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Gong inaugural al Festivalului
Internaţional „Shakespeare”

Debut inedit, aseară, al celei de-a IX-a ediţii a Festivalului Internaţional
„Shakespeare” de la Craiova: scena s-a mutat în aer liber, pe esplanada
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, unde s-a jucat spectacolul inaugural
„Mult zgomot pentru nimic” al celebrului Teatru Shakespeare’s Globe din
Londra. Deşi vremea instabilă le-a dat ceva emoţii organizatorilor, evenimentul a atras câteva sute de craioveni, care, în ciuda stropilor de ploaie, sau bucurat de reprezentaţie. „Bine aţi venit în Craiova, care până pe data de
4 mai devine capitala mondială a teatrului!”, s-a adresat invitaţilor Lia Olguţa Vasilescu, primarul subliniind importanţa acestei manifestări teatrale în competiţia în care Craiova este înscrisă pentru dobândirea titlului de
Capitală Culturală Europeană în 2021. Tradiţia continuării festivalului a
fost salutată de directorul fondator Emil Boroghină, de managerul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, Mircea Cornişteanu, şi de preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea. Craiovenii sunt aşteptaţi, în următoarele aproape două săptămâni, şi la alte spectacole de referinţă susţinute de
artişti de pe trei continente – Europa, Asia şi Africa.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- E doamna Udrea, Popescule; de Paşte,
ca să o vadă lumea, s-a dus la Mănăstirea
Neamţ îmbrăcată în costum popular bucovinean şi încălţată cu pantofi roşii “Prada” cu
tocul de cincisprezece centimetri.

C

M

Y

K

La orizont, alegerile
europarlamentare,
cu miza lor imensă
Se discută puţin, cel puţin deocamdată, despre alegerile europarlamentare, pentru care de mâine începe campania electorală. Ca ţară membră a UE, statut de pe urma căruia
avem destule avantaje, unele insuficient valorificate, aceste alegeri nu
ne pot fi indiferente decât cu preţul
mărturisirii scan daloase că „ne-am
săturat să fim europeni”. Şi pot exista şi astfel de rătăciţi. La capătul alegerilor europarlamentare, vom putea
anticipa şi succesorul lui Jose Manuel Barroso la preşedinţia Comisiei
Europene: social-democratul Martin
Schulz (58 de ani) sau creştin-socialul luxemburghez Jean Claude Juncker (59 de ani).
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 24 aprilie 2014-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4698 ............. 44698
1 lirã sterlinã..........................5,4255.......................54255

Ponta: Am gãsit 70 de taxe
pe care le putem scoate
fãrã sã sufere bugetul
Ministerul Finanþelor a identificat 70
de taxe care doar creeazã un hãþiº birocratic ºi pot fi eliminate fãrã a afecta bugetul de stat, urmând sã fie promovat un
act normativ pentru eliminarea acestora,
a anunþat premierul Victor Ponta. „Am
gãsit 70 de taxe pe care le putem scoate
într-o singurã zi fãrã sã sufere bugetul de
stat, dar care ne ajutã sã nu mai înnebunim oamenii cu 70 de proceduri ºi 70 de
drumuri birocratice”, a spus Ponta ieri, în
ºedinþa de guvern, adãugând, într-o discuþie cu ministrul Finanþelor, cã el crede
cã mai pot fi gãsite încã 30-40 taxe care
pot fi eliminate. El i-a cerut ministrului de
Finanþe, Ioana Petrescu, ca sãptãmâna
viitoare, pe baza datelor pe care le va primi
de la fiecare minister, sã prezinte Guvernului actele normative necesare pentru
„desþelenirea” zonei de taxe.

Bãsescu: Avem o problemã
cu rezerviºtii
Preºedintele Traian Bãsescu a declarat, ieri, cã trebuie refãcutã capacitatea
de a aduce rezerviºtii sub arme, dacã este
nevoie, mulþi fiind plecaþi la muncã în strãinãtate, precizând cã în cadrul CSAT s-a
discutat aceastã problemã. „S-a pus problema unei analize a capacitãþii noastre
de a chema rezerviºtii sub arme, dacã ar fi
nevoie.Avem o mare problemã aici, pentru cã foarte mulþi rezerviºti sunt la muncã în Spania, în Italia, în Germania. Deci
este un subiect pe care CSAT îl va analiza în perioada urmãtoare, el a fãcut subiect de discuþie în ultimul CSAT”, a spus
ºeful statului, laAdevãrul Live. Pe de altã
parte, Traian Bãsescu subliniazã cã este
clar cã se fac investiþii în armatã, ele fiind
mai puþin publice. „Se cumpãrã avioane
Spartan, al ºaptelea urmeazã sã soseascã, se terminã programul Piranha cu noile maºini de luptã (...) s-au dat avansurile
pentru avioanele F-16, fie ele ºi mâna a
doua. Deci se fac niºte eforturi”, a comentat Bãsescu.
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DNA cere încuviinþarea arestãrii preventive
a deputatului PSD Florin Popescu
Deputatul Florin Popescu, membru
al Partidului Miºcarea Popularã (PMP),
s-a prezentat ieri la sediul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (DNA), fiind
citat într-un dosar în care este cercetat
pentru corupþie. Potrivit unor surse judiciare, parlamentarul a fost chemat la
DNA pentru a i se comunica cã este
pus sub învinuire. Ulterior, DNA a
anunþat cã ºeful instituþiei a transmis
procurorului general al României cererea ºi referatul întocmit pentru a solicita preºedintelui Camerei Deputaþilor încuviinþarea arestãrii preventive a
deputatului Florin Popescu, pentru
sãvârºirea infracþiunii de folosire a influenþei ori autoritãþii în scopul obþinerii de bani, bunuri sau alte foloase
necuvenite. Florin Popescu este acuzat cã în anul 2012, în calitate de preºedinte al PSD Dâmboviþa, a cerut administratorului unei firme aproximativ
70 de tone de pui, în valoare de peste
400.000 lei, pentru a le da cetãþenilor
din judeþ în campania electoralã pentru alegerile locale din iunie 2012. „Din
probele analizate rezultã suspiciunea
rezonabilã cã faptele pentru care s-a
dispus începerea urmãririi penale, efectuarea urmãririi penale ºi punerea în
miºcare a acþiunii penale constau în
aceea cã, în cursul anului 2012, incul-

patul Popescu Florin Aurelian, folosind influenþa ºi autoritatea decurgând
din funcþia de preºedinte al organizaþiei judeþene Dâmboviþa a unui partid,
i-a cerut administratorului unor societãþi comerciale cantitatea de 50.000 60.000 pui grill (60 - 80 tone, cu valoare
de peste 400.000 lei) pentru a o distribui în scop electoral cetãþenilor din
judeþul Dâmboviþa, în cadrul campaniei electorale pentru alegerile locale
din iunie 2012”, aratã DNA în cererea

transmisã procurorului general.
ªi fostul ministru al Agriculturii Stelian Fuia s-a prezentat ieri la sediul
DNA, pentru a afla rezultatele expertizelor dispuse în dosarul în care este
urmãrit penal pentru abuz în serviciu
privind vânzarea ilegalã a unor imobile din patrimoniul statului în perioada
când era director la Staþiunea de Cercetare Fundulea. Potrivit unor surse
judiciare, în cauzã s-a pus în miºcare
acþiunea penalã faþã de toþi inculpaþii.

În 8 ianuarie, DNA a anunþat cã s-a
început urmãrirea penalã faþã de Stelian Fuia, director la Staþiunea de Cercetare ºi Dezvoltare a Plantelor Medicinale ºi Aromatice Fundulea la data
faptelor, în sarcina cãruia s-a reþinut
infracþiunea în formã calificatã de abuz
în serviciu contra intereselor publice,
dacã funcþionarul a obþinut pentru altul un avantaj patrimonial. În acelaºi
dosar mai sunt urmãriþi penal sora ºi
cumnatul lui Fuia, Alexandrina ºi Daniel State, asociaþi la SC Procera Agrochemicals, pentru complicitate la infracþiunea în formã calificatã de abuz
în serviciu contra intereselor publice.
Din rezoluþia de începere a urmãririi
penale întocmitã de procurori a rezultat cã existã date ºi indicii temeinice
potrivit cãrora învinuitul Fuia a omis
îndeplinirea unui act de serviciu în
cadrul unei proceduri de executare silitã, fapt ce a condus la vânzarea ilegalã, prin licitaþie organizatã la data de
19 decembrie 2005, a unor imobile din
patrimoniul statului cãtre o persoanã
fizicã, banii fiind plãtiþi societãþii la care
asociatã era sora lui. DNA preciza cã
avantajele patrimoniale obþinute de firmã, dupã executarea silitã, s-au reflectat, în mod direct, în patrimoniul învinuiþilor Alexandrina ºi Daniel State.

900 de trenuri de cãlãtori ºi de marfã Guvernul înfiinþeazã Departamentul
de Privatizare ºi Administrare
nu au circulat ieri, din cauza
a Participaþiilor Statului
protestului spontan al ceferiºtilor
Aproximativ 600 de trenuri de cãlãtori ºi 300 de trenuri de marfã nu au
circulat ieri, între orele 7,00 ºi 9,00, la
nivelul întregii þãrii, dupã ce angajaþii
CFR - Miºcare Comercial ºi-au întrerupt în mod voluntar activitatea, fiind
nemulþumiþi de nivelul salarizãrii ºi de
condiþiile de muncã. „În urma întreruperii de activitate a angajaþilor de la
Miºcare Comercial, aproximativ 600 de
trenuri de cãlãtori ºi 300 de trenuri de
marfã nu circulã miercuri, între orele
7,00 ºi 9,00, la nivelul þãrii. Oamenii
sunt nemulþumiþi în principal de nivelul salarizãrii ºi de condiþiile de muncã. Cei care au întrerupt activitatea
sunt operatorii ºi impegaþii”, a declarat ieri dimineaþã, pentru Agerpres,

preºedintele Federaþiei Miºcare Comercial, Gheorghe Frãþicã. Potrivit lui
Iulian Mãntescu, preºedintele Federaþiei Mecanicilor de Locomotivã, o alta
nemulþumire a CFR-iºtilor se referã la
eliminarea, începând de anul trecut, a
drepturilor de cãlãtorie gratuitã pe calea feratã. „Vorbim de un drept consfinþit din vechime, acela ca feroviarii sã
poatã cãlãtori gratuit în interes de serviciu ºi în interes particular pe calea
feratã. De aceastã facilitate beneficiazã
toþi colegii noºtri din Europa. Din pãcate, autoritãþile au decis anul trecut
sã nu mai acorde aceste autorizaþii,
provocând o stare de nemulþumire intensã în rândul salariaþilor”, preciza
Iulian Mãntescu. Potrivit acestuia, nesemnarea noilor contracte
colective de muncã ar putea duce la disponibilizarea a 2.500 de salariaþi de la
CFR Marfã. „Este inadmisibil ca, la ora actualã, marea majoritate a CFR-iºtilor
sã primeascã salarii de
1.100 lei. Vorbim de o stare
de nemulþumire acumulatã
în rândul a peste 50.000 de
salariaþi, din cauza unor revendicãri nesoluþionate la
timp”, a mai spus Iulian
Mãntescu.

Guvernul a aprobat înfiinþarea
Departamentului de Privatizare ºi Administrare a Participaþiilor Statului,
prin care ministrul Economiei va coordona privatizarea ºi monitorizarea
inclusiv a companiilor din energie,
entitate anunþatã ca urmând sã fie
unica structurã responsabilã pentru
privatizãri. Aprobarea ordonanþei de
urgenþã prin care este înfiinþat Departamentul a fost anunþatã de Guvern la finalul ºedinþei de ieri, fãrã
alte detalii. Proiectul prevede înfiinþarea Departamentului pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor
Statului în subordinea Ministerului
Economiei ºi în coordonarea ministrului Economiei, prin reorganizarea
Oficiului Participaþiilor Statului ºi Privatizãrii în Industrie (OPSPI)
ºi preluarea atribuþiilor Departamentului pentru Energie în domeniul privatizãrii.
Departamentul va prelua ºi
exercitã atribuþiile OPSPI ºi
ale Departamentului pentru
Energie referitoare inclusiv la
monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din
contractele de vânzare-cumpãrare de acþiuni încheiate în
cadrul proceselor de privatizare, pentru companiile naþionale. Înfiinþarea Departa-

mentului este argumentatã în nota
de fundamentare prin faptul cã s-a
constatat faptul cã, în cadrul Ministerului Economiei, douã instituþii publice au atribuþii în domeniul
privatizãrii operatorilor economici
la care ministerul exercitã în numele statului calitatea de actionar, respectiv OPSPI ºi ale Departamentului pentru Energie. În acelaºi document, însã, se face referire ºi la Ministerul Transporturilor, Ministerul
Comunicaþiilor ºi Societãþii Informaþionale, Ministerul Agriculturii,
Autoritatea pentru Administrarea
Participaþiilor Statului, arãtându-se
cã ºi în cadrul acestora existã structuri cu atribuþii în domeniul privatizãrii operatorilor economici.

AEP: Pe listele electorale permanente sunt înscriºi 18.303.915 cetãþeni
Autoritatea Electoralã Permanentã (AEP) a
stabilit cã în listele electorale permanente întocmite la nivelul unitãþilor administrativ-teri-

toriale sunt înscriºi 18.303.915 cetãþeni cu drept
de vot, informeazã un comunicat al Guvernului
remis Agerpres. Executivul a primit ieri infor-

marea sãptãmânalã privind stadiul pregãtirii
alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 25 mai.
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Trei propuneri pentru titlul de „Cetăţean
de Onoare” al Craiovei
Autorităţi l e l ocal e propun ca
trei personal ităţi, care îşi desfăşoară activitatea în di verse domenii şi reprezintă cu mândrie şi oraşul nostru, să fie incluse în gal eri a cetăţenilor de onoare ai munici pi ul ui . Actorul Marcel Iureş,

Distincţiile vor fi ac ordate în cadrul
şedinţei solemne care va avea loc, c a de
fiec are dată, de Zilele Craiovei. Un brand
internaţional la acest moment, actorul Marcel Iureş este prima propunere a munic ipalităţii, decernându-i-se titlul de „Cetăţean de
Onoare” al Craiovei în semn de recunoştinţă pentru întreaga sa activitate, dar şi
pentru că a decis să sus ţină oraşul nostru
în c ompetiţia pentru desemnarea titlului de
Capitală Culturală Europeană în 2021. „Cra-

chitaristul Radu Ionescu şi subl ocotenentul post-morten Cl audi u
Constantin Vulpoiu vor primi titl ul de „Cetăţean de Onoare” al
Craiovei , după ce aleşii local i vor
vota, în plenul de astăzi , propuneri le munici palităţi i.
iova este oraşul meu, unde mam format, unde am învăţat
carte şi cred că locul aces ta e
ca o ladă de zestre pe care na mai des chis -o nimeni de
multă vreme...”, este mărturia actorului Marc el Iureş pe
care autorităţile au inclus-o în
proiectul de hotărâre.
Actorul Marcel Iureş es te
năs c ut la Băileş ti (în anul
1951), apoi a urmat şcoala la
Craiova. A studiat la Institutul
de Artă Teatrală şi Cinematografică, debutând în teatru la
Cluj-Napoc a. Au urmat apoi
Teatrele „Bulandra”, „Odeon”,
Naţional, Teatrul de Comedie
din Bucureşti. De două ori, dea lungul carierei, a primit titlul
de „cel mai bun actor de teatru din România” (în anii 1998
şi 2001). După Revoluţie, în
anul 1994, Marcel Iureş a început o impresionantă carieră
internaţională în film, după turneul din Marea Britanie cu piesa
„Richard al III-lea”, în regia lui
Mihai Măniuţiu. De-a lungul
carierei, a avut ca parteneri de
platou actori precum Tom
Cruise, Brad Pitt, George Clooney, Nicole Kidman, Colin
Farrell, Bruce Willis, Daniel
Craig, Johnny Depp, Orlando
Bloom sau Keira Knightley. A
jucat în producţiile unor regizori celebri, precum Francis Ford Coppola, Bruce Hunt sau
Mel Gibson.

Elevul-minune
de la Liceul de Artă „Marin Sorescu”
Elevul Radu Ionescu, care studiază chitara la Liceul de Artă „Marin Sorescu”, este
al doilea nume propus de autorităţile locale
pentru decernarea titlului de „Cetăţean de
Onoare” al Craiovei în semn de recunoaşte-

re „pentru munca sa, pentru rezultatele obţinute, pentru felul în care reprezintă imaginea oraşului Craiova”.
Născut în Craiova, Radu Ionescu este
acum elev în clasa a XII-a la Liceul de Arte
„Marin Sorescu”, unde studiază, începând
din clasa a V-a, chitara sub îndrumarea profesorului George Mitrache. Palmaresul său,
în cei şapte ani de studiu, este impresionant.
Nu mai puţin de 55 de premii a obţinut în
această perioadă, între care opt premii I la
Olimpiade Naţionale de Interpretare Instrumentală, 24 de premii I la Competiţii Internaţionale de Chitară, două premii II la Olimpiade Naţionale de Interpretare Instrumentală, zece premii II la Competiţii Internaţionale de Chitară. În anul 2013 a primit diploma de “Mic Ambasador al Culturii Româneşti”, în cadrul Galei „România de Mâine –
Micii Ambasadori ai Culturii Româneş ti”.
Radu Ionescu a primit şi Diploma de Excelenţă, acordată de Guvernul României pentru palmaresul realizat în domeniul educaţiei
şi poziţia de excelenţă deţinută în Galeria de
Olimpici ai şcolii româneşti.

Scorpionul Claudiu Constantin Vulpoiu
va fi făcut „Cetăţean de Onoare”
al Craiovei
Sublocotenentul post-mortem Claudiu
Constantin Vulpoiu este cea de-a treia propunere a municipalităţii pentru acordarea, în
acest an, a titlului de „Cetăţean de Onoare”
al Craiovei, în semn de recunoştinţă pentru
modul cum şi-a slujit patria „cu onoare şi
devotament până la sacrificiul propriei vieţi”.
Din anul 2001, Claudiu Constantin Vulpoiu făcea parte din cadrul Batalionului 20
Infanterie „Scorpionii Negri”, iar de-a lungul carierei militare a participat la mai multe

Pachete de alimente,
cumpărate
din bugetul Craiovei
Timp de şase zile, începând de astăzi, Primăria Craiova începe să distribuie pachetele cu alimente oferite din fondurile bugetului local.
Pachetele conţin 2 litri ulei, 2
kg zahăr, 2 kg făină, 1 kg orez, 1
kg mălai ş i s unt oferite pentru
cinc i categorii defavorizate, şi
anume persoanelor c u handicap,
şomerilor care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau care se
află în căutarea unui loc de muncă, pensionarilor cu venituri cu-

mulate până la 500 de lei pe lună,
pers oanelor beneficiare de venit
minim garantat şi persoanelor fără
venituri care au vârsta peste 60
de ani. Autorităţile locale au anunţat că dis tribuirea aces tor produse alimentare se face în func ţie de
listele transmise de către Casa Judeţe ană de P ens ii D olj,

D. G. A.S.P.C. Dolj, A.J .O. F. M.
Dolj, listele fiind întocmite ş i în
baza cererilor depus e de persoanele fără venituri cu vârsta peste
60 de ani şi lista persoanelor benefic iare de venit minim garantat
aflate în evidenţa autorităţii locale.

Distribuţia se face
în ordine alfabetică
Distribuţia alimentelor se face
în spaţiul care aparţine Camerei de
Comerţ – Centrul Expoziţional

misiuni internaţionale în Irak şi Afganistan.
Pe data de 30 martie 2014, împreună cu alţi
cinci colegi, Claudiu Constantin Vulpoiu se
afla într-o misiune de patrulare în comun cu
forţele de securitate afgane, pe autostrada
A1 (Kabul-Kandahar), la circa zece kilometri
de Baza operaţională înaintată Mescall. Maşinile în care erau militarii români erau maşini de luptă MRAP (Mine Resistant Ambush
Protected – rezistente la mine şi protejate
împotriva ambuscadelor, dar, în timpul patrulării, un autovehicul încărcat cu explozibil, condus de un insurgent, a intrat în maşina în care se aflau cei şase militari români.
Plutonierul–major Claudiu Constantin Vulpoiu a decedat pe loc în urma deflagraţiei, iar
colegii lui au fost răniţi.

T rans frontalier,
s ituat în inc inta
RAT Craiova, de
pe Calea Severinului nr. 23A, de luni
până sâmbătă, între orele 8.00 şi
16. 30. Primăria
Craiova a făc ut şi
o planific are alfabetic ă, pe ş as e
zile, după cum urmează: pe 24 aprilie de la litera A la
C; pe 25 aprilie de
la litera D la H; pe
26 aprilie de la I la M; pe 28 aprilie de la litera N la P; pe 29 aprilie
de la R la Ş; pe 30 aprilie de la
litera T la Z.
Pentru a putea ridicarea alimentelor, titularul trebuie să se prezinte cu acte doveditoare în ac est
sens, cum sunt buletinul sau car-

tea de identitate, cuponul de pensie din ultima lună de plată (pentru
pensionari), carnetul de evidenţă
vizat la zi sau adeverinţă eliberată
de AJOFM Dolj (pentru şomeri)
sau certificatul de încadrare în grad
de handicap, în original (pentru
persoanele cu handicap).
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Romii lui „Nixon” condamnaþi pentru scandalul
de pe strada „General Dragalina”
Magistraþii Tribunalului Dolj
au pronunþat sentinþa în cazul
scandalului izbucnit între douã
familii de romi, în noaptea de 25
spre 26 mai 2013, pe strada „General Dragalina” din Craiova.
Ionel Cãlin, zis “Nixon”, a fost
condamnat la 2 ani de închisoare cu executare, fratele sãu Vasile Cãlin, care dispãruse dupã
scandal, iar bãieþii lui Nixon,
George ºi Sorin Constantin, au
fost condamnaþi la câte doi ani
de închisoare cu suspendare. Sentinþa, pronunþatã pe 18 aprilie
a.c., nu este definitivã.
Judecãtorii Tribunalului Dolj au
decis, la sfârºitul sãptãmânii trecute, sã-i condamne pe romii lui
Nixon pentru scandalul pe care l-

au provocat în urmã cu aproape
un an, în mai 2013, pe strada „General Dragalina” din Craiova. Inculpaþii au decis cã e în avantajul

lor sã recunoascã faptele, astfel cã
Ionel Cãlin zis Nixon ºi fratele sãu
Vasile Cãlin au fost condamnaþi la
câte 2 ani de închisoare cu execu-

tare, iar bãieþii lui Nixon au primit
câte 2 ani de închisoare cu suspendare pe durata unui termen de
încercare de 4 ani, timp în care

trebuie sã respecte o serie de obligaþii impuse de instanþã. În plus,
judecãtorii au admis acþiunea civilã formulatã de Spitalul Clinic de
Urgenþã Craiova ºi i-a obligat pe
cei patru inculpaþi, în solidar , la
plata sumei de 2.611,78 lei despãgubiri civile, sumã reactualizatã cu
indicele inflaþiei de la data de 26
mai 2013 ºi pânã la data plãþii efective a debitului, fiecare fiind obligat ºi la câte 200 lei cheltuieli judiciare statului. Sentinþa nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova, iar faþã
de Robert Ciucure zis “Amar” procesul continuã.
Reamintim cã, potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, certurile între familii au început din cauza faptului cã fata lui
Robert Ciucure , zis “Amar”, Kasandra, avea o relaþie de concubinaj cu Mihai Cãlin, fiul lui Vasile
Cãlin, relaþie cu care familiile celor
doi nu erau de acord. În a doua
jumãtate a lunii mai, dupã ce a încasat o bãtaie de la concubin, Kasandra, însãrcinatã, s-a întors la
locuinþa pãrinþilor sãi, motiv de in-

tensificare a conflictului dintre cele
douã familii. Pe acest fond, când
s-au întâlnit, în noaptea de 25 spre
26 mai 2013, membrii celor douã
familii s-au încãierat. Cosmin Cãlinescu ºi fratele sãu, Robert Ciucure, circulau cu un Renault Megane pe strada „General Dragalina” din Craiova ºi au fost blocaþi
în trafic de un Audi A6, în care se
aflau Ionel Cãlin zis Nixon (condamnat pe 31 ianuarie a.c. la 2 anid
e închisoare pentru comiterea de
fraude informatice, la Tribunalului
Bucureºti), fratele sãu, Vasile Cãlin, George Constantin ºi Sorin
Constantin, ambii bãieþii lui Nixon.

Bãtut ºi bãgat în portbagaj
«Pe fondul stãrii conflictuale
preexistente, între ocupanþii celor
douã autoturisme au avut loc ºicanãri în trafic, inculpatul – parte
vãtãmatã Cãlin Ionel manevrând
autoturismul sãu de asemenea
manierã încât sã blocheze deplasarea celuilalt autoturism, condus
de inculpatul-parte vãtãmatã Ciucure Robert. Astfel, în timp ce se
deplasau pe strada „General Dragalina”, inculpatul – parte vãtã-

matã Cãlin Ionel a acroºat cu partea dreaptã a autoturismului sãu,
partea stângã a autoturismului
condus de inculpatul – parte vãtãmatã Ciucure Robert, determinându-l pe acesta sã vireze dreapta pânã lângã trotuar ºi sã opreascã. Pãrþile au coborât din maºini
ºi au început o discuþie în contradictoriu, care a degenerat rapid în
acte de violenþã. Astfel, inculpatul – parte vãtãmatã Ciucure Robert, care avea asupra sa un cuþit
tip baionetã, cu lama de 40 cm, ia aplicat cu acesta inculpatului
parte vãtãmatã Cãlin Ionel, o loviturã în zona abdominalã, dupã
care a fugit, împreunã cu martorul Cãlinescu Cosmin, fiind urmãriþi de ceilalþi patru autori», au
consemnat, în rechizitoriu, procurorii doljeni.
Vasile Cãlin, George ºi Sorin
Constantin l-au prins pe Ciucure,
au smuls mai multe scânduri din
gardul unui imobil ºi i-au aplicat
multiple lovituri peste membrele
superioare ºi inferioare, pânã când
acesta a scãpat din mânã sabia.
Sorin Constantin s-a dus ºi a adus
maºina Audi, iar ceilalþi l-au bãgat
pe Ciucure în portbagaj, încercând sã pãrãseascã zona. Au apãrut poliþiºtii la faþa locului, alertaþi
de locatari, moment în care Sorin
Constantin a demarat în trombã,
fiind oprit în trafic dupã aproximativ 400 de metri. Oamenii legii
l-au gãsit în portbagaj pe Ciucure, care era plin de sânge ºi leºinase. Atât el, cât ºi Ionel Cãlin au
fost duºi la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, unde au
rãmas internaþi. Au fost trimiºi în
judecatã anul trecut de procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, în acest moment doar
Vasile Cãlin fiind în spatele gratiilor, dupã ce oamenii legii au reuºit sã punã mâna pe el abia în luna
februarie a acestui an.

Opt trenuri de cãlãtori „trase pe dreapta”
în Dolj de greva angajaþilor CFR
Greva angajaþilor CFR de ieri-dimineaþã a blocat în staþii din judeþul
Dolj opt trenuri de cãlãtori ºi unul de
marfã, peste 300 de cãlãtori fiind
afectaþi de decizia ceferiºtilor de întrerupere a lucrului. În cele douã ore
de protest, între 7.00 ºi 9.00, pasagerii au fost nevoiþi sã aºtepte în gãri
reluarea circulaþiei feroviare sau sã
gãseascã alte mijloace de transport.
Angajaþii CFR au vrut astfel sã tragã
un semnal de alarmã, dupã ce negocierile pentru încheierea noului contract colectiv de muncã au eºuat.
Printre nemulþumirile oamenilor se
numãrã cele legate de nivelul salariilor, de eliminarea drepturilor angajaþilor de a cãlãtori gratuit pe calea feratã ºi de faptul cã nesemnarea noilor contracte colective de muncã ar
putea duce la disponibilizarea a 2.500
de salariaþi de la CFR Marfã.

Potrivit poliþiºtilor Biroului Judeþean de Poliþie Transporturi
Dolj, opt trenuri de persoane au
fost oprite în staþii CFR de pe
raza judeþului Dolj, peste 300 de
cãlãtori fiind afectaþi de acþiunea
de protest a ceferiºtilor. Cinci
dintre trenuri au fost oprite în
Gara Craiova, patru dintre ele
formându-se aici, ºi câte unul în
staþiile CFR Iºalniþa, Banu Mãrãcine ºi Moþãþei. O altã garniturã, de transport marfã, a fost
opritã în staþia Iºalniþa. Întârzierile trenurilor au variat între 60
de minute ºi 120 de minute.
Chiar dacã au fost nemulþumiþi,
cãlãtorii care n-au putut alege
alte mijloace de transport au aºteptat liniºtiþi reluarea circulaþiei
feroviare, fãrã a se înregistra
vreun incident neplãcut.
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La orizont, alegerile europarlamentare,
cu miza lor imensã
MIRCEA CANÞÃR

Se discutã puþin, cel puþin deocamdatã,
despre alegerile europarlamentare, pentru
care de mâine începe campania electoralã.
Ca þarã membrã a UE, statut de pe urma
cãruia avem destule avantaje, unele insuficient valorificate, aceste alegeri nu ne pot
fi indiferente decât cu preþul mãrturisirii
scandaloase cã „ne-am sãturat sã fim europeni”. ªi pot exista ºi astfel de rãtãciþi.
La capãtul alegerilor europarlamentare,
vom putea anticipa ºi succesorul lui Jose
Manuel Barroso la preºedinþia Comisiei
Europene: social-democratul Martin Schulz
(58 de ani) sau creºtin-socialul luxemburghez Jean Claude Juncker (59 de ani). Creditaþi cu ºanse apropiate. Martin Schulz,
învestit de Partidul Socialist European
(PSE), deþine preºedinþia Parlamentului European ºi îºi preparã aceastã campanie electoralã din ianuarie 2012, intenþionând, se
spune, o revoluþie instituþionalã. Deþine bune

cãrþi în mânã. El pleacã de la premisa cã
Politica Agricolã Comunã (PAC) este singura unanim împãrtãºitã de UE, care trebuie sã-ºi revigoreze toate competenþele.
Sã nu omitem realitatea cã legislaþia europeanã are prioritate în faþa legislaþiei naþionale. La rândul sãu, luxemburghezul Jean
Claude Juncker, fost longeviv premier în
þara sa, dar ºi ministru de Finanþe, este un
tip subtil, care a participat la elaborarea
Tratatului de la Maastricht, fiind denumit
apoi „Mister Euro”, în timpul crizei financiare declanºate în 2007, când era ºi preºedintele Eurogrup. Sondajele de opinie plaseazã mai apropiaþi ca niciodatã social-democraþii de popular-europeni. O observaþie, poate interesantã: Martin Schulz n-a
avut rival la nivelul PSE, în timp ce Jean
Claude Juncker, la Dublin, la Congresul
PPE, a avut în francezul Michel Barnier un
adversar de luat în seamã, mai ales cã An-

gela Merkel (CDU/CSU) optase pentru patronul FMI, franþuzoaica Christine Lagarde. O altã observaþie, sau mai de grabã un
alt detaliu: dupã scrutinul din 2009, popularii europeni (PPE) au avut un ascendent
de 80 de locuri în faþa social-democraþilor
în Parlamentul European. Ori, de repartizarea celor 751 de mandate în Hemiciclu
va depinde ºi alegerea preºedintelui Comisiei Europene. Se anticipeazã cã Martin
Schulz ar putea avea nevoie ºi de voturile
Verzilor ºi liberalilor pentru a se impune.
Ce se va petrece la nivelul celorlalte instituþii europene, inclusiv Executivul european, depinde, dacã nu covârºitor – fiindcã avem în vederea ºi opþiunea ºefilor de
stat ºi de guvern în desemnarea comisarilor europeni ºi chiar a preºedintelui Consiliului European – tot de deznodãmântul alegerilor din 25 mai a.c.. Marea confruntare
dintre câmpurile politice ale celor doi prota-

goniºti, apropiaþi Angelei Merkel, este de fapt
una între doi... francofili. Martin Schulz,
fotbalist în tinereþe, ºi-a abandonat studiile,
cu o viaþã dezordonatã, deschizându-ºi un
magazin de cãrþi la Wurselen, oraº în care
va deveni primar în 1987. Autodidact, dotat
cu o memorie prodigioasã, îndrãgostit de
Franþa, el este capabil sã descrie geografia
locuinþelor tuturor scriitorilor din Paris, stradã cu stradã, numãr cu numãr. Jean Claude
Juncker, victimã a unui accident rutier în
tinereþe, va sta multã vreme în convalescenþã în 1989, pentru ca dupã acest rendezvous ratat cu moartea sã probeze, în anii
urmãtori, o vitalitate care a stârnit admiraþia
altor ºefi de guverne. Sunt destule alte argumente, pe care le vom dezvolta în perioada urmãtoare, ce fac din alegerile europene
naþionale un test de fidelitate faþã de UE, dar
ºi o dovadã de maturitate democraticã a
noastrã, a fiecãruia în parte.

O mie de doljeni au ajuns
la Urgenþã în zilele de Paºte
Aproape 1.000 de doljeni au avut nevoie de îngrijiri
medicale dupã ce au mâncat ºi au bãut prea mult în
zilele de Paºte. Din noaptea de Înviere ºi pânã ieri, în
Urgenþa Spitalului Judeþean din Craiova medicii au
lucrat continuu îngrijind pacienþi care au cãzut victime ale exceselor alimentare sau bahice.
S-a pãstrat, aºadar, tradiþia anilor din urmã ca, de sãrbãtori, mesele bogate, stropite din plin cu alcool, sã aglomereze pânã la refuz
camerele de gardã ale spitalelor.
Nici de data aceasta nu s-a fãcut
excepþie de la regulã ºi, în zilele de
Paºte – drobul, ouãle roºii, friptura de miel, dar mai ales alcoolul
consumat fãrã mãsurã le-au dat
bãtãi de cap gurmanzilor. Desigur,
din peisaj nu au lipsit nici pacienþii
transportaþi la spital în urma unor

agresiuni ce s-au petrecut, în mare
parte, pe fondul consumului de alcool. Din fericire, spre deosebire
de anii trecuþi, procentul de urgenþe majore a fost sub 25%, în spital
fiind internaþi 150 de pacienþi.
În plus, aºa cum era de aºteptat, consumul exagerat de alcool a
provocat evenimente neplãcute, din
meniul zilelor de sãrbãtoare fiind
nelipsite agresiunile. Mai mulþi doljeni au ajuns în departamentul traumatologie al Urgenþei, dupã ce au

cãzut victime ale unor
altercaþii sau au suferit
accidente casnice.
Au fost ºi câteva
cazuri care au avut
nevoie sã fie transportate de urgenþã pe calea aerului. ªase pacienþi au fost transferaþi între spitale cu ajutorul elicopterului
SMURD, fie de la Caracal spre Craiova, fie
din Bãnie cãtre unitãþile sanitare din Bucureºti.

Excesele
alimentare, din nou
pe primul loc
O categorie aparte au reprezentat-o craiovenii care s-au prezentat la Urgenþã cu afecþiuni digestive dupã ce au exagerat cu bucatele tradiþionale. Cap de afiº au fost
ºi de aceastã datã colicile biliare,
indigestiile ºi pancreatitele. „În general au ajuns la noi pacienþi cu
tulburãri digestive care au abuzat
de mâncare ºi alcool. Au fost ºi
destul de multe persoane tratate la
traumatologie în urma unor accidente ºi agresiuni”, a declarat dr.
Cristina Geormãneanu, purtãtor de
cuvânt al Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã din Craiova.
Bolnavii cronic au avut însã cel
mai mult de suferit. Medicii de la

Urgenþa Spitalului Judeþean din
Craiova s-au confruntat ºi anul
acesta, în zilele de sãrbãtoare, cu
un aflux de pacienþi care figurau
deja cu diferite boli. Masa de Paºte le-a pus probleme în condiþiile
în care ar fi trebuit sã þinã cont de
regimul alimentar. Au ignorat însã
tratamentul prescris de medici ºi
au dat medicamentele ºi restricþiile de orice fel pe meniul de sãrbãtoare. Iar ospãþul nu a fost tocmai uºor de digerat. Tentaþi de
mesele îmbelºugate, unii dintre ei
nu ºi-au luat tratamentul la timp
sau, ºi mai grav, au renunþat complet la el. Urmarea fireascã a acestui fapt, dar ºi a consumului excesiv de preparate culinare specifice sãrbãtorilor pascale, foarte
mulþi pacienþi, fie cu suferinþe digestive, fie cu suferinþe cardiovasculare ºi-au petrecut sãrbãtorile pe
patul de spital.

15 nou-nãscuþi ºi o
solicitare de
abandon
În prima zi de Paºte s-au nãscut 15 copii: zece fetiþe ºi cinci
bãieþi. Din pãcate, în unul dintre
cazuri, mama ºi-a exprimat dorinþa de a abandona copilul motivând cã nu are suficiente resurse financiare sã-l creascã.
„Doamna mai are douã antecedente de abandon. Femeia a nãscut ºi a declarat cã vrea sã abandoneze copilul. Probabil fiind ºi
zilele de Paºte s-a mai gândit ºi
deocamdatã se aflã în spital lângã copil. A fost deja anunþatã
Protecþia Copilului ºi Poliþia”, a
mai spus purtãtorul de cuvânt al
Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã din Craiova.
RADU ILICEANU
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Cosmonautul
Cosmonautul Dumitru
Dumitru Prunariu,
Prunariu, oaspetele
oaspetele
de
de onoare
onoare al
al „European
„European Space
Space Expo”
Expo”
Ieri, timp de câteva ore, craiovenii lau avut în mijlocul lor pe cosmonautul
român Dumitru-Dorin Prunariu, care a
fost oaspetele expoziþiei organizatã de
Comisia Europeanã „European Space
Expo”, la Craiova, în aceste zile. Expoziþia a fost deschisã sãptãmâna trecutã,
în prezenþa oficialitãþilor ºi a europar-

lamentarul Marian Jean Marinescu. Cei
care încã nu au trecut pragul acestei expoziþii pot sã o facã ºi în zilele urmãtoare, expoziþia fiind deschisã pânã duminicã, 27 aprilie, ora 22.00. „European
Space Expo” a fost prezentatã în 18 oraºe europene, Craiova fiind cel de-al 19lea oraº.

atunci când eram copil visam sã
devin cosmonaut, Jules Verne ne
îndemna sã cãlcãm pe lunã, Tintin
pleca în spaþiu. Am fost unul dintre moºtenitorii acestei imaginaþii
dezvoltate. Cosmonautica îmbracã însã un aspect mult mai vast,
cu multe conotaþii care s-au transpus în practicã prin zborurile omului în spaþiu. Experienþa pe care am
trãit-o eu nu a mai trãit-o nimeni
din România ºi mã simt dator sã
vã împãrtãºesc din ea”, a precizat
cosmonautul român.

Întrebãri de la elevii
craioveni
Este o expoziþie itinerantã despre spaþiul cosmic, care prezintã
modul în care activitãþile ºi aplicaþiile din spaþiu au un impact direct
asupra vieþii de zi cu zi a cetãþenilor este gratuitã, iar în timpul zilei
se fac ºi prezentãri extrem de interesante de 15 minute, urmate de
întrebãri ºi rãspunsuri. Intrarea
este gratuitã, iar pânã acum au vizitat expoziþia peste o mie de craioveni. În jur de 30.000 de aplicaþii se bazeazã pe tehnologia spaþialã ºi pot ajuta la optimizarea transportului, creºterea eficienþei în industria agriculturii ºi pescuitului,
precum ºi la protecþia mediului înconjurãtor ºi la îmbunãtãþirea securitãþii. Vizitatori pot vedea, atinge ºi încerca o gamã largã de tehnologii ºi servicii inovatoare pe care
le oferã spaþiul cosmic. Cu ajutorul unor prezentãri interactive, educative ºi de divertisment, expoziþia va evidenþia multe dintre bene-

ficiile investiþiilor în spaþiu.

„Când eram copil
visam sã devin
cosmonaut”
În programul expoziþiei de ieri,
la rubrica evenimente speciale, a
figurat o întâlnire cu Dumitru Prunariu, a cãrui prezenþã a suscitat
interesul a câtorva sute de craioveni, cei mai mulþi elevi de gimnaziu, care s-au arãtat extrem de interesaþi de univers, de cãlãtoriile în
spaþiul cosmic, de experienþa trãitã
de cosmonautul român, dar ºi de
viitorul cosmonauticii în România
ºi în Europa. Dumitru Prunariu sa arãtat foarte deschis ºi a captat
imediat atenþia celor mici, care au
prins curaj ºi au început sã-l întrebe pe cosmonautul român despre toate curiozitãþile pe care leau adunat de-a lungul acestor ani.
„Trebuie sã mãrturisesc cã

Zeci de tineri de la diverse ºcoli
din Craiova au venit, ieri, însoþiþi
de învãþãtori sau de profesorii de
Fizicã la întâlnirea cu Dumitru Prunariu. Întrebãrile tinerilor au venit
din toate direcþiile. Andrei este un
micuþ din clasa a IV-a care a vrut
mereu sã afle cum îºi dãdea seama cosmonautul român când era
noapte ºi când era zi, în spaþiul
cosmic. Oaspetele a catalogat întrebarea elevului ca fiind una foarte bunã ºi a încercat sã-i explice
astfel încât micuþul sã înþeleagã cât
mai bine cum era viaþa în Cosmos.
Dar întrebãrile elevilor au fost ºi
ele din ce în ce mai interesante.
Alexandru a vrut sã ºtie dacã în
spaþiu cosmic existã toalete, întrebare care i-a adus zâmbetul pe buze
cosmonautului, dar cu diplomaþia
de care a dat dovadã, Dumitru Prunariu i-a explicat elevului cã acolo
sunt toalete speciale, din materiale
speciale. „Cine are curiozitãþi în-

semnã cã este preocupat”, a spus
cosmonautul Prunariu în faþa elevilor deciºi sã se facã cosmonauþi.

„Teoria existenþei
vieþii extraterestre”
Un alt elev, ceva mai mare, a
vrut sã ºtie cum e când te întorci dintr-o astfel de cãlãtorie în
spaþiu. Ce se întâmplã cu corpul
tãu, cu picioarele tale, cu starea
ta psihicã. „Când ajungi în spaþiu simþi o stare de euforie dupã
care treci în imponderabilitate ºi
simþi cã nu mai ai cap. Reacþia
normalã este sã pui mâna sã îi
simþi greutatea. Dupã aceea simþi
altceva, când te întorci pe Pãmânt. Te dor picioarele ºi trebu-

ie sã faci mult sport, sã faci miºcarea mult timp dupã ce te-ai întors din aceastã experienþã”, a
subliniat cosmonautul român.
Pe elevii craioveni, Dumitru Prunariu i-a fascinat ieri, mai ales când
le-a vorbit de teoria existenþei vieþii extraterestre. S-a fãcut o mare
liniºte în salã. Subiectul a fost extrem de bine receptat, tinerii studiind materiale vizând aceastã ipotezã. „Problema vieþii extraterestre cred cã este un adevãr cuprinzãtor. Noi nu suntem centrul universului, sunt teorii care spun cã
viaþã existã oriunde s-au gãsit condiþii favorabile”, a încercat sã aducã mai multe argumente cosmonautul Dumitru Prunariu.

Programul de astãzi, joi, 24 aprilie, la „European Space Expo”:
Ora 15.30: O aplicaþie web pentru fermieri, prezentatã de Alexandru
Badea – Agenþia Spaþialã Românã;
Ora 16.30: Copernicus în viaþa de zi cu zi, prezentatã de Nicolae Mitu
– Comisia Europeanã;
Ora 17.30: O parabolã : Micul prinþ ( Antonie de Saint Exupery) ºi
Programul Spaþial European, prezentate de Sorin Nicola – CS România;
Ora 18.30: Aplicaþii de zi cu zi ale Galileo ºi GNSS, prezentatã de
Marius Stanciu-Manolescu – GMV România.
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BLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Shakespeare-Craiova sau Lumea ca Teatru

Cine ar fi crezut, cu douã decenii în
urmã, cã tentativa lui Emil Boroghinã – pe
atunci director al Naþionalului craiovean
ºi pãtimaº admirator ºi suporter al novatorului regizor Silviu Purcãrete – de a a-l
aclimatiza pe Shakespeare la Craiova va
avea un parcurs atât de lung ºi de glorios?
Pãstrez ºi acum în memorie controversele, disputele, multe dintre ele rezistenþe
marca atâtor cârcotaºi ai locului ce-au însoþit actul ambiþios ºi temerar al actualului director al Festivalului care poartã numele „marelui Will”: n-au lipsit, în temeiul
proastei tradiþii a unui oraº de a-ºi ignora,
propriile valori, multe de faimã mondialã.
ªi, iatã, Festivalul care a cartografiat
Craiova în geografia unei Lumi care, vorba poetului, trebuia sã poarte ºi numele lui
William Shakespeare, a ajuns, cumva neverosimil dar cu atât mai mult demn de un
record, la cea de-a IX-a ediþie a sa. O ediþie, inspirat titratã „Shakespeare al tuturor” – pecete axiomaticã pentru geniul

creator uman ce se întruchipeazã din când
în când în identitatea câte unui creator
demiurgic al unei lumi concurenþiale existenþei lumeºti istoricizate – cu atât mai
orgolioasã, pentru noi, cu cât Primãria ºi
Consiliul ei Local ºi-au asumat, întâia oarã,
un rol de co-partener activ ºi generos.
Timp de unsprezece zile, scena Naþionalului ce poartã, ca într-un insolit pariu
al destinului, numele unui autodeclarat „vãr
al lui Shakespeare, Marin Sorescu, vor deveni, într-o competiþie cu multipli câºtigãtori (teatrul ca instituþie, actori ºi regizori din cele mai diferite colþuri ale Terrei
ºi, înainte de toate, publicul craiovean, unul
pe care, sunt absolut convins, festivalul la transformat, conferindu-i un statut la fel
de universal), din nou, Scena Lumii, la înãlþimea faimoasei formule shakespeariene a
Lumii ca scenã, ca Teatru.
În fond, ce reprezintã astfel de întâmplãri precum festivalul craiovean – acum
ºi bucureºtean – dacã nu promisiunea

unei speranþe de bucurie cu care geniul
creator omenesc ne-a îndestulat cu asupra de mãsurã? ªi pe care n-am prea ºtiut
– ori n-am ºtiut totdeauna – sã ne-o apropriem, s-o luãm, în posesie ca pe unul
din rarele peceþi înscrise în destinul nostru pe acest Pãmânt.
Shakespeare – cred – ne-a lãsat, tuturor, o moºtenire uriaºã, ce se constituie,
dupã patru secole, într-o pavãzã solidã,
misterioasã, da, ºi miraculoasã, da, cãreia
suntem chemaþi sã-i dãm creditul pe mãsura debitului nepreþuit cu care ne-a îndatorat. El, ca ºi Dante, ca ºi Goethe, ca
Dostoievski, ca Eminescu, n-are… moºtenitori; nici urmaºi. Cel mult imitatori,
victime, la urma urmei, frumoase ale seducþiei pe care opera sa – a lor – a operato în fiecare din ei, în fiecare din noi. Ca
Dante, ca Eminescu, ca Sorescu, ca de
curând urcatul spre alte ceruri Marquez,
ori ca Brâncuºi demiurgul de zboruri cosmice ºi de cãi ale Vieþii cãlãtoare ºi totuºi

statornicã, Shakespeare e tutelar, analistul ºi modelatorul întinsei game de trãiri
omeneºti.
Este englez, dar deopotrivã asiatic, european, slav, arab ºi tot ceea ce se mai
gãseºte pe o planetã ale cãrei limite, deacum surclasate, rãmân conservate în
opera sa ca într-un scrin de o dimensiune
cartograficã egalã cu Istoria ei, cea exterioarã, ca ºi, mai ales, cea a intimitãþii individului uman prins în jocul – „teatral” –
al mãºtilor cu care se luptã, într-o confruntare liminarã.
ªi-ar mai fi ceva: Piaþa Shakespeare în
plin centrul Craiovei, în ciuda unor reticenþe într-un fel simandicoase, devine, deacum, încã un argument al intrãrii noastre
în universalitatea din care, de fapt, n-am
lipsit dar nu prea am cutezat sã ne recunoaºtem. Un atestat al unei noi ordonãri
pe harta culturii din toate veacurile, careau fost ºi care, cu siguranþã, vor mai fi
încã.

La Poiana Mare,

Cod portocaliu
de inundaþii pe Jiu Altar de rugãciune închinat pãrintelui
Reprezentanþii Administraþiei Naþionale „Apele Române” au emis,
ieri, o nouã atenþionare de inundaþii ce vizeazã mai multe cursuri de apã.
Pe Jiu, în zona Rãcari, a fost instituit cod portocaliu, în timp ce pe
Desnãþui atenþionarea este de cod galben.
Potrivit autoritãþilor, având în vedere situaþia hidrometeorologicã actualã ºi prognoza
meteorologicã pentru urmãtoarele 24 de ore,
se vor produce creºteri de debite ºi niveluri
pe unele râuri, cu posibile depãºiri ale cotelor de atenþie. Prin urmare, începând de astãzi de la ora 9.00 se instituie cod portocaliu
pe râurile din bazinele hidrografice: Motru
superior ºi afluentul sãu Coºuºtea (judeþele
Mehedinþi ºi Gorj), pe Jiu la Rãcari – sector
îndiguit (judeþul Dolj), Vedea amonte S.H.
Vãleni, Teleorman amonte de S.H. Tãtãrãºtii de Sus, Pârâul Câinelui ºi alþi afluenþi mici
ai râului Vedea (judeþele Olt, Argeº ºi Teleorman) ºi Neajlov amonte Vadu Lat (judeþele
Dâmboviþa ºi Giurgiu).
Totodatã, începând de azi-noapte, de la
ora 2.00, este valabilã o avertizare cod galben pe râurile din bazinele hidrografice Caraº,

Nera, Cerna (judeþul Caraº-Severin), Drincea (judeþul Mehedinþi), Desnãþui (judeþul
Dolj), pe Jiu ºi pe afluenþii sãi (judeþele Hunedoara, Mehedinþi, Gorj ºi Dolj), Olteþ ºi
pe unii afluenþi ai Oltului inferior din judeþele
Gorj, Olt, Vâlcea ºi Dolj, pe Cãlmãþui (judeþul Teleorman), pe Vedea ºi pe afluenþii sãi
din judeþele Olt, Teleorman ºi Argeº, pe râurile din bazinele superioare ale Argeºului ºi
Dâmboviþei (judeþele Argeº ºi Dâmboviþa),
pe Neajlov, Sabar (judeþele Argeº, Dâmboviþa ºi Giurgiu), pe Ialomiþa, Prahova ºi unii
afluenþi (judeþele Dâmboviþa, Prahova ºi Ialomiþa).
Potrivit avertizãrii hidrologice, aceste fenomene se pot produce ºi pe afluenþi de grad
inferior ai acestor râuri ºi pe cursurile de
apã necadastrate.
RADU ILICEANU

Arsenie Boca ºi Sf. Nectarie

În urmã cu trei sãptãmâni, la Biserica cu
hramul “Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil” din centrul comunei Poiana Mare, la
cererea credincioºilor, au început lucrãrile
la ridicarea unui loc de rugãciune întru pomenirea Pãrintelui Arsenie Boca ºi Sf. Nectarie – vindecãtorul de cancer. În acest sens,
cei doi preoþi din cadrul bisericii, respectiv
Vasilicã Marinaº ºi Cristian Rudãreanu, ajutaþi de inimosul primar al localitãþii Poiana
Mare, Marin Vintilã, dar ºi de o serie de credincioºi devotaþi ai parohiei (familile Marin
ºi Georgeta Iancu; Jean ºi Nicoliþa Constantinescu; Iulian ºi Nela Drinceanu), au început, în mod efectiv, lucrãrile la acest frumos edificiu spiritual. Construcþia de lângã
izvor va fi asemenea unui altar de rugãciune, unde în permanenþã va arde o candela,
lângã icoana Maicii Domnului – cea fãcãtoare de minuni.

Icoane pictate în culori de apã
Cele trei icoane din interiorul lãcaºului de
rugãciune (Maica Domnului, Sf. Nectarie ºi
Arsenie Boca) au fost pictate în culori de
apã, acrilice, în stilul vechilor icoane româneºti, de tânãra artistã Smarandache Dorina
Cristina – absolventã a Universitãþii de Arte
ºi Design din Cluj-Napoca. «Este un altar de

rugaciune închinat pãrintelui Arsenie Boca ºi pãrintelui Nectarie. Pentru a întãri ºi mai mult prezenþa
divinã în cadrul bisericii, a
fost amplasatã ºi o cruce
din lemn de patru metri
reprezentând semnul biruinþei, altarul creºtinilor,
locul de jertfã al Domnului
Iisus Hristos. Credincioºii
au simþit deja puterea lui
Dumnezeu începând sã
vinã în numãr mult mai
mare la bisericã, aºteptând
cu credinþã ºi pioºenie sfinþirea izvorului ºi a crucii
care va avea loc pe data de 25 aprilie 2014,
în prima zi de vineri de dupã Sfintele Sãrbãtori de Paºte, când se prãznuieºte “Izvorul
Tamaduirii”, sãrbãtoare închinatã Maicii
Domnului – cea Nãscãtoare de Dumnezeu»,
a precizat pãrintele Cristian Rudãreanu.
MARGA BULUGEAN
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Evaluãri în premierã pentru elevii din clasele
a II-a, a IV-a ºi a VI-a
În perioada 6-29 mai, elevii din
clasele a II-a, a IV-a ºi a VI-a vor
fi evaluaþi la mai multe discipline, în cadrul unui proiect-pilot al
Ministerului Educaþiei, care vrea
astfel un diagnostic al învãþãmânLa clasa a II-a, testele conþin
douã secþiuni: prima vizeazã competenþele de receptare-producere a
mesajelor, în vreme ce a doua abordeazã competenþe de Matematicã.
Rezultatele obþinute la evaluarea competenþelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de
învãþare, consemnarea lor în portofoliul educaþional al elevului, respectiv informarea pãrinþilor sau tutorilor legali asupra stadiului formãrii ºi
dezvoltãrii competenþelor evaluate.
Evaluarea elevilor la finalul clasei a
IV-a va include urmãtoarele discipline: Limba românã, limba maternã,

tului primar, dar ºi pentru elaborarea, acolo unde este cazul, a
unor planuri de învãþare individualizate ori reorientarea cãtre
un anume liceu, în funcþie de performanþe.

pentru elevii care studiazã în limbile
minoritãþilor naþionale ºi Matematicã. Evaluarea nu se finalizeazã printro notã sau printr-un calificativ sumativ.
Rezultatele evaluãrii fiecãrui test
contribuie la realizarea unui scor mediu naþional al performanþelor elevilor pe competenþele fundamentale ºi
sunt utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii ºi cercetãri de diagnozã a sistemului de învãþãmânt
primar. Evaluarea elevilor la finalul
clasei a VI-a are ca scop optimizarea învãþãrii, elaborarea, acolo unde
este cazul, a planurilor individualizate de învãþare ºi preorientarea ºcola-

rã cãtre un anumit tip
de liceu. Testele conþin douã secþiuni corespunzãtoare probelor transdisciplinare
evaluate: limbã ºi comunicare, respectiv
matematicã ºi ºtiinþe.

Sesiune specialã de bacalaureat
pentru olimpici
Tot în luna mai, în perioada 1730, elevii din clasele a XII-a ºi, respectiv, a XIII-a care fac parte din loturile naþionale de pregãtire pentru
competiþiile internaþionale sau care
participã la olimpiade internaþionale în

2014 vor susþine bacalaureatul într-o
sesiune specialã. Examenele la Limba românã ºi Matematicã de la evaluarea naþionalã pentru elevii clasei a
VIII-a vor avea loc între 23 ºi 25 iunie.
Ca o noutate pentru acest an ºcolar, la
admiterea în liceu, ponderea mediei de
la evaluarea naþionalã creºte la 75%,
faþã de 50% cât a fost pânã acum, iar
media notelor din ciclul gimnazial sca-

de cu 25%. Probele din prima sesiune
a examenului de bacalaureat vor fi susþinute de absolvenþii claselor a XII-a în
perioada 10 iunie – 7 iulie. Cursurile pentru elevii care terminã liceul anul acesta
se încheie în 30 mai, iar pentru cei din
clasa a VIII-a, în 13 iunie. Elevii din
celelalte clase vor intra în vacanþa de
varã în 21 iunie, iar anul ºcolar 20142015 va începe în 15 septembrie.

Tabere gratuite în Anglia, Oxford ºi Londra
Peste 3.000 elevi cu vârste între 10-17
ani, din întreaga þarã, s-au înscris deja în
prima etapã a concursului „Mirunette
Language Competition”, iar 1.333 dintre
aceºtia s-au calificat deja în etapa a II-a.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Toþi elevii admiºi trebuie sã
rezolve un test de limba englezã ºi sã realizeze un eseu în limba englezã pornind de la un citat ce invitã la descoperirea talentelor reale: “Everybody is a
genius. But if you judge a fish
by its ability to climb a tree, it
will live its whole life believing
that it is stupid” (Albert Einstein). A II-a etapã este ºi cea
mai importantã a concursului

„Mirunette Language Competition”, iar elevii cei
mai buni îºi pot
demonstra cunoºtinþele de limba
englezã ºi îºi pot pune în valoare creativitatea ºi talentul literar.
Testul ºi eseul trebuie înscrise pe site-ul organizatorului
„Mirunette Internaþional Educa-

tion” pânã în datã de 11 mai
2014. Lucrãrile vor fi analizate
de o comisie de profesori de
limba englezã ºi reprezentanþii
„Mirunette Internaþional Education”, urmând ca 40 de elevi cu

cele mai bune rezultate sã fie selectaþi pentru proba de interviu,
„proba de foc” a concursului naþional de
limba englezã. Pe lângã cele douã tabere de
douã sãptãmâni în Anglia, la Oxford ºi Londra, finaliºtii concursului mai pot câºtiga
numeroase premii
atractive.
Concursul „Mirunette Language Competion” îºi propune sã deschidã orizontul elevilor romani
spre programe universitare de
elitã, sã descopere ºi sã premieze tinere talente ºi sã asigure dezvoltarea competenþelor

de comunicare în limba englezã, „limba globalã”. “O tabãrã
educaþionalã internaþionalã presupune programe de studiu elaborate, cursuri interactive de
limba englezã în clase multinaþionale, interacþiunea directã cu
vorbitori nativi, dar ºi oportunitatea de a explora o nouã culturã ºi istorie fascinantã, reprezentând o experienþã memorabilã pentru copii. În taberele
educaþionale, elevii urmeazã
cursuri de limba englezã cu
program standard, intensiv sau
cu tematici speciale, în centre
academice renumite din Marea
Britanie, punând primele baze
ale unei viitoare cariere de succes”, au precizat organizatorii
concursului.

Ediþia a IV-a a concursului naþional pentru elevi Ministerul Educaþiei a lansat licitaþia
cu deficienþi de auz se desfãºoarã la Craiova de manuale pentru clasele a I-a ºi a II-a
În perioada 23-16 aprilie
a.c. în Bãnie are loc cea de-a
IV-a ediþie a Concursului naþional pentru elevi cu deficienþe de auz, organizat de
cãtre Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj în parteneriat
cu ªcoala Gimnazialã Specialã „Sf. Vasile” din Craiova.
Înscris în Calendarul Concursurilor Naþionale ªcolare finanþate de MEN pentru anul ºcolar
2013-2014 nr. 24334 /
8.01.2014 poziþia nr. 31, concursul este structurat pe patru
discipline, precum: Limba ºi literatura românã, Matematicã,
Educaþie Plasticã ºi Tehnologia
Informaþiilor ºi Comunicaþiilor

(TIC). “Scopul final al acestui
tip de concurs este dezvoltarea
unui sistem educaþional diferen-

þiat centrat pe copii cu nevoi
speciale, utilizarea de strategii de
instruire diferenþiatã, metode ºi
tehnici de practicã educaþionalã”, a precizat Florentina Bãlaºa,
directorul ªcolii Gimnaziale Speciale “Sf. Vasile”.
În cursul anului ºcolar trecut,
elevii ªcolii Gimnaziale Speciale
“Sf. Vasile” din Craiova s-au
„bãtut” cu aproape 90 de copii
de la 14 ºcoli speciale din þarã,
ºi au reuºit sã urce pe podium.
Este vorba de: Eugenia Cîrsti
(premiul I la Matematicã), Bãcãnaºu Claudia Cecilia (Premiul
al III-lea la Tehnologia informaþiei ºi a comunicaþiilor), Andrei
Constantin (Menþiune la Tehnologia informaþiei ºi a comunicaþiilor) ºi Andreea Vãdeanu (menþiune la Educaþie Plasticã).

Ministerul Educaþiei a lansat, în
Sistemul Electronic de Achiziþii Publice, licitaþia pentru manuale destinate claselor I ºi a II-a, a anunþat
ministrul de resort, Remus Pricopie, precizând cã ultima licitaþie a
fost iniþiatã în 2006, iar în sistem
sunt încã folosite ºi manuale aprobate în 1991. “Avem, din pãcate, în

sistem manuale aprobate ºi în 1991.
Ultima licitaþie a fost în 2006. De
data aceasta începem cu clasele I
ºi a II-a. E prima datã când facem
licitaþia dupã Ordonanþa 34/2006
(privind achiziþiile publice – n.r.) ºi
licitaþie europeanã, deci se respectã
standardele europene”, a spus ministrul Educaþiei, Remus Pricopie.

joi, 24 aprilie 2014
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susţine Craiova -

Capitală Culturală Europeană 2021

Pagină realizată
de MAGDA BRATU

Gong
Gong inaugural
inaugural al
al Festivalului
Festivalului
Internaţional
Internaţional „Shakespeare”
„Shakespeare”
Debut inedit, aseară, al celei de-a IXa e diţii a Fes tivalului Inte rnaţional
„Shakespeare” de la Craiova: scena sa mutat în aer liber, pe esplanada Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, unde
s-a jucat spectacolul inaugural „Mult
zgomot pentru nimic” al celebrului Teatru Shakespeare’s Globe din Londra.
Deşi vremea instabilă le-a dat ceva emoţii organizatorilor, evenimentul a atras
câteva sute de craioveni, care, în ciuda
stropilor de ploaie, s-au bucurat de reprezentaţie. „Bine aţi venit în Craiova,
care până pe data de 4 mai devine capitala mondială a teatrului!”, s-a adresat

invitaţilor Lia Olguţa Vasilescu, primarul subliniind importanţa acestei manifes tări teatrale în competiţia în care
Craiova este înscrisă pentru dobândirea
titlului de Capitală Culturală Europeană
în 2021. Tradiţia continuării festivalului
a fost salutată de directorul fondator Emil
Boroghină, de managerul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, Mircea Cornişteanu, şi de preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea. Craiovenii sunt
aşteptaţi, în următoarele aproape două
săptămâni, şi la alte spectacole de referinţă susţinute de artişti de pe trei continente – Europa, Asia şi Africa.
ganizatoare a festivalului. „Veţi vedea
o componentă foarte puternică britanică la această ediţie aniversară – era
firesc, împlinindu-se 450 de ani de la
naşterea lui William Shakespeare”, a
adăugat Boroghină.
Festivalul Internaţional „Shakespeare” se va desfăşura până pe data
de 4 mai şi va cuprinde reprezentaţii atât în Craiova (sălile Teatrului
Naţional „Marin Sorescu”, Opera
Română, Teatrul „Colibri”, Filarmonica „Oltenia”), în Portul Cultural
Cetate şi la Domeniul Coroanei Segarcea, cât şi la Bucureşti, Caracal,
Râmnicu Vâlcea şi Târgu Jiu. 15
trupe de referinţă de pe trei continente (Europa, Asia şi Africa), 15
spectacole memorabile, sute de decoruri şi costume, filme, expoziţii,
lansări de carte, concerte renascen-

«Această ediţie se deosebeşte de
celelalte prin faptul că este una… mai
pentru toată lumea! Este o ediţie destinsă, din cauza asta începem în aer
liber, într-o tradiţie care începe să se
încetăţenească în Craiova de o vreme încoace. Având în vedere şi interesul pe care îl manifestăm cu toţii
la iniţiativa Primăriei şi a primăriţei
ca oraşul nostru să devină Capitală
Culturală Europeană în 2021, arta
coboară în stradă. Iată că şi Teatrul
Naţional îşi inaugurează cea mai importantă manifestare în stradă», a
declarat, aseară, la deschiderea oficială a celei de-a IX-a ediţii a Festivalului Internaţional „Shakespeare”,
Mircea Cornişteanu, managerul
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”.
Primarul Lia Olguţa Vasilescu
s-a declarat onorată să prefaţeze cu
cuvântul său acest eveniment «întro zi specială, când se împlinesc 450
de ani de la naşterea marelui dramaturg şi în singura Piaţă intitulată
„William Shakespeare” din România». Edilul şi municipalitatea craioveană au primit toate mulţumirile
directorului fondator al festivalului,
Emil Boroghină, pentru susţinerea
financiară acordată, în condiţiile în
care, din cauza schimbărilor succesive la conducerea sa, Ministerul
Culturii nu a acordat nici un leu pentru organizarea acestui eveniment.
«Mulţumesc doamnei primar Lia
Olguţa Vasilescu. Fără o angajare totală şi necondiţionată a domniei sale,
a Consiliului Local Municipal Craiova, precum şi a Consiliului Judeţean
Dolj, această ediţie nu ar fi avut loc şi

Shakespeare’s Globe a
devenit una dintre cele mai
populare destinaţii de vizită din
Marea Britanie, în inima
metropolei londoneze, jucând,
încă de la începuturi, fără
sprijin financiar guvernamental.
Sub conducerea directorului
artistic Dominic Dromgoole,
stagiunea teatrului durează din
aprilie până în octombrie.
Menirea trupei este şi educativă, actorii împărtăşind diferite
abordări ale operelor lui
Shakespeare celor peste
100.000 studenţi din Marea
Britanie. Stilul decorurilor din
spectacolele teatrului se inspiră
din perioada iacobină, folosind
desene şi descriere ca bază
pentru design şi iluminat pe
bază de lumânări.
am fi vorbit despre Festivalul Internaţional „Shakespeare” de la Craiova
la timpul trecut. Le mulţumesc fiindcă au avut încrede în echipa Teatrului Naţional din Craiova, care din 1994
s-a angajat în această bătălie de a
transforma oraşul nostru într-o capitală teatrală a Europei şi poate şi a lumii şi a ridica Festivalul „Shakespeare” la cel mai înalt nivel», a declarat
Emil Boroghină, totodată preşedinte al Fundaţiei „Shakespeare” şi fost
director al Naţionalului craiovean în
perioada 1988-2000. Mulţumirile sale
s-au îndreptat şi către echipa TNC,
ca şi către alţi colaboratori, între care
Nigel Townson, director al British
Council România – instituţie co-or-

tiste şi 10 mari regizori – astfel se
poate rezuma această a IX-a ediţie.
Săptămâna aceasta, craiovenii
sunt invitaţi să vadă, între altele,
spectacolele Teatrului Naţional din
Budapesta („Cum vă place”, regia
Silviu Purcărete), „A.M. Production”
din Africa de Sud („Richard III”,
regia Fred Abrahamse), Teatrului
Naţional din Beijing, China („Richard
III”, regia Wang Xiaoying), Teatrului „Vaghtangov” din Moscova („Măsură pentru măsură”, regia Yuri Butusov) şi companiei „Propeller” din
Marea Britanie („Comedia erorilor”,
regia Edward Hall). Potrivit organizatorilor, toate spectacolele vor fi
subtitrate în limba română.

Lia Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova: «Este o
perioadă în care oraşul nostru este angrenat într-o importantă competiţie pentru dobândirea titlului de Capitală Cultural Europeană. Ce ar
însemna cultura europeană fără olteanul Eugen Ionescu sau fără gorjeanul Brâncuşi, fără Arghezi, fără Sorescu, fără Păunescu sau fără
Tudor Gheorghe? Probabil că ar fi la fel de săracă precum fără Shakespeare, pe care îl omagiem într-un festival vechi, dar, totodată, nou.
Pentru că anul acesta marile trupe internaţionale nu mai joacă doar în
faţa publicului cunoscător, ci joacă în pieţe şi chiar în alte localităţi,
pentru că festivalul din Craiova s-a extins în toată zona Olteniei care
susţine oraşul pentru a deveni Capitală Culturală Europeană».

Programul zilei de astăzi:
 Ora 11.00, Aula „Buia” a Universităţii din Craiova: „Shakespeare povestit copiilor de oameni mari” – film realizat de Studioul TVR
Craiova (regia: Bogdan Cristian Drăgan) prezentat în cadrul programului
educativ-formativ coordonat de Irina Ionescu.
 Ora 16. 00, Piaţa „William Shake spe are”: „Mult zgomot
pentru nimic” – s pectacol prezentat de Teatrul Globe din Londra,
Marea Britanie (regia: Max Webster). În c az de vreme nefavorabilă, s pec tac olul va avea loc în
foaierul Teatrului Naţional „Marin
Sores cu”.
 Ora 19 00, foaie rul Teatrului Naţional , ,Marin Sores cu”:
Vernisajul expoziţiei de artă fotografică «F estiv alul Internaţional
„Shakespeare”» realizată de Sorin Radu şi Maria Ştefănescu ş i al
expoziţiei de cos tume elis abetane
realizată de s tudenţii Departamentului de Scenografie de Teatru de
la Universitatea Naţională de Artă
Teatrală ş i Cinematografic ă Buc ureşti (coordonator: prof. univ. Ştefania Cenean).
 Ora 20.00 , Teatrul Naţional
Craiova, Sala ,, Amza Pe llea”:
„Cum vă place” – spectacol prezentat de Teatrul Naţional din Budapesta, Ungaria (regia: Silviu Purcărete).
Biletele şi abonamentele pentru
spectacolele din Craiova pot fi achiziţionate de la Agenţia Teatrului Naţional
„Marin Sorescu” (tel. 0251.413.677), dar
şi online , de pe www.eventim.ro,
www.tncms.ro. Preţurile biletelor variază
între 20 şi 50 lei/spectacol, iar cele ale
abonamentelor, între 80 şi 280 lei.re”
Biletele pentru spectacolele programate la Opera Română Craiova
– pentru cel de sâmbătă, 26 aprilie,
ora 19.00, „Măsură pentru măsură”, al Teatrului „Vaghtangov” din
Moscova şi cel de joi, 1 mai, ora 18.00, „Othello”, în regia lui Rareş
Zaharia, pot fi achiziţionate de la Agenţia Teatrului Naţional „Marin
Sorescu”. Biletele pentru reprezentaţiile programate la Filarmonica
„Oltenia”, din data de 2 mai, ora 19.00, şi, respectiv Teatrul „Colibri”, din data de 4 mai, ora 17.00, pot fi achiziţionate de la casele de
bilete ale instituţiilor respective.
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Adio, „Gauloises”: Un alt simbol
francez se risipeºte ca fumul
Cel mai mare fabricant de þigarete din Franþa, Seita, îºi închide porþile ºi se relocheazã în Polonia: 327 de locuri de muncã urmeazã sã fie suprimate, iar „Gauloises”, una dintre bijuteriile identitãþii culturale a Franþei, nu va
mai fi produsã pe teritoriul acestei þãri, noteazã cotidianul belgian
„De Morgen”, preluat de Courrier
International. Abia numit primministru, Manuel Valls s-a ºi lovit
de probleme. Fabrica din Carquefou, de lânã Nantes, produce în
fiecare an circa 12,2 miliarde de
þigarete, însã are de suferit în prezent din cauza diminuãrii consumului. Guvernul francez, care a
adoptat o atitudine „discretã” în
acest caz, se aflã într-o situaþie
complicatã: anii în care s-a investit în prevenþia consumului de tutun ºi-au arãtat roadele. Vânzãrile demoralizante de „Gauloises”
ar fi trebuit, printre altele, sã fie o
veste bunã. Cu toate acestea, guvernul francez pãstreazã tãcerea ºi
aceasta pentru cã relocarea uzinei
constituie de fapt o grea loviturã
la adresa ego-ului francez. Producþia ºi comercializarea acestei
„excepþii franceze” numite „Gauloises” au rãmas multã vreme o
afacere de stat, oarecum ca Academia Francezã, un alt gardian al
gustului francez oficial. Serviciul
de exploatare industrialã a produselor de tutungerie ºi chibrituri
(Seita) este o societate moºtenitã
de la monopolul pe care Colbert la instaurat la sfârºitul secolului al
XVII-lea. Þigaretele „Gauloises”
sunt produse din 1910, ºi pânã în
1995 au fost în mâinile statului.
În 1999, þigaretele devin proprietatea Altadis, rezultatul unei fuziuni între Seita ºi omologul sãu
spaniol Tabacalera. În 2008, grupul a fost cumpãrat de britanicul
Imperial Tobacco. ªi iatã acum un
întreg capitol al istoriei franceze
care este dat la spate, subliniazã
cotidianul belgian. Sartre, Camus,
Baudrillard sau Jim Morisson erau
fumãtori fervenþi de „Gauloises”.

Fondatorul „Facebookului
rusesc”, obligat sã pãrãseascã
þara
Fondatorul VKontakte (VK), Pavel Durov, - reþeaua de socializare favoritã a ruºilor, care-l depãºeºte, în fosta URSS, pe concurentul sãu american Facebook, cu
peste 100 de milioane de utilizatori, a dat asigurãri cã nu intenþioneazã sã revinã în Rusia, dupã o
zi de la acceptarea demisiei sale
de cãtre VK. Motivul este refuzul
lui Durov de a preda FSB (serviciile secrete ruse) date personale
ale organizatorilor grupului Euromaidan (n.r. – protestatarii din
Piaþa Independenþei din Kiev),
care joacã un rol central în miºcarea de contestare proeuropeanã în
Ucraina. „Mi-e teamã cã nu existã cale de întoarcere. Nu dupã ce
am refuzat în mod public sã cooperez cu autoritãþile. Acestea nu mã
pot suporta”, a declarat el pentru
site-ul american TechCrunch, specializat în informaþii despre sectorul tehnologic.
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Rusia va rãspunde dacã interesele
sale sunt afectate în Ucraina
La o sãptãmânã de la semnarea
acordului de la Geneva, ruºii ºi
ucrainenii se acuzã mutual de violarea termenilor acestuia, Kievul
reluând, marþi, operaþiunea „antiteroristã” în estul þãrii. Rusia a
anunþat imediat cã va rãspunde,
dacã interesele sale sunt atacate în
Ucraina, la aceeaºi manierã ca în
Georgia, în 2008, adicã printr-o
intervenþie înarmatã. Acesta este
rãspunsul, via Ministerului Afacerilor Externe, condus de Serghei
Lavrov. Escaladarea tensiunilor
are loc dupã descoperirea, lângã
Sloviansk, a douã cadavre, unul
fiind al responsabilului politic
ucrainean Volodymyr Rybak, consilier municipal la Gorlivka, din
partidul Batkivºitºina. Se spune cã
Rybak a penetrat în clãdirea ocupatã a primãriei pentru a plasa drapelul ucrainean în locul însemnului de „Republica Popularã Doneþk”. De asemenea, Ministerul
Apãrãrii ucrainean a anunþat cã
necunoscuþi au tras asupra unui
avion AN 30 care efectua un zbor
de recunoaºtere deasupra Sloviansk, ºi, deºi lovit, acesta a aterizat fãrã incidente. Declaraþiile de
aceastã facturã au loc în timpul
vizitei diplomatice a vicepreºedintelui american Joe Biden la Kiev,

unde a reafirmat susþinerea SUA
faþã de autoritãþile ucrainene. ªi a
anunþat un plan de ajutor de 50
milioane dolari. În acelaºi timp,
Moscova vorbeºte de intervenþia
forþelor sale militare dacã interesele îi vor fi afectate în estul
Ucrainei, prin relansarea operaþiunii antiteroriste. „Dacã interesele noastre legitime, interesele Rusiei, vor fi atacate direct, cum s-a
întâmplat în Osetia de Sud (teri-

toriu separatist în Georgia), eu nu
vãd o altã manierã, ca rãspuns, în
respectarea dreptului internaþional”, a explicat Serghei Lavrov.
„Un atac contra cetãþenilor ruºi
este un atac contra Rusiei”, a adãugat el. În 2008, Moscova a recunoscut independenþa a douã teritorii separatiste proruse în Georgia, mica þarã din Caucaz, Osetia
de Sud ºi Abhazia. Referindu-se
la vizita vicepreºedintelui american

Joe Biden, Serghei Lavrov a estimat cã nu are nici un motiv sã
creadã cã americanii conduc acest
spectacol la o manierã directã.
Marþi, la Kiev, vicepreºedintele
SUA ameninþase Rusia cu izolarea
dacã va continua sã susþinã insurgenþii. Washingtonul a anunþat
deja trimiterea a 600 de soldaþi în
Polonia ºi în þãrile baltice. În cursul zilei de ieri situaþia a fost calmã, dar bãrbaþi mascaþi, fãrã
arme la vedere, se aflau în continuare pe baricade la Sloviansk,
oraº cu peste 100.000 de locuitori în nordul Doneþk, devenit un
punct forte al separatiºtilor din
estul Ucrainei. În afara ºtirilor
contradictorii, multe dintre ele neverosimile, Moscova ºi Washingtonul îºi atribuie mutual responsabilitatea eºecului atacului de la
Geneva. Un acord care a rãmas
literã moartã, atâta vreme cât separatiºtii l-au sfidat dintr-un început. Secretarul de stat american John Kerry a estimat cã relaþiile internaþionale ar putea cunoaºte o perioadã similarã „rãzboiului rece”. Citând Orientul Mijlociu ºi diviziunea religioasã a lumii musulmane între ºiiþi ºi suniþi,
Kerry a spus cã trebuie navigat
într-o lume extrem de complicatã.

Oraºul Miami, ameninþat de creºterea nivelului Oceanului Atlantic
Miami, plajele sale de vis ºi miile
sale de proprietãþi amplasate la o
aruncãturã de bãþ de mare sunt ameninþate de creºterea nivelului Oceanului Atlantic, au declarat experþi ºi
parlamentari americani, citaþi de AFP.
Situaþia este alarmantã în special la
Miami, marea metropolã din sudul
Floridei, din cauza numãrului colosal de magazine, hoteluri ºi imobile
de locuinþe situate pe malul mãrii. În
cursul unei audieri a Senatului american, organizatã în mod excepþional
la Miami, senatorul Bill Nelson a calificat sudul Floridei drept „Zona
Zero” a schimbãrii climatice. Potrivit lui, trei sferturi dintre cei 20 de
milioane de locuitori ai statului Flori-

da trãiesc pe coastã. Iar marea se
apropie ameninþãtor de casele lor.
Experþi ai ONG World Resources
Institute afirmã cã Florida a pierdut
30 cm din coastã din 1870 pânã în
prezent, iar pânã în 2060 marea va
mai înainta cu încã 23 pânã la 61
cm. Îngrijorãtor este faptul cã oraºul Miami se aflã la altitudinea de doar
1,22 m. În plus, oraºul este construit
„pe un sol alcãtuit din rocã sedimentarã calcaroasã, poroasã ºi îmbibatã
cu apã”, a subliniat senatorul Nelson.
„Construirea unor diguri nu ar servi
la nimic”, pentru cã subsolul este „ca
un ºvaiþer”. „Trebuie sã gãsim soluþii
inovatoare” pentru a proteja bunurile
imobiliare situate pe malul oceanului,

care — la Miami — au
o valoare totalã de 14,7
miliarde de dolari, a mai
explicat senatorul democrat. Primarul oraºului Miami-Beach,
Philip Levine, a relatat
cum — în cursul inundaþiilor — locuitorii
sunt nevoiþi sã traverseze strãzile prin apã
pânã la genunchi pentru a se întoarce acasã. Autoritãþile intenþioneazã, deocamdatã,
sã instaleze trei pompe înaintea mareelor mari din octombrie pentru a evacua apa mai bine de pe strãzi, a preci-

zat el, lãsând la latitudinea senatorilor
sã aprecieze dacã aceastã mãsurã
este suficientã.

Kosovo: Parlamentul aprobã crearea unui tribunal pentru crime de rãzboi

Parlamentul din Kosovo a aprobat, ieri, un proiect vizând crearea
unui tribunal internaþional pentru
judecarea crimelor de rãzboi comise
de gherila separatistã albanezã în

timpul conflictului cu forþele sârbe, în anii 1998-1999. Proiectul a
obþinut susþinerea a 89 de parlamentari din cei 120 ai legislativului de
la Pristina, în timp ce 24 au votat

împotrivã ºi doi s-au abþinut, potrivit relatãrii AFP. Înaintea votului, premierul Hashim Thaçi a declarat în faþa deputaþilor cã tribunalul „va curãþa numele Kosovo,
pãtat de acuzaþiile injuste conþinute
în raportul Marty”. Raportul Consiliului Europei, elaborat de elveþianul Dick Marty, aduce dovezi
despre execuþiile comise de
membri ai gherilei separatiste, Armata de Eliberare din Kosovo
(UCK). El evocã în special un prezumtiv trafic de organe prelevate
de la circa 500 de prizonieri sârbi
ºi romi în timpul rãzboiului ºi în
care ar fi fost implicat ºi fostul
ºef al gherilei, actualul premier
Hashim Thaçi, acuzaþii dezminþite
vehement de acesta. Acest tribu-

nal „est injust ºi reprezintã cea mai
mare insultã ce poate fi adusã
Kosovo”, a declarat Thaçi, conform aceleiaºi surse, adãugând
însã cã înfiinþarea instanþei rãmâne, totuºi, „singura opþiune”. Unul
din primele obiective ale tribunalului va fi acela de a investiga crimele sesizate în raportul Marty,
publicat în 2010 de Consiliul Europei, crime care în prezent sunt
investigate de o echipã specialã de
anchetatori ai UE. Occidentalii au
exercitat presiuni asupra autoritãþilor din Kosovo pentru ca acestea sã aprobe crearea tribunalului
înainte ca parlamentul sã fie dizolvat în vederea alegerilor generale
care vor avea loc în cursul acestui an, noteazã agenþia citatã.

Cuvântul Libert[\ii
V
T
e
m
a
r
g
Pro

JOI - 24 aprilie

VINERI - 25 aprilie

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Telejurnal matinal
09:00 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-deLunã
10:25 Miracle - Paula Seling ºi
Ovi
10:30 Dosar România (R)
11:30 Garantat 100%
12:20 Opinii fiscale
12:30 Vreau sã fiu sãnãtos
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care
muncesc în România
15:30 Convieþuiri
16:40 Zeul rãzboiului
18:00 Premiile Europene
“Dincolo de Frontiere” (R)
19:40 Clubul celor care
muncesc în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care
muncesc în România
21:00 Dosar România
22:00 O þarã mai bunã
22:30 Biziday
23:20 Miracle - Paula Seling ºi
Ovi
23:30 Drumul spre Brazilia
00:10 Soarele negru
01:55 Garantat 100% (R)
02:45 Vreau sã fiu sãnãtos! (R)
03:10 Sport (R)
03:25 Telejurnal (R)
04:15 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-deLunã (R)

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Dovada vie
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Iarna bobocilor
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Jumper: Oriunde, oricând
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia
minciunii
00:00 Dovada vie (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 România, te iubesc! (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 Serviciul Roman de
Comedie: Happy Show
22:00 Mr. Bean
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Titanic
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 Telejurnal matinal
09:00 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-deLunã
10:25 Miracle - Paula Seling ºi
Ovi
10:30 Biziday (R)
11:20 Oameni care au schimbat
Lumea
11:30 Politicã ºi delicateþuri (R)
12:55 Opinii fiscale
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 Odiseea inuiþilor
16:50 Zeul rãzboiului
18:10 Finanþe ºi afaceri
18:45 Clubul celor care
muncesc în România
18:50 Alegeri europarlamentare
2014
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care
muncesc în România
21:00 O datã’n viaþã
00:10 PVC-1
01:45 Politicã ºi delicateþuri (R)
03:05 Lumea modei (R)
03:10 Sport (R)
03:25 Telejurnal (R)
04:15 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-deLunã (R)

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Capcanã în lumea modei
(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 Anaconda
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Dupã 20 de ani (R)
03:30 Anaconda (R)
05:00 La Maruþã (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
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 Teroare în zori
22:30 Soldatul universal: un nou
început
00:30 România danseazã (R)
02:30 Observator (R)
03:15 Observator special (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2

PRO CINEMA

TVR 2

PRO CINEMA

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Lumea ºi noi
08:00 Concert The Piano Guys
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 5 minute de istorie
10:10 Mistere ºi conspiraþii (R)
11:10 Destine ca-n filme
12:35 Retromobil
13:00 Concertele Festivalului
George Enescu
14:00 Magazin UEFA Champions League
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Omul cu chitara
15:50 5 minute de istorie
16:00 Black Harbour
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Televiziunea, dragostea
mea
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
01:55 Mistere ºi conspiraþii

08:30 Max Steel (R)
09:00 Cea mai frumoasã ºcoalã
(R)
10:00 Max Steel
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
14:45 Cea mai frumoasã ºcoalã
2010
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
22:00 Inamicul nevazut 1
00:00 Dispãruþi
01:00 Micuþele mincinoase
01:45 Inamicul nevazut 1 (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Lumea ºi noi
08:00 Black Harbour (R)
08:50 Poate nu ºtiai
09:00 Documentar 360° - GEO:
Ecuador, cealaltã patrie a
ciocolatei (R)
10:00 5 minute de istorie
10:10 Memorialul Durerii (R)
11:10 Rezistenþa prin culturã
12:10 Mistere ºi conspiraþii (R)
13:00 Concertele Festivalului
George Enescu
14:00 Naturã ºi sãnãtate
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Jurnal de front
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:
Roluri mici la Cinecitta
20:10 Ripostã ucigaºã
21:40 Poate nu ºtiai
21:50 5 minute de istorie
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 În umbra legii

08:30 Max Steel (R)
09:00 Cea mai frumoasã ºcoalã
(R)
10:00 Max Steel
10:30 Gossip Girl: Intrigi la New
York (R)
11:30 Smallville (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Acasã în bucãtãrie
15:00 Prostiile pe care le
indruga tatal meu
16:00 Gossip Girl: Intrigi la New
York
17:00 La bloc (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Teoria Big Bang
20:00 Petrecere pentru Gillian
22:00 Serviciul Roman de
Comedie
23:30 Italiencele
00:30 Micuþele mincinoase
02:15 Italiencele (R)
03:45 Micuþele mincinoase (R)

HBO
08:15 Furia titanilor
09:55 Îndrãgostiþi
11:30 Sparkle
13:25 Oameni ca noi
15:20 Tom ºi Jerry: Robin Hood
ºi ceata lui
16:20 Detectivii de la Second
Sight
17:45 Tãrâmul fãgãduinþei
19:35 Jimmy ºi Hope
20:00 ªtrumpfii 2
21:45 Love Building
23:10 Fetele
23:45 Bãieþi frumoºi
00:15 Urzeala tronurilor

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

SPORT.RO
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 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT
Next Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
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 Trãsniþi din NATO (R)
01:00 Râzi ºi câºtigi (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)

KANAL D
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

HBO
07:40 Un pisoi la Hollywood
08:55 Iubire
11:00 Ralph Stricã-Tot
12:40 De Anul Nou
14:35 Aºa se scrie istoria!
16:15 Vreau sã fiu mare
18:00 Oameni mari ºi fãrã minte 2
19:40 Filme ºi vedete
20:10 Brighton Rock
22:00 True Blood
22:55 360
00:45 Ultima misiune
02:10 Pactul
03:40 În beznã
06:00 ªtrumpfii 2

ACASÃ
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)

SPORT.RO
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 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 Glory Superstars: Rico
Verhoeven
22:00 Wrestling RAW
00:00 Local Kombat Reºiþa:
Uzina de Bãtaie
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Wrestling SMACK
02:00 Wrestling WWE Superstars

PRIMA TV
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 Sãrutul Dragonului
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 Trãsniþi din NATO (R)
01:00 Râzi ºi câºtigi (R)
01:30 Sãrutul Dragonului (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)

KANAL D
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
23:15 Umbrele morþii
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
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Anunþul tãu!
Prin Încheiere ºedinþã Camera de consiliu de la 25 Martie 2014 în dosarul nr. 1971/63/
2014 Tribunalul Dolj a dispus
deschiderea procedurii simplificate de insolvenþã împotriva
SC MACEPSA SRL, cu sediul
social în Craiova, str. Albiºoarei
nr. 22, cod poºtal 200187, jud.
Dolj CUI: 17770241, inmatriculare ORC: J 16/1442/2005, CII
Martin Liliana fiind desemnatã
lichidator judiciar. Au fost stabilite urmãtoarele termene: depunerea creanþelor 29.04.2014;
verificarea creanþelor, întocmirea, afiºarea ºi comunicarea tabelului preliminar 6.05.2014;
soluþionarea contestaþiilor ºi
afiºarea tabelului definitiv
7.05.2014.
Începand cu data de
3.04.2014, ora 10:00, a fost deschisã sesiunea a II-a de inscriere
in cadrul Programului national
multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice
si de afaceri. Potentialii beneficiari ai Programului sunt asteptati la sediul 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.
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ANIVERSÃRI Þin evidenþã contabilã. Particular vând aparta- Imobil de vânzare; 400

Vecinii, prietenii ºi cunoscuþii, ureazã domnului MIERTESCU
GHEORGHE, la împlinirea vârstei de 86
ani, ºi cu ocazia zilei
onomastice, multã sãnãtate, viaþã lungã, fericire bucurii ºi împlinirea tuturor dorinþelor. “La mulþi ani”.
Asociaþia Pensionarilor Civili “Mihai Viteazul” din judeþul Dolj
ureazã tuturor Membrilor sãi care îºi serbeazã onomastica de
Sfântul Gheorghe
multã sãnãtate, viaþã
lungã, fericire ºi bucurii. “La Mulþi Ani”.
Cu ocazia aniversãrii
zilei numelui Ion soþ,
Sandu fiu Ileana fiicã
ureazã doamnei GELA
CRÃCIUNOIU din Ghidici “La Mulþi Ani” sãnãtate ºi multe bucurii.
Cu prilejul aniversãrii
zilei onomastice familiile Adrian Enuca ºi Costel Bazãverde ureazã
domnului GEORGE
BARBU poet creºtin,
”La Mulþi ani”, sãnãtate ºi viaþã lungã.
La zi onomasticã familiile Ionel Crãciunoiu ºi
Costel Bazãverde ureazã domnului GIGEL
STANCA din Seaca de
Câmp “La Mulþi ani” sãnãtate ºi prosperitate.
Familiile ªtefan Stãnciugelu ºi Marin Stãnciugelu ureazã fratelui
GOGU STÃNCIUGELU
din Ciupercenii Noi “La
Mulþi ani”, sãnãtate ºi
multe bucurii în viaþã.

PRESTÃRI SERVICII

MESERIAª pensionar
execut zidãrii, tencuieli,
glet, zugrãveli, faianþã,
gresie. Pentru pensionari,
mai redus. „Hristos a înviat!” Telefon: 0752/
233.192.

Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Coafez ºi tund la domiciliul clientului. Telefon:
0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifice la domiciliul clientului, asigur garanþie. Telefon: 0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut reparaþii canapele, fotolii, colþare. Calitate ºi seriozitate. Telefon: 0351/
416.198; 0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Vând garsonierã Lãpuº
etaj 3/4 deosebitã. Preþ
83.000 lei. Telefon: 0761/
142.328.
Vând garsonierã semidecomandatã Valea Roºie.
Telefon: 0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 camere, 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 Brazdã, 2 decomandate. Telefon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 camere Craioviþa Nouã.
Telefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 camere, în fostã casã naþionalizatã, zonã centralã, gaze, curte, cumpãrat de la proprietar. Eventual, schimb cu apartament în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând apartament 2 camere decomandate Brazdã. Telefon: 0770/174.116.
Vând apartament 2 camere lângã Kaufland
Craiova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.

ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Telefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE

PROPRIETAR apartament 3 camere, Dezrobirii, 65mp, modernizat,
centralã termicã, AC,
60.000 Euro negociabil.
Telefon: 0786/135.810.
Vând apartament 3 camere zona 1 Mai cu îmbunãtãþiri. Telefon: 0758/
347.623.
Vând 3 decomandate 1
Mai, 2 bãi, 2 balcoane,
86 m.p. îmbunãtãþiri.
Preþ 49.000 euro. Telefon: 0761/142.328.
Vând (schimb) 3 camere semidecomandate 43
mp, etaj 1 cu apartament 2 camere decomandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
VÂND casã P+1 cu teren
7.000 mp, loc. Ciutura. Telefon: 0752/524.243.
Vând D+P 6 camere,
pivniþã ,utilitãþi, 2 bãi + 3
camere cãrãmidã, teren
1300 mp str. Bucovãþ95000 Euro. Telefon:
0769/ 360.741.
Casã la roºu, proiect deosebit, posibil ºi sediu firmã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã, la asfalt, 13 km de
Craiova, comuna Robãneºti. Telefon: 0784/
096.826.
Vând casã cu dependinþe 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.

mp, 2 ieºiri, strada Râului, nr. 162, vad comercial, cadastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã.
Telefon: 0769/969.604.
Vând casã, 800 mp teren, localitatea Podari.
Telefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere, încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Telefon: 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 renovatã cu apã curentã, livadã, vie, în comuna
Giurgiþa. 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 urgent str.
Pãuniþei – Lãpuº 2200
mp. Telefon: 0751/
675.783.
Vând teren 3000 m.p.
Leamna de Jos, zonã
bunã. Telefon: 0251/
414.112; 0727/463.456.
VÂND TEREN, ZONA
BARIERA VÂLCII, deschidere 22 m, Telefon:
0784/607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
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Vând teren 400 mp în Segarcea, intravilan, cu cadastru, strada Unirii, nr.
29F (în spatele liceului).
Telefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând, închiriez teren,
zona CITROEN, MAZDA, Calea Bucureºti, km
9, ideal showroom parc
auto, benzinãrie, 1000
m, deschidere 18 m, sau
2000 m – 36 m. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scurtu Gheorghe. Telefon:
0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Telefon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ CENTRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan Coºoveni. Telefon: 0763/
111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lãþime Centura de Nord,
15 E/mp. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Telefon: 0351/170.504.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Telefon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Centura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Telefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Telefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

publicitate
Vând 1500 mp Bãile Govora, Belvedere, împrejmuit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp, neparcelabil, str. 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.
Telefon: 0723/364.681.

SPAÞII COMERCIALE

Vând autoturism Dacia
1310, anul fabricaþiei
1993. Telefon: 0765/
789.181.

STRÃINE
VÂND Fiat Stilo. Telefon:
0741/ 166.718.
Vând urgent MATIZ
2004, RCA 2014; ITP
2015, 38.000 Km reali,
1500 Euro sau varianta
Rabla. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Vând TOYOTA RAV 4,
diesel 2008, 9600 Euro
negociabil. Telefon:
0763/690.698.
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri metalic, 6 trepte, turbo-diesel, motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%, preþ
2500 Euro negociabil.
Telefon: 0753/948.440.

Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Telefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMERCIAL Brazdã, 26500
Euro. Telefon: 0763/ VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
690.698.
Vând semãnãtoare grâu
CUMPÃRÃRI Matei Titi, Bucovãþ, sat
Cumpãr apartament 3 Palilula, stare foarte
camere decomandat, bunã. Telefon: 0251/
etaj l-3. Telefon: 0763/ 361.093; 0767/249.701.
690.698.
VÂNZÃRI DIVERSE
SCHIMBURI Vând 3 locuri de veci. TeSchimb apartament cen- lefon: 0770/661.777.
tral în Timiºoara cu simi- Instalaþie hidrofor irigaþii
lar în Craiova. Telefon: trifazatã completã, mo0740/887.095.
tor Honda pentru pomSchimb apartament 2 pã ºi echipament vânãcamere decomandate toare din piele. Telefon:
(50 mp), str. General 0760/ 521.340.
Magheru, cu similar Vând motosapã nouã
Brazdã sau Corniþoiu. ROBI – 206- LB. TeleTelefon: 0251/452.233. fon: 0251/414.112;
Schimb garsonierã Cala- 0727/463.456.
fat, cu garsonierã Craiova. CÃÞEL Bichon, 7 luni, carTelefon: 0251/231.143. net. Telefon: 0770/183.681.
Schimb teren intravilan 300 lei, negociabil.
4000 mp cu apartament Vând albine, familii puter2 camere + diferenþa. nice. Podari. Telefon:
Telefon: 0727/884.205. 0720/115.936.
COMBINÃ Levarda,
AUTO
stare excepþionalã. TeleROMÂNEªTI
Solenza - 2004, benzinã, fon: 0742/176.320.
revizie 2015, stare ex- Vând mânzã belgianã 8
celentã 91000 km, 4500 luni. Telefon: 0741/
RON, consum sub 975.279.
4,5%. Telefon: 0749/ Vând vin roºu ºi þuicã.
Telefon: 0744/673.063.
059.070.

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.
Telefon: 0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând vin roºu 5 lei litru.
Telefon: 0753/876.047.
Vând remorcã auto 240
kg nefolositã cu prelatã,
60 elemente calorifer
fontã, 5 baterii, 110 þigle
beton. Telefon: 0251/
458.192.
Vând ªabloane imoprimat 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 radio Selena, Gloria,
30 lei bucata. Telefon:
0729/977.036.
Vând plug pentru boi. Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil stazã perfectã. Telefon:
0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/452.233.
Vând rãsad cãpºuni soiurile 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 antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi
butelie, aparat foto, bicicletã, aparat mãsurã,
pãturã antistres. Telefon:
0351/461.140; 0785/
634.748.
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Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã polizor 250 x 20 x 25 mm,
polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri
155/13 cu jantã noi, aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. 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 braþe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope de iarnã (Michelin)
pentru Renault Megane 2. Telefon: 0729/
814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon: 0745/
751.558.
Vând 2 locuri de veci cimitirul Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine întreþinut. Preþ 600 lei negociabil. Telefon: 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
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefolosiþi, antiderapante, cãrucior copii modern. Telefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcute dar nefinisate la cimitirul Romaneºti, convenabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând ladã frigorificã 5 sertare, stare foarte bunã,
asigur garanþie 1 an. Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.

Vând trandafiri la ghiveci, culorile alb, portocaliu, albastru, 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!
Telefon: 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,
ceasuri de masã ºi o
pendulã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit locuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigilatã, televizor color diagonalã 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 covoare pluºate,
mochetã, haine din piele, maºinã de cusut, galerii sculptate, 9 ha pãdure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu capac smãlþuitã 20 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie voiaj 5 litri, 2 ochiuri, mascã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Telefon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã defecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde 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 marmurã, bitum, abric, þeavã
neagrã, schelã metalicã.
Telefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune. Telefon: 0765/291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 persoane. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea, fotolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Electrecord de muzicã popularã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.

Vând canapea extensibilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã negociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile pentru opticã, diverse scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Telefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Telefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT “SINGER”. TELEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ negociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.
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Închiriez halã
CENTRUL COMERCIAL SUCPI
250 mp, bulevardul
vã oferã spaþii moderne,
Nicolae Romanescu.
la cele mai bune preþuri!!! Telefon: 0766/282.412.
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
Garsonierã mobilatã et. Cumpãr ºi plantez pomi
strada Grigore Pleºoianu, 1/5, Bucureºti – Vitan. în curþi sau grãdini. ÎmExclus agenþie, 230 pãrþim fructele. Telefon:
sã închiriezi un stand,
Euro / lunã seriozitate. 0766/304.708.
sã începi propria afacere. Telefon: 0722/456.609; Caut o echipã de oa0722/714.578.
meni pentru a amenaja
Nu mai sta pe gânduri!
Închiriez teren pentru o grãdinã. Telefon:
Fii un om hotãrât
Staþie GPL, Centru vân- 0727/884.205.
ºi sunã la numãrul
zare maºini sau parcaPIERDERI
re.
Telefon:
0722/
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.
Pierdut cãþel rasa Bi943.220; 0755/139.772.

Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþionatã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia, canistre metal, piscinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã termicã pe gaze, în funcþiune, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.

chon, în zona Stadionul Tineretului, strada
Buziaº, în vârstã de 6
luni. Rãspunde la numele Frichi. Gãsitorului
bunã recompensã. Telefon: 0743/091.520;
0743/838.383.
S.C. CIBEX COMGEN
anunþã pierderea Certificatului Constatator
nr. 6642 din 7.02.2005,
Anexã Autorizare punct
de lucru General Dragalina nr. 102, Anexã
Autorizare Sediu Social
Pãltiniº nr. 71, Bl. K 15,
ap. 7. Se declarã nule.

MATRIMONIALE

Închiriez apartament decomandat Sãrari, renovat,
apã potabilã contorizatã pe
casa scãrii, 2 balcoane. Telefon: 0761/665.763.
Închiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Telefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craioviþa Nouã (Bigul Vechi). Telefon: 0767/993.510.
Închiriez sau vând locaþie pentru cultivarea cãpºunilor din solarii suspendate. Telefon: 0762/
278.639.

Doresc cunoºtinþã cu o
fatã, vârsta 24 ani,
pentru prietenie sau cãsãtorie. Telefon: 0251/
421.727.
Domn serios 52 ani
cu serviciu caut
doamnã serioasã
pentru prietenie eventual cãsãtorie. Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

DIVERSE
Caut meseriaºi pentru a
fora un puþ. Telefon:
0748/ 195.954.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
z
TREBUIE
PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
beton pentru vie (nefoz VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
losiþi). Telefon: 0784/
Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
791.257

ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2
camere, etaj 2, ultracentral, pretabil firmã. Telefon: 0745/698.425.
ÎNCHIRIEZ apartament
2 camere, semidecomandat, Valea Roºie.
Telefon: 0740/522.562.
Primesc în gazdã bãiat
condiþii bloc (centralã).
Telefon: 0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã
la apartament 3 camere
cu centralã Craioviþa
Nouã, 250 lei/lunã. Telefon: 0766/328.569.

S.C. ED

Cãtre

OFERTE

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
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LIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – MANªA TUR

Mourinho ºi al sãu
fotbal chinuitor!
Nici Simeone nu pune preþ pe ofensivã, dar totuºi…
Echipele ce eliminaserã pe Barcelona ºi PSG au oferit, marþi seara, cea mai nesãratã semifinalã din
istoria recentã a Ligii. Atletico a
bombardat zadarnic autocarul lui
Chelsea, amânând astfel verdictul pentrul returul de miercurea
viitoare.
Arhi-cunoscut pentru stilul defensiv, Mourinho ºi-a scos la ivealã intenþiile încã din momentul în
care a anunþat formaþia de start.
Deºi lipsit de Hazard, a renunþat
ºi la fanteziºtii Oscar ºi Schurrle,
astfel cã creativitatea lui Chelsea
s-a rezumat exclusiv la incursiunile lui Willian. Mai mult, Mourinho ºi-a betonat mijlocul cu jucãtori cu profil defensiv, precum
Obi Mikel, Ramires, Luiz sau Lampard, într-o linie de 5 mijlocaºi,
cu scopul clar de a câºtiga bãtãlia
la mijloc cu echipa lui Simeone.
Iar spectacolul din prima reprizã a avut enorm de suferit. Scenariul a fost clar: Atletico a atacat
continuu, ba chiar a avut o posesie cu 20 de puncte procentuale
peste media din acest sezon. Un
lucru nemaiîntâlnit în mandatul lui

Simeone! Sã fi pãrut Mourinho
deranjat de cursul jocului? Nici
vorbã!
Singurul moment în care “Mou”
a fost deranjat a fost în minutul
18, când Cech a cãzut pe cot ºi a
trebuit sã fie schimbat cu
Schwarzer, care la 41 de ani ºi
198 de zile a devenit cel mai vârstnic debutant din istoria fazelor eliminatorii ale Ligii Campionilor.
Nici partea secundã nu a fost
mai spectaculoasã. De fapt, a fost
un adevãrat chin provocat de
Chelsea, care a suferit teribil.
Dupã accidentarea lui Cech, nici
Terry nu a mai putut sã continue, suferind o entorsã. Ambii
vor rata mai mult ca sigur returul, ca ºi Obi Mikel ºi Lampard,
suspendaþi dupã ce au încasat
“galbene”.
În schimb, Atletico ºi-a vãzut
de joc. A continuat sã atace în
valuri, în ciuda faptului cã Chelsea a avut un sistem tactic apropiat de 9-0-1, în care Torres, întors dupã 7 ani pe Calderon în
premierã ca adversar, total izolat,
nu a atins mingea decât de 42 ori.

Atletico Madrid 0-0 Chelsea
Stadion: Vicente Calderon, spectatori: 52.560.
Courtois – Juanfran, Miranda,
Cech (Schwarzer 18) – AzpilicueGodin, Filipe – Gabi, M. Suarez (Sosa
ta, G. Cahill, Terry (Schurrle 73), As79), Koke, Diego (Arda Turan 60) –
hley Cole – Obi Mikel, David Luiz,
Raul Garcia (David Villa 86), Diego
Lampard – Ramires, Willian (90 +5 Ba)
Costa.
– F. Torres.
Antrenor: Diego Simeone.
Antrenor: Jose Mourinho.
A arbitrat Jonas Eriksson (Suedia).
Turul celeilalte semifinale, Real Madrid – Bayern Munchen, s-a disputat asearã dupã închiderea ediþiei.

Cam aceasta a fost imaginea serii, una din multele sãrituri ale lui Mark Schwarzer pentru a recupera mingea.

Însã cele 26 ºuturi la poartã ale
madrilenilor, dintre care doar 10
au atins cadrul porþii, n-au produs rezultatul scontat. Chelsea ºia îndeplinit obiectivul, un 0-0
smuls cu greu. Iar calificarea se

joacã pe “Stamford Bridge”.
62 la sutã a avut posesie Atletico. N-a materializat-o. E prima
oarã în acest sezon de Ligã când
nu a înscris.
26-5 a fost raportul ºuturilor

la poartã în favoarea spaniolilor
(10-3 cadrate).
15 semifinale ale Ligii s-au încheiat pînã acum 0-0 în tur. În
zece cazuri s-a calificat echipa
care a jucat returul acasã.

Lisabona ºi Sevilla, câmpul primelor bãtãlii SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
din semifinalele Ligii Europa
Astãzi, de la ora 22:05, în direct pe
canalele Digi Sport, Dolce Sport ºi
Sport.ro, au loc meciurile primei
manºe ale semifinalelor Ligii Europa,
acestea propunând duelurile Benfica
Lisabona – Juventus Torino ºi FC
Sevilla – Valencia CF.
Fãcând o scurtã analizã a celor
douã partide ºi începând cu cea pe pe
„Da Luz”, Benfica, finalista ediþiei
trecute, când a cedat în faþa lui
Chelsea, a înfruntat-o de patru ori pe
Juve în competiþiile continentale,
ultima oarã în urmã cu 21 de ani.
Atunci, în „sferturile” Cupei UEFA
(actuala EL), Juve mergea mai departe, câºtigând ulterior ºi competiþia,
dupã 1-2 în deplasare ºi 3-0 la returul
din Piemont. În succesul din 17
martie 1993, antrenorul lui Juve,
Antonio Conte, era pe teren pentru
“Bãtrâna Doamnã”. A fost singura
victorie a formaþiei italiene în disputele
directe, aceasta înregistrând ale douã
eºecuri în semifinalele Cupei Campionilor Europeni, ediþia 1967-1968, 0-2
la Lisabona ºi 0-1 la Torino. Douã
dintre cele trei goluri ale lusitanilor au
fost reuºite de legendarul Eusebio. În
alte 10 “duble” cu echipe din Italia,
Benfica a ieºit câºtigãtoare în trei
ocazii, înregistrând un bilanþ (incluzând ºi meciurile cu Juve) de 5-4-3 pe
teren propriu. Altfel, în total, adãugând ºi meciurile din deplasare sau din
finale, Benfica, în 27 de partide, are 8
victorii, 4 remize ºi 15 înfrângeri,

golaveraj 24-33.
Cât o priveºte pe Juventus, formaþie care va gãzdui finala din 14 mai,
în afarã de cele trei eºecuri cu
Benfica nu s-a mai înclinat nici mãcar
o datã în competiþiile continentale
contra oponenþilor iberici. Palmaresul
general e de 5-1-3 (“afarã” 1-1-2),
golaveraj 12-8.
Trei victorii are “Bãtrâna Doamnã”
în competiþie din tot atâtea finale,
succesul din 1993 (cu Dortumund)
alãturându-se celor din 1990 (cu
Fiorentina) ºi 1977 (cu Bilbao).
Benfica nu a câºtigat niciodatã Cupa
UEFA sau Europa League, în afarã de
finala din 2013 cedând ºi într-o altã
ocazie, în 1983, 0-1 cu Anderlecht (în
semifinale trecuse de “U” Craiova).
La gazde, Silvio ºi Eduardo Salvio
sunt accidentaþi. În tabãra cealaltã,
Simone Pepe e tot accidentat, iar
Arturo Vidal e incert.
Benfica tocmai a cucerit în weekend titlulul de campioanã (al 33-lea,
record), performanþã pe care o poate
bifa ºi Juve, luni searã, contra lui
Sassuolo, în deplasare.
Trecând ºi la disputa sutã la sutã
spaniolã de pe “Ramon Sanchez
Pizjuan”, Sevilla ºi Valencia nu s-au
mai întânit niciodatã în competiþiile
europene.
Andaluzii, aflaþi într-o formã de
vis (se bat cu Bilbao pe locul 4,
ultimul de UCL, dupã ce au câºtigat
nouã din ultimele 10 meciuri de

campionat) au câºtigat deja competiþia, în 2006 (cu Middlesbrough) ºi
2007 (cu Espanyol), în timp ce
Valencia s-a impus la rându-i, însã
numai o datã, în 2004 (cu Marseille).
În acest sezon, cele douã echipe sau întâlnit de douã ori în Primera
Division. În tur, Valencia a câºtigat
acasã cu 3-1, în timp ce în returul
de pe “Ramon Sanchez Pizjuan”
rezultatul a fost 0-0.
La Sevilla, Coke e suspendat, iar
Albero Moreno e incert. La Valencia,
probleme în defensivã: Victor Ruiz ºi
Ricardo Costa sunt accidentaþi, iar
Senderos ºi Diego Alves sunt incerþi.
Returul celor douã întâlniri e
programat joa viitoare, în 1 mai.

DIGI SPORT 1
13:30 – TENIS (F) – Turneu la Stuttgart, în
Germania, ziua a 3-a / 22:05 – FOTBAL – Liga
Europa, semifinale, prima manºã: Benfica – Juventus.
DIGI SPORT 2
12:00, 17:30 – TENIS (M) – Turneul BRD
Nãstase-Þiriac Trophy, la Bucureºti: ziua a 4-a
/ 20:30 – TENIS (F) – Turneul de la Stuttgart /
22:05 – FOTBAL – Liga Europa, semifinale,
prima manºã: FC Sevilla – Valencia.
DIGI SPORT 3
13:00, 15:00 – HANDBAL (F) – Cupa României / 17:15 – JUDO (F) – Campionatul European / 19:00 – HANDBAL (F) – Cupa României / 20:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã, play-off: Dinamo – Potaissa Turda / 22:00
– TENIS (F) – Turneul de la Stuttgart.
DOLCE SPORT
22:05 – FOTBAL – Liga Europa, semifinale, prima manºã: Benfica – Juventus.
DOLCE SPORT 2
16:30 – TENIS (M) – Turneu la Barcelona,
în Spania / 22:05 – FOTBAL – Liga Europa,
semifinale, prima manºã: FC Sevilla – Valencia.
SPORT.RO
22:05 – FOTBAL – Liga Europa, semifinale, prima manºã: Benfica – Juventus.
EUROSPORT
12:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul Unit: ziua a 6-a / 19:00
– FOTBAL ÎN SALÃ – Cupa UEFA, la Tbilisi,
în Georgia, semifinale: FC Barcelona – Araz /
21:00 – SNOOKER – CM, la Sheffield.
EUROSPORT 2
16:30 – FOTBAL ÎN SALÃ – Cupa UEFA,
la Tbilisi, în Georgia, semifinale: Kairat Almaty
– Dinamo Moscova / 21:00 – SNOOKER –
CM, la Sheffield.

C

16 / cuvântul libertăţii

sport

M

Y

K

joi, 24 aprilie 2014
Pagină realizată de COSMIN STAICU

„Legiunea” ţinteşte cel puţin
o victorie la Oradea
Vineri şi sâmbătă, Digi24 Craiova şi Digi24 Oradea vor
transmite primele dueluri din play-off dintre Municipal
Oradea şi SCM U Craiova
Craiova a încheiat pe locul 7 sezonul regulat al Ligii Naţionale de baschet şi va disputa primul tur din
play-off contra ocupantei locului secund, Municipal
Oradea, după sistemul „cel mai bun din 5 meciuri”.
Primele două dispute sunt programate în acest weekend, vineri, de la ora 19.15 şi sâmbătă, de la ora 19,
în Sala „Antonio Alexe” din Oradea, fiind preluate şi
de posturile Digi24 Craiova şi Digi24 Oradea. Primul
joc se va putea urmări şi pe postul Digisport 3. Se vor
confrunta echipele din Liga Naţională cu cele mai ridicate medii de spectatori la meciurile de acasă. În
sezonul regulat, cele două şi-au împărţit victoriile,
Craiova câştigând acasă cu 89-84, iar pe Crişul Repede, echipa lui Cristi Achim s-a impus cu 76-75,
după un final dramatic, în care Franklin a punctat cu
două secunde înainte de terminarea jocului. Craiova a
avut pe bancă antrenori diferiţi în meciurile cu Oradea din sezonul regulat şi aşa se va întâmpla şi acum,
fiindcă după Mandic şi Nisic, selecţionerul Marcel
Ţenter va debuta în play-off la SCM U Craiova. Obiectivul său este calificarea cel puţin în semifinalele
play-off-ului. „Ne putem califica, nu suntem cu nimic inferiori Oradei, ne vom bate pentru a juca măcar
semifinala” spune Ţenter, care şi-a asumat preluarea
unei echipe rămasă fără al doilea cel mai bun jucător
din sezonul regulat, pivotul James Tyler. „Cunosc lotul, suntem acoperiţi pe toate posturile, iar o dată cu
revenirea lui Ionuţ Drăguşin, nu mai avem nevoie de
altceva pe poziţia 5” adaugă tehnicianul care a avut

doar 3 săptămâni la dispoziţie pentru a „simţi” echipa
şi pentru a-şi implementa ideile de joc. Ţenter are la
activ un titlu naţional, câştigat cu Mobitelco Cluj în
urmă cu 3 ani, şi o Cupă a României, cucerită cu Gaz
Metan Mediaş, anul trecut. Apropo de această competiţie, Oradea a disputat recent finala, pierzând la limită în faţa celeilalte echipe din Oltenia, Energia Rovinari. Anul trecut, pe când antrena Gaz Metan Mediaş, Marcel Ţenter a eliminat în primul tur SCM Universitatea Craiova, aflată la prima participare în playoff, scor 3-0, primele două succese fiind obţinute în
Sala Polivalentă din Bănie. Echipa de bază a Oradei
arată astfel: William Franklin, Daniel Dillon, Vujadin
Subotic, Titus Nicoară, Sean Denison, iar de pe bancă pot veni: fostul jucător al Craiovei, estonianul Reinar Hallik, Radovan Markovic, Zarko Comagic, Daniel Popescu, Bogdan Ţâbărnă. De partea cealaltă, primul „cinci” al lui Marcel Ţenter ar fi: Sten Sokk, Levar Seals, Mirko Kovac, Travis Bureau, Ionuţ Drăguţin, în timp ce back-up-ul este asigurat de: Bogdan
Popescu Josip Naletilic, Petar Babic, Andrei Căpuşan
şi Mihai Gavrilă. În condiţiile disputării a doua meciuri la unj interval de 24 de ore, va conta mult şi
„banca”, iar ambele formaţii par să aibă soluţii de rezervă viabile. Ambele echipe au participat în cupele
europene, dar nu au trecut de faza grupelor în Eurochallenge – Oradea, respectiv Balkan League – Craiova. În schimb, a trecut de grupe cu Gaz Metan Mediaş, în Eurochallenge, antrenorul Marcel Ţenter.

Programul meciurilor dintre
SCM Universitatea Craiova
şi Municipal Oradea
Mâine, ora 19, sala „Antonio Alexe”, Oradea
Sâmbătă, 26 aprilie, ora 19, sala „Antonio Alexe”, Oradea
Vineri, 2 mai, Sala Polivalentă, Craiova
Sâmbătă, 3 mai (dacă este necesar), Sala Polivalentă, Craiova
Miercuri, 7 mai (dacă este necesar), sala „Antonio Alexe”, Oradea

Celelalte meciuri din play-off
Asesoft Ploieşti – Energia Rovinari
BC Mureş – BCMU Piteşti
Atlassib Sibiu – Mobitelco Cluj

S-a confirmat falimentul
Cristi Pustai
echipei lui Mititelu
s-a despărţit de Pandurii
De aseară, Cristi Pustai nu mai este antrenorul echipei Pandurii Târgu
Jiu. După o întâlnire între tehnicianul ardelean şi membrii staff-ului administrativ, s-a căzut de acord asupra rezilierii contractului. Cu Pustai pe
bancă, Pandurii a devenit vicecampioana României la finalul stagiunii trecute şi în vară a acces în grupele Europa League, după ce a eliminat:
Levadia Tallin, Hapoel Tel Aviv şi Braga. Principalul favorit pentru banca
tehnică a grupării gorjene este Petre Grigoraş, cel care a mai antrenat
echipa în perioada 2010-2012. Grigoraş a pregătit-o în acest sezon pe
CFR Cluj, fiind demis la finalul turului, iar apoi a refuzat propunerea
patronilor CS Universitatea Craiova de a antrena echipa după demiterea
lui Ovidiu Stângă. Atunci, „Grig” a pretins că nu mai vrea să preia o
echipă în plin campionat, după experienţa nefericită din Gruia, unde l-a
înlocuit pe Mircea Rednic.

Astăzi se dispută sferturile Cupei României

SCM Craiova vs Jolidon Cluj,
33-23 de Nep tun Cons tanla Târgovişte
ţa, formaţie p e care Craiova o va înt âlni în play-outEchipa feminină de handbal SCM
Craiova va juca ast ăzi, de la ora 19,
contra echipei Jolidon Constan ţa în
cad rul s fert urilo r Cup ei României.
Competiţia a început ieri la Târgovişte, iar în o ptimile d e finală echipa
pregătită de Gheorghe Sbora ş i Aurelian Roşca a avut liber. În această
fază, Jolidon Constanţ a a trecut cu

ul Ligii Naţionale, în luna
mai. În s ezo nu l regu lat ,
SCM Craio v a a p ierd u t
ambele meciuri cu Jolidon
Cluj. Dacă va reuşi t otuşi
să elimine echipa ard eleană, Craiova are şansa de a
prinde un loc de cupă europeană, în
cazul în care echipele calificate în

În tr-u n comun icat pu blicat pe
site-ul oficial al FIFA, s-a anu nţat
suspendarea interd icţiei la transferu ri d ictată împo triv a clubu lui FC
Barcelona până la judecarea apelului făcut de catalani, ceea ce înseamnă că în vara aceasta campioana Spaniei va putea face achiziţii. La începutul lunii aprilie, Barcelona primise
de la FIFA o interdicţie de un an la
achiziţii de jucători, în urma încălcării
regulilor cu privire la transferurile în
care sunt implicaţi minori. Interdicţia

După ce a scăpat temporar de interdicţia la transferuri
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semifinale vor obţ ine calificarea în
Euro pa în u rma play-off-u lui.

Barcelona a anunţat un buget de
achiziţii de 100 de milioane de euro
era valabilă pentru următoarele două
perioade de mercato: vara lui 2014 şi
ianuarie 2015. În cazul unei decizii nefavorabile, Barcelona va avea interdicţie la transferuri în ianuarie 2015,
dar şi în vara anului viitor. Catalanii
au anunţat imediat bugetul de trans-

feruri pentru pauza de vară, cifrat la
100 de milioane de euro. Printre jucătorii, doriţi pe ”Camp Nou” sunt Willy Caballero, portarul celor de la Malaga, Thiago Silva, fundaşul celor de
la Paris Saint Germain şi Marco Reus,
mijlocaşul lui Dortmund.

Curtea de Apel Braşov
a respins ieri cererea de
s us pe ndare făcută de
avocatul lui Mititelu în
privinţa declanşării procedurii de faliment a FC
U Craiova SA. Pe 9 aprilie, Tribunalul Braş ov
pronunţase falimentul
firmei aflată de câţiva ani
în ins olve nţă. As tfe l,
echipa lui Mititelu s-a retras din campionat, a intrat în faliment şi
este dezafiliată din competiţiile FRF. În acelaşi timp, Tribunalul
Bucureşti a fixat deja primul termen, pe 10 iunie, în procesul intentat de firma Euro Expo, principalul creditor al FC U Craiova SA,
pentru reîntoarcerea siglei cu leul şi a mărcii Universitatea Craiova în patrimoniul societăţii intrate în faliment, între timp acestea
fiind mutate de Adrian Mititelu pe altă firmă. Sigla şi marca vor fi
scoase la licitaţie pentru a fi valorificate prin lichidare judiciară.
CSJ ŞTIINŢA U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universitatea Craiova face selecţie la toate grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt permanente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi găsiţi la stadionul Tineretului, între 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
Profes or Nicolae Zamfir –
tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –
tel. 0743 16 76 34

