-
tinue cu aceleaºi rezultate nota-
bile ºi cu aceeaºi performanþã ºi
abnegaþie în ceea ce înseamnã
învãþãmânt ºi educaþie”, a afir-
mat inspectorul ºcolar general
Georgicã Bercea- Florea.

Anghel Petrescu, directorul C.
N. “Nicolae Titulescu”: “Ne pu-
tem mândri astãzi cu absolvenþii
noºtri care de-a lungul vremii au
ajuns specialiºti de calitate ºi per-
sonalitãþi în domeniul economiei,
culturii ºi sportului. Exemplificãm
în acest sens: ec. Ion Cãºin – mi-
nistru secretar de stat, prof. univ.
dr. Nicolae Þândãreanu – Univer-
sitatea din Craiova, prof. univ. dr.
Maria Florescu – UMF Craiova,
dr. Dan Hurezeanu – UMF Craio-
va, conf. univ. dr. Gabriel Gãman
– UMF Craiova, ec. Natalia An-
drei, ec. Ion Crãciunescu – arbitru
FIFA, Sorin Cârþu”.

Proiectul “Vã invitãm la sport”, promovat în rândul
elevilor  de la ªcoala “Nicolae Bãlcescu”
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Ti-

neret (DJST) Dolj a organizat, ieri, cea
de-a doua etapã din cadrul proiectului
„Vã invitãm la sport!”, în rândul elevi-
lor de la ªcoala Gimnazialã “Nicolae
Bãlcescu” din Craiova.

atragerea unui numãr cât mai mare
spre practicarea sportului”, a de-
clarat Alina Ionescu, director exe-
cutiv Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Dolj.

Programul gândit de DJST Dolj
presupune, pe lângã distribuirea de
pliante cu informaþii despre clubu-
rile din Craiova, unde se practicã
diverse ramuri sportive, ºi demon-
straþii realizate de sportivi de per-
formanþã. În acest sens, la ªcoala

Gimnazialã “Nicolae Bãlcescu” au
ajuns reprezentanþii Sãlii Polivalen-
te din Craiova, alãturi de mascota
Simba, dar ºi urmãtorii antrenori ºi
sportivi: Baschet SCM – Josip Na-
letilic, Petar Babic; Karate LPS –
antrenor Geri Mitroi, sportivii Al-
dora Lupeanu, Isabel Calarasu, Cris-
tina Popescu, Mãdãlina Vasile, Lui-
za Iordache; Scrimã CSM Craiova
– Bianca Mitricof, Sevastian Cas-
travete, Laurenþiu Ricuþã, Boris

Bolboceanu;  Volei SCM Craiova –
Laurenþiu Licã, Dragoº Toma, Lau-
renþiu Vînãtoru; Karate CS Washi
Craiova – antrenor Daniel Antici,
sportivii Andrei Wojcicki, Maria An-
tici, Alexandra Tecu, Andra Stefa-
novici; Box CFR Marfã IRLU Cra-

iova – antrenor Ion Dragomir, spor-
tivii Eduard Tudoran, Eduard Bar-
bu, Dorel Bolovan, Alexandru Badea,
Marian Broncea, Ionuþ Popescu. Ur-
mãtoarea etapã din cadrul proiectu-
lui “Vã invitãm la sport!” se va des-
fãºura dupã sãrbãtorile pascale.

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



cultură cuvântul libertăţii / 9vineri, 11 aprilie 2014

Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021
Pagină realizată de

MAGDA BRATU

Inaugurat pe data de 11 octombrie a anu-
lui trecut şi propus a se desfăşura pe par-
cursul stagiunii 2013-2014, cu scop pre-
valent educativ, cic lul „10 concerte Beet-
hoven” vizează familiarizarea tinerilor  me-
lomani cu cele mai reprezentative creaţii ale
compozitorului Ludwig van Beethoven, de
la c ele mai impresionante lucrări concer-

Romanţe pentru vioară şi
orchestră, într-un concert

cu Gabriel Croitoru

Revine la pupitrul dirijoral Constan-
tin Grigore, absolvent al Universităţii
Naţionale de Muzică din Bucureşti, dar
cu studii şi în Polonia, la Academia de
Muzică „Karol Lipinski”. De asemenea,
are stagii de asistenţă la Rundfunk Sin-
fonieorchester Berlin (2011) şi, ulterior,
la Bayerischer Rundfunk şi Münchner
Philharmoniker. A susţinut concerte la
pupitrul formaţiilor muzicale mari, atât
din ţară, cât şi de peste hotare, şi a cola-
borat cu solişti de renume ai scenei mu-
zicale. A desluşit tainele tehnicii dirijorale în
genuri variate, de la concert instrumental până
la operă, simfonic şi vocal-simfonic. În pre-
zent, deţine statutul de dirijor permanent al
Filarmonicii „Oltenia”, calitate în care s-a afir-

A cântat în mai mult de 500 de concerte ca solist pe tot cuprinsul Europei şi
Asiei, incluzând colaborări cu orchestre de excepţie. Astă-seară, evoluează pe
scena Filarmonicii „Oltenia”, într-un concert cu creaţii beethoveniene, inter-
pretând – cum ne-a obişnuit în ultimii şase ani – cu a sa vioară Guarnieri 1731
„Catedrala”, care i-a fost încredinţată în urma câştigării concursului organi-
zat de Muzeul Naţional „George Enescu” şi Ministerul Culturii. Este vorba,
desigur, de reputatul muzician Gabriel Croitoru, pe care craiovenii sunt invi-
taţi să-l (re)asculte, de la ora 19.00, în compania Orchestre Simfonice conduse
de dirijorul Constantin Grigore. Al şaptelea din ciclul „10 concerte Beetho-
ven”, evenimentul de astă-seară oferă spre audiţie două piese de o mare fru-
museţe lirică – Romanţa nr. 1 în Sol major pentru vioară şi orchestră, op. 40,
şi Romanţa nr. 2 în Fa major pentru vioară şi orchestră, op. 50, ca şi Simfonia
a VII-a în La major, op. 92, şi 12 contradansuri, WoO 14. Un bilet costă 15 lei,
iar pentru elevi, studenţi şi pensionari – 10 lei.

tante la capodoperele simfonice şi vocal-
simfonice. În egală măsură, se adresează
şi c elor mai avizaţi iubitori ai muzicii clasi-
ce, oferindu-le ac estora prilejul emoţionant
al (re)întâlnirii cu reputaţi dirijori şi solişti
conc ertişti, pentru care paginile beethove-
niene deţin o însemnătate aparte în deveni-
rea lor artis tică.

Gabriel Croitoru a absolvit cursurile Univer-
sităţii de Muzică din Bucureşti (clasa prof. Mo-
dest Iftinchi, 1983-1987). A susţinut recitaluri
în Franţa, Spania, Germania, Italia, Belgia, Olan-
da,  China,  Bulgaria, Ungaria,  S.U.A.,  ex-
U.R.S.S., Cehia, România şi a partic ipat la
cursurile de măiestrie artistică ale renumiţilor Sal-
vattore Accardo (1982) şi Zino Franc escatti
(1988). În prezent deţine postul de solist con-
certist al Filarmonicii „Paul Constantinescu” din
Ploieşti, face parte din Cvartetul de Coarde Tran-
silvan (Cluj-Napoca), desfăşurând simultan şi o
prestigioasă carieră didactică, în calitate de pro-
fesor de vioară la Universitatea Naţională de
Muzică din Bucureşti. Din anul 2006 deţine titlul

de doctor în muzică al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, cu teza
„Pablo Sarasate – Virtuozitate interpretativă şi fantezie componistică”.

mat din nou în fruntea Orchestrei Simfonice
(1 noiembrie 2013) cu prilejul concertului
„Mozart Rocks” – eveniment artistic specta-
culos care a adunat în Sala Polivalentă din
Craiova peste 4000 de spectatori.

Marţi, 15 aprilie, de la ora 17.00, poetul Ioan Mol-
dovan, director al revistei „Familia”, este invitatul lui
Nicolae Coande la „Scriitori la Tradem”. Ioan Mol-
dovan va susţine conferinţa „Nu sunt real decât în
poezie”, va citi din poezia sa şi va dialoga cu publicul.
Evenimentul – parte a proiectului cultural iniţiat în anul
2010 – se va desfăşura la Casa de Cultură „Traian
Demetrescu”, cei interesaţi având acces liber.

Ioan Moldovan s-a născut în 1952, în satul Mure-
şenii de Câmpie din judeţul Cluj. A făcut studii de filo-
logie la Cluj – perioadă în care a fost redactor şi se-
cretar de redacţie al revistei studenţeşti „Echinocţiu”
–, apoi a fost profesor în Maramureş, până în 1989. A
devenit mai întâi redactor, din 1990 redactor-şef şi
din 2006 director al revistei „Familia” din Oradea,
unde lucrează şi în prezent. Şi-a făcut debutul în vo-
lum în 1980, cu „Viaţa fără nume”, apoi a publicat
„Exerciţii de transparenţă” (1983), „Insomnii lângă
munţi” (1989), „Arta răbdării” (1993), „Avantajele
insomniei” (1997), „Tratat de oboseală” (1999) , „O
uitare de texte” (1999), „Interioarele nebune” (2002), „Celălalt peşte” (2005), „Însemnări
primitive” (2005), „Mainimicul” (2010), „Poeme (1980-2010)”. Are în curs de apariţie
volumul de versuri „Timpuri crimordiale”, iar în pregătire, „Poeţi în cărţi”. 

Mărturisirea lui Ioan Moldovan la
Craiova: „Nu sunt real decât în poezie”

Întreaga săptămână dedi-
cată programului educaţio-
nal „Şcoala altfel: să ştii
mai multe, să fii mai bun!”
a stat, la Teatrul pentru Co-
pii şi Tineret „Colibri”, sub
semnul spectacolelor, într-
un adevărat maraton de re-
prezentaţii: nouă în c inci
zile! Aproximativ 3.000 de
copii, de la preşcolari la li-
ceeni, din Dolj, dar şi din
judeţele Olt şi Mehedinţi,
s-au buc urat de poveştile
„Ursul păcălit de vulpe”,
„Pinocchio” ,  „Eu sunt
Shakespeare”, „Sarea în bucate” şi „Ca-
valerii Mesei Rotunde”.

Minunata c ălătorie în lumea poveştilor
continuă la „Colibri” şi la acest s fârşit de
săptămână. Mâine,  12 aprilie, la ora 18.00,
public ul se va bucura de „Cavalerii Me-
sei Rotunde”, un spectacol regizat de Cris-
tian Pepino,  c u scenografie de Cris tina
Pepino şi Mirela Tofan, muzica Dan Bă-
lan.  În distribuţie îi regăsim pe actorii Oana
Stancu, Mugur Prisăcaru, Cosmin Dolea,
Daniel Mirea, Rodica Prisăcaru, Iulia Câr-

Copiii au învăţat despre folclor de la
artiştii Ansamblului „Maria Tănase”

Maraton de reprezentaţii
la Teatrul „Colibri”!

Tot mâine, 12 aprilie, dar
la Centrul Multifuncţional
Craiova, de la ora 12.00,
Teatrul „Colibri” va prezen-
ta, în cadrul „Festivalului
Primăverii”, spectacolul
„Prietenii Motanului
Încălţat”. Scenariul şi regia
îi aparţin Iuliei Cârstea,
scenografia este creaţia
Eugeniei Tărăşescu-Jianu,
iar din distribuţie fac parte
actorii Daniel Mirea, Oana
Stancu, Alis Ianoş, Iulia
Cârstea şi Emanuel Popescu.

stea ş i Ionica Dobresc u.
Duminică, 13 aprilie, de la ora 11.00,  fac

spec tacol de colecţie „Şoricelul şi baleri-
na de porţelan”, reprezentaţie adaptare
după Al. T.  Popescu, realizată de Adriana
Stamate, care semnează şi regia. Sc eno-
grafia este o creaţie de Eustaţiu Gregorian,
iar muzica îi aparţine lui Alexandru Iosub.
Din distribuţie fac parte actorii Ionica Do-
brescu, Alis Ianoş , Alla Cebotari, Adriana
Ioncu, Oana Stanc u, Daniel Mirea, Iulia
Cârs tea şi Rodica Prisăc aru. Vizită specială, miercuri, 9 aprilie, la

sediul Ansamblului Folcloric „Maria
Tănase”, în cadrul programului „Şcoala
altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.

Elevii Cercului de muzică
populară de la Palatul Copiilor,
însoţiţi de profesor coordona-
tor Angela Rusu Cheiţă şi de
părinţi, au venit să înveţe
despre folclor de la artiştii
instituţiei. Cei mici au partici-
pat la repetiţie alături de
orchestră, de solişti şi de
dansatori şi au aflat lucruri noi
despre tradiţii, costume
populare şi zonele folclorice
ale ţării. Şi pentru că sunt
pasionaţi de folclor, copiii sunt
hotărâţi să urmeze o carieră în
domeniul artistic.
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COMENTAR IU

Ocuparea sediilor guvernelor regio-
nale din Doneþk ºi Lugansk de cãtre
militanþii proruºi ºi ameninþarea câtor-
va sute de autonomiºti mascaþi cu an-
trenarea secesiunii acestor regiuni ori-
entale ºi eventuala lor ataºare la Rusia
creazã serioase probleme guvernului
ucrainean, dar ºi americanilor ºi eu-
ropenilor, care se aºteaptã la o reedi-
tare a scenariului din Crimeea. Auto-
ritãþile ucrainene emanate de revolu-
þia de pe Euromaidan (Piaþa Indepen-
denþei din Kiev) au calificat manifes-
taþiile ca fiind „teroriste ºi criminale”.
Kievul acuzã separatiºtii de luarea de
ostatici ºi plasarea de explozibil în
imobilul Serviciului de Securitate din
Lugansk. Dar marja de manevrã rã-
mâne limitatã. Ucraina nu poate fi in-
diferentã la ocuparea sediilor administrative ale
puterii centrale în aceste regiuni, pe care fluturã
acum drapele roºii, ºi, în stradã, se lanseazã pro-
clamaþii de secesiune. Fiecare zi care trece con-
ferã un plus de încredere suplimentarã militanþi-
lor proruºi, aceºtia vorbind deja de preluarea con-
trolului asupra unor artere de circulaþie ºi aero-
porturilor. Situaþia plaseazã autoritãþile într-o
poziþie delicatã ºi recursul la forþã este proble-
matic. Poliþia cuprinde în rândurile sale un nu-
mãr mare de simpatizanþi proruºi. La Doneþk,
mulþi dintre poliþiºtii originari din acest oraº mi-
nier au participat la represiunea revoluþiei de pe
Euromaidan, neputând fi bãnuiþi de mare loialita-
te faþã de noile autoritãþi. Armata rusã dispune
de mai multe divizii deplasate la frontiera ucrai-
neanã, pregãtite sã intervinã rapid, în orice misi-
une de „menþinere a pãcii” care ar putea însem-
na separarea provinciilor de est. Ultimele acþiuni
simultane ale militanþilor proruºi au fost denun-

UcrainaUcrainaUcrainaUcrainaUcraina: Militanþii proruºi deschid a doua: Militanþii proruºi deschid a doua: Militanþii proruºi deschid a doua: Militanþii proruºi deschid a doua: Militanþii proruºi deschid a doua
crizã gravã, dupã cea din Crimeeacrizã gravã, dupã cea din Crimeeacrizã gravã, dupã cea din Crimeeacrizã gravã, dupã cea din Crimeeacrizã gravã, dupã cea din Crimeea

þate de Kiev, fiind considerate o nouã fazã a unui
plan rusesc. În faþa acestei stãri de fapt, Uniunea
Europeanã aºteaptã rezultatul discuþiilor dintre se-
cretarul de stat american John Kerry ºi ministrul
rus de Externe, Serghei Lavrov, de sãptãmâna
viitoare, anunþatã fiind prezenþa ºefei diplomaþiei
europene, Catherine Ashton, ºi a ministrului ucrai-
nean al Afacerilor Externe. La Harkov, poliþia a
reuºit, luni searã, sã evacueze manifestanþii din
sediul administraþiei regionale, printr-o operaþiune
surprizã. La Doneþk, oligarhul Rinat Ahmetov,
omul cel mai bogat din Ucraina, a intrat în con-
tact cu militanþii pentru negocierea retragerii. Ah-
metov s-a pronunþat public împotriva secesiunii
estului Ucrainei, dar medierea sa poate da rezulta-
te numai de moment, pentru cã separatiºtii pro-
ruºi din Harkov, Lugansk ºi Doneþk solicitã orga-
nizarea unui referendum pentru alipirea regiunii
lor la Rusia. Separatiºtii proruºi din estul Ucrainei
vor beneficia de amnistie dacã „vor depune ar-

mele ºi vor evacua clãdirile adminis-
trative” pe care le ocupã, a promis ieri
preºedintele interimar ucrainean, Alek-
sandr Turcinov, citat de France Presse
ºi Unian. „Dacã oamenii depun armele
ºi elibereazã clãdirile administrative, noi
vom garanta cã nu vor fi urmãriþi pe-
nal. Sunt gata sã semnez un decret pre-
zidenþial” în acest sens, a afirmat Tur-
cinov, în cadrul sesiunii Radei Supre-
me (parlamentul unicameral), în con-
textul în care manifestanþi proruºi ocu-
pã în continuare clãdiri administrative
la Doneþk ºi Lugansk, douã mari ora-
ºe din estul rusofon al þãrii. Turcinov
a rãspuns astfel unui deputat din partea
Partidului Regiunilor, al fostului preºe-
dinte destituit Viktor Ianukovici, care a
propus miercuri o lege a amnistiei pen-

tru manifestanþii care depun armele. „Nu este ne-
voie de lege, putem rezolva aceastã problemã chiar
ºi astãzi”, a subliniat preºedintele interimar, care
este, de asemenea, preºedinte al Parlamentului.

Preºedintele rus, Vladimir Putin, a dispus mier-
curi, 9 aprilie a.c., gigantului gazier Gazprom, ca
Ucraina sã plãteascã în avans aprovizionarea cu
gaze. Factura de 2,2 miliarde dolari (1,6 miliarde
euro) a Kievului încã n-a fost onoratã. Kievul refu-
zã sã plãteascã atâta vreme cât Moscova nu revine
asupra recentei decizii de anulare a reducerii de preþ
de care a beneficiat sub Viktor Ianukovici. Putin
afirmã cã „Rusia, spre deosebire de partenerii sãi
europeni, nu recunoaºte legitimitatea puterii de la
Kiev, dar continuã sã aducã o susþinere economicã
Ucrainei (...) dar situaþia nu mai poate dura mult”.
Discuþia cvapartitã între ruºi, americani, ucraineni
ºi UE ar putea avea loc la 17 aprilie, la Viena, potri-
vit unei surse diplomatice de la Bruxelles, însã La-
vrov s-a arãtat sceptic în privinþa datei menþionate.

La o lunã dupã dispariþia avionului
Boeing 777 al companiei Malaysian
Airlines, cãutarea acestuia este pe cale
sã devinã cea mai scumpã din istoria
aviaþiei, cu 26 de þãri care au pus la
dispoziþie aeronave, nave ºi sateliþi în
acest mare efort internaþional, infor-
ma ieri ziarul „La Vanguardia”. O mare
parte din þãrile implicate în operaþiu-
nile de salvare au refuzat sã dezvãluie
costurile acestor operaþiuni, având în
vedere cã, potrivit responsabililor im-
plicaþi în cãutare, ar fi o lipsã de sen-
sibilitate sã se vorbeascã de bani în
timp ce un avion comercial ºi cei 239
de pasageri aflaþi la bord sunt daþi dis-
pãruþi. Totuºi potrivit estimãrilor unor
agenþii de presã, Australia, China, SUA
ºi Vietnam au cheltuit deja cel puþin
31,9 milioane de euro prin desfãºu-

Cãutarea avionului Malaysia Airlines, pe cale
sã devinã cea mai scumpã din istoria aviaþiei

rarea de nave ºi avioane militare în
Oceanul Indian ºi în Marea Chinei
Meridionale. Aceastã cifrã se bazea-
zã pe statistici de apãrare privind cos-
turile pe orã a diferitelor efective, es-
timãri ale unor experþi în apãrare ºi
cifre ale Pentagonului. Suma cheltui-
tã în prima lunã de cãutare egaleazã
deja cifra oficialã de 32 de milioane
de euro cheltuiþi pentru gãsirea epa-
vei zborului AF447 al Air France, prã-
buºit în mijlocul Oceanului Atlantic,
în 2009, ºi a cãrui cãutare a durat
mai multe luni împãrþite pe parcursul
a doi ani. În ultimele sãptãmâni, dupã
schimbarea zonei de cãutare a avio-
nului dispãrut în Oceanul Indian, greul
operaþiei a fost asumat de o coaliþie
de ºapte þãri: Australia, China, Japo-
nia, Malayezia, Noua Zeelandã, Co-

reea de Sud ºi SUA. Aceste þãri au
contribuit cu cel puþin 10 nave de rãz-
boi, o navã de alimentare, 14 avioane
militare ºi 5 avioane civile, potrivit in-
formaþiilor obþinute de ziarul „The
New York Times”. Marea Britanie s-
a alãturat în ultimele zile cu un cruci-

ºãtor de investigaþie navalã ºi un sub-
marin nuclear. Cifrele nu cuprind însã
ºi operaþiunile realizate în perioada
când cãutãrile au oscilat între Marea
Chinei de Sud ºi Strâmtoarea Malac-
ca, la care au contribuit mai multe
þãri cu zeci de avioane ºi bãrci.

Opoziþia turcã nu a reuºit, ieri, sã obþinã anula-
rea rezultatelor alegerilor locale de la Ankara, într-
o încercare de a avea o victorie dupã ce sondajele
la nivel naþional l-au arãtat triumfãtor pe primul
ministru Recep Tayyip Erdogan, relateazã Reu-
ters. Înaltul consiliu electoral a respins contestaþia
Partidului Popular Republican (CHP), de opozi-

Turcia: consiliul electoral respinge cererea opoziþiei
pentru renumãrarea voturilor la Ankara

Israelul a plasat pe orbitã
un nou satelit de spionaj
vizând Iranul

Un nou satelit israelian de
spionaj a fost plasat pe orbitã
ieri, a anunþat Ministerul
Apãrãrii, cu scopul de a conso-
lida mijloacele israeliene de a
supravegherea activitãþile
inamicului iranian. Satelitul de
observare Ofek 10, care a fost
lansat în spaþiu miercuri seara,
cu ajutorul unei rachete cu razã
lungã de acþiune de tip Shavit,
este mai performant decât
modelele anterioare, prezentând
capacitatea de a „sãri” de la o
þintã la alta, în loc de a „mãtu-
ra” zone, au declarat oficiali de
la minister pentru presã. Minis-
trul Apãrãrii, Moshe Yaalon, a
declarat cã Ofek 10 va permite
o „mai bunã gestionare a
ameninþãrilor apropiate ºi
îndepãrtate, la orice orã (...) ºi
în orice condiþii meteorologice”.
Israelul, considerat singura
putere nuclearã din Orientul
Mijlociu, lucru pe care autoritã-
þile nu l-au confirmat niciodatã
în mod explicit, suspecteazã
Iranul cã vrea, sub acoperirea
programului sãu nuclear civil,
sã se doteze cu arma atomicã.
Teheranul dezminte în termeni
categorici aceste acuzaþii.
Înainte de Ofek 10, rachete de
tip Shavit au fost utilizate
pentru a plasa ºase sateliþi de
spionaj pe orbitã, ultimul la
jumãtatea lui 2010, de la o bazã
din sudul þãrii.

Londra a cheltuit milioane
de lire sterline pe Tamiflu,
cu o eficienþã similarã
cu paracetamolul

Autoritãþile din Marea
Britanie au cheltuit milioane
de lire sterline pentru achiziþi-
onarea medicamentului Tami-
flu, a cãrui eficienþã împotriva
virusului gripei a fost aseme-
nea paracetamolului, aratã
rezultatele unei analize publi-
catã ieri. Marea Britanie a
cheltuit 473 de milioane de lire
sterline pentru achiziþionarea
medicamentului, stocat de zeci
de guverne din lume, în
eventualitatea unei epidemii
globale, relateazã BBC News
online. Organizaþia britanicã
Cochrane Collaboration
susþine cã medicamentul nu a
împiedicat rãspândirea gripei
ºi nici nu a redus complicaþii-
le, ci doar a ameliorat uºor
simptomele bolii. Reprezentan-
þii firmei Roche ºi mai mulþi
experþi au afirmat însã cã
rezultatele studiului sunt
eronate. Medicamentul Tamiflu
a fost stocat începând din
2006 în Marea Britanie, dupã
ce mai multe organizaþii au
avertizat în legãturã cu riscul
unei epidemii care ar fi putut
provoca moartea a peste
750.000 de persoane în Rega-
tul Unit. Decizii similare au
fost luate ulterior în mai multe
þãri europene. Medicamentul a
fost prescris la scarã largã ºi
în 2009, în timpul epidemiei
de gripã cu virus H1N1.

þie, pentru renumãrarea voturilor de la 30 martie,
la Ankara, dupã acuzaþii asupra unor nereguli în
numãrarea buletinelor. Un înalt responsabil din
CHP a declarat pentru Reuters cã acum cazul va
fi adus de candidatul din Ankara în faþa Curþii
Constituþionale, deºi ministrul Justiþiei, Bekir Boz-
dag, a spus, marþi, cã orice decizie a comisiei

electorale va fi definitivã. Nu au fost anunþate re-
zultate oficiale, dar informaþiile canalelor de ºtiri
turce plaseazã partidul AKP, al lui Erdogan, la 45%
la nivel naþional, în comparaþie cu 28% pentru CHP.
La Ankara, primarul AKP în exerciþiu, Melih Gok-
cek, ºi-a asigurat 44,6% din voturi, învingându-l la
limitã pe candidatul CHP, Mansur Yavas — 43,8%.
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07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Legenda cavalerului

rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã

10:20 Kile, te omoarã cu zile
10:30 Biziday (R)
11:20 Lumea modei (R)
11:30 Politicã ºi delicateþuri (R)
12:20 Opinii fiscale
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Beneficiar România (R)
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:50 Zeul rãzboiului
18:10 Finanþe ºi afaceri
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 O datã’n viaþã
00:10 Destine frânte
01:50 Interviu
03:10 Sport (R)
03:25 Telejurnal (R)
04:15 Legenda cavalerului

rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã (R)

05:25 Imnul României
06:00 Sport Plus (R)

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

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

Atacama - viaþa în pustiu (R)
10:10 Popasuri folclorice (R)
11:10 Rezistenþa prin culturã (R)
12:10 Mistere ºi conspiraþii (R)
13:00 Vara magicã
14:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Jurnal de front (R)
15:50 5 minute de istorie
16:00 Black Harbour
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Televiziunea, dragostea

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

Pescarii de crabi din Þara de Foc
20:10 Iartã-mã, dar vreau sã ne

cãsãtorim
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 În umbra legii
01:00 Vara magicã (R)
02:00 Academicienii (R)
02:50 Televiziunea, dragostea

mea (R)

08:10 Hoþul de cuvinte
09:55 Îndrãgostit cerebral
11:25 Apocalipsa dupã ºoferi
12:20 Pãrinþi vs. bunici
14:05 Tinereþe veºnicã
15:50 Iron Man - Omul de oþel 3
18:00 Cursã fãrã frâne
19:35 Filme ºi vedete
20:05 Valul întunecat
22:00 Camarazi de rãzboi
23:00 Expatriatul
00:45 Armata celor 12 maimuþe
02:55 Cutia blestematã
04:25 Cãlãul cu ochi albaºtri
06:00 Aºa se scrie istoria!

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00  Vulcanul din mlaºtinã (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
00:15 Anamorfoza
02:15 ªtirile Pro Tv (R)
03:45 Anamorfoza (R)
04:30 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
05:00 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 Dragoste neîmpãrtãºitã
(R)

10:00 Aventurile lui Jackie Chan
10:30 Gossip Girl: Intrigi la New

York (R)
11:30 Smallville (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Acasã în bucãtãrie
15:00 Dragoste neîmpãrtãºitã
16:00 Gossip Girl: Intrigi la New

York
17:00 La bloc (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Smallville
20:00 Zidul secretelor
22:00 Serviciul Roman de

Comedie
23:30 Viaþa mea sexualã
01:30 Micuþele mincinoase
02:15 Rãzbunare în ring

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

Badea
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 Fotbal Liga 1: Steaua Vs

Vaslui
22:30 Inamicul invizibil
00:30 România danseazã (R)
02:30 Observator (R)
03:15 Observator special (R)
03:45 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 Paper Man
01:15 Vreau sã mã mãrit
02:15 Te vreau lângã mine (R)
03:45 Pastila de râs (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 Levintza prezintã (R)
13:00 Secrete de stil (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 Podul dragonilor
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 Trãsniþi din NATO (R)
01:00 Râzi ºi câºtigi (R)
01:30 Podul dragonilor (R)
03:30 ªtirile Prima TV (R)
04:30 Click! (R)
05:30 Frumoasa Ceci
06:00 Historia.ro (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 Special: Tragere la sorþi

Champions League
14:00 Special: Tragere la sorþi

Europa League
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Fotbal Europa League:

Rezumate
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 Fotbal Europa League:

Rezumate
22:00 Mafioþi
23:00 Wrestling RAW
01:00 US Masters 2014 -

Turneul Campionilor la Golf
02:30 ªtiri Sport.ro
03:00 Wrestling SMACK
04:00 Wrestling WWE Superstars
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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 Tezaur folcloric (R)
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:35 37°C
15:25 ANDOnevralgicul de

sâmbãtã
15:30 37°C
16:00 Fotbal: CS Universitatea

Craiova - CS Mioveni
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Gala Umorului
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:10 Închisoarea îngerilor
01:35 Tezaur folcloric (R)
02:25 O þarã mai bunã (R)
02:50 Uimitorul Jake (R)
03:15 Lumea modei
03:20 Viaþa satului (R)
05:25 Imnul României
06:00 Teleenciclopedia
06:55 Zestrea românilor

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Ferma (R)
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: CSA Steaua -

RCMUV Timiºoara
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Top cultura
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Mistere ºi conspiraþii
18:00 Telejurnal
18:30 Lumea azi
19:00 Jurnal de front
20:10 Gosford Park
22:30 Citeºte româneºte!
23:10 Jurnalul unui iubitor de

rom
01:05 ªoimul moare
02:50 Mistere ºi conspiraþii (R)
03:40 Top cultura (R)
05:20 Poate nu ºtiai
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360° - GEO:

Pescarii de crabi din Þara de Foc
(R)

06:55 Imnul României

07:40 Ce-i cu Bob?
09:20 Formidabilul
10:45 Jimmy ºi Hope
11:10 Yoko
12:50 Iubire
14:55 Jurnalul unui puºti:

Cãldurã mare
16:30 Untul
18:00 Aºa se scrie istoria!
19:40 Jimmy ºi Hope
20:05 Puterea banilor
22:00 Fetele
22:30 Bãieþi frumoºi
23:00 ªi caii sunt verzi pe pereþi
00:45 Isterie
02:25 Trei tipi duri
04:00 Puterea banilor
06:00 Hannah face legea

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Maeºtrii iluzionismului
11:00 Vestul vesel
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Invincibilul
15:00 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Regatul Cerului
23:30 Vântul groazei
01:15 Local Kombat Resita:

Uzina de Bataie (R)
02:15 Regatul Cerului (R)
05:00 Maeºtrii iluzionismului (R)
05:30 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)
02:45 Forþa destinului (R)
04:00 Regina (R)
05:15 Poveºtiri adevãrate (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

07:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

08:00 Dragoste neîmpãrtãºitã
(R)

09:00 Gossip Girl: Intrigi la New
York (R)

10:00 Smallville (R)
11:00 Serviciul Roman de

Comedie (R)
12:30 La Mãruþã
15:00 Dragoste neîmpãrtãºitã
16:00 Gossip Girl: Intrigi la New

York
17:00 Zidul secretelor (R)
19:00 Smallville
20:00 Regele din California
22:00 CineTePrinde, prezentatã

de Cristian Tudor Popescu
22:15 Vicky Cristina Barcelona
00:15 Dispãruþi
01:15 Micuþele mincinoase

09:00 Rusty
11:00 Nu poþi sãruta mireasa
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 Tornada
02:15 Dallas
03:00 În puii mei (R)
03:30 Nu poþi sãruta mireasa

(R)
05:10 Întâmplãri hazlii
06:00 Observator

08:00 Teleshopping
08:30 Campionul
09:45 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz
16:15 Deschide Camera

Comorilor! (R)
17:45 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 Babylon A.D.
23:30 ªtirile Kanal D (R)
00:30 Asta-i România! (R)
01:45 Vreau sã mã mãrit
02:45 Babylon A.D. (R)
04:30 WOWBiz (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 Vrei sã fii milionar (R)
14:30 Cireaºa de pe tort (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 Intoarcere la Brideshead
01:30 Râzi ºi câºtigi (R)
02:00 ªtirile Times New Roman

(R)
02:30 ªtirile Prima TV (R)
02:30 Mondenii (R)
03:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
04:30 Secrete de stil (R)
05:00 Intoarcere la Brideshead

(R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (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
19:00 Fotbal FA Cup Semifinalã:

Wigan Athletic - Arsenal
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Glory Istanbul: Andrei

Stoica - Danyo Ilunga
23:30 Patrula Balamuc
00:00 Faceþi jocurile - World

Poker Tour
01:00 US Masters 2014 -

Turneul Campionilor la Golf
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TVR 1

DUMINICÃ - 13 aprilie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Ultima ediþie
14:00 Telejurnal
14:30 Politicã ºi delicateþuri
15:30 Tezaur folcloric
16:30Drumul spre Brazilia
17:00 Sport Plus
18:00 Lozul cel mare
18:30 Oameni care au schimbat

Lumea
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Charley Varrick
23:05 Ecce via-Aceasta este

Calea!
00:10 O datã’n viaþã
02:45 Telejurnal
03:35 Oameni care au schimbat

Lumea
04:30 Simbolica
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Cap compas (R)
08:00 Popasuri folclorice (R)
09:00 Ferma
09:55 Florii la Sãpânþa
10:10 În curtea bunicilor
12:00 Ochii care nu se vãd
13:00 Pescar hoinar
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Vin Floriile cu soare
16:00 Omul cu chitara
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal
18:30 Magazin UEFA Cham-

pions League 2013-2014 (R)
19:00 Academicienii
19:55 Intrã Împãratul slavei
20:10 ªtefan Luchian
21:50 5 minute de istorie
22:00 Lumini ºi umbre
23:00 Ochii care nu se vãd (R)
00:10 Vin Floriile cu soare (R)
01:55 Teatru: Insecte (R)
03:20 ªtefan Luchian (R)
05:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360° - GEO

(R)
06:55 Imnul României

07:25 Viaþa vãzutã de Sam
09:00 Formidabilul 2
10:30 Olimpiada de acasã
11:50 O familie modernã
12:55 Unde vei fi poimâine?
14:55 Cinci eroi de legendã
16:30 Mike Tyson: Partea mea

de adevãr
18:00 De Anul Nou
20:00 Star Trek În întuneric 3D
22:10 Urzeala tronurilor
23:15 Camarazi de rãzboi
00:15 În beznã
02:35 Drum interzis 4: Începuturi

sângeroase
04:05 Secrete întunecate
05:45 Încearcã sã nu clipeºti
06:00 Cinci eroi de legendã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Invincibilul (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:30 Apropo Tv
14:30 Þicniþii
16:30 Dennis pericol public 2
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Echipa de ºoc
22:45 Casa de sticlã
00:45 Apropo Tv (R)
01:00 Apropo Tv (R)
01:30 Echipa de ºoc (R)
03:30 Casa de sticlã (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)
02:30 Forþa destinului (R)
04:00 Regina (R)
05:00 Doamne de poveste (R)
05:15 Intrigi ºi seducþie (R)

08:45 Descoperã România (R)
09:15 Promotor
10:15 Acasã în bucãtãrie (R)
11:15 Dragoste neîmpãrtãºitã

(R)
12:15 Gossip Girl: Intrigi la New

York (R)
13:15 Smallville
14:15 Lumea Pro Cinema
14:45 Zoom in 10
15:00 Final Fantasy VII:

Razbunarea copiilor
17:00 Paul Reiser Show
18:00 Gossip Girl: Intrigi la New

York
19:00 Smallville
20:00 Copilul furat
22:00 Action Jackson
00:00 Dispãruþi
01:00 Micuþele mincinoase
01:45 Action Jackson (R)
03:15 Dispãruþi (R)
04:00 Micuþele mincinoase (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

09:00 Întâmplãri hazlii

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 Peripeþii la colegiu

02:30 Observator (R)

03:15 Peripeþii la colegiu (R)

05:10 În puii mei (R)

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 Ochii din umbrã

21:30 D-Paparazzi (R)

22:30 Ringul Morþii

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Vreau sã mã mãrit

02:30 D-Paparazzi (R)

03:15 Ringul Morþii (R)

04:45 WOWBiz (R)

07:00 Teleshopping

07:30 T3CH IN 3 (R)

08:00 Click! Pofta bunã (R)

08:30 Eurobox

09:00 Ora 9 a României

10:00 Teleshopping

10:30 Historia.ro

11:00 Cafeneaua Dilema Veche

11:30 Imagini incredibile din

lume (R)

12:30 Râzi ºi câºtigi (R)

13:00 Epic Show (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 Râzi ºi câºtigi (R)

01:30 ªtirile Times New Roman

(R)

02:00 ªtirile Prima TV (R)

03:00 Schimb de mame (R)

05:00 Cireaºa de pe tort (R)

06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:30 Fotbal Olanda
14:30 Finale Skandenberg:

Codlea
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Patron la Steaua
16:30 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Glory Istanbul: Andrei

Stoica - Danyo Ilunga
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 Glory Zagreb: Mirko

'CroCop' Filipovic - Remy Bonjasky

TVR 1

LUNI - 14 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 Clubul desenelor animate
09:30 Clubul desenelor animate
10:00 Ecce via-Aceasta este

Calea!
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
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 Vreau sã fiu sãnãtos
18:40 Ecce via-Aceasta este

Calea!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:10 Între bine ºi rãu
22:30 Biziday
23:20 Ecce via-Aceasta este

Calea!
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 Subteranele oraºului New

York
05:10 Ecce via-Aceasta este

Calea!
05:30 Teleshopping
06:00 Telejurnal matinal

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Cronici Votice
08:00 Legendele palatului: doi

bãrbaþi pentru o soartã
08:30 Legendele palatului: doi

bãrbaþi pentru o soartã
09:05 Documentar 360°-GEO
10:00 5 minute de istorie
12:00 Lumea azi
12:30 Concertele Festivalului

George Enescu
14:10 Pelerin
14:30 Cultura minoritãþilor
15:10 Un prieten fidel
17:00 Credo
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Iatã femeia pe care o

iubesc
21:50 Pilda zilei
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Filmul de artã
00:50 Concertele Festivalului

George Enescu
02:30 Cronici Votice
03:00 Mistere ºi conspiraþii
03:50 Memorialul Durerii
04:40 Academicienii
05:30 Mesager
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

07:35 Mike Tyson: Partea mea
de adevãr

09:00 De Anul Nou
11:00 Furia titanilor
12:40 Star Trek În întuneric 3D
14:50 Hitchcock
16:30 Drew Peterson: Incoruptibil
17:55 Phil Spector
19:30 Pe platourile de filmare
20:00 G.I. Joe: Represalii
22:00 Urzeala tronurilor
23:00 Prin aburii alcoolului
00:20 Love Building
01:45 Apel misterios
03:10 360
05:00 Urzeala tronurilor

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 România, te iubesc! (R)
11:00 Þicniþii (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Maeºtrii iluzionismului (R)
15:30 Dennis pericol public 2

(R)
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Zona de impact
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia

minciunii
00:00 Las fierbinþi (R)
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Zona de impact (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore ? (R)
04:30 Lie to me - Psihologia

minciunii (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)

09:00 Promotor (R)
10:30 Paul Reiser Show (R)
11:30 Aventurile lui Jackie Chan
12:00 La Mãruþã
14:30 Promotor (R)
15:00 Smallville (R)
17:00 Paul Reiser Show
17:30 Filmele ºi vedetele anului

2013
18:45 Smallville
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:00 Dispãruþi
01:00 Experimentul Gemini
03:15 Dispãruþi (R)
04:00 Experimentul Gemini (R)
05:00 Lumea Pro Cinema
05:30 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 Biblia
00:30 Observator (R)
01:30 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 Vrei sã fii milionar (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 Epic Show
21:30 Imagini incredibile din

lume

22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 Trãsniþi din NATO (R)

01:00 Râzi ºi câºtigi (R)
01:30 Epic Show (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:

Remy Bonjasky - Anderson Silva
23:00 Gala MMA: Venin în

Severin!
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 - 15 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 Clubul desenelor animate
09:30 Clubul desenelor animate
10:00 Ecce via-Aceasta este

Calea!
10:30 Biziday
11:20 Lumea modei
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
18:40 Ecce via-Aceasta este

Calea!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Dr. House
21:50 Miracle-Paula Seling ºi

Ovi
22:00 La birou
22:30 Biziday
23:20 Ecce via-Aceasta este

Calea!
23:30 Venus
01:10 Interes general
01:35 Între bine ºi rãu
02:45 Zestrea românilor
03:10 Telejurnal
04:00 Dante-Din Infern în

Paradis
05:15 Oameni care au schimbat

Lumea
05:30 Teleshopping
06:00 Telejurnal matinal

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Cronici Votice
08:00 Rezistenþa prin culturã
08:50 Pilda zilei
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 5 minute de istorie
11:05 Iatã femeia pe care o

iubesc
12:40 Concertele Festivalului

George Enescu
14:10 Pelerin
14:30 Cultura minoritãþilor
15:10 Taxi pentru Canada
16:45 5 minute de istorie
17:00 Credo
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 În umbra legii
01:00 Concertele Festivalului

George Enescu
02:30 Cronici Votice
03:00 Rezistenþa prin culturã
03:50 Destine ca-n filme
04:40 Om cu carte
05:30 Mesager
06:00 Ora de ºtiri
06:55  Imnul României

07:40 Drew Peterson: Incoruptibil
09:05 Phil Spector
10:35 Un pisoi la Hollywood
11:50 Cvartet
13:30 Frankenweenie
15:00 Marie Antoinette
17:00 Cinci
18:30 Tabãrã cu bucluc
20:00 Þintã sigurã
21:30 Dragoste fierbinte
23:25 Riposta
01:00 Roxanne
02:40 ªapte psihopaþi ºi un

câine
04:30 Balena ucigaºã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Adopþie periculoasã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Confesiunile unei mirese
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 Altã sãptãmânã nebunã

(R)
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Adopþie periculoasã (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
05:15 O nouã viaþã (R)

09:00  Aventurile lui Jackie Chan
(R)

10:30 Paul Reiser Show (R)
11:00 Aventurile lui Jackie Chan
11:30 Smallville (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Lumea Pro Cinema
14:30 Zoom în 10
15:45 Gossip Girl: Intrigi la New

York
16:45 La bloc (R)
17:45 Prietenii tãi (R)
18:45 Smallville
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:00 Dispãruþi
01:00 Experimentul Gemini
03:45 Dispãruþi (R)
04:30 Experimentul Gemini (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 Ochi de vultur

23:00 Biblia

01:00 Observator (R)

02:00 Ochi de vultur (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 Ne-am trezit!

10:00 Teleshopping

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

11:30 Ce gândesc femeile

(R)

12:00 Teleshopping

12:30 Vrei sã fii milionar (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

22:30 Click!

23:30 Cireaºa de pe tort (R)

00:30 Trãsniþi din NATO (R)

01:00 Râzi ºi câºtigi (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 Spãrgãtorii de râs
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 - 16 aprilie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
09:00 Clubul desenelor animate:

Ciocãnitoarea Woody
10:00 Ecce via - Aceasta este

Calea!
10:10 Oameni care au schimbat

Lumea
10:20 Miracle - Paula Seling ºi Ovi
10:30 Biziday (R)
11:20 Lumea modei
11:30 Garantat 100% (R)
12:20 Opinii fiscale
12:30 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Convieþuiri
16:50 Zeul rãzboiului
18:10 Europa mea
18:40 Ecce via - Aceasta este

Calea! (R)
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Dosar România
22:00 O þarã mai bunã
22:30 Miracle - Paula Seling ºi

Ovi
22:35 Drumul spre Brazilia
23:05 Ecce via - Aceasta este

Calea! (R)
23:20 Am o slujbã naºpa rãu
00:55 Garantat 100% (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Cronici Votice
08:00 Om cu carte
08:50 Pilda zilei
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 5 minute de istorie
11:10 Destine ca-n filme
12:10 Festivalul Naþional de

Teatru
12:40 Concertele Festivalului

George Enescu
14:10 Pelerin
14:30 Cultura minoritãþilor
15:10 Din nou acasã
16:50 Pilda zilei
17:00 Credo
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 În umbra legii
01:00 Concertele Festivalului

George Enescu
02:25 Cronici Votice
02:55 Jurnal de front
03:45 De la Dinescu… citire!
05:00 Festivalul Naþional de

Teatru
05:30 Mesager

07:25 Cinci
08:50 Vreau sã fiu mare
10:35 Tinker Bell: Clopoþica ºi

secretul aripilor
11:50 Hoþul de cuvinte
13:30 Iron Man - Omul de oþel 3
15:40 Producãtorii
17:50 Pãrinþi vs. bunici
19:35 Jimmy ºi Hope
20:00 Star Trek În întuneric 3D
22:10 Isterie
23:50 Fetele
00:25 Bãieþi frumoºi
00:55 Urzeala tronurilor
02:00 Sub hipnozã
04:00 Speed: Cursa infernalã
06:00 Iron Man - Omul de oþel 3

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Confesiunile unei mirese

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Toamna bobocilor
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Fotbal Cupa Romaniei:

Petrolul - Astra
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 Dupã 20 de ani (R)
03:30 România, te iubesc! (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 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

08:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

10:00 Aventurile lui Jackie Chan
10:30 Gossip Girl: Intrigi la New

York (R)
11:30 Smallville (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Descoperã România
14:30 Zoom în 10
15:45 Gossip Girl: Intrigi la New

York
16:45 La bloc (R)
17:45 Prietenii tãi (R)
18:45 Smallville
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:00 Dispãruþi
01:00 Experimentul Gemini
03:15 Dispãruþi (R)
04:00 Experimentul Gemini (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

08:00Neatza 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 Serviciul Roman de
Comedie: Happy Show

22:00 Mr. Bean

22:30 Biblia
00:30 Observator (R)
01:30 Titanic

03:15 Observator special (R)
03:45 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 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 Epic Show (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)
00:30 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)
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 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Boxbuster: "Mari meciuri":

Mike Tyson
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
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CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

RIO 2 (3D)
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Filmele din perioada 11.04 - 13.04.2014

Ruleazã la ora:

13:00; 15:30; 20:00

Gen film: Acþiune,

Aventuri, Fantastic, SF

Cu: Rinko Kikuchi,

Idris Elba, Charlie

Hunnam

Regizor: Guillermo

del Toro

Nimfomana Vol. I

CERCUL DE FOC

Ruleazã la orele: 12:00; 14:00
Gen film: Animaþie, Comedie

Noe (3D)
Ruleazã la ora: 16:00
Gen film: Dramã, Fantastic

Sabotaj
Ruleazã la ora: 19:00; 21:15
Gen film: Acþiune, Crimã,
Dramã

Filmele din perioada 14.04 - 17.04

Rio 2 (3D)
Ruleazã la orele: 14:00
Gen film: Animaþie, Comedie

Noe (3D)
Ruleazã la ora: 16:00
Gen film: Dramã, Fantastic

Sabotaj
Ruleazã la ora: 19:00; 21:15
Gen film: Acþiune, Crimã, Dramã

JOI - 17 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 Clubul desenelor animate:

Ciocãnitoarea Woody
10:00 Ecce via - Aceasta este

Calea!
10:10 Oameni care au schimbat

Lumea
10:20 Miracle - Paula Seling ºi

Ovi
10:30 Universul credinþei
11:30 Exclusiv în România (R)
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
15:30 Akzente
16:50 Zeul rãzboiului
18:10 De la Cezareea la

Ierusalim
18:40 Ecce via - Aceasta este

Calea! (R)
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:10 Joi la 9
22:30 Miracle - Paula Seling ºi

Ovi
22:35 Maºini, teste ºi verdicte
23:05 Ecce via - Aceasta este

Calea! (R)
23:20 Dosar România (R)
00:10 37°C (R)
01:00 ANDOnevralgicul de

sâmbãtã (R)
01:03 37°C (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Cronici Votice
08:00 Jurnal de front
08:50 Pilda zilei
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 5 minute de istorie
11:00 Rugby
12:50 Concertele Festivalului

George Enescu
14:10 Pelerin
14:30 Cultura minoritãþilor
15:10 Puterea promisiunii
16:45 5 minute de istorie
17:00 Credo
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Sublimã obsesie
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 În umbra legii
01:00 Concertele Festivalului

George Enescu
02:20 Poate nu ºtiai
02:30 Cronici Votice
03:00 Om cu carte
03:50 Jurnal de front
04:40 Mistere ºi conspiraþii
05:30 Mesager
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

8:05 Pãrinþi vs. bunici
09:50 Star Trek În întuneric 3D
12:00 Admis pe pile
13:45 Lincoln
16:15 Un sãrut adevarat
18:05 Sparkle
20:00 Ruginã ºi oase
22:00 Cum sã faci bani din

droguri
23:35 Brighton Rock
01:25 Camarazi de rãzboi
02:25 Ultima misiune
03:50 Armata celor 12 maimuþe
06:00 Oameni ca noi

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Toamna bobocilor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Barabba
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Fotbal Cupa Romaniei:

Dinamo - Steaua
21:30 Altã 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 Apropo Tv (R)
03:30 Spion pe cont propriu (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)

10:00 Aventurile lui Jackie Chan
10:30 Gossip Girl: Intrigi la New

York (R)
11:30 Smallville (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Lumea Pro Cinema
14:30 Zoom în 10
15:45 Gossip Girl: Intrigi la New

York
16:45 La bloc (R)
17:45 Prietenii tãi (R)
18:45 Smallville
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:00 Dispãruþi
01:00 Experimentul Gemini
03:15 Dispãruþi (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

11:40 Teleshopping

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Next Star

00:00 Biblia

01:00 Observator (R)

02:00 Cântãreþul de jazz

03:45 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 Historia.ro (R)

13:00 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 Poliþia în direct

22:30 Click!

23:30 Cireaºa de pe tort (R)

00:30 Trãsniþi din NATO (R)

01:00 Râzi ºi câºtigi (R)

03:30 ªtirile Prima TV (R)

04:30 Click! (R)

05:30 Frumoasa Ceci

06:00 Click! Poftã bunã! (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
17:00 Special "Bucuraþi-vã de

fotbal!"
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Special "Bucuraþi-vã de

fotbal!"
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Europa League Sferturi
01:00 US Masters 2014 -

Turneul Campionilor la Golf
02:30 ªtiri Sport.ro

Ruleazã la orele: 18:00

Gen film: Dramã

Cu: Stellan Skarsgard,

Stacy Martin, Charlotte

Gainsbourg, Shia

LaBeouf

Regizor: Lars von Trier
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala Re-

gionala a  Finantelor Publice Craiova
- Administraþia  Judeteana a  Finanþe-
lor Publice Dolj organizeazã licitaþii pu-
blice în condiþiile precizate de O.G. nr.
92/ 2003 rep. privind Codul de proce-
durã fiscalã cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, la sediul A.J.F.P.
DOLJ, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2,
cam. 206  pentru debitorii: 1. SC PEI-
VAND  IMPEX SRL, Craiova, str Izvorul
Rece, nr. 33, jud Dolj, cod identificare
fiscala 15995868 in data de 24.04.2014,
ora 13.00  pentru vanzarea bunului:
autoutilitara marca Volvo, tip FH 12-
460, an fabricatie 2005, nr. inmatricu-
lare  B-08-TGY, pret pornire licitatie
120.500 lei Amplasare: sediul societa-
tii. 2. SC AGEPED SRL, Craiova, str
Toporasi, nr.25, bl.312, sc.1, ap.6, jud
Dolj, cod identificare fiscala 16011847
in data de 28.04.2014, ora 13,00  pentru
vanzarea terenului intravilan 481 mp,
nr. cad 207379, CF 207379, inclusiv 83
mp suprafata indiviza- cale acces,
CF207554,situat in Craiova,str Dimitrie
Cantemir, nr. 36, T27, P2, zona ANL
Parc, pret pornire licitatie 46.386 lei ,
proprietatea dlui Grigore Pompinel-
Marian ipotecat in favoarea AJFP Dolj.
Mentionam ca terenul este ocupat  de
o constructie tip vila cu regim de inal-
time  P + E neterminata si neintabula-
ta.3.SC  BERAGA IMPEX SRL, Craio-
va, str. Castanilor, nr. 23, bl. 10b, sc.1,
ap.4, jud Dolj, cod identificare fiscala
8929055 in data de 28.04.2014, ora 15,00
pentru vanzarea bunurilor:autoturism
marca Daewoo, tip Matiz, nr inmatri-
culare DJ-20-COD, an fabricatie 2002,
prêt pornire licitatie 2.150 lei;  autotu-
rism marca Daewoo, tip Matiz, nr in-
matriculare DJ-57-COD, an fabricatie
2004, prêt pornire licitatie 1.600 lei. Am-
plasare: sediul societatii.4.SC  BRIN-
COVA COM SRL  Craiova, str Dr Victor
Gomoiu, nr. 8, bl 121, sc1, ap 8, jud
Dolj, cod identificare fiscala 5863622

in data de 29.04.2014, ora 13,00 pentru
vanzarea bunurilor:autoutilitara fur-
gon Citroen 280B 50 (C25D), nr inma-
triculare DJ-02-NCH, an fabricatie
1987, pret pornire licitatie 1.210 lei;
masina de taiat ETERNA S83E, pret
pornire licitatie 3.225 lei. Amplasare :
loc Segarcea, str Victoriei, nr. 82. 5.
SOCIETATEA COOPERATIVA DE
CONSUM BUCOVAT, loc Bucovat, jud
Dolj, cod identificare fiscala 2281786
in data de 29.04.2014, ora 15,00 pentru
vanzarea bunului: cladire fara  teren -
magazin universal, Su=198 mp, situa-
ta in zona centrala a localitatii Vela,
jud Dolj, prêt pornire licitatie 17.300
lei. 6.SC ROFIR SRL  - com. Pielesti,
Aleea II Cl. Bucuresti, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 19202310 in data
de 30.04.2014, ora 13,00 pentru vanza-
rea bunurilor: freza (copiator) Ylmaz,
1cap mobil, 2 dispozitive de prindere
pret pornire licitatie 580 lei ; slefuitor
cu banda abraziva pentru slefuit meta-
le pret pornire licitatie 1.200 lei ; poli-
zor unghiular DAG125SE prêt pornire
licitatie 105 lei. Amplasare:sediul so-
cietatii. Preþurile  nu includ TVA. Invi-
tãm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze
despre aceasta A.J.F.P.- Dolj înainte
de datele stabilite pentru vânzare,
mentionate mai sus. Invitãm pe cei
interesaþi in cumpãrarea bunurilor sã
se prezinte la termenele de vânzare,
la locul fixat în acest scop ºi sã depu-
nã cu cel puþin o zi înainte de data
licitaþiei urmãtoarele documente: ofer-
ta de cumpãrare; dovada plaþii  taxei
de participare sau a constituirii ga-
ranþiei sub forma scrisorii de garan-
þie bancarã,taxa de participare  repre-
zintã 10% din preþul de pornire a lici-
taþiei ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN
RO16TREZ 291.50.67XXX005062,cod
fiscal 4830007 deschis la Trezoreria
A.J.F.P. Dolj; împuternicirea persoa-
nei care-l reprezintã pe ofertant; pen-

Anunþul tãu!
tru persoanele juridice de naþionali-
tate românã,copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de ORC;
pentru persoanele juridice strãine,
actul de înmatriculare tradus in lim-
ba românã; pentru persoanele fizi-
ce strãine,copie de pe paºaport;
pentru persoanele fizice  române ,
copie de pe actul de identitate; do-
vada emisã de organele fiscale cã
nu au obligaþii fiscale restante faþã
de acestea (Consiliul Local ºi Admi-
nistraþia Financiarã în raza cãrora se
aflã domiciliul sau sediul ofertantu-
lui), urmând  sã se prezinte la datele
stabilite pentru  vânzare si la locul
fixat in acest scop.  Împotriva  pre-
zentului înscris, cel interesat  poate
introduce contestaþie la instanþa ju-
decãtoreascã competentã în termen
de 15 zile de la comunicare sau lua-
re la cunoºtiinþã, în conformitate cu
prevederile art.172-173 din OG nr. 92/
2003, republicatã cu modificãrile si
completãrile ulterioare.    Licitaþia în-
cepe de la cel mai mare preþ din ofer-
tele de cumpãrare scrise, dacã aces-
ta este superior preþului de pornire
la licitaþie, iar in caz contrar va înce-
pe de la acest din urmã preþ.  Adju-
decarea se face în favoarea partici-
pantului care a oferit cel mai mare
preþ, dar nu mai puþin decât preþul
de pornire.  Taxa de participare nu
se restituie ofertanþilor care nu s-au
prezentat la licitaþie, celui care a re-
fuzat încheierea procesului-verbal
de adjudecare, precum ºi adjudeca-
tarului care nu a platit preþul.   Potivit
dispozitiilor art.9 alin(2) lit. d) din O.G.
nr. 92/2003rep,cu modificarile si com-
pletarile ulterioare, cand urmeaza sa
se ia masuri de executare silita, nu
este obligatorie audierea contribua-
bilului.  Pentru informatii suplimen-
tare va puteþi adresa A.J.F.P. -  Dolj,
str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam. 206
sau la tel: 0251/ 402.207.
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PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Coafez ºi tund la domici-
liul clientului. Telefon:
0785/ 449.260.
Femeie serioasã 59 ani
fac menaj pentru familii se-
rioase, numai în Craiova.
Telefon: 0762/047.095.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului,
asigur garanþie. Telefon:
0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut
reparaþii canapele, fotolii,
colþare. Calitate ºi seriozi-
tate. Telefon: 0351/
416.198; 0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Lãpuº
etaj 3/4 deosebitã. Preþ
83.000 lei. Telefon: 0761/
142.328.

Administratorul unic al S.C.
ROBUC S.A. cu sediul în Comu-
na Bucovãþ, judeþul Dolj, convoa-
cã la sediul societãþii, pe data de
15.05.2014, ora 12,00, Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor
cu urmãtoarea ordine de zi: 1. Pre-
zentarea ºi aprobarea bilanþului
contabil pe anul 2013. 2. Prezen-
tarea raportului de gestiune al ad-
ministratorului  unic. 3. Raportul
comisiei de cenzori. 4. Diverse. In
cazul în care la prima convocare
Adunarea Generalã Ordinarã nu
va avea loc în data de 16.05.2014,
la sediul societãþii, la ora 12.

Incepand cu data de
3.04.2014, ora 10:00, a fost deschi-
sã sesiunea a II-a de inscriere in
cadrul Programului national mul-
tianual de infiintare si dezvoltare
de incubatoare tehnologice si de
afaceri. Potentialii beneficiari ai
Programului sunt asteptati la se-
diul Incubatorului Transfrontalier
Tehnologic si de Afaceri Craiova
din Calea Bucuresti, nr. 154 A,
pentru depunerea documentelor
necesare privind includerea in
program. Sesiunea de depunere
a documentelor va fi deschisa
pana la data de 30.04.2014, ora
17:00. Date de contact: Telefon:
0251.470.549/0786.256.556. E-
mail: atde2011@yahoo.com.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoa-
te la licitaþie publicã cu strigare în
vederea închirierii spaþiul cu des-
tinaþie de locuinþã situat în : Cra-
iova, str. Mihail Strejan, Bl. 14, sc.2,
ap.8. Licitaþia va avea loc la sediul
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str. Bres-
tei nr. 129, la data de 06.05.2014.
Relaþii suplimentarec  la telefon :
0251/ 411.214. int.17.

Vând garsonierã semide-
comandatã Valea Roºie.
Telefon: 0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere, bloc PATRIA, etaj. III.
Telefon: 0761/387.316.
Vând 2 decomandate 4/
4 Billa. Telefon: 0749/
437.958; 0740/218.188.
Apartament 2 camere, zonã
centralã km 0 (sau închiriez).
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Tele-
fon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 came-
re, în fostã casã naþionali-
zatã, zonã centralã, gaze,
curte, cumpãrat de la pro-
prietar. Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Telefon:
0727/816.959.

Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Telefon:
0770/174.116.
Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland Cra-
iova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re zona 1 Mai cu îmbunãtã-
þiri. Telefon: 0758/347.623.
Vând 3 camere decoman-
date 2/4 Calea Bucureºti, bl,
A 13. Preþ 48.000 Euro. Te-
lefon: 0351/423.550.
Vând (schimb) 3 camere
semidecomandate 43 mp,
etaj 1 cu apartament 2 ca-
mere decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro. Te-
lefon: 0351/409.381.

Vând 3 decomandate 1
Mai, 2 bãi, 2 balcoane, 86
m.p. îmbunãtãþiri. Preþ
49.000 euro. Telefon:
0761/142.328.

CASE
Casã la roºu, proiect de-
osebit, posibil ºi sediu fir-
mã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de Craio-
va, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 camere,
teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte, 1000
Euro negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând casã Bucovãþ. Tele-
fon: 0767/341.784.

        Primaria Comunei Urzicuta, judetul Dolj organizeaza concurs pentru ocuparea functii-
lor publice de executie vacante de: Consilier Juridic , clasa I , grad profesional asistent (in
cadrul compartimentului Juridic) ,Referent , clasa III grad profesional asistent (in cadrul com-
partimentului Protectie Sociala )

Concursul se organizeaza in intervalul 12.05-14.05.2014 la sediul Primariei Comunei Urzicuta, astfel:
 
-          În data de 12.05.2014, ora 10, pentru proba scrisa  si data de 14.05.2014, ora 10-interviu-

pentru Consilier juridic clasa  I  grad profesional asistent  – in cadrul Compartimentului  Juridic
 
-         În data de 12.05.2014, ora 10, pentru proba scrisa  si data de 14.05.2014, ora 10-

interviu pentru Referent clasa a III-a grad profesional  asistent  - in cadrul Compartimentului
Protectie Sociala

 
        Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii

in Monitorul Oficial al Romaniei ,partea a III-a, la Primaria  Urzicuta (2014 - data publicarii).
        Conditii de participare :
I . - Pentru Consilier juridic clasa  I  grad profesional asistent
Condiþii generale:
-         candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/

1999 privind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
 
Condiþii specifice:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalenta, în domeniul  juridic ;
- vechime în  specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice minimum un an;
- cunoºtinþe operare calculator – nivel avansat.
 
II . Pentru Referent clasa a III-a grad profesional  asistent  - in cadrul Compartimentului Protec-

tie Sociala
 
Condiþii generale:
-         candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/

1999 privind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
 
Condiþii specifice:
- studii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat
- vechime in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice minim 6 luni
- cunoºtinþe operare calculator – nivel avansat.
 
Termenul de depunere a dosarelor este de 20 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al

Romaniei Partea a III –a.
 
       Relatii suplimentare la sediul institutiei sau la telefon:0251/317.619.
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Vând, închiriez teren, zona
CITROEN, MAZDA, Calea
Bucureºti, km 9, ideal show-
room parc auto, benzinãrie,
1000 m, deschidere 18 m,
sau 2000 m – 36 m. tele-
fon. 0762/ 109.595.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scurtu
Gheorghe. Telefon: 0251/
457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Tele-
fon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan Co-
ºoveni. 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
Tanchiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro lo-
tul de casã în spatele spi-
talului Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren Centu-
ra de Nord, 13 euro/mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdu-
re situatã în Ocnele Mari,
zona ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil, fa-
cilitãþi ºosea asfaltatã, apã,
posibilitate energie + alte
avantaje. Telefon: 0785/
336.241.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009Imobil de vânzare; 400 mp,
2 ieºiri, strada Râului, nr.
162, vad comercial, cadas-
tru. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã. Te-
lefon: 0769/969.604.
Vând casã, 800 mp te-
ren, localitatea Podari. Te-
lefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere, în-
cãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Craiova. Tele-
fon: 0788/452.733. Rog
seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti 12,
pretabil cabinet medical –
avocaturã. Accept douã
rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.
Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, liva-
dã, vie, în comuna Giurgi-
þa. Telefon: 0755/953.397.
Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de Cra-
iova, cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în Se-
garcea, intravilan, cu ca-
dastru, strada Unirii, nr.
29F (în spatele liceului).
Telefon: 0251/428.415;
0743/510.255.

Adunarea Generalã  din data de 26.04.2014, ora 10,
Facultatea de Agronomie ºi Horticulturã din cadrul

Universitaþii din Craiova

A.J.V.P.S. DOLJ cu sediul în Craiova, str. Vasile Conta, nr 9, bl
U1 anunþã þinerea Adunãrii Generale în data de 26.04.2014,
ora 10, la Facultatea de Agronomie ºi Horticulturã din cadrul
Universitãþii din Craiova cu urmãtoarea ordine de zi:

1.Dezbaterea ºi aprobarea raportului de activitate al Consi-
liului Organizaþiei pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013;

2.Dezbaterea ºi aprobarea bilanþului contabil al Asociaþiei
Judeþene a Vânãtorilor ºi Pescarilor Sportivi Dolj aferent exer-
ciþiului financiar 2013;

3.Dezbaterea ºi aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru
exercitiul financiar 2013;

4.Descãrcarea de gestiune pentru exercitiul financiar 2013 a
directorului AJVPS DOLJ;

5.Dezbaterea ºi aprobarea strategiei organizaþiei, progra-
mului de activitate al acesteia ºi bugetului de venituri ºi chel-
tuieli pentru anul 2014;

6.Diverse.

Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil. Te-
lefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500 Euro.
Telefon: 0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3 ca-
mere decomandat, etaj l-
3. Telefon: 0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate (50
mp), str. General Maghe-
ru, cu similar Brazdã sau
Corniþoiu. Telefon: 0251/
452.233.
Schimb garsonierã Cala-
fat, cu garsonierã Craiova.
Telefon: 0251/231.143.

Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, benzinã,
revizie 2015, stare exce-
lentã 91000 km, 4500
RON, consum sub 4,5%.
Telefon: 0749/059.070.
Vând autoturism Dacia
1310, anul fabricaþiei 1993.
Telefon: 0765/789.181.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
CÃÞEL Bichon, 7 luni, car-
net. Telefon: 0770/183.681.
300 lei, negociabil.
Vând albine, familii puter-
nice. Podari. Telefon:
0720/115.936.
COMBINÃ Levarda, stare
excepþionalã. Telefon:
0742/176.320.
Vând mânzã belgianã 8
luni. Telefon: 0741/975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã. Te-
lefon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat,
frigider inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier stejar. Te-
lefon: 0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând vin roºu 5 lei litru. Te-
lefon: 0753/ 876.047.
Vând remorcã auto 240
kg nefolositã cu prelatã, 60
elemente calorifer fontã, 5
baterii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/458.192.

Vând ªabloane imopri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BATISTE
toate mãrimile manuale.
Telefon: 0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani
cu diagonala 30 ºi 37 cm,
120 Ron, aparate de ra-
dio Selena, Gloria, 30 lei
bucata. Telefon: 0729/
977.036.
Vând plug pentru boi. Te-
lefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari,
inox veritabil - stazã perfec-
tã. Telefon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/452.233.
Vând rãsad cãpºuni so-
iurile Regina, Gorela ºi
Sengana din pepinierã
sau ghiveci. Preþ 7 lei fãrã
ghiveci, 9 lei cu ghiveci.
Telefon: 0733/832.532.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci pie-
le 43 noi, piatrã polizor 250
x 20 x 25 mm, polizor (flex)
125 mm 850 W nou, cau-
ciucuri 155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Telefon:
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 anvelope
de iarnã (Michelin) pentru
Renault Megane 2. Tele-
fon: 0729/814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi vin
roºu. Telefon: 0745/
751.558.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni. Telefon.
0351/437.906.
Vând colþar sufragerie mo-
dern mare bine întreþinut.
Preþ 600 lei negociabil. Te-
lefon: 0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate din
pãr natural. Telefon: 0251/
531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STUDIO
ºi BMB 232. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefolo-
siþi, antiderapante, cãru-
cior copii modern. Telefon:
0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcu-
te dar nefinisate la cimitirul
Romaneºti, convenabil.
Telefon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5 ser-
tare, stare foarte bunã,
asigur garanþie 1 an. Te-
lefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
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Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0766/282.412.

Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu, al-
bastru, roºu cu sau fãrã
þepi. Telefon: 0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copii
nou, combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit! Te-
lefon: 0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi naþionale, cea-
suri de masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/459.222.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit locuin-
þe la un preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigila-
tã, televizor color diagona-
lã 30 cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat 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, dulap
haine, aragaz voiaj ºi bu-
telie, aparat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãturã
antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.
Vând covoare pluºate, mo-
chetã, haine din piele, ma-
ºinã de cusut, galerii sculp-
tate, 9 ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.

Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei, gar-
niþã de unturã cu capac
smãlþuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã defec-
þiune 50 lei, cuptor cu mi-
crounde geam spart 40 lei.
Telefon: 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 marmu-
rã, bitum, abric, þeavã nea-
grã, schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea, fo-
tolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electre-
cord de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând canapea extensibi-
lã tapiþerie pluº, preþ 160
lei, stare bunã negociabil.
Telefon: 0351/440.594.

Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scu-
le, motor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
tierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de be-
ton pentru vie (nefolosiþi).
Telefon: 0784/791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ apartament 2
camere, semidecoman-
dat, Valea Roºie. Telefon:
0740/522.562.
Primesc în gazdã bãiat
condiþii bloc (centralã). Te-
lefon: 0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã la
apartament 3 camere cu
centralã Craioviþa Nouã,
250 lei/lunã.  Telefon:
0766/328.569.

Închiriez apartament deco-
mandat Sãrari, renovat, apã
potabilã contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Telefon:
0761/665.763.
Ofer spre închiriere casã
2 camere + toate utilitãþile
pe strada Brestei (lângã
Facultatea de Sport). De
preferat familie. Telefon:
0769/477.662.
Închiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat Craioviþa
Nouã (Bigul Vechi). Tele-
fon: 0767/993.510.
Închiriez sau vând locaþie
pentru cultivarea cãpºuni-
lor din solarii suspendate.
Telefon: 0762/278.639.
Garsonierã mobilatã et. 1/
5, Bucureºti – Vitan. Exclus
agenþie, 230 Euro / lunã se-
riozitate. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã se-
rioasã pentru prietenie
eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 0785/103.411; 0740/
895.691.

Doresc cunoºtinþã cu o
fatã, vârsta 24, ani pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0251/421.727.
Doresc sã cunosc o doam-
nã vãduvã drãguþã realiza-
tã cu sau fãrã obligaþii între
50- 52 ani, pentru o relaþie
reciproc avantajoasã. Tele-
fon: OGCC/HCBICB.

DIVERSE
Întâlnirea de 50 ani, promo-
þia 1964, Liceul Teoretic Be-
chet, 31.05.2014, ora
10.00, confirmaþi participa-
rea. Telefon: 0755/967.529.
Formãm grup pelerinaj la
mãnãstiri ºi schituri cu tre-
nul. Telefon: 0723/692.884;
dna. Tanþa sau dl. Costin,
0746/012.528.
Caut femeie fãrã obligaþii
pentru curãþenie 1 zi / sãp-
tãmânã, la un bâtrân. Te-
lefon: 0766/304.708.
Cumpãr ºi plantez pomi
în curþi sau grãdini. Împãr-
þim fructele. Telefon: 0766/
304.708.
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grãdi-
nã. Telefon: 0727/884.205.

PIERDERI
PASAVIA SRL declarã pier-
dut Certificatul Constatator
punct de lucru emis de
ORC Dolj. Se declarã nul.
Pierdut cãþel rasa Bichon,
în zona Stadionul Tinere-
tului, strada Buziaº, în vâr-
stã de 6 luni. Rãspunde
la numele Frichi. Gãsito-
rului bunã recompensã.
Telefon: 0743/091.520;
0743/838.383.
SC Construcþii Mercurio
RO16846473, J16/1876/
2004, declarãm pierdut
certificat constatator sediu.
Îl declarãm nul. 
 Pierdut Legitimaþie cãlãto-
rie CFR pe numele NÃS-
TASE RÃZVAN FLORIN.
Se declarã nulã.
BÃDESCU T. MARIAN In-
treprindere Individualã
CUI: 27019706; F16/819/
04.06.2010, anunþã pier-
derea Certificatului Consta-
tator de la sediul social, sat
Þãrþãl, comuna Teslui, str.
Iancu Jianu nr. 17, judeþul
Dolj (Atelier C1, camera 1)
Dolj. Se declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

BUNDESLIGA – ETAPA A 30-A
Astãzi: Schalke – Frankfurt (21:30).
Mâine: M’gladbach – Stuttgart, Hannover –

Hamburg, Wolfsburg – Nurnberg, Freiburg –
Braunschweig, Mainz – Werder (toate 16:30),
Bayern – Dortmund (19:30).

Duminicã: Leverkusen – Hertha (16:30), Hof-
fenheim – Augsburg (18:30).

1. Bayern 78 10. Hertha 37
2. Dortmund 58 11. Frankfurt 35
3. Schalke 55 12. Werder 33
4. M’gladbach 48 13. Hannover 29
5. Leverkusen 48 14. Freiburg 29
6. Wolfsburg 47 15. Stuttgart 27
7. Mainz 44 16. Hamburg 27
8. Augsburg 42 17. Nurnberg 26
9. Hoffenheim 37 18. Braunschw. 25

LIGUE 1 – ETAPA A 33-A
Astãzi: Montpellier – Marseille (21:30).
Mâine: Lille – Valenciennes (18:00), Ajaccio –

Bordeaux, Evian TG – Bastia, Nice – Lorient,
Rennes – Monaco, Sochaux – Toulouse (toate
21:00).

Duminicã: Nantes – Guingamp (15:00), Reims
– St. Etienne (18:00), Lyon – Paris SG (22:00).

1. Paris SG 79 11. Nice 39
2. Monaco 66 12. Rennes 38
3. Lille 60 13. Montpellier 38
4. St. Etienne 55 14. Lorient 38
5. Lyon 51 15. Nantes 37
6. Marseille 48 16. Guingamp 35
7. Bordeaux 44 17. Evian TG 35
8. Toulouse 44 18. Valencien. 29
9. Reims 44 19. Sochaux 27
10. Bastia 41 20. Ajaccio 19

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 33-A
Astãzi: Osasuna – Valladolid (22:00).
Mâine: Celta – Sociedad (17:00), Villarreal –

Levante (19:00), Granada – Barcelona (21:00), Real
M. – Almeria (23:00).

Duminicã: Betis – Sevilla (13:00), Valencia –
Elche (18:00), Getafe – Atl. Madrid (20:00), Espa-
nyol – Rayo (22:00).

Luni: Bilbao – Malaga (23:00).
1. Atl. Madrid 79 11. Malaga 38
2. Barcelona 78 12. Rayo 36
3. Real M. 76 13. Celta 36
4. Bilbao 59 14. Elche 35
5. Sevilla 53 15. Granada 34
6. Sociedad 50 16. Osasuna 33
7. Villarreal 49 17. Valladolid 31
8. Valencia 41 18. Getafe 31
9. Levante 40 19. Almeria 30
10. Espanyol 40 20. Betis 22

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Liga I: Corona Braºov –

ACS Poli Timiºoara.
DIGI SPORT 2

17:30, 19:45 – BASCHET (M) – Cupa Ro-
mâniei: Municipal Oradea – BCM U Piteºti, CSU
Asesoft Ploieºti – Energia Rovinari / 21:30 –
FOTBAL – Camp. Franþei: Montpellier – Mar-
seille.

DIGI SPORT 3
17:00 – VOLEI (M) – finala campionatului,

meci 1 (se joacã 3 din 5): Tomis Constanþa –
Municipal Zalãu / 19:00, 21:15 – MOTO GP –
Marele Premiu al Americilor: sesiuni de antrena-
mente.

DOLCE SPORT
20:30 – FOTBAL – Liga I: Steaua – FC Vaslui

/ 2:30 – BASCHET NBA: Indiana Pacers – Miami
Heat.

DOLCE SPORT 2
21:30 – FOTBAL – Camp. Franþei: Montpel-

lier – Marseille.
EUROSPORT

13:30 – FOTBAL – Liga de tineret UEFA /
16:30 – CICLISM – Turul Þãrii Bascilor / 18:00

– FOTBAL – Liga de tineret UEFA / 19:30 –
HALTERE (M) – Campionatul European, la Tel
Aviv-Yafo, în Israel / 22:15 – BOX – Galã la Ber-
lin, în Germania.

EUROSPORT 2
13:00 – Tenis (F) – Turneu la Katowice, în

Polonia / 21:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei:
Schalke – Frankfurt.

ANTENA 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: Steaua – FC Vaslui.

LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃ

Dupã 4 egaluri în acest sezon cu Barca,
trupa lui “Cholo” Simeone s-a impus în cel
mai important moment. Miercuri, Messi a
fost de nerecunoscut, iar Madridul are în
premierã douã echipe în semifinalele com-
petiþiei.

Deºi n-a putut conta pe golgeterul Diego
Costa ºi pe “regizorul” turc Arda Turan –
ambii accidentaþi, Atletico a intrat în joc ca
o nebunã! Ciudat! Nici stilul nici rezultatul
din tur nu impunea asta. La fel de surprinsã
s-a arãtat ºi Barcelona, care, paradoxal, chiar
dacã a avut o posesie superioarã, s-a trezit
invadatã acþiune de acþiune!

ªi a cedat repede! Nu trecuserã decât 5
minute când Adrian a nimerit bara din stân-
ga lui Pinto, iar Koke, pe fazã, a fãcut 1-0.

Furia alb-roºilor a continuat ca ºi cum
nimic nu s-ar fi întâmplat! Numai cã ricoºe-
ele fericite nu se gãsesc la tot pasul, alte douã
bare, ambele semanate de Villa, rãmânând
fãrã efect pe tabelã. ªi era doar minutul 19.

Trecând în fine ºi în celãlalt careu, Messi
a irosit douã oportunitãþi imense de a egala!
Sã fi pãþit ceva argentinianul? Nici n-a ni-
merit poarta.

Dupã pauzã, Barca a atacat în valuri, însã
nici Neymar, cel mai bun om al catalanilor,
nu a gãsit plasa. Messi ºi-a mai trecut ºi el
în cont o ºansã, înainte de douã contre teri-
bile ale gazdelor. Gabi s-a trezit singur, a
respins Pinto, apoi Mascherano l-a bruscat
în care pe Villa. Penalty clar! Nu ºi pentru
Webb.

Neymar a mai ratat o bunã ocazie, deviere
la o palmã de butul lui Courtois, dupã care o
altã contrã! Rezerva Rodriguez, intuit perfect
de Pinto. Fãrã Messi, cãruia nu i-a ieºit ni-
mic, ca niciodatã, Barca a capitulat în cele
din urmã, ratând pentru întâia oarã semifina-
lele dupã 7 ani.

În schimb, Atletico a pãtruns pentru în-
tâia oarã în cele mai bune 4 echipe ale con-

“Invincibila armada”“Invincibila armada”“Invincibila armada”“Invincibila armada”“Invincibila armada”
Atletico a ajuns, miercuri, pentru întâia oarã în semifinalele Ligii dupã o pauzã de patru

decenii, într-un sezon în care, performanþã unicã, n-a cedat nici mãcar un joc în
competiþie! Barca? cu un Messi agonizant de slab, n-a putut emite mari pretenþii

tinetului dupã 40 de ani.
“Continuãm sã fim modeºti, chiar dacã

suntem într-o semifinalã dupã atâta timp.
Avem încredere în munca noastrã ºi în ºansã.
Vom termina aceastã competiþie la fel de bã-
tãioºi cum am început-o. Am pus presiune
din start, aºa am plãnuit meciul. Am muncit
mult. Când s-a accidentat Diego Costa nu
am avut alt jucãtor decât Adrian, în care
mulþi aveau încredere. Cei care îl cunosc ºtiu
cã adevãrata lui faþã este cea arãtatã azi.

Nu câºtigã mereu cei mai buni, câºtigã ºi
cei care luptã. Jucãtorii aveau meciul în cap,
ºtiau ce trebuie sã facã ºi nu au ieºit din sche-
mã deloc. Am avut siguranþã”, a spus antre-
norul lui Atletico, Diego Simeone, la confe-
rinþa de presã. Când argentinianul a preluat
echipa în 2011, Atletico era mai aproape de
retrogradare (4 puncte), decât de Europa (5
puncte).

• 5 goluri a primit Atletico în acest sezon
de Ligã, în care n-a pierdut nici un meci; cea
mai bunã defensivã a anului în CL

• 500 de meciuri oficiale a jucat Iniesta
pentru Barcelona; miercuri, a fost o deza-
mãgire.

• 0 goluri a înscris Messi în ultimele 6
meciuri cu Atletico (are 20 de reuºite în 20
de jocuri).

Contra-performanþã uluitoare
în contul lui Messi

Lionel Messi a fost de nerecunoscut în
returul cu Atletico Madrid, fapt confirmat ºi
de cifrele partidei. Starul argentinian a reuºit
“performanþa” incredibilã de a alerga cu doar
1,5 kilometri mai mult decât portarul Pinto
(6,8 km)!

Dintre jucãtorii catalanilor, Xavi a stat cel
mai bine la acest capitol: 11,8 km, urmat de
Jordi Alba (11,5) ºi Alves (10,8).

Mijlocaºii lui Atletico au impresionat prin
travaliu. Koke, autorul golului, a alergat cel
mai mult, 12,2 km. Gabi (11,7), Raúl Gar-
cía (11,6) ºi Tiago (11,3) au înregistrat de
asemenea cifre impresionante.

Alte cifre ale meciului: posesie: 36% -
64%; ºuturi pe poartã: 9-5, pase complete:
219-611.

110,3 - 107,7 a fost raportul kilometrilor
alergaþi de jucãtorii lui Atletico versus cei ai
Barcei.

Cu un “uriaº” 1-1 în tolbã, United a venit
extrem de încrezãtoare în fief-ul lui Bayern.

Apãrarea supranumericã ºi presingul de-
clanºat încã din jumãtatea adversã i-au dat
iarãºi bãtãi de cap campioanei Europei. Guar-

Courtois – Juan-
fran, Miranda, Godin,
Felipe Luis – Koke,
Thiago, Gabi, Raul
Garcia – Adrian (Die-
go 62) – David Villa
(C. Rodriguez 79).
Antrenor: Diego

Simeone.

ATLETICO MADRID 1-0 FC BARCELONA
 în tur 1-1

Stadion: Vicente Calderon, spectatori:
53.592.

A marcat: Koke 5.

A arbitrat Howard Webb (Anglia).

Pinto – Dani Alves,
Bartra, Mascherano,
Jordi Alba – Xavi,
Busquets, Iniesta (Pe-
dro 72) – Messi, Ney-
mar, Fabregas (A. San-
chesz 61).
Antrenor: Gerardo

Martino.

Neuer – Lahm,
Boateng, Dante, Ala-
ba – Kroos – Rob-
ben, Muller (Pizarro
84), Gotze (Rafinha
65), Ribery – Man-
dzukici.

Antrenor: Josep
Guardiola.

BAYERN MUNCHEN 3-1 MAN. UNITED
în tur 1-1

Stadion: Allianz Arena, spectatori: 67.300.
Au marcat: Mandzukici 59, Muller 68,

Robben 76 / Evra 57.

A arbitrat Jonas Eriksson (Suedia).
Marþi, din celelalte douã „sferturi”au ieºit

triumfãtoare Real Madrid, 0-2 (d) dupã 3-0
(a) cu Borussia Dortmund, ºi Chelsea Londra,
2-0 (a) dupã 1-3 (d) cu Paris Saint-Germain.

Tragerea la sorþi a semifinalelor va avea
loc astãzi, de la ora 13:00, în direct la Digi
Sport 1 ºi Eurosport.

De Gea – Jones,
Smalling, Vidici,
Evra – Fletcher (Her-
nandez 74), Carrick
– Valencia, Kagawa,
Welbeck (Januzaj
81) – Rooney.

Antrenor: David
Moyes.

Nu e bine sã-i superi pe nemþi!
United a rãmas doar cu golul meciului

diola voia sã distrugã organizarea englezilor
prin ruperi de ritm, combinaþii rapide, verti-
cale. Dar oamenii capabili sã facã asta, Rob-
ben ºi Ribery, n-au percutat. Rezultatul: zero
spectacol, 0-0 pe tabe-
lã la pauzã. Plus sen-
zaþia cã numai o exe-
cuþie de excepþie ar pu-
tea deboca încleºtarea.

ªi aceasta a venit de
acolo de unde nimeni nu
s-ar fi aºteptat. ªut de
senzaþie al “veteranului”
Evra, un fundaº!, vin-
clu, 0-1. Dar mai bine
nu înscria United! Golul
le-a trezit brusc pe gaz-
de!  Mandzukici a ega-
lat aproape imediat
(59), dintr-o centrare a
lui Ribery, apoi a fost
rândul lui Muller sã-i

ºocheze pe englezi, servit de Robben.
Obligatã sã întreprindã ceva, United s-a

„desfãcut”. Exact ce aºteptau nemþii. ªi
Robben a profitat, securizând calificarea.
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CSJ ŞTIINŢA  U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universita-
tea Craiova face selecţie la toa-
te 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

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 26 18 8 0 57-15 62
Astra 26 16 5 5 55-23 53
Petrolul 26 12 13 1 36-16 49
Dinamo 26 12 7 7 39-25 43
FC Vaslui 26 12 6 8 26-17 42
Pandurii 26 12 5 9 46-31 41
CFR Cluj 26 8 11 7 32-28 35
Botoşani 26 10 5 11 27-39 35
Chiajna 26 9 7 10 29-33 34
Gaz Metan 26 9 6 11 28-28 33
Ceahlăul 26 8 9 9 22-25 33
ACS Poli 26 8 6 12 21-30 30
Oţelul 26 8 4 14 29-43 28
Năvodari 26 7 7 12 22-42 28
„U” Cluj 26 7 6 13 22-39 27
FC Braşov 26 6 8 12 25-34 26
Viitorul 26 6 8 12 19-42 26
Corona 26 2 7 17 19-43 13

6

5

4

LIGA I

Etapa a XXVI-a
Corona – ACS Poli – astăzi, ora 18
Steaua – FC Vaslui – astăzi, ora 20.30
Astra – Concordia – sâmbătă, ora 16.30
Petrolul – Gaz Metan – sâmbătă, ora 19
Oţelul – CFR Cluj – duminică, ora 18.15
Ceahlăul – Dinamo – duminică, ora 20.45
„U” Cluj – FC Botoşani – luni, ora 18.30
Viitorul – FC Braşov – luni, ora 19
Pandurii – Săgeata – luni, ora 21

În condiţiile în care meciul de sâm-
bătă, din ultima etapă a sezonului
regulat, cu CS Mioveni, nu are nici
un fel de importanţă pentru CS Uni-
versitatea, directo rul executiv Felix
Grigore şi antrenorul Gabi Balint au
insistat la conferinţa de ieri pe deta-
liile legate de dreptul de promovare
al clubului în Liga I, ambii fiind opti-
mişti că nu vor fi probleme în acest
sens. Felix Grigore a fost chiar tran-
şant şi a asigurat fanii că totul este
în regulă din acest punct de vedere.
„Am consultat case de avocatură se-
rioase şi chiar UEFA şi suntem liniş-
tiţi în privinţa dreptului de a promo-
va. Numai să obţinem pe teren pro-
movarea, fiindcă urmează
play-off-ul! Artico lul 54,
care ne-ar interzice drep-
tu l de p romovare, nu  a
fost  respectat nici până
acum şi oricum se va scoa-
te din statut. Şi chiar dacă
prin absurd nu se va scoa-
te, oricum nu ne vizează,
fiindcă se referă la moda-
lităţi de ocolire ale meritu-
lui sportiv, aşa cum con-
firmă şi UEFA, iar noi nu
încercăm să ocolim meri-
tul sportiv, vrem să pro-
movăm pe teren şi avem
licenţa în regulă. Cât de-
spre afiliere, aceasta este
provizorie, dar va deveni definitivă.
La Adunarea Generală în care s-a ales
noul preşedinte al FRF nu s-a votat
afilerea noastră, ci s-a votat în bloc
pentru afilierea a 15 echipe. Aduna-
rea Generală va valida ce a hotărât
Comitetul Execu tiv, adică afilierea
CSU Craiova la FRF”, a spus fostul
conducător al Unirii Urziceni. Antre-

FRF a câştigat definitiv procesul cu Mititelu în privinţa dezafilierii

Excluderea FCU Craiova din 2011 a fost legală
FC Universitatea Craiova va fi din nou dezafiliată, a

decis Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a admis con-
testaţia Federaţiei Române de Fotbal faţă de hotărârea în
acest proces, de anulare a excluderii provizorii a clubului
oltean, luată anterior de Curtea de Apel Bucureşti. Fede-
raţia Română de Fotbal anunţa, în 20 iulie 2011, că FC
Universitatea Craiova a încălcat grav statutul federaţiei,
astfel că a fost exclusă prov izoriu de Comitetul Executiv
până când măsura va fi validată de Adunarea Generală a
FRF. În 14 mai 2012, clubul lu i Adrian Mititelu a fost
exclus din FRF, în cadrul Adunării Generale. Mititelu a
contestat  excluderea p rovizorie, iar Curtea de Apel
Bucureşti a admis, la  25 iunie 2012, cererea FC Universi-
tatea Craiova de anulare a dezafilierii clubului din  20
iulie 2011, hotărâtă de Comitetul Executiv al Federaţiei
Române de Fo tbal. FRF a făcu t recurs la ICCJ la acesată
decizie şi a obţinu t câştig de cauză.

„Înalta Curte de Casaţ ie ş i Justiţie a dat dreptate, în
mod irevocabil, Federaţiei Române de Fotbal în litigiul
privind  excluderea Fotbal Club U Craiova S.A. Hotărâ-
rea, care este definit ivă, confirmă că FRF a acţionat în
conformitate cu regulamentele şi statutele în v igoare
când a votat excluderea s ocietăţ ii d in rândurile mem-
brilor FRF. Legalitatea poziţ iei exprimate constant de
FRF în legătură cu excluderea societăţii domnului Adri-
an  Mit itelu, care a refuzat s ă respecte juris dicţ ia TAS
as upra hotărârilor Comisiilor federale, este acum con-
so lidată. FRF îşi rezervă drep tul de a înainta orice fel
de acţ iuni de tragere la răs pundere împotriva persoa-
nelor care au formulat  numeroase plângeri penale şi
acţiun i în  jus tiţie împotriva sa întemeindu-s e pe o ho-
tărâre nedefin itivă a Curţ ii de Apel Bucureşti, ho tărâre
anulată acum de Înalta Curte”, s e precizează în  comu-
nicatu l FRF.

Felix Grigore: „Suntem liniştiţi,
avem drept de promovare”
CS Universitatea se concentrează deja pe play-off,

meciul cu Mioveniul fiind doar o formalitate
norul Gabi Balint
a completat :
„Domnul Burlea-
nu a prezen tat
s ituaţ ia exact
cum este ea, nu-
mai că interpre-
tările  au  fos t
greşite. Cum se
prezintă lucrurile
acum, nu putem
promova, aş a
cum nu o  po t
face mai multe
echipe, însă lu-
crurile s e po t
s ch imba. Aş a
cum a p romis
când  a câşt igat

alegerile, domnul Burleanu va îndrep-
ta şi va lămuri lucrurile în conformita-
te cu legile şi pentru a se încuraja fot-
balul. Până la urmă, noi vrem să facem
fotbal la Craiova, iar lucrurile serioase
nu pot fi sabotate, ci încurajate”.

Balint aşteaptă stadionul nou şi
o cafea de la Olguţa Vasilescu

Gabi Balint priveşte jocul cu CS
Mioveni ca pe ultima şansă de a-şi
vedea la lucru într-un meci oficial ju-
cătorii care au evoluat mai puţin în
ultima vreme. „Meciul cu CS Mioveni
nu este unul care să ne intereseze

din punct de vedere al play-off-ului,
aşa că vo i vedea din nou jucătorii
care au evoluat mai puţin, inclusiv
pe Pleşan, Izvoranu, Adi Ionescu şi
mezinul Ivan. Am tot lotul apt, cu ex-
cepţia lui Jason Vandelanoitte, care
a acuzat mici probleme de sănătate.
Sunt mulţumit că am câştigat toate
meciurile de până acum şi nici nu am

primit gol. Pentru play-off sper să ne
schimbăm jocul, dar şi nu şi rezulta-
tele”. Antrenorul de la CSU Craiova
aşteaptă o invitaţie din partea prima-
rului Lia Olguţa Vasilescu pentru a
discuta despre viitorul echipei: „Aş-
tept invitaţia la cafea din partea doam-
nei primar. Dacă ne face stadion nou
în doi ani, ne batem şi noi la titlu,
dacă nu, mai amânăm un an”.

Craiova o vrea pe „Oli”
în play-off

Meciul dintre Olimpia Satu Mare
şi Gloria Bistriţa va stabili a  şasea
echipă care va participa la play-off,
iar CSU Craiova ar fi avantajată ca
Gloria să rămână în afara Top 6, de-
oarece ar aborda p lay-of-u l cu  3
puncte în p lus . „Noi ne dorim ca
Bistriţa să nu intre în play-off. Sunt
convins că jucătorii de la Olimpia vor
lupta pe viaţă şi pe moarte. Satu Mare,
ca şi FC Olt, cele două echipe care
nu au depus dosare de licenţiere, şi-
au propus să scape de la retrograda-
re în acest sezon. Şi care este primul
pas pentru atingerea acestui obiec-
tiv: să scapi de play-out. Oltul e si-
gură că a scăpat, Satu Mare are şansa
sâmbătă să-şi asigure locul în liga a
doua“. Conducătorul grupării craio-
vene a explicat de ce ne dezavanta-
jează actualul sistem de play-off: „Din

ce a spus preşedintele FRF,
de la anul, sistemul cu play-
off şi play-aut va fi îmbună-
tăţ it. Acum se merge pe
punctele acumulate doar în
meciurile directe. Acesta
este sistemul şi îl respectăm.
Nu ne convine, dar nu avem
ce face. Gândiţi-vă doar că
dacă se intra în play-off cu
toate punctele acumulate în
sezon, cum va fi de la anul,
aveam 15 puncte în faţa ce-
lor de la Târgu Mureş, aşa
ei vin la cinci puncte“.

Pleşan: „În viitor trebuie
să fim lei adevăraţi”

Mihăiţă Pleşan regretă dispariţia
FCU Craiova, fiindcă „acolo m-am for-
mat ca fotbalist” şi o explică astfel: „aşa
se întâmplă când unii nu înţeleg că un
astfel de club nu este jucăria lor”. Că-
pitanul CSU Craiova promite că el şi
coechipierii săi vor presta un joc şi se
vor dărui pe teren pe măsura pretenţii-

lor fanilor, dar şi pentru a o contrazice
pe Lia Olguţa Vasilescu, primarul criti-
când atitudinea unor jucători. „Mi-aş
dori să îmi închei cariera la Craiova.
Anul acesta să promovăm, în următo-
rul să formăm o echipă competitivă, iar
peste doi ani să atacăm primele locuri.
Dar trebuie să o luăm pas cu pas. Su-

porterii trebuie să înţeleagă că princi-
palul scop este accederea în prima ligă.
Nu sunt de acord cu părerea doamnei
primar, care a spus că unii jucători sunt
„gâşte venite la pension”, dar cred că
băieţii pot mai mult decât au arătat până
acum. Sper ca în viitorul apropiat să fie
lei adevăraţi“.


