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Primăria Craiova ia
în calcul construirea
unui  nou pasaj subte-
ran. Acesta ar urma să
fie amenajat pe sub Calea Bucureşti,
pentru a fluidiza traficul în intersec-
ţia de la Universitate. Autorităţile au

programat această i n-
vestiţie pentru anii ur-
mători , finanţarea ur-
mând să fie asi gurată

tot prin fonduri europene, ca şi la ce-
lălalt pasaj ce a fost inaugurat în vară
pe sub strada Arieş.

Primăria Craiova vrea un alt pasaj
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Cele 15 partide ºi alianþe politice sau electo-
rale ºi cei 8 candidaþi independenþi care parti-
cipã la alegerile europarlamentare intrã, de as-
tãzi, în campanie electoralã, pentru 30 de zile,
la scrutinul din 25 mai urmând sã fie aleºi cei
32 de reprezentanþi ai României în Parlamen-
tul European. În actuala legislaturã a PE, Ro-
mânia are 33 de europarlamentari, însã numã-
rul acestora scade cu unul dupã aceste ale-
geri, urmare a aplicãrii Tratatului de la Lisabo-
na. Campania electoralã a început azi-noapte,
la ora 00.00, ºi se va încheia cu o zi înainte de
data alegerilor, respectiv sâmbãtã 24 mai, la
ora 7.00. La alegerile europarlamentare au în-
scris liste de candidaþi Alianþa electoralã PSD-
UNPR-PC, Partidul Naþional Liberal, Uniunea De-
mocratã Maghiarã din România, Partidul Demo-
crat Liberal, Partidul Poporului - Dan Diacones-
cu, Partidul Miºcarea Popularã, Partidul Naþional
Þãrãnesc Creºtin Democrat, Forþa Civicã, Parti-
dul Alternativa Socialistã, Alianþa Naþionalã a Agri-
cultorilor. BEC a constatat totodatã rãmânerea de-
finitivã a candidaturilor înregistrate de Partidul Ro-
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Un avion francez
Awacs patru leazã
deasupra Românie i

Un avion radar francez
Awacs efectueazã misiuni de
patrulare deasupra României
din trei în trei zile, o mãsurã
de „reasigurare” a membrilor
est-europeni ai NATO, a
declarat ºeful Statului Major
al armatei franceze, generalul
Pierre de Villiers, aflat într-o
vizitã la Washington, scrie
AFP. Pe de altã parte, cele
patru avioane militare de tip
Rafale, trimise de Franþa în
cadrul unei misiuni NATO
pentru supravegherea þãrilor
baltice, îºi vor începe misiu-
nea duminicã, a anunþat
generalul. „Ele (avioanele)
vor participa la supraveghe-
rea þãrilor baltice începând cu
27 aprilie”, luându-ºi zborul
de la o bazã aerianã din
Polonia, a afirmat generalul
de Villiers, la Washington.
Parisul a propus, la mijlocul
lui martie, sã punã la dispozi-
þia NATO patru avioane de
vânãtoare pentru a consolida
supravegherea statelor balti-
ce, în contextul crizei din
Ucraina. Alianþa Nord-
Atlanticã asigurã din anul
2004 supravegherea spaþiului
aerian al Lituaniei, Letoniei
ºi Estoniei. NATO a anunþat
recent consolidarea dispoziti-
vului de apãrare a Europei de
Est, dupã ce Rusia a anexat
Crimeea.

Decizia privind aderarea Româ-
niei la Schengen þine de chestiuni
de politicã internã ale unor state din
Uniunea Europeanã, precum Fran-
þa sau Olanda, a declarat premie-
rul Victor Ponta ieri, la Radio Ro-
mânia Actualitãþi. „Din fericire,
absolut toatã lumea spune: da, e
normal cã trebuie sã fiþi în Schen-
gen, cel puþin cu frontierele aerie-
ne, dacã cu cele terestre mai du-
reazã, eventual. Din punct de ve-
dere politic nu pot sã spun cã sun-
tem mai aproape, pentru cã, din
pãcate, decizia — eu cred cã Ger-
mania nu se va mai opune — dar,
din pãcate, decizia depinde de lu-
cruri de politicã internã. ªi atât timp

Ponta: Aderarea la Schengen þine
de chestiuni de politicã internã

din state precum Franþa sau Olanda
Mai mulþi deputaþi PSD (Florin

Iordache (preºedintele Comisiei de
muncã), Vasile Popeangã, Ion Cãlin,
Viorel Dragomir, Constantin Rãdules-
cu, Aurel Vlãdoiu) propun ca reduce-
rea vârstei standard de pensionare
pentru persoanele care au lucrat în
grupa I de muncã sã se facã de la doi
ani, ca ºi în cazul celor care au lucrat
în condiþii speciale, în prezent aceas-
tã reducere fãcându-se de la ºase ani
realizaþi. Propunerea legislativã, care
vizeazã modificarea Legii 263/2010
privind sistemul de pensii, prevede ca,
pentru persoanele care au fost înca-
drate în grupa I de muncã, reducerea
vârstei standard de
pensionare sã se facã
de la doi ani, iar dacã
existã cazuri când sta-
giul de cotizare reali-
zat în asemenea con-
diþii este sub doi ani,
aceasta sã se cumu-
leze cu perioadele lu-
crate în condiþii deo-
sebite sau în grupa a
II-a de muncã ºi re-
ducerea sã se facã de
la condiþii deosebite.

Proiect: Reducerea vârstei
de pensionare pentru grupa I

de muncã sã se facã de la 2 ani realizaþi

Procurorii Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie (PÎCCJ) au dispus
schimbarea încadrãrii juridice din infracþiunea
de genocid, din vechiul Cod penal, în infracþi-
uni contra umanitãþii, conform noului Cod pe-
nal, în cazul lui Ioan Ficior, fost comandant al
Coloniei de muncã Periprava. Potrivit unui co-
municat al PÎCCJ transmis Agerpres, prin ace-
laºi act s-a dispus ºi punerea în miºcare a acþi-

PÎCCJ: Ioan Ficior, acuzat de infracþiuni contra umanitãþii
unii penale faþã de Ioan Ficior, acesta fiind citat
ieri la Parchet în vederea aducerii la cunoºtinþã
a noii încadrãri juridice. Din probatoriul admi-
nistrat pânã la acest moment al urmãririi pena-
le, a rezultat faptul cã în perioada 1958 — 1963,
în care inculpatul Ficior a deþinut funcþiile de
comandant ºi locþiitor de comandant al Colo-
niei de muncã Periprava, a introdus ºi coordo-
nat un regim de detenþie represiv, abuziv, inu-

man ºi discreþionar împotriva categoriei deþi-
nuþilor politici, persoane considerate o ameninþa-
re directã sau indirectã la adresa noului regim
politic. „Faptul cã la Periprava era organizat un
adevãrat lagãr de exterminare este confirmat ºi
de numãrul ºi cauzele morþilor deþinuþilor, fiind
înregistrate 103 cazuri de deces. Printre cau-
zele deceselor se numãrã aºa numitele «boli ale
mizeriei»”, susþin procurorii.

cât opinia publicã din Franþa, de
exemplu, este pãcãlitã, pentru cã
este o pãcãlealã... Emigraþia în
Franþa nu se face cu cursele aerie-
ne de la Bucureºti, dar e o pãcã-
lealã întreþinutã ºi de opinia publi-
cã ºi de mass-media ºi de politi-
cieni. Sau în Olanda, la fel, nu
românii sunt emigraþia din Olanda”,
a declarat premierul.  El a adãugat
cã, în aceastã privinþã, România nu
trebuie sã se roage de partenerii eu-
ropeni pentru a fi primitã în spaþiul
fãrã frontiere, ci sã-ºi susþinã sta-
tutul de stat membru al comunitãþii
europene. „Atât timp cât lucrurile
se decid pe considerente interne ºi pe
demagogie internã... Nu ºtiu... Sigur,

la un moment dat vom fi
în Schengen, dar trebuie
sã ºtim foarte clar cã me-
sajul pe care-l cerem este
acela de a fi trataþi corect.
Eu cred cã nu trebuie sã
ne rugãm de cineva. Tre-
buie sã spunem: aºa este
corect, noi suntem
membri corecþi ai Uniunii
Europene ºi trebuie sã fim
trataþi la fel”, a mai decla-
rat Victor Ponta.

mânia Mare (cu excepþia a 11 candidaþi), Partidul
Verde (cu excepþia a 19 candidaþi), Partidul Noua
Republicã (cu excepþia unui candidat), Partidul
Dreptãþii Sociale (cu excepþia unui candidat), Par-
tidul Ecologist Român (cu excepþia a 4 candidaþi).
De asemenea, vor participa la alegeri opt candi-
daþi independenþi: actorul Mircea Diaconu, fosta
gimnastã Corina Ungureanu, Dãnuþ Liga, Pericle
Iulian Capsali, Paul Purea, Peter Costea, Constantin

Filip Titian ºi Valentin Dãeanu. Potrivit tragerii
la sorþi fãcute de Biroul Electoral Central, PDL
va ocupa prima poziþie pe buletinele de vot, pe
poziþia a doua fiind PMP, urmat de UDMR,
PSD-UNPR-PC ºi PNL. În campania electo-
ralã, candidaþii ºi partidele au dreptul sã îºi ex-
prime opiniile prin mitinguri, adunãri, marºuri,
precum ºi prin intermediul mass-media. Pri-
marii sunt obligaþi sã asigure candidaþilor, în
mod nediscriminatoriu, spaþii corespunzãtoa-
re pentru a se întâlni cu alegãtorii. Legea elec-
toralã mai prevede cã în unitãþile militare, în
unitãþile de învãþãmânt, în timpul programului
de învãþãmânt, în sediile reprezentanþelor di-
plomatice ºi în penitenciare acþiunile de cam-

panie electoralã de orice tip sunt interzise. Distru-
gerea, deteriorarea, murdãrirea, acoperirea prin
scriere sau în orice mod a platformelor-program
afiºate sau a oricãror altor afiºe ori anunþuri de pro-
pagandã electoralã tipãrite sunt, de asemenea, in-
terzise. Nerespectarea acestor prevederi constituie
contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la
1.000 lei la 2.500.

Iniþiatorii aratã cã, potrivit legii în vi-
goare, reducerea vârstei standard de
pensionare pentru persoanele care au
lucrat în locuri de muncã prevãzute
în condiþii speciale se face de la 2 ani
realizaþi, iar pentru cei care au lucrat
în locuri de muncã din grupa I redu-
cerea se face la ºase ani realizaþi. „În
aceste condiþii, persoanele care au lu-
crat în grupa I de muncã sunt deza-
vantajate faþã de persoanele care au
lucrat în condiþii speciale”, menþionea-
zã iniþiatorii. Proiectul a fost depus în
22 aprilie ºi urmeazã sã intre mai întâi
în dezbaterea Senatului, Camera De-
putaþilor fiind for decizional.
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Deºi s-a construit pasajul sub-
teran de sub strada „Arieº” – care
a fost dat, ieri, în administrarea
RAADPFL Craiova pentru întreþi-
nerea lui – se pare cã traficul în
una dintre cele mai mari intersecþii
ale Craiovei va rãmâne tot nere-
zolvat. Autoritãþile sunt convinse
cã lucrurile nu se vor schimba în
intersecþia de la Universitate nici
dupã ce vor fi încheiate lucrãrile
care se fac acum pentru reabilita-
rea cãii de rulare a tramvaiului ºi
nici dupã ce va fi pus în funcþiune
sistemul de„undã verde”, care, de
asemenea, se instaleazã tot acum.
„Intersecþia de la Universitate este
una foarte dificilã. Sensul girato-
riu este doar o soluþie provizorie
deoarce la ora aceasta se derulea-
zã un alt proiect european pentru
fluidizarea traficilui Calea Bucureºti
– Calea Severinului. Însã nu ºtiu
cât va rezolva ºi aceastã soluþie
problema pe care o avem acolo”,
a declarat viceprimarul Mihail Ge-
noiu, în plenul de ieri.

Semafoarele inteli-
gente nu vor rezolva
problemele în trafic

Potrivit viceprimarului, deja au
fost montate semafoare la toate in-
tersecþiile de pe porþiunea Calea
Severinului-Calea Bucureºti, iar
dupã ce vor fi puse la punct toate
detaliile, vor dispare toate sensuri-
le giratorii, inclusiv cel de la inter-
secþia cu „Fraþii Goleºti”, ºi va fi
pus în funcþiune sistemul de undã

Primãria Craiova ia în calcul
construirea unui nou pasaj subte-
ran. Acesta ar urma sã fie amena-
jat pe sub Calea Bucureºti, pentru
a fluidiza traficul în intersecþia de
la Universitate. Autoritãþile au pro-

gramat aceastã investiþie pentru
anii urmãtori, finanþarea urmând
sã fie asiguratã tot prin fonduri
europene, ca ºi la celãlalt pasaj ce
a fost inaugurat în varã pe sub
strada Arieº.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

verde. „Pe o perioadã de cinci ani
va funcþiona sistemul de semafoa-
re inteligente, cu urmãrirea trafi-
cului ºi cu reglarea timpilor în
funcþie de traficul pe care îl vor
contoriza”, a precizat Genoiu. Rea-
mintim cã sistemul de undã verde
este un proiect mai vechi, care are
o valoare de 9,8 milioane de lei,
fonduri europene, fiind scos la li-
citaþie de mai multe ori de cãtre
municipalitate. Prin aceastã inves-
tiþie, se modernizeazã toate cele 16
intersecþii existente pe traseul Ca-
lea Severinului-Calea Bucureºti,
sistemul constând în montarea
unor „bucle de inducþie” pe calea
de rulare a tramvaiului ºi în caro-

sabil care permit monitorizarea în
timp real a circulaþiei ºi asigurarea
prioritãþii pentru autoturisme.

Încã un pasaj
subteran,
dar orientat altfel

Dar se pare cã nici acest sistem
inteligent de fluidizare a circulaþiei
nu va reuºi sã-i vinã de hac aglo-
meraþiei care se produce în aceastã
intersecþie. Autoritãþile susþin cã
soluþia ar fi construcþia unui nou
pasaj, acesta urmând sã preia mult
din traficul de pe Calea Bucureºti.
„Din discuþiile pe care le-am avut
la nivelul Primãriei cu proiectantul
iniþial, firma Search Corporation,

soluþia este un alt pasaj. Pe noile
proiecte europene, pe axele care se
vor deschide 2014-2020, va fi con-
struit un nou pasaj”, a anunþat, ieri,
viceprimarul Genoiu. Acesta a pre-
cizat cã pasajul iniþial nu mai poate
fi coborât ca sã se iasã pe strada
„Carol”, la fostul restaurant „Þã-
rãncuþa”, din cauza nivelului la care
a fost construit. „Însã soluþia pe
care ne-au transmis-o proiectanþii
a fost de coborâre a benzilor auto
pe Calea Bucureºti. O soluþie care
sã însemne o altã cocoaºã este
anormalã. Ei ne-au transmis cã nu
existã nicãieri în lume sistemul de
cocoaºã dupã cocoaºã. Ne-au dat
ºi exemple de sistemul care se prac-
ticã, la Bruxelles sau Paris, este cel
sinusoid. O intersecþie se practicã
suprateran ºi una subteran”, a mai
spus viceprimarul Craiovei.

S-au evitat niºte
exproprieri

Iniþial, soluþia pentru pasajul sub-
teran de sub strada „Arieº” a fost

ca acesta sã fie unul cu ieºire în
intersecþia cu strada „Vasile Alec-
sandri”. Autoritãþile spun cã s-a
renunþat la acest proiect ºi s-a mers
pe varianta unui pasaj mai scurt
(fãrã trecere pe sub Calea Bucu-
reºti) deoarece presupunea niºte
expropieri în apropierea fostului
restaurant „Þãrãncuþa”. „Ar în-
semna ca acest pasaj sã fie subte-
ran, urmãtorul de la Fraþii Goleºti
sã fie suprateran, cel de la Institut
– subteran, iar cei de la Viitorul –
suprateran. Acesta este sistemul
care se practicã, exceptând, bine-
înþeles, sistemul care se practicã
la pasajul Bucur-Obor, care este
un suprateran mare. Dar în situa-
þia în care acest suprateran este
finalizat, asta e singura soluþie”, a
mai spus viceprimarul Craiovei.
Fãrã a oferi prea multe alte detalii
în aceastã privinþã, Genoiu a pre-
cizat cã Prmãria Craiova a prevã-
zut deja construcþia pasaj subte-
ran de sub Calea Bucureºti în ur-
mãtoarele proiecte.

Actorului Marcel Iureº, chitaristului
Radu Ionescu ºi familiei sublocotenentu-
lui post-morterm Claudiu Constantin Vul-
poiu le vor fi înmânate titluri de „Cetã-
þeni de Onoare” ai Craiovei. Consilierii

Actorul Marcel Iureº va veni la Craiova
municipali au votat, în plenul de ieri, pro-
punerea municipalitãþii de a le acorda aces-
tora cea mai înaltã distincþie pe care o
acordã municipalitatea, rãsplãtind în fe-
lul acesta contribuþiile fiecãruia la popu-

larizarea numelui
oraºului nostru în
þarã ºi în strãinãtate.
Distinciile vor fi acor-
date în cadrul ºedin-
þei solemne a Consi-
liului local Municipal
care va avea loc cu
ocazia Zilelor Craio-
vei, al cãror program
a fost ºi el votat în
aceeaºi ºedinþã. Acto-
rul Marcel Iureº, care
are o simpatie deose-
bitã pentru Craiova,
el  urmând ºcoala
aici, va veni special
pentru a-ºi primi ti-
tlul de „Cetãþean de
Onoare”.

Primãria Craiova se va ocupa de
amenajarea spaþiului verde din preajma
bisericii „Sfântul Ilie”, care se gãseºte
în centrul vechi al Bãniei. Terenul a
fost cedat în acest
scop de Arhiepisco-
pia Craiovei autori-
tãþii locale, iar
consilierii municipali
au votat preluarea,
în plenul de ieri.
Primarul Lia Olguþa
Vasilescu a precizat
cã lucrãrile de
reamenajare prevãd,
printre altele,
renunþarea la gardul
care împrejmuieºte
biserica ºi amenaja-
rea unor spaþii verzi
deosebite. Dupã ce
vor fi terminate

lucrãrile de modernizare a centrului
vechi, strada „Nicolãescu-Plopºor” va
deveni pietonalã, laolaltã cu celelalte
alte strãzi pe care se intervine acum.

Curtea bisericii „Sfântul Ilie”
va fi reamenajatã
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Poliþiºtii Brigãzii de Combatere
a Criminalitãþii Organizate Craiova
ºi procurorii D.I.I.C.O.T. - Servi-
ciul Teritorial Craiova au descins,
miercuri, la 10 locuinþe de pe raza
judeþului Olt, mai exact în oraºul
Corabia, la membrii unei grupãri in-

Arestaþi pentru cã exploatau tinereArestaþi pentru cã exploatau tinereArestaþi pentru cã exploatau tinereArestaþi pentru cã exploatau tinereArestaþi pentru cã exploatau tinere
în cluburi de noapte din strãinãtateîn cluburi de noapte din strãinãtateîn cluburi de noapte din strãinãtateîn cluburi de noapte din strãinãtateîn cluburi de noapte din strãinãtate

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în cursul zilei de miercuri,
Rafail Lupu, de 75 de ani, din
Craiova, în timp ce conducea un
autoturism Chevrolet pe aleea de

Lucrãtori ai Postului de Poliþie
Valea Stanciului au fost sesizaþi,
miercuri, de cãtre Marian Tricu,

Reprezentanþii  Tribunalu-
lu i  Do l j  anun þã  f ap tu l  cã ,
având în vedere prevederile
HG nr.  284/16 april ie 2014
privind alegerea autoritãþilor
administraþiei publice locale
în Circumscripþia electoralã
Coºoveni, în data de 28 apri-
l ie a.c. ,  la ora 10.00, la se-
diul  Tribunalului  Dolj ,  din
Craiova, strada Brestei ,  Nr.
12, în ºedinþã publicã,  se va
efectua tragerea la sorþi pen-
tru desemnarea preºedintelui
Bi rou lu i  E lec tora l  de  Ci r -
cumscr ip þ i e  Coºoven i  º i  a
locþiitorului acestuia.

Motociclist rãnit grav de un pensionar

O grupare infracþionalã formatã din 20 de
membri, specializatã în trafic de persoane ºi de
minori ºi proxenetism, a fost destructuratã în urma
unei acþiuni desfãºurate miercuri de poliþiºtii ºi pro-
curorii de combatere a criminalitãþii organizate
craioveni. Oamenii legii au fãcut 10 percheziþii do-
miciliare în Corabia, în urma cãrora au ridicat
peste 40.000 lei ºi peste 20.000 euro, un pistol, dar
ºi aparaturã electronicã. Cinci persoane au fost re-
þinute în acest caz, din cele 12 faþã de care s-a pus
în miºcare acþiunea penalã, toate cele cinci fiind
arestate preventiv pentru 30 de zile asearã, în baza
mandatelor emise de Tribunalul Dolj.

fracþionale specializate în
trafic de persoane ºi trafic
de minori. La activitãþi au
participat ºi poliþiºti din ca-
drul Direcþiei de Comba-
tere a Criminalitãþii Organizate–
Serviciul pentru Combaterea Tra-

ficului de Persoane, poliþiºti din ca-
drul I.P.J. Olt ºi jandarmi ai Gru-
pãrii de Jandarmi Mobile Craiova.
În urma percheziþiilor, poliþiºtii ºi
procurorii au ridicat 47.700 de lei,
21.700 de euro, un pistol de cali-
brul 6 mm, cu 7 bile din plastic,
un laptop, un hard de memorie, 14
telefoane mobile, 14 cartele SIM,
documente de cãlãtorie ºi de trans-
fer bancar.

Din cercetãrile efectuate a reie-
ºit cã, în perioada  2006 – 2014,
cei 20 de membri ai grupãrii infrac-
þionale, structurate pe mai multe pa-
liere, ar fi racolat de pe raza judeþe-
lor Dolj, Olt ºi Teleorman peste 30
de tinere, o parte dintre ele minore,

pe care le-ar fi transportat în Spa-
nia, Franþa, Italia ºi Germania. În
strãinãtate, aceºtia le-ar fi obligat sã
practice prostituþia în diferite clu-
buri de noapte, sumele de bani re-
zultate din aceastã activitate, peste
500.000 de euro, fiind trimise altor
membri ai grupãrii, prin servicii de
transfer bancar internaþional West-
ern Union ºi Money Gram.

Potrivit procurorilor DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova, liderul
grupãrii, identificat drept Florin
Goºol, din Corabia, ar fi stabilit le-
gãturile cu persoane din Germania,
Spania, Franþa ºi Italia, administra-
tori ai unor cluburi de noapte, unde
victimele practicau prostituþia.

De asemenea, o parte a grupãrii
ar fi avut rolul sã identifice potenþia-
le victime, respectiv persoane cu o
situaþie materialã precarã, provenite
din familii dezorganizate, în scopul
determinãrii acestora sã practice
prostituþia în þãrile unde urmau sã fie
exploatate. Alþi membri ai grupãrii s-
ar fi ocupat de racolarea, transpor-
tul ºi cazarea victimelor în Germa-
nia, de supravegherea acestora, pre-
cum ºi de colectarea sumelor de bani
rezultate din activitatea de prostitu-
þie. Sumele de bani obþinute din acti-
vitatea infracþionalã ar fi fost chel-
tuite de membrii grupãrii pe autotu-
risme de lux, terenuri ºi imobile, mo-
tiv pentru care procurorii au dispus
în cauzã instituirea unor mãsuri asi-
guratorii, pentru recuperarea preju-
diciului. În urma administrãrii pro-
batoriului, 5 dintre membrii grupã-
rii, între care ºi Florin Goºol (care
este recidivist, fiind condamnat pen-
tru infracþiuni cu violenþã), au fost
reþinuþi pentru 24 de ore, ºi introduºi
în arestul IPJ Dolj.

Asearã, cei cinci au fost prezen-
taþi magistraþilor Tribunalului Dolj, cu
propunere de arestare preventivã, in-
stanþa admiþând propunerea procu-
rorilor ºi dispunând arestarea preven-
tivã pe 30 de zile. În cauzã se efectu-
eazã cercetãri sub aspectul sãvârºirii
infracþiunilor de constituire a unui
grup infracþional organizat, trafic de
persoane, trafic de minori, proxene-
tism ºi spãlare de bani. Acþiunea a be-
neficiat de suportul de specialitate al
DIPI ºi SRI, dupã cum au comuni-
cat reprezentanþii Poliþiei Române.

Un craiovean de 32 de ani a
fost rãnit grav în cursul zilei de
miercuri, fiind în prezent inter-
nat la Spitalul Clinic Judeþean

acces în târgul de sãptãmânã,
la intersecþia cu strada Caracal,
nu a acordat prioritate de tre-
cere motocicletei conduse de
Gabriel Panã, de 32 de ani din

Craiova, intrând în coliziune cu
aceasta. „În urma accidentului
a rezultat rãnirea gravã a moto-
ciclistului, care a fost transpor-
tat la spital, poliþiºtii rutieri
ajunºi la faþa locului întocmind
în cauzã dosar penal pentru vã-
tãmare corporalã din culpã”, ne-
a declarat agent principal Ame-
lia Cãprãrin, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

I-a furat telefonul din casã Se alege preºedintele BEC Coºoveni
de 51 de ani, din localitate cu pri-
vire la faptul cã, în noaptea de 22/
23.04.2014, o persoanã necunos-

cutã a pãtruns fãrã drept în locuin-
þa sa ºi i-a sustras un telefon mo-
bil în valoare de 500 lei. La faþa
locului s-a deplasat echipa opera-
tivã din cadrul Secþiei 13 Poliþie
Ruralã Segarcea, iar în urma ac-
tivitãþilor ºi mijloacelor specifice
desfãºurate l-au identificat pe Ni-
colae Surdu, de 34 de ani, din co-
munã, prejudiciul cauzat fiind re-
cuperat ºi restituit pãrþii vãtãma-
te. „Pe numele persoanei în cauzã
a fost s-a întocmit dosar penal sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
furt calificat”, a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Au fãcut jumãtate de million de euro,

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

de Urgenþã Craiova, dupã ce mo-
tocicleta cu care circula a fost lo-
vitã de un Chevrolet condus de
un pensionar de 75 de ani.
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Academic ianul Eugen Simion
s-a arătat, deunăzi, pe un pos t de
televiziune, oripilat de România lui
„fă” şi a mitocăniei care a devenit
„un stil de existenţă şi un stil de
exprimare”. Cărturar luminat al
ţării,  domnia sa mai spunea că
„România profundă în esenţă este
România cărţilor. România lui
Blaga.  România lui Eminescu.
România marilor poeţi”. Fireşte,
academicianul Eugen Simion este
îndreptăţit să fie indignat de mar-
tirajul limbii române, de baia de
vulgaritate,  de îndatorirea unei
guvernări adevărate în folos irea
adecvată a cuvintelor, deşi nu se
poate impune prin ordonanţă de
urgenţă igienizarea vorbirii zilni-
ce, supervizarea lingvis tică, con-
trolul de calitate, c um s-ar spu-

MIRCEA CANŢĂR

Despre „fă” şi prezenţa lui Zgonea la
Festivalul Internaţional Shakespeare

ne. Opinăm doar că s-a impacien-
tat exagerat de voc ativul „fă”,
scăpat nefericit într-o frântură de
limbaj colocvial de premierul Vic-
tor Ponta. Nu prea interesează
contextul ş i nici detaliile. Proba-
bil c ă premierul a avut o scăpare
în registrul lingvistic, stăpânit mai
neatent decât vitezele maşinii, dar
votanţii săi nu au intrat în sevraj
din asta. Există ş i maniaci ai pre-
ţiozităţii exprimării, marcaţi pe
viaţă de solemnitatea compoziţii-
lor şcolare, dar şi unii mai rupţi
din viaţă,  mai cinici, mai aventu-
roşi.  Problema, dacă tot a ridicat-
o academicianul Eugen Simion,
merită luată în seamă. Numai că
vocativele „bă” şi „fă”, exprimări
ordinare,  nu sunt deloc  tr iviale
prin părţile locului, ci dimpotrivă,

dovedesc sublimul fraternităţii, al
amic iiei şi al egalitarismului.  Ne-
o explică undeva şi olteanul nos-
tru Petre Pandrea, devenit post-
mortem academician, preoc upat
de spir itul oamenilor loc ului. O
fandoseală lexicală, rostogolită pe
asfaltul limbii, nu este totuna cu
fobia cacofoniilor, invazia barba-
rismelor,  parvenitismul c ultural,
toate acestea atestând o spec ie de
semidoctism calofil ce proliferea-
ză. Pe ansamblu, observaţia aca-
demicianului Eugen Simion refe-
ritoare la această pendulare între
ridicol şi c onvulsie,  mârlănie şi
delir, rămâne binevenită, mai ales
că de la Socrate ştim că „reaua
folosinţă a cuvintelor nu e doar
o greşeală de limbă, dar şi un mod
de a face rău sufletelor”.

Să remarcăm acum prezenţa
deputatului Valeriu Zgonea la de-
butul celei de-a IX-a ediţii a Fes-
tivalului Internaţional „Shakespea-
re” de la Craiova şi, mai ales, dis-
ponibilitatea sa pentru o alocuţiu-
ne de circumstanţă. Cu c âteva
accente, c am fleşcăite, la străda-
nia Craiovei de a dobândi statutul
de Capitală Culturală Europeană în
2021. Cum alţi parlamentari ai
Doljului nu s-au obosit să facă
această menţiune, Valeriu Zgonea
a găsit de cuviinţă să o aminteas-
că. E un progres. Însetat de evo-
cări c ulturale, să nu rămână cum-
va în urmă, Valeriu Zgonea a spus
ceva şi despre vechimea Festiva-
lului Internaţional „Shakespeare”,
legat de numele lui Emil Boroghi-
nă. În fine, cu multă grijă de a nu

greşi ceva, de a nu omite altceva
despre „vărul” Shakespeare,  am-
biţie absolut onorabilă.  Ascultân-
du-l mi-a venit în minte destinul
eroinei romanului Ilenei Vulpescu
„De-amor, de-amar, de inimă al-
bastră” – agreabilă lec tură –,  ab-
solventă a Liceului „Elena Cuza”
din Craiova, pentru c are faptul că
a ştiut anul morţii lui Shakespea-
re, la interogaţia unui medic mili-
tar, în subordinea căruia se afla
ca infirmieră, i-a schimbat cursul
vieţii. Cum Valeriu Zgonea a avut
răbdarea să vizioneze şi specta-
colul inaugural „Mult zgomot
pentru nimic”, cu mesajul său
sublim, poate visa, de bună sea-
mă, la orice,  deşi congenerii săi
de generaţie se s imt şi aşa vexaţi
de alpinismul politic reuşit.

În comuna Greceşti, satul Grădişte, an-
gajaţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu au
ridicat, ieri, un dig din 150 de saci de nisip
pentru a proteja două gospodării aflate în
zonă. Aici nivelul pârâului Rasnic a crescut
brusc dimineaţa, viitura inundând terenurile
din zonă. O echipă de intervenţie, dar şi lo-
calnici din Serviciul Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă au acţionat pentru a împiedica
revărsarea pârăului Rasnic pe sectorul res-
pectiv. Un alt punct important din judeţ a
fost în zona Carpen-Orodel. În urma ploilor
abundente din ultimele zile, nivelul apei pâ-
râului Desnăţui a crescut, inundând podul
Valea Lungă, amplasat pe DC 61 Carpen-
Orodel, drumul comunal fiind blocat. Legă-
tura între cele două localităţi s-a făcut ieri

pe rute ocolitoare, la faţa locului fiind pre-
zente echipaje de poliţie pentru a-i direcţio-
na pe conducătorii auto.
Dig din saci de nisip

Având în vedere cantităţile importante de
precipitaţii căzute în ultimul interval de timp

Alertă în Dolj din cauza riscului de inundaţii
Sute de saci de nisip au fost plasaţi

pe malurile mai multor cursuri de apă
din judeţ pentru a proteja de inunda-
ţii gopodăriile şi terenurile agricole din
apropiere. Râul Jiu a fost ieri sub cod

portocaliu de inundaţii în zona Răcari,
iar pentru pârăul Desnăţui s-a emis o
avertizare de cod galben. Probleme au
creat însă şi alte cursuri de apă pre-
cum Tesluiul sau Rasnicul.
în judeţul Mehedinţi,  amonte de barajul
Dumbrava,  nivelul în lacul de acumulare
a crescut, apa deversând pe descărcăto-
rul de ape mari. Pentru scăderea nivelului
în lac  s-au evac uat volume de apă şi pe
golirea de fund a barajului. În ac este con-
diţii,  în aval, la intrarea în satul Piria, c o-
muna Argetoaia, s-au luat măsuri de exe-
cutare mecanizată a unei apărări din pă-
mânt pentru protecţia a patru gospodării.
Practic  s-au amenajat două diguri, unul cu
saci de nisip şi altul de pământ cu o lungi-
me totală de 100 de metri. La faţa locului
au acţionat 11 lucrători din c adrul SGA
Dolj, 50 voluntari din cadrul CLSU Arge-
toaia, un buldoexcavator, două basculante
fiind plasaţi 400 de saci nisip. Totodată, în

celălalt capăt al
localităţii - ieşirea
din satul Pir ia
spre c omuna
Dumbrava – s-a
executat o apăra-
re c u saci um-
pluţi cu nisip pen-
tru protejarea a
două gospodării.

„ F o r m a ţ i a
Scăieşti acţionea-
ză în aceste zone
cu o echipă de
intervenţie alcă-
tuită din 11 mun-
citori, împreună
cu o echipă de
inte rvenţie a
SVSU-CLSU Ar-

getoaia, alcatuită din 50 de voluntari, cu
următoarele mijloace şi materiale de inter-
venţie: două autobasculante cu nisip,  un
buldoexcavator, o autoutilitară, trei autotu-
risme şi saci cu nisip”,  a declarat Marin
Talău, ieri, direc torul Administraţiei Bazi-
nale de Apă Jiu.

Tesluiul a dat din nou emoţii
Şi pârâul Tes lui a dat mari bătăi de c ap

localnicilor din comunele pe care aces ta
le traversează. În comuna Drăgoteşti, sa-
tul Viişoara,  o formaţie de intervenţie al-
cătuită din 17 muncitori ş i trei angajaţi
Tesa a ac ţionat cu mai multe mijloace şi
materiale de intervenţie. Printre acestea trei
autobasculante c u nisip,  un buldoexcava-
tor, două autoutilitare, un autoturism ş i 850
saci c u nisip.  Ac eştia au completat breşe-
le c reate la viitura anterioară pe pârâul
Teslui în scopul asigurării apărării satului
Viişoara.  Şi în comuna Gherceş ti a fost
supraînălţat malul s tâng al pârâului Teslui
cu 60 de saci de nisip.

În comuna Vârvorul de Jos, satul Dra-
goia, o echipă de intervenţie alcătuită din opt
muncitori şi un angajat Tesa a plasat 50 de
saci nisip, pentru a se asigura protecţia unei
gospodării, care era în pericol să fie inunda-
tă de pârâul Desnăţui.

Cursurile de apă
sunt monitorizate în permanenţă

În urma emiterii atenţionării hidrologice
privind instituirea codului galben pe pârâul
Desnăţui (judetul Dolj), pe Jiu şi pe afluenţii
săi (judeţele Hunedoara, Mehedinţi, Gorj şi
Dolj), dar şi cod portocaliu pe râurile din
bazinele hidrografice: Motru superior şi aflu-
entul său Coşuştea (judeţele Mehedinţi şi
Gorj), pe Jiu la Răcari – sector îndiguit (ju-
deţul Dolj) s-a luat o serie de măsuri. Prin-
tre acestea se numără urmărirea permanen-
tă a evoluţiei situaţiei hidrometeorologice,
asigurarea resurselor umane, materiale şi fi-
nanciare necesare gestionării situaţiilor de
urgenţă, asigurarea fluxului informaţional –
decizional între componentele sistemului de
management al situaţiilor de urgenţă dar şi
constituirea de echipe pentru monitorizarea
nivelurilor şi debitelor pârâurilor aflate sub
atenţionare.

RADU ILICEANU
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GEORGE POPESCU

Despre „diletanþi”Despre „diletanþi”Despre „diletanþi”Despre „diletanþi”Despre „diletanþi”
ºi „profesioniºti” în politicã…ºi „profesioniºti” în politicã…ºi „profesioniºti” în politicã…ºi „profesioniºti” în politicã…ºi „profesioniºti” în politicã…

Citesc un articol interesant într-un popu-
lar cotidian italian în care autorul propune o
disociere, utilã ºi de mare actualitate, între
politicianul „profesionist” ºi politicianul „di-
letant”: o intervenþie facilitatã editorialistului
torinez (e vorba de jurnalistul Gian Enrico
Rusconi care scrie pentru „La Stampa”) de
o comparaþie foarte frecventã în Italia din
ultimele luni între Silivio Berlusconi, ex-pre-
mier ºi încã ºef al formaþiunii „Forza Italia”
resuscitatã la finalul anului trecut, ºi actua-
lul premier Matteo Renzi.

Primul ar fi, îndeosebi în viziunea fanilor
sãi foarte activi pe frontul imperiului media-
tic berlusconian, tipul de politician de profe-
sie, aºadar matur, versat în combinaþii
prospective, un maestru al loviturilor teatra-
le, inventator al unui discurs novator (Um-
berto Eco îl numise, încã dupã campania
electoralã din urmã cu douã decenii, tehno-
logic, opus celui paseist, „meridional”, avo-
cãþesc), promotor al unor detaºamente de
susþinãtori precari cultural ºi politic, dar su-
puºi ºi de o fidelitate indiscutabilã, oarbã.

Cel de-al doilea, tânãrul Matteo Renzi, ar
fi, în opinia criticilor sãi mai ales dinspre
dreapta, un „diletant”, ba poate chiar un no-
vice: fãrã experienþã parlamentarã ºi, cu atât
mai puþin, guvernamentalã, el ar fi doar pro-
tagonistul unui populism, fireºte, „stângist”,
cu promisiuni exorbitante de justiþie socialã,
dar în dispreþul oricãror garanþii oferite de
economia realã.

Asta nu înseamnã cã Berlusconi n-ar fi
fost – ºi n-ar fi încã – un mare, aproape
desãvârºit, populist. Dimpotrivã, media, mai
ales internaþionale, nu l-au menajat din acest
punct de vedere, punându-l de fiecare datã
la zid tocmai pentru promisiunile sale apãsat
fanteziste, atât în domeniul perspectivelor
traiului de zi cu zi al conaþionalilor cât ºi în
cel al dezbaterii de facturã „ideologicã” în-
tre social-democraþie ºi neo-liberalism.

Cine nu-ºi aminteºte intempestivele sale
acuzaþii ale stângii italiene de a fi confiscat
libertatea propriilor cetãþeni, derapând, aºa
cum s-a întâmplat în câteva rânduri, când a
susþinut cã, de exemplu, încã în China de

astãzi comuniºtii ar devora copii ºi s-ar hrãni
cu carnea acestora. Însã tocmai populismul
strict discursiv e cel pentru care Berlusconi
a plãtit politic. ªi, mai mult chiar, tocmai pre-
tinsul sãu profesionalism politic ar consti-
tui, acum, nota de platã pe care trebuie s-o
achite, îndeosebi în contextul primei con-
damnãri din ºirul de procese cãrora, cu arti-
ficii girate „legislativ”, a reuºit sã i se sus-
tragã.

Problema aceasta, a profesioniºtilor în
politicã, e de o acutã actualitate ºi la noi. Iar
într-un stat cu o democraþie tânãrã ºi, în con-
secinþã, fragilã ºi vulnerabilã, cum este Ro-
mânia la aproape un sfert de veac de exer-
sare a unui nou tip de societate, „profesio-
nismul” în politicã pare mai degrabã o …
glumã.

Subzistã, printre actanþii formaþiunilor
politice, politicieni care, fãrã a se fi distins
prin ceva bun pentru societate ºi pentru þarã,
viermuiesc într-un gregar anonimat, prin
locuri cãlduþe, mimând mai degrabã o carie-
rã decât onorând-o în vreun anume fel. Ei

sunt protagoniºtii unei politichii, ca sã pre-
luãm un limbaj mai subversiv dar ºi mai
aproape de modul în care gândesc, fiindcã,
în realitate, unica lor grijã e aceea de a se
pãstra cât mai la… fund, sã nu deranjeze, sã
nu sarã în ochi, pregãtiþi pentru barca ivitã
la mal cu una dintre atâtea oportunitãþi pe
care nu le-au ratat ºi nu le rateazã.

La urma urmei, diletantismul, în semanti-
ca sa specificã treburilor obºteºti, e preferat
politicianismului, mãcar pentru cã în locul unui
populism „profesionist”, are ºansa unei per-
suasiuni în rândul unei populaþii ce ºi-a epui-
zat rezerva de aºteptare de la promisiuni neo-
norate. Or, noul premier italian, „diletantul”,
cu experienþa însã a unei cariere edilitare con-
siderate de succes, ºi-a surprins susþinãtorii,
dar mai ales criticii, nu neapãrat printr-un dis-
curs „politicianist”, ci printr-unul de primar,
ca Întâi Gospodar al Þãrii, cu o agendã nu
doar concretã, dar ºi distribuitã într-un ca-
lendar pe care, pânã în prezent, ºi l-a respec-
tat cu o fermitate pe cât de realã, pe atât de
inovatoare în istoria recentã a Italiei.

Data de 25 aprilie este terme-
nul limitã pentru depunerea a 12
declaraþii fiscale. Printe acestea
pot fi enumerate plata impozitului
reþinut la sursã în luna preceden-
tã pentru venituri din drepturi de
proprietate intelectualã, jocuri de
noroc, premii, contracte civile
etc., plata anticipatã privind im-
pozitul pe profit aferentã primului
trimestru al anului, declaraþia pri-
vind distribuirea între asociaþi a
veniturilor ºi cheltuielilor aferente
trimestrului precedent (formular
104) sau cea privind obligaþiile de
platã la bugetul de stat cu termen
lunar sau trimestrial (formular
100).  Astãzi cel târziu vor trebui

Astãzi este ultima zi pentru pentru
depunerea a 12 formulare fiscale

depuse formularele 112 – privind
obligaþiile de platã a contribuþiilor
sociale, impozitului pe venit ºi
evidenþa nominalã a persoanelor
asigurate, 224 – referitor la veni-
turile sub formã de salarii din stã-
rinãtate obþinute în România, 300
– decontul de TVA cu termen lu-
nar sau trimestrial sau 301 – pri-
vind decontul special de TVA, pen-
tru contribuabilii înregistraþi în
scopuri TVA. Ultimele patru for-
mulare prevãd declararea sume-
lor rezultate din ajustarea TVA
(307), a TVA datoratã de persoa-
nele impozabile al cãror cod de
înregistrare în scopuri TVA a fost
anulat (311), a livrãrilor/achiziþii-

lor/prestãrilor intracomunitare de
bunuri pe luna martie (390 VIES)
sau a operaþiunilor menþionate an-
terior ce au fost efectuate pe te-
ritoriul naþional (394). În afarã de
aceste declaraþii, constribuabilii
vor trebui sã mai depunã alte trei
formulare pânã în 30 aprilie. Ast-
fel, vor fi depuse situaþiile finan-
ciare pe anul 2013 de cãtre insti-
tuþiile publice, asociaþii ºi alte per-
soane juridice fãrã scop patrimo-
nial, decontul privind accizele
pentru anul 2013 (formular 120)
ºi decontul privind impozitul la þi-
þeiul din producþia internã pe anul
trecut (130).

Banca Comercialã Românã (BCR)
acordã întreprinderilor mici ºi mijlo-
cii (IMM) linii de credit pentru capi-
tal de lucru în valoare de maximum
5 milioane de lei  în cadrul “Progra-
mului de garantare a creditelor pen-
tru întreprinderile mici ºi mijlocii”
– Program OUG 92/2013. BCR
pune un accent deosebit pe spriji-
nirea sectorului IMM, având la dis-
poziþie garanþii de 263 milioane de
lei în cadrul Programului OUG 92/
2013 în baza cãrora poate acorda
credite de pânã la 526 milioane de
lei. Statul, prin Ministerul Finante-
lor Publice - FNGCIMM, garantea-
zã pânã la 50% din valoarea fi-

Credite de 526 milioane lei cu
garanþia statului pentru IMM-uri

nanþãrii, mai puþin dobânzile ºi co-
misioanele, prima de garantare ri-
dicându-se la nivelul de 1,99%/an
din valoarea garanþiei. „Creditele
vor fi acordate la o dobândã de
ROBOR la 3 luni plus o marjã de
maximum 2,50% p.a., la care se
adaugã un comision de acordare
de maximum 0,7%/an. Perioada de
creditare este de maximum 24 luni
cu posibilitate prelungirii o singu-
rã datã pe o perioadã de maximum
12 luni, fãrã a depãºi perioada de
valabilitate a Programului“, se pre-
cizeazã într-un comunicat de pre-
sã al BCR.

MARGA BULUGEAN

MARGA BULUGEAN



cuvântul libertãþii / 7vineri, 25 aprilie 2014
actualitate

În cadrul discuþiilor, preºedinte-
le CJ Dolj, Ion Prioteasa, a subli-
niat rolul esenþial pe care îl joacã
atragerea fondurilor europene pen-
tru dezvoltarea regionalã. „Graþie
unui proiect derulat cu fonduri co-
munitare, avem bucuria de a vã
primi ca oaspeþi într-un judeþ care
exceleazã tocmai la aceastã lecþie,
a finanþãrilor nerambursabile”,
subliniat ºeful administraþiei dolje-
ne. Consiliul Judeþean ºi-a asumat
un semnificativ rol social, chiar ºi
prin implicarea activã în sfera edu-
caþionalã, din care provin cei mai
mulþi dintre dumneavoastrã. „O

Pricopie a motivat cã evaluãrile au
fost mutate cu aproape o lunã pentru
ca elevii sã aibã timp sã se familiari-
zeze cu aceste teste, pentru cã sunt
pe model internaþional. Evaluãrile care
se fac în premierã anul acesta la fina-
lul claselor a II-a, a IV-a ºi a VI-a se

Proiectul Let’s GO se aflã la prima ediþie, iar prin
intermediul AIESEC Craiova el este introdus în
ºcolile primare din Craiova, aducând cinci studenþi
internaþionali care vor prelua rolul învãþãtorului ºi
vor crea activitãþi interactive despre educaþie cul-
turalã, abilitãþi practice sau muzicã. Proiectul Let’s
GO se adreseazã elevilor din ciclul primar din Cra-
iova ºi are ca scop dezvoltarea interesului ºi cu-
riozitãþii acestora în ceea ce priveºte diferenþele
culturale ºi invãþarea limbilor strãine, în special
limba englezã. Proiectul implicã prezenþa a cinci
stagiari internaþionali care vor prelua rolul învãþã-
torului ºi împreunã cu acesta vor crea activitãþi
interactive de învãþare. Perioada de desfãºurare a
proiectului este 23 aprilie-31 mai, iar activitãþile in-
ternaþionalilor vor fi implementate într-un mod in-
teractiv, non-formal ºi uºor de înþeles. Acestea vor

Filarmonica „Oltenia” vã invitã astã-searã,
ora 19.00, la un „Concert de concerte” organi-
zat în parteneriat cu Asociaþia Interculturalã
Româno-Coreeanã. Îºi dã concursul Orches-
tra Simfonicã a instituþiei, condusã de Valen-

tin Doni, muzician complex, care se manifestã
plenar în dubla calitate de dirijor ºi compozitor.
Nãscut în 1955, în Republica Moldova, ºi ab-
solvent al Institutului de Arte „Gavriil Musi-
cescu” din Chiºinãu, Valentin Doni este, din
2004, dirijor permanent al Filarmonicii „Mihail
Jora” din Bacãu.

 Invitaþii serii sunt doi tineri pianiºti – fraþii
Mélanie Bourdoncle ºi Nicolas Bourdoncle, nãs-
cuþi în Aix-en-Provence (Franþa), dar cu origini
craiovene, dupã mamã, ca ºi solista violonistã
Yoo-Hee Kim (Coreea de Sud), care cântã pe vioa-
ra Lorenzo Storioni (Cremona 1780), pusã la dis-
poziþia artistei de un colecþionar particular.

Programul include Concertul în Re major
pentru pian ºi orchestrã, Hob. XVIII:11, de
Joseph Haydn, Concertul nr. 1 în Mi minor
pentru pian ºi orchestrã, op. 11, de Frédéric

„Concert de concerte” organizat în
parteneriat cu Asociaþia Interculturalã
Româno-Coreeanã

Consiliul Judeþean Dolj a avut oaspeþi din LituaniaConsiliul Judeþean Dolj a avut oaspeþi din LituaniaConsiliul Judeþean Dolj a avut oaspeþi din LituaniaConsiliul Judeþean Dolj a avut oaspeþi din LituaniaConsiliul Judeþean Dolj a avut oaspeþi din Lituania
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, Ion

Prioteasa, a primit, ieri, la Palatul Administrativ,
vizita unei delegaþii din regiunea Siauliai, din Li-
tuania, formatã din reprezentanþi ai mediilor edu-
caþional, administrativ ºi sanitar. Întâlnirea, des-
fãºuratã în sala de ºedinþe a CJ, a fost organizatã
la iniþiativa conducerii ISJ Dolj, în cadrul unui
proiect de parteneriat interinstituþional Come-
nius Regio, derulat cu fonduri europene.

parte importantã din bugetul insti-
tuþiei noastre este alocatã pentru fi-
nanþarea domeniul învãþãmântului.
În plus, CJ Dolj susþine anual pro-
gramul social derulat de Guvern,
prin intermediul cãruia se distribuie
cãtre elevi ºi preºcolari fructe, pro-
duse lactate ºi de panificaþie. În
egalã mãsurã, încurajãm ºi stimu-
lãm performanþa în educaþie, pre-
miind în fiecare an elevii care au
obþinut rezultate deosebite la olim-
piade ºi concursurile ºcolare, inclu-
siv la cele sportive. Toþi aceºti co-
pii minunaþi, care fac cinste jude-
þului nostru, sunt recompensaþi cu

premii în bani ºi excursii, în þarã
sau în strãinãtate, în cadrul unor
festivitãþi organizate ºi cu sprijinul
CJ Dolj.  Doresc sã precizez ºi fap-
tul cã o sumã notabilã din bugetul
judeþului este destinatã copiilor cu
nevoi speciale. De altfel, în subor-
dinea consiliului judeþean funcþio-
neazã o instituþie de profil, Direc-
þia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului, în cadrul cãre-
ia un colectiv format din aproxi-
mativ 1.500 de oameni gestionea-
zã aceastã activitate deosebit de im-
portantã, având în îngrijirea lor
aproape 3.000 de micuþi...“, a pre-
cizat preºedintele CJ Dolj, Ion Prio-
teasa.

„Instituþia noastrã poate oferi un
bun model”

La rândul sãu, inspectorul ºcolar
general al ISJ Dolj, Georgicã Bercea,
a declarat cã aceasta a fost o întâlni-
re mai mult decât binevenitã, pentru
cã acest schimb de experienþã se des-
fãºoarã printr-un program cu finan-
þare comunitarã, or CJ Dolj este una
dintre instituþiile care au reuºit sã atra-

gã consistente fonduri europene.
„Proiectul are ca obiectiv schimburi-
le interculturale între instituþii publice
din judeþul Dolj ºi din regiunea Siau-
liai, dar ºi stimularea abilitãþilor de lea-
dership în rândul tinerilor prin activi-
tãþi de voluntariat. În Lituania, la ora
actualã, nu existã o lege a voluntaria-
tului, acest tip de acþiuni desfãºurân-
du-se la nivel de pionierat. Este moti-
vul pentru care oaspeþii din regiunea

Siauliai doresc foarte mult sã acumu-
leze din experienþa noastrã, preluând
exemplele de bunã practicã. Mã
bucur cã Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj este partener în acest pro-
iect, pentru cã instituþia noastrã poa-
te oferi un bun model, care sã ser-
veascã pentru viitor în activitãþile de
voluntariat...“, a subliniat inspectorul
general, Georgicã Bercea.

Evaluãrile Naþionale la clasele a II-a, a IV-a ºi a VI-a, amânate cu aproape o lunã
Evaluãrile pe care elevii de clasa a II-a, a IV-a ºi a VI-a trebuiau sã

le susþinã din 6 mai au fost amânate cu aproape o lunã. Ministrul
Educaþiei Naþionale, Remus Pricopie, a anunþat ieri cã elevii vor fi
supuºi la testãrile Evaluãrii Naþionale începând cu 28 mai.

vor derula între 28 ºi 30 mai pentru
elevii de clasa a IV-a, între 2 ºi 4 iunie
pentru cei din clasa a II-a ºi în 5 – 6
iunie pentru elevii de a VI-a. Timpul
alocat pentru fiecare probã diferã de
la o clasã la alta, fiind de 25 de minute

la clasa a II-a ºi de o orã la clasele a
IV-a ºi a VI-a. Potrivit ministrului,
evaluãrile urmãresc sã identifice evo-
luþia de ansamblu a elevilor din clase-
le a II-a, a IV-a ºi a VI-a, pentru a
oferi date substanþiale care vor per-
mite o analizã a sistemului de învãþã-
mânt preuniversitar (pe segmentele
menþionate).

Notele nu vor fi trecute în catalog
Ministrul Pricopie a mai spus cã eva-

luarea se desfãºoarã în timpul orelor de
curs, în funcþie de programul fiecãrei
unitãþi de învãþãmânt: “Testele se vor
da în sãlile de clasã în care învaþã elevii.
Nu vor fi camere video, elevii fiind su-
pravegheaþi la clasa a II-a ºi la a IV-a de
învãþãtoare ºi un cadru didactic din uni-
tatea de învãþãmânt, iar la a VI-a de douã
cadre didactice din unitatea de învãþã-
mânt”. Calificativele obþinute de cãtre
elevi la evaluare nu vor fi trecute în ca-
talog, a mai spus ministrul Educaþiei:

“Rezultatele individuale nu se afiºeazã
ºi nu se comunicã public. Acestea vor
fi valorificate la nivelul unitãþii de învã-
þãmânt, prin elaborarea planurilor indi-
vidualizate de învãþare, acolo unde
aceasta se impune, precum ºi pentru
informarea pãrinþilor/reprezentanþilor le-
gali ai elevului asupra stadiului formãrii ºi
dezvoltãrii competenþelor evaluate. Re-
zultate din unitãþile de învãþãmânt eºan-
tionate vor fi utilizate în vederea întoc-

mirii raportului naþional privind diagnoza
sistemului de învãþãmânt la nivel primar”.

Subiectele pentru evaluare sunt ela-
borate de Centrul Naþional de Evaluare
ºi Examinare (CNEE), þinând seama de
urmãtoarele cerinþe: sã fie formulate clar,
precis ºi în strictã concordanþã cu pro-
gramele ºcolare în vigoare pentru fie-
care disciplinã de studiu ºi sã aibã un
nivel mediu de dificultate.

Calendarul evaluãrilor naþionale
de la finalul claselor a II-a, a   IV-a, a VI-a:

28 mai 2014: Clasa a IV-a - Limba românã
29 mai 2014: Clasa a IV-a - Matematicã
30 mai 2014: Clasa a IV-a - limba maternã
2 iunie 2014: Clasa a II-a - Scris-citit Limba românã
3 iunie 2014: Clasa a II-a - Scris-citit limba maternã
4 iunie 2014: Clasa a II-a - Matematicã
5 iunie 2014: Clasa a VI-a - Limbã ºi comunicare
6 iunie 2014: Clasa a VI-a - Matematicã ºi ªtiinþe ale naturii

Studenþii internaþionali ajung ºi în ºcolile
primare craiovene

În perioada 21 aprilie-31 mai, AIE-
SEC Craiova desfãºoarã un nou proiect
- Let’s GO - ce se adreseazã elevilor
din ciclul primar. Astfel, cinci studenþi
internaþionali vor prelua rolul învãþãto-
rului, iar împreunã cu acesta vor crea
activitãþi interactive despre educaþie
culturalã, abilitãþi practice sau muzicã.

fi stabilite împreunã cu învãþãtorii, conform nevoi-
lor fiecãrei clase de elevi. Activitãþile propuse spre
realizare vor fi din domeniul muzicii, desenului,
sportului, educaþiei tehnologice, abilitãþilor prac-
tice sau chiar ºi jocuri de cunoaºtere. În cadrul
acestei ediþii, ºcolile vor gãzdui cinci internaþio-
nali ce vin din þãri precum Brazilia, Grecia, Filipine,
Singapore ºi Italia. Unele dintre ºcolile care au
acceptat invitaþia AIESEC Craiova de a lua parte la
proiectul Let’s GO sunt Colegiul Naþional „Carol
I”, Colegiul Naþional „Elena Cuza”, ªcoala Nr. 2
„Traian”, ªcoala Nr. 22 „Mircea Eliade” , ªcoala
Nr. 21 „Gheorghe Þiþeica”.

Chopin, ºi Concertul în Re major pentru
vioarã ºi orchestrã, op. 77, de Johannes
Brahms. Biletele costã 10 ºi 15 lei.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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În această Vineri din Săptămâna
Luminată prăznuim pe Maica Dom-
nului, izvorul nemuririi din care iz-
vorăsc ape pururea vii şi din care
se revarsă toată bunătatea şi mulţi-
mea de tămăduiri. Izvorul Tămă-
duirii este un praznic  al Maic ii
Domnului şi o zi de sărbătoare care
datează din a doua jumătate a pri-
mului mileniu creştin. La sărbătoa-
rea de astăzi mergem cu gândul şi

Izvorul Tămăduirii

cu inima mai ales spre Maica Do-
mului, cea care s-a dovedit izvor
al dumnezeirii, prin naşterea Mân-
tuitorului. Izvorul Tămăduirii nu
este altceva decât harul Domnului
nostru Iisus Hristos, care se revar-
să peste noi în chip deosebit în
aceasta Săptămâna Luminată, prin
mijlocirea Maicii Sale. Potrivit tra-
diţiei creştine, Leon Cel Mare, cu
puţin timp înainte de a deveni îm-

părat, undeva în jurul anului 450,
aflându-se într-o pădure de pe lân-
gă Cons tantinopol, a întâlnit un
bătrân orb care l-a rugat să-i dea
apă şi să-l conducă în cetate. După
îndelungi căutări, negăsind niciun
izvor, a auzit glasul Fecioarei Ma-
ria care i-a zis:” Nu este nevoie să
te mai os teneşti, căci apa es te
aproape! Pătrunde, Leon, mai adânc
în această pădure şi, luând cu mâi-
nile apa tulbure potoleşte setea or-
bului şi apoi unge cu ea ochii lui
cei întunecaţi!” Leon a făcut as-
cultare şi a găsit un izvor din care
i-a dat omului să bea.  Apoi i-a spă-
lat faţa cu acea apă, iar orbul a că-
pătat vederea. După ce a ajuns
împărat, Leon nu a uitat întâmplă-
rile minunate ale acelei zile şi a con-
struit lângă izvor o biserică. Mai
târziu, împăratul Jus tinian (527-
565), care suferea de o boală grea,
s-a vindecat după ce a băut apă din
acest izvor. Ca semn de mulţumire
a construit o biserică şi mai mare,
care însă a fost distrusă de turci în
anul 1453. De-a lungul timpului,
apa acestui izvor a vindecat multe
boli şi a tămăduit răni şi suferinţe.
Astăzi, la Istanbul (vechiul Con-
stantinopol), există un paraclis ce

datează din secolul V, zidit pe locul
acelui izvor ce mai curge şi acum.
Aici, creş tinii vin cu c redinţă şi
nădejde, din toate colţurile lumii,
spre a se vindeca de boli şi nepu-
tinţe. Mai multe decât picăturile de
ploaie, decât mulţimea stelelor şi a
frunzelor sunt minunile ce se fac
acolo până astăzi, prin acel izvor.
Credincioşii ortodocşi se roagă  în
această zi la biserică pentru sănă-
tate, ferirea de rele,  luând parte la
slujba de sfinţire a apei, cunoscută
şi sub numele de Aghiasma Mică.
După ce preotul  sfinţeşte apa,  îi
stropeşte pe credincioşi în timp ce
se c ântă troparul: “Mântuieste,
Doamne, poporul Tău, şi binecu-
vintează moştenirea Ta,  biruinţă
binecredincioşilor creştini asupra
celui potrivnic dăruieşte, şi cu cru-
cea Ta păzeşte pe poporul Tău!”
Astfel,  s-a reţinut în popor că sco-
pul urmărit prin folosirea aiasmei
este de a alunga  duhurile cele rele.
Însuşi Mântuitorul i-a spus femeii
samarinence: “De ai fi ştiut darul
lui Dumnezeu şi cine este Cel ce
zice ţie: dă-mi să beau, tu ai fi ce-
rut de la Dânsul şi ţi-ar fi dat ţie
apa cea vie!” (Ioan. 4, 10).  În ico-
nografia praznicului Izvorului Tă-

măduirii, Maica Domnului si Mân-
tuitorul Hristos se află într-o cris-
telniţă, vasul în care primim Taina
Botezului. Fecioara Maria este re-
prezentată cu mâinile înălţate, semn
al rugăciunii, iar Mântuitorul bine-
cuvântând cu ambele mâini, ca răs-
puns al rugăciunilor Maic ii Sale.
Din bazin izvorăşte apa care are
darul tămăduirii. Această icoană
exprimă ideea că Fecioara L-a năs-
cut pe Hristos, Care este Dătătorul
apei vii a Duhului. Mai mereu că-
dem pradă bolilor trupeşti şi deseori
alergăm către  doctori cu speranţa
vindecării. Ne zbatem în  vâltoarea
grijilor cotidiene si înotăm în valu-
rile tot mai agitate ale  vieţii lumeşti,
ignorând, din nefericire pentru noi,
stadiul bolilor sufleteşti care ne rod
în interior şi care, de cele mai mul-
te ori, nu dor decât prea târziu.
Tocmai de aceea, acum, la moment
sfânt de prăznuire, să ne cercetăm
adâncul cel nevăzut al sufletului şi
să-l învrednicim de a primi leacul
duhovnicesc, care, prin mila lui
Dumnezeu, este la îndemâna tutu-
ror. Hristos Cel Înviat, Izvor nese-
cat de daruri pentru noi, să fie
pururi în mijlocul nostru. Amin.

Preot LIVIU SĂNDOI

Evenimentul a înc eput
cu Sfânta Liturghie care a
fost slujită de către Prea-
cucernicul Părinte Proto-
pop Boian Alexandrovici,
Vicarul Timocului împreu-
nă cu un sobor de preoţi.
După Sfânta Liturghie a
avut loc un program cul-
tural la care au participat
ansambluri folclorice din
Serbia şi România precum
şi cântăreţi de muzică po-
pulară românească, printre
care şi un prieten bun al
românilor din Valea Timo-
cului, . De asemenea, de la sfântul
moment al slujbei dinaintea festi-
valului nu au lipsit cei mai repre-

În cea de-a treia zi de Paşte, la Malainiţa, în Valea Timocului

A opta ediţie a
„Festivalului de Paşti al culturii româneşti”

zentativi lideri ai comunităţii româ-
neşti din Valea Timocului, dar şi
jurnalişti din România şi Timoc. Si-

tuată la numai câţiva kilometri nord-
vest de oraşul Negotin, localitatea
Mălainiţa este populată exclusiv de
români timoceni şi a intrat, în ulti-
mii ani, în atenţia presei internaţio-
nale, datorită conflictului izbucnit
între Bojan Alexandrovici, un pre-
ot român ortodox localnic şi auto-
rităţile sârbe. Cauza conflictului este
biserica ridicată de acesta, care este
prima biserică ortodoxă română din
Valea Timocului. Conflictul a fost
doar parţial rezolvat, în ciuda in-
tervenţiei autorităţilor române, a fo-
rurilor europene şi organizaţiilor
pentru apărarea drepturile omului.
Astfel, autorităţile au anulat deci-
zia de a demola biserica, însă pre-
otul fost condamnat la două luni

de închisoare, cu sus-
pendare. Biserica poar-
ta hramul Sfinţilor Mi-
hail şi Gavril. De la pu-
nerea pietrei de temelie
a bisericii, aşezate chiar
pe pământul preotului,
au trecut mulţi ani, dar
an de an, aici vin oame-
nii pentru a sărbători
festivalul tradiţional din
cea de-a treia zi de Paş-
te ş i hramul Sfinţilor
Mihail şi Gavril, care în
c alendarul utilizat de
credincioşii din Serbia,
se sărbătoresc pe data

de 21 noiembrie.
MARGA BULUGEAN

Anual,  în cea de -a treia zi de  Paşte,  biserica
române ască de  la Mălainiţa este  în mare săr-
bătoare. Festivalul de Paşte al Culturii Româ-
ne şti reuneşte în această zi s fântă ansambluri
folclorice  şi Valea Timocului şi din România,

dar şi pe pre oţii români care au făcut istorie în
Timoc cu reziste nţa lor.  Pe  data de 22  aprilie
2014 la biserica românească din Mălainiţa a avut
loc a opta ediţie a „Fe stivalului de Paşti al cul-
turii româneşti”.

Sărbătoare la Mănăstirea Maglavit
Credincioşii din Oltenia şi din alte

regiuni ale ţării sunt aşteptaţi astăzi la
Mănăstirea Maglavit din judeţul Dolj de
praznicul „Izvorul Tămăduirii”, hramul
sfântului aşezământ monahal. Cu acest
prilej, slujba Sfintei Liturghii va fi să-
vârşită în sobor de preoţi şi diaconi de
către Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu,
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul
Olteniei. Răspunsurile la strană vor fi
date de Grupul Psaltic „Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie” al Catedralei Mitro-
politane din Craiova, dirijat de prof. Vic-
tor Şapcă.

Piatra de temelie a Mănăstirii Magla-
vit a fost pusă în anul 1935 de episco-
pul Vartolomeu Stănescu al Râmnicu-
lui, pe locul minunii căreia i-a fost mar-
tor Petrache Lupu. Povestea ciobanu-
lui din Maglavit, căruia i s-a arătat Dum-

nezeu, s-a făcut cunoscută în întreaga ţară. Pe locul unde s-a petrecut
minunea s-au adunat mii de oameni, mulţi dintre ei bolnavi, pentru a fi
vindecaţi. La scurt timp, mănăstirea a devenit un loc important de pele-
rinaj din România. Mănăstirea este desfiinţată în timpul regimului comu-
nist şi reînfiinţată , cu hramul „Izvorul Tămăduirii”, în anul 1990, cel de-
al doilea hram fiind „Naşterea Maicii Domnului”.

În prezent, Mănăstirea Maglavit este aşezământ monahal de maici. În
urmă cu cinci ani, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitro-
polit Irineu, osemintele lui Petrache Lupu au fost deshumate din cimitirul
parohial şi aşezate de-a dreapta bisericii.

Mai multe biserici îşi sărbătoresc
astăzi hramul

Mai multe biserici şi mă-
năstiri din Arhiepiscopia Cra-
iovei îşi sărbătoresc  astăzi
hramul, de praznicul Izvo-
rul Tămăduirii. Printre aces-
tea se numără Mănăstirea
Maglavit din judeţul Dolj şi
Mănăstirea Lainici din jude-
ţul Gorj, unde va fi săvârşi-
tă Sfânta Liturghie. La Cra-
iova,  Biseric a închinată
Sfântului Calinic Cernicanul, din cartierul Valea Roşie, îşi va sărbători cel
de-al doilea hram, iar în Băileşti credincioşii sunt aşteptaţi la hramul Bise-
ricii „Izvorul Tămăduirii”, unde, de asemenea, va fi săvârşită Sfânta Li-
turghie şi sfinţirea Apei celei Mici (Aghiasma Mică).
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Telespectatorii vor putea urmări luni,  28 apri-
lie, la TVR 2 binecunosc uta tragedie shakespea-
riană sub direcţia de sc enă a lui Tompa Gabor,
un spec tacol preluat de la Teatrul Naţional din
Craiova (din Arhiva de Aur a Televiziunii Ro-
mâne, premiera TV: 1998). Decorurile au fost
realizate de T. Th.  Ciupe,  iar cos tumele sunt
creaţia lui Judith Kothay Dobre.  Piesa va fi di-
fuzată în trei părţi,  astfel: partea I de la ora
20.10, partea a II-a de la ora 23.10 (după „Ora
de Ştiri”) şi partea a III-a după miezul nopţii,
de la ora 00.25.

 Tragica poves te a tânărului Hamlet, prinţul
Danemarcei, dornic de răzbunare pentru moar-
tea tatălui său,  este interpretată de ac torii Adri-
an Pintea ( în rolul lui Hamlet),  Mihai Cons tan-

„A fi sau a nu f i?” – o între bare  de venită dic-
ton,  o pie să e mble matică, o montare unică ş i
un mome nt istoric:  450 de ani de la naşte re a
lui William Shake spe are  (n.  23 aprilie  1564 –

Tompa
Gabor,
regizor:
«Spectacolul de la Craiova a dorit să fie o meditaţie asupra rostului teatrului şi
implicit al regiei de teatru. De aceea, m-a interesat povestea lui Hamlet-regizorul,
care descoperă la un moment dat că teatrul este singurul mijloc de a afla adevărul
şi de a demasca tirania. Spectacolul pe care-l pune el în scenă este unul revoluţio-
nar: vizionându-l, o lume întreagă află pentru prima oară ce s-a întâmplat în ţară...
Iar regele, un „actor” desăvârşit în alte împrejurări, nu se poate sustrage de sub
efectul lui, recunoscându-şi astfel crima. De aceea, importanţa „spectacolului în
spectacol” este una vitală: el trebuie să fie de o forţă percutantă, ca să-şi poată
atinge scopul. Este vorba despre un labirint de oglinzi teatrale, în care, la un
moment dat, regele urmăreşte piesa, Hamlet urmăreşte piesa, publicul şi reacţiile
regelui, iar noi privim în acelaşi timp spectacolul în care Hamlet îşi urmăreşte
piesa şi publicul ei... Teatrul trebuie să arate în orice împrejurări timpul real...».

d. 23 aprilie 1616). Tele viziune a Română,  prin
Casa de  Producţie  TVR, a programat la TVR 2,
în preajma ace ste i anive rsări, e cranizare a ce -
lebrei pie se a Marelui Will – „Ham let”.

Una dintre reprezentaţii este adu-
să în scenă, de la ora 17.00, de AM
Production, în colaborare cu Natio-
nal Arts Festival şi Market Theatre
din Cape Town (Africa de Sud).
Spectacolul regizat de Fred Abra-
hamse vorbeşte despre realităţi cu-
rente şi scoate în evidenţă teme pre-
cum puterea, corupţia şi manipula-
rea. Intriga tragediei lui Richard III
este spusă ca un thriller politic rit-
mat, cu design inventiv şi uz creativ
de păpuşi şi măşti expresive. Spec-
tacolul va fi prezentat, tot în cadrul
acestei a IX-a ediţii a festivalului, şi
la Teatrul „Ariel” din Râmnicu Vâl-
cea – luni, 28 aprilie, ora 19.00.

Cealaltă piesă va fi prezentată, de
la ora 20.00, de artiştii Teatrului din
Beijing (China). Viziunea regizorală îi
aparţine lui Wang Xiaoying, în pre-
zent vicepreşedinte al teatrului, ca şi
al Asociaţiei Teatrale Chineze. Autor
a numeroase spectacole după marile

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

de MAGDA BRATU
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Organizată sub genericul „Shakespeare al tuturor”, în perioada 23
aprilie – 4 mai, cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Internaţional „Shake-
speare” de la Craiova cuprinde o serie de spectacole de referinţă,
dacă nu ar fi decât să numim prezenţa aici a Teatrelor Globe (Marea
Britanie) şi Vahtangov (Rusia), precum şi a unor teatre sau compa-
nii din China, Africa de Sud, România, Lituania, Armenia Ungaria,
Polonia şi Ucraina. După întâlnirea, din primele zile, cu artiştii lon-
donezi şi maghiari, craiovenii sunt invitaţi astăzi să vizioneze două
reprezentaţii cu cea mai jucată piesă a Marelui Will, despre sânge-
roasa ascensiune a lui Richard III spre poziţia de rege al Angliei.

Din arhiva de aur a Naţionalului craiovean: „Hamlet”,
cu Adrian Pintea, va fi difuzat luni pe TVR 2

Teatrul Naţional din China, afiliat
Ministerului Culturii, este o institu-
ţie de spectacol cu bogate resurse
de creativitate artistică şi tradiţie
culturală, dedicându-se producerii
şi realizării de teatru chinez modern
şi antic, dar şi punerii în scenă a
unor piese străine.

După cum se ştie, clădirea
Marelui Teatru National a fost
proiectată de arhitectul francez
Paul Andreu şi se află lângă Piaţa
Tian’anmen. Lucrările de con-
strucţie au început în decembrie
2001 şi s-au finalizat în iunie 2007.
Clădirea este acoperită cu sticlă şi
panouri de titan şi are forma unui

ovoid. O secţiune care
coboară din vârf până
la bază este construită
ca o cortină de sticlă
ce se poate deschide.
Toată sticla este
antiglonţ şi, recurgân-
du-se la nanotehnolo-
gii, are o rezistenţă
specială la praf,
prelingeri de apă şi
coroziune. Ansamblul
are o înălţime de 46,3
metri şi o suprafaţă
construită totalizând
210.000 mp.

Sub această cupolă gigantică sunt adăpostite trei spaţii
independente: sala de operă – cu 2.416 locuri, sala de concert –
cu 2.017 locuri şi cea de teatru – cu 1.040 de locuri. Ele sunt
legate prin coridoare suspendate şi au pe terasele de deasupra
alte spaţii pentru studiu, recreere ori diverse alte activităţi.

Programul zilei de astăzi:
 Ora 9.00, Biblioteca Teatrului Naţional „Ma-

rin Sorescu”: Atelier de teatrologie realizat în colabo-
rare cu Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru şi
Departamentul de Teatrologie, Management Cultural şi
Jurnalism  Teatral din cadrul Universităţii Naţionale de
Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti (coordona-
tor: conf.univ. Carmen Stanciu)
 Ora 11.00, Aula „Buia” a Universităţii din

Craiova:  „Yes,  I Will”  – spec tac ol prezentat de
Compania „OKaua” de a Lic eul ,,Al. I  Cuza” din
Buc ureş ti (regia: Gabriela Bobes  ş i Ionuţ Popescu)

opere, între care „Fu Sheng”, „Bur-
ned by the Sun”, „The Salem Witch”,
„Copenhagen”, „Jane Eyre”, „Cho-
pin”, „The Man in Wasteland”, „The
Blind City” ş.a., Wang Xiaoying a
fost distins cu nu puţine premii. În-
tre acestea: Premiul Wenhua (Premiul
Splendorii pentru opere teatrale pro-
fesionale), Premiul Golden Lion, pre-
miile pentru Cel mai bun regizor şi
Premiul Criticii al Cao Yu Drama.

Artiştii din Beijing vor poposi, apoi,
cu „Richard III” şi pe scena din ca-
pitală. Două reprezentaţii ale specta-
colului vor fi jucate la Teatrul „Odeon”
din Bucureşti – prima marţi, 29 apri-
lie, a doua miercuri, 30 aprilie, ambe-
le cu începere de la ora 19.00.

Tot astăzi, de la ora 11.00, în Aula
„Buia” a Universităţii craiovene pu-
teţi vedea un spectacol al companiei
„OKaua” de la Liceul „Al.I. Cuza” din
Bucureşti. Intitulai „Yes, I Will!”,
acesta o fantezie comică, realizată
special pentru anul aniversar Shake-
speare 2014. Spectacolul se bazează
pe un scenariu propriu, conceput de
Ionuţ Popescu, şi invită spectatorii
într-o călătorie miraculoasă alături de
Will şi prietenii săi actori, cu toţii
atraşi în aventura vieţii lor, pe insula
magicianului Prospero. Costumele
sunt create de Gabriela Bobeş, cea
care a realizat şi mişcarea scenică,

iar distribuţia cuprinde un număr de
aproximativ 30 elevi-actori.

Week-end-ul se anunţă şi el unul…
de neratat la Festivalul Internaţional
„Shakespeare”! Doar două repere din
program: „Măsură pentru măsură”
– spectacol al Teatrului „Vaghtangov”
din Moscova, în regia lui Yuri Butu-
sov (sâmbătă, ora 19.00, pe scena
Operei Române Craiova), şi „Come-
dia erorilor” – spectacol al compa-
niei „Propeller” din Marea Britanie, în
regia lui Edward Hall (duminică, ora
20.00, Sala „Amza Pellea” a TNC).

în cadrul programului educativ-formativ (coordo-
nator: Ir ina Ionescu)
 Ora 17.00, Teatrul Naţional „Marin Sorescu”,

Sala ,,Ion D. Sârbu”: „Richard III” – spectacol pre-
zentat de AM Production, în colaborare cu National Arts
Festival şi Market Theatre din Cape Town, Africa de
Sud (regia: Fred Abrahamse)
 Ora 20.00, Teatrul Naţional „Marin Sores-

cu”,  Sala ,,Amza Pelle a”: „Richard III” – spectacol
prezentat de Teatrul Naţional din Beijing, China (regia:
Wang Xiaoying)

tin,  I lie Gheorghe, Valeriu Dogaru,  Adrian An-
done, Angel Rababoc, Tudorel Petrescu,  Nata-
şa Raab, Valentin Mihali,  Valer Dellakeza,  Mi-
rela Cioabă,  Marian Râlea,  Cons tantin Cic ort,
Vasile Cosma, Oana Pellea,  Marc el Iureş, Oza-
na Oancea.

 Aceas tă montare a piesei „Hamlet” a fost nu-
mită „Cel mai bun spec tacol al anului 1996”, dis-
tincţie acordată de Sec ţia Română a Asoc iaţiei
Internaţionale a Criticilor de Teatru din România
(AICT). De asemenea,  Adrian Pintea şi Mihai
Cons tantin au primit premiul pentru cea mai bună
interpretare masculină,  ac ordat de AICT.  Toto-
dată, maestrul Tompa Gabor a primit pentru acest
spectacol premiul pentru regie la Gala Premiilor
UNITER, s tagiunea 1996-1997.
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COMENTAR IU

Premierul turc Recep Tayyip Erdogan
a prezentat marþi, 22 aprilie a.c., printr-un
comunicat, condoleanþele Turciei „urma-
ºilor armenilor uciºi în 1915”. A fost pen-
tru prima datã când premierul turc s-a
exprimat deschis asupra acestei drame.
Între 1915-1917, comunitatea armeanã din
Turcia Otomanã a fost victima masacre-
lor ºi deportãrilor masive. Armenia ºi nu-
meroºi istorici evalueazã la 1,5 milioane
numãrul victimelor ºi calificã evenimen-
tele drept „genocid”. Termen refuzat ca-
tegoric de guvernul islamo-conservator
aflat la putere în Turcia dupã 2002. Sutele
de mii de armeni din Imperiul Otoman fu-
seserã acuzaþi de complot cu duºmanul
rus. De câþiva ani, o parte a societãþii civi-
le turce organizeazã comemorarea geno-
cidului armenilor, ca reacþie la discursul
oficial negaþionist. În 2013, pentru prima
datã dupã aproape un secol, liderii diaspo-
rei armene ºi liderii antirasiºti europeni au
participat la comemorarea din Turcia. În

Genocidul armean: TGenocidul armean: TGenocidul armean: TGenocidul armean: TGenocidul armean: Turcia a prezentaturcia a prezentaturcia a prezentaturcia a prezentaturcia a prezentat
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Cinci insurgenþi proruºi au
fost uciºi ºi un soldat ucrainean
a fost rãnit în timpul unei opera-
þiuni a armatei ucrainene în ora-
ºul Slaviansk (estul Ucrainei),
controlat de separatiºti, a anun-
þat ieri Ministerul ucrainean de
Interne, transmite AFP. Actele
Kievului în estul Ucrainei „vor
avea consecinþe”, a avertizat ime-
diat preºedintele rus, Vladimir
Putin, calificând recursul Guver-
nului la armatã drept o „crimã
gravã împotriva propriului po-
por”. În acelaºi timp, armata rusã
a lansat noi manevre la frontiera
cu Ucraina, ca rãspuns la opera-
þiunea militarã a Kievului.

„În timpul confruntãrilor, cinci
teroriºti au fost eliminaþi. Un sol-
dat din rândul forþelor ucrainene
a fost rãnit”, a precizat Ministe-
rul de Interne ucrainean, adãu-
gând cã trei baraje ale separatiº-
tilor de la intrarea în oraº au fost
„distruse”. Liderul separatist lo-
cal al oraºului Slaviansk, cu pes-
te 100.000 de locuitori, Viaces-
lav Ponomarev, a ordonat civili-
lor sã pãrãrseascã primãria, a
anunþat Stela Horoºeva, purtãtoa-
rea sa de cuvânt. „Persoane în-
armate care asigurã apãrarea pri-

Confruntãri armate în Ucraina: Cinci oameni
au murit, Putin avertizeazã Kievul cu „consecinþe”

mãriei rãmân pe loc”, a subliniat
ea. Slavianskul se aflã de mai
multe zile sub controlul insurgen-
þilor proruºi. Persoane înarmate
cu puºti de asalt, în uniforme
militare dar fãrã însemne ºi cu
faþa acoperitã de cagule ocupã
mai multe clãdiri publice, iar Po-
nomarev i-a cerut duminicã pre-
ºedintelui rus Vladimir Putin sã
intervinã pentru a „proteja” po-
pulaþia.

„Este vorba doar despre o juntã,
un fel de bandã criminalã”
„Dacã regimul actual de la Kiev

a început într-adevãr sã foloseas-
cã armata împotriva populaþiei în
þarã, este o crimã gravã împotri-
va propriului popor”, a reacþio-
nat Vladimir Putin. „Este o ope-
raþiune de reprimare care va avea
consecinþe pentru oamenii care
iau aceste decizii, în special pen-
tru relaþiile interguvernamentale”,
a adãugat preºedintele rus, fãrã
a face precizãri cu privire la na-
tura acestor consecinþe. „Dacã
autoritãþile actuale de la Kiev au
fãcut acest lucru, atunci este
vorba doar despre o juntã, un fel
de bandã criminalã”, este de pã-
rere acesta. Totodatã, armata

rusã a început, ieri, noi manevre
în apropierea frontierei cu Ucrai-
na, ca rãspuns la operaþiunea mi-
litarã lansatã de autoritãþile de la
Kiev împotriva separatiºtilor ru-
sofoni din estul Ucrainei, a anun-
þat ministrul rus al Apãrãrii, Ser-
ghei ªoigu, citat de agenþiile AFP
ºi Reuters. „Am fost constrânºi
sã reacþionãm în faþa acestei evo-
luþii a situaþiei”, a justificat el apli-
caþiile la care participã unitãþi din
districtele militare Sud ºi Vest ºi
în cadrul cãrora aviaþia rusã efec-
tueazã zboruri aproape de grani-
þa cu Ucraina. Decizia lansãrii
acestor manevre este motivatã ºi
de planificatele exerciþii militare
ale NATO în Polonia ºi statele
baltice, exerciþii care, afirmã
ªoigu, „nu contribuie la normali-
zarea situaþiei din Ucraina”.

Obama vorbeºte de noi
sancþiuni împotriva Moscovei

Uniunea Europeanã a recunos-
cut, ieri, dreptul Ucrainei de a-ºi
apãra suveranitatea, îndemnând însã
toate pãrþile sã contribuie la deten-
sionarea crizei. „Recunoaºtem drep-
tul Ucrainei de a lua mãsuri pentru
apãrarea suveranitãþii ºi integritãþii
teritoriale”, a declarat Michael

Mann, purtãtorul de cuvânt al lui
Catherine Ashton, Înaltul reprezen-
tant UE pentru Afaceri Externe,
„dar, din nou, toþi semnatarii acor-
dului de la Geneva trebuie sã facã
tot posibilul pentru detensionarea
situaþiei”. Acordul de la Geneva a
fost semnat de reprezentanþii Ru-
siei, Ucrainei, Statelor Unite ºi Uni-
unii Europene. În schimb, preºe-
dintele american, Barack Obama,
a acuzat, ieri, direct Rusia cã nu
respectã acordul de la Geneva ºi a
ameninþat cu noi sancþiuni. „Pânã-
 acum nu i-am vãzut respectând
nici spiritul ºi nici litera acordului
de la Geneva”, a denunþat Obama,
evocând atitudinea ruºilor, într-o
conferinþã de presã la Tokyo. „Ve-
dem în continuare persoane înar-
mate, rãuvoitoare, care preiau con-
trolul asupra unor clãdiri, hãrþuind
oameni care nu sunt de acord cu
ei, destabilizând regiunea ºi nu am
vãzut Rusia intervenind pentru a-i
descuraja. Invers, am vãzut Gu-
vernul ucrainean dând dispoziþii
concrete, introducând o lege de
amnistiere ºi oferind un vast evan-
tai de reforme cu respectarea Con-
stituþiei, (acþiuni) care sunt în lo-
gica discuþiilor de la Geneva”, a
subliniat preºedintele american.

ONU a evocat o
anchetã asupra
unor atacuri cu clor
în Siria, dar fãrã sã
ia o decizie

Membrii Consiliului de
Securitate al ONU au evocat
eventualitatea unei anchete
internaþionale asupra unor
presupuse atacuri cu clor în
Siria, dar fãrã sã ia o decizie
pentru a o efectua, a anunþat
preºedinta Consiliului,
ambasadoarea nigerianã Joy
Ogwu. Franþa ºi Statele
Unite au anunþat cã deþin
elemente privind utilizarea,
de curând, a unor produse
industriale toxice, cum ar fi
clorul, în conflictul sirian.
„Membri ai Consiliului ºi-au
exprimat îngrijorarea puterni-
cã privind informaþii potri-
vit cãrora clor gazos a fost
utilizat în anumite localitãþi
(siriene), provocând morþi ºi
rãniþi, ºi au cerut o ancheta-
rea a incidentului”, a decla-
rat ambasadoarea. Ogwu
rezuma pentru presã discuþii
dintr-o consultare cu uºile
închise, în prezenþa lui Sigrid
Kaag, coordonatoarea distru-
gerii arsenalului chimic
sirian. Rãspunzând unor
întrebãri, ea a apreciat cã
„încercãm în continuare sã
verificãm autenticitatea
informaþiilor ºi, în aºteptare,
nu putem sã luãm vreo
decizie”. Potrivit unor
diplomaþi, Kaag nu a luat
poziþie asupra acestui punct
în cursul consultãrilor, ci
doar a prezentat Consiliului
situaþia destructurãrii arsena-
lului sirian, subliniind cã
88% dintre armele chimice
înregistrate au fost evacuate
din þarã. Ambasadorul sirian
la ONU, Bashar Jaafari, a
„negat în mod categoric cã a
fost utilizat armament sirian”
cu gaz de clor. El a subliniat
în faþa jurnaliºtilor cã clorul
este utilizat „de firme de
curãþenie sau pentru dezin-
fectarea piscinelor”, suge-
rând cã acest produs toxic
este disponibil la scarã largã.
Potrivit unor diplomaþi
prezenþi, ambasadoarea
americanã Samantha Power a
apreciat, în cursul consultãri-
lor, cã „ar fi ironic ºi totoda-
tã teribil ca regimul sã fi
recurs la clor”, un produs
care nu se aflã pe lista cu
substanþe toxice pe care Siria
este obligatã sã le distrugã.

ianuarie a.c., cu prilejul vizitei sale de
stat la Ankara, preºedintele francez,
Francois Hollande, i-a cerut lui Recep
Tayyip Erdogan sã încerce clarificarea
genocidului armenilor. Mai mult, Con-
siliul Constituþional a luat decizia cen-
zurãrii legii care penaliza contestarea
genocidului armean încã din 2012, ºeful
statului turc angajându-se personal în re-
discutarea dosarului. În mesajul sãu, Er-
dogan a evocat necesitatea unei reconci-
lieri între armeni ºi turci, amintind de ini-
þiativa normalizãrii relaþiilor între cele
douã þãri, lansatã în 2007, dar care nu
ºi-a împlinit menirea. În acest an, mai
multe organizaþii nonguvernamentale de
apãrare a drepturilor omului din Turcia
au prevãzute manifestãri la Istanbul ºi
Constantinopol. Cu toate acestea, cuvân-
tul genocid deranjeazã într-o þarã cum
este Turcia, unde victimele turcilor naþi-
onaliºti au profitat de dezmembrarea Im-
periului Otoman.
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07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Legenda cavalerului

rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã

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-de-
Lunã (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

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

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)

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

08:30 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)

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

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

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)

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 Super-

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

(R)
11:05 Gala Umorului (R)
12:30 Tezaur folcloric
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:35 37°C
15:25 ANDOnevralgicul de

sâmbãtã
15:30 37°C
16:00 Fotbal: Craiova - Bistriþa
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Gala Umorului
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:10 Memento
01:15 Tezaur folcloric (R)
01:50 O þarã mai bunã (R)
02:15 Sport (R)
02:30 Telejurnal (R)
03:20 Viaþa satului (R)
05:25 Imnul României
06:00 Teleenciclopedia (R)
06:55 Zestrea românilor

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Ferma (R)
08:30 Cãlãtori în lumi paralele
09:25 5 minute de istorie
09:30 Cap compas
10:00 Drumul succesului
10:30 5 x 5 minute de istorie
11:00 Rugby: Farul Constanþa -

CSM ªtiinþa Baia Mare
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Top cultura
16:00 Memorialul Durerii
16:50 5 minute de istorie
17:00 Mistere ºi conspiraþii
18:00 Telejurnal
18:30 Lumea azi
19:00 Jurnal de front
20:10 Nicholas Nickleby
22:20 Citeºte româneºte
22:50 Nunta cu bucluc
00:30 Testamentul tatãlui
02:15 Mistere ºi conspiraþii (R)
03:05 Citeºte româneºte (R)
03:35 Poate nu ºtiai
03:45 Testamentul tatãlui (R)
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360° - GEO:

Birmania - cãlugãrul, satul ºi
lumina (R)

07:45 Pe platourile de filmare
08:15 Salutãri din Hollywood
10:00 Ruby Sparks
11:45 Jimmy ºi Hope
12:10 Producãtorii
14:25 Drew Peterson: Incoruptibil
15:55 Pãrinþi vs. bunici
17:40 ªtrumpfii 2
19:25 Jimmy ºi Hope
19:50 Jack Reacher. Un glonþ la

þintã
22:00 Fetele
22:30 Casa minciunilor
23:00 Vacanþã dupã gratii
00:35 Proiectul X
02:05 Maºina lui Jayne Mansfield
04:05 Cursã infernalã
05:30 O umbrã de nor

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:15 Molly
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 Arma dreptãþii
15:15 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 De neoprit
22:30 Marea loviturã
00:15 De neoprit (R)
02:00 Marea loviturã (R)
03:30 Molly (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)

08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:00 Dincolo de povestiri (R)
13:30 Doamne de poveste (R)
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii (R)
16:30 Doctorul casei
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 Regina
22:30 Forþa destinului
23:45 Slujba de Inviere
00:15 Concert Loredana

“Magic”
02:30 Poveºtiri adevãrate (R)
03:15 Regina (R)
04:45 Forþa destinului (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

07:30 Max Steel (R)
08:00 Prostiile pe care le

indruga tatal meu (R)
09:00 Gossip Girl: Intrigi la New

York (R)
10:00 Teoria Big Bang (R)
11:00 Serviciul Român de

Comedie (R)
12:30 La Mãruþã
15:00 Prostiile pe care le

indruga tatal meu
16:00 Gossip Girl: Intrigi la New

York
17:00 Petrecere pentru Gillian

(R)
19:00 Teoria Big Bang
20:00 Viraj periculos
22:00 CineTePrinde, prezentata

de Cristian Tudor Popescu
22:15 Despre oameni ºi melci
00:15 Dispãruþi
01:00 Micuþele mincinoase

09:00 Întâmplãri hazlii
09:30 Next Star (R)

13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 În puii mei

20:30 Te cunosc de undeva
23:45 Cutia
02:00 Dallas

02:45 Observator (R)
03:30 Cutia (R)
05:10 Întâmplãri hazlii

08:30 Campionul

09:45 Pastila de râs

10:30 Teo Show (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:45 WOWBiz (R)

16:15 Deschide Camera

Comorilor!

17:45 D-Paparazzi (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D (R)

20:00 Asta-i România!

21:30 Pulbere de stele

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Vreau sã mã mãrit

02:30 Asta-i România! (R)

03:45 WOWBiz (R)

05:30 Pastila de râs (R)

06:00 Inima nu respectã

reguli

07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
09:30 Casa: construcþie ºi

design
10:00 Teleshopping
10:30 Secrete de stil

11:00 Levintza prezintã
11:30 Click! Pofta bunã
12:00 T3CH IN 3

12:30 Vrei sã fii milionar (R)
14:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Schimb de mame (R)

18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 ªtirile Times New

Roman
20:30 Vrei sã fii milionar?
21:30 Amprenta morþii

23:30 Cântec de iubire
01:30 ªtirile Prima TV (R)
02:30 Vrei sã fii milionar (R)

03:30 ªtirile Times New
Roman (R)

04:30 Cântec de iubire (R)

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
14:00 Dezastre aeriene
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 Glory New York: Giorgio

Petrosyan - Andy Ristie
23:00 Te doare mintea!
00:00 "Faceþi jocurile" - World

Poker Tour
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DUMINICÃ - 27 aprilie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:30 Credo
14:00 Telejurnal
14:30 Politicã ºi delicateþuri
15:30 Tezaur folcloric
16:30 Retromobil pe drumul

vinului
17:00 Sport Plus
18:00 Lozul cel mare
18:30 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massi
18:50 Gala Umorului (R)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Întâlnire în întuneric
22:50 Dincolo de celebritate
23:00 Garantat 100%
00:00 O datã’n viaþã (R)
02:40 Sport (R)
02:55 Telejurnal (R)
03:45 Universul credinþei (R)
04:30 Simbolica (R)
04:35 Universul credinþei (R)
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Cap compas (R)
08:00 Popasuri folclorice (R)
09:00 Ferma
09:55 M-ai vãzut, ai crezut!
10:10 În curtea bunicilor
12:00 Ochii care nu se vãd
13:00 Pescar hoinar
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Septembrie
16:00 Omul cu chitara
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal
18:30 Magazin UEFA Cham-

pions League 2013-2014
19:00 Academicienii
20:10 Al patrulea stol
21:50 5 minute de istorie
22:00 Lumini ºi umbre
23:00 Ochii care nu se vãd (R)
00:00 Septembrie (R)
01:50 Al patrulea stol (R)
03:30 Lumea azi (R)
04:00 Omul cu chitara (R)
04:50 Poate nu ºtiai
05:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360° - GEO

(R)
06:55 Imnul României

07:35 Jurnalul unui puºti:
Cãldurã mare

09:10 Se cautã un creier
10:30 Frankenweenie
12:00 Te respect, frate
13:35 Untul
15:05 Yoko
16:45 Hoþul de cuvinte
18:25 Aventurile lui Henry:

Filmul
20:00 Ziua Z: Apocalipsa 3D
21:55 ªapte psihopaþi ºi un

câine
23:45 Urzeala tronurilor
00:50 True Blood
01:40 Speed: Cursa infernalã
03:35 Ziua Z: Apocalipsa 3D
05:30 Detaºamentul orb
06:00 Yoko

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Arma dreptãþii (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:00 Prinþesa ºi soldatul
16:00 Insula din vis
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Greu de ucis 4
23:00 Teoria conspiraþiei
01:30 Apropo Tv (R)
02:15 Greu de ucis 4 (R)
04:15 Dupã 20 de ani (R)
05:00 Promotor (R)
05:30 La Mãruþã (R)

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)
13:00 Dincolo de povestiri (R)
13:30 Doamne de poveste (R)
14:30 Intrigi ºi seducþie (R)
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Doctorul casei
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
21:30 Regina
22:30 Forþa destinului
00:00 Doctorul casei (R)
01:00 Regina (R)
02:45 Forþa destinului (R)
04:15 Doctorul casei (R)
05:15 Doamne de poveste (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

08:45 Descoperã România (R)
09:15 Promotor
10:15 Acasã în bucãtãrie
12:15 Gossip Girl: Intrigi la New

York (R)
13:15 Teoria Big Bang (R)
14:15 Lumea Pro Cinema
14:45 Zoom in 10
15:00 Prostiile pe care le

îndruga tatãl meu
16:00 Gossip Girl: Intrigi la New

York
17:00 Viraj periculos (R)
19:00 Teoria Big Bang
20:00 Dispozitivul groazei
22:00 Dupã impact
00:00 Dispãruþi
01:00 Micuþele mincinoase
01:45 Dupã impact (R)
03:15 Dispãruþi (R)
04:00 Micuþele mincinoase (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

09:00 Întâmplãri hazlii

09:30 Te cunosc de undeva (R)

13:00 Observator

14:00 Fotbal Liga 1: Astra vs

CFR Cluj

16:00 SuperBingo Metropolis

19:00 Observator

20:00 În puii mei

20:30 România danseazã

23:00 Serviciul Roman de

Comedie: Happy Show (R)

00:30 Lupta cu zombi

02:30 Observator (R)

03:15 Tornada

06:00 Observator

08:30 Campionul

09:45 Pulbere de stele (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:45 WOWBiz (R)

15:00 Bingo România

17:30 Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Ochii din umbrã

21:30 D-Paparazzi (R)

22:30 Furia ucigaºã (R)

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Vreau sã mã mãrit

02:30 D-Paparazzi (R)

03:30 WOWBiz (R)

05:00 Vreau sã mã mãrit (R)

07:00 Levintza prezintã (R)

07:30 T3CH IN 3 (R)

08:00 Click! Pofta bunã (R)

08:30 Eurobox

09:00 Ora 9 a României

10:00 Teleshopping

10:30 Historia.ro

11:00 Cafeneaua Dilema

Veche

11:30 Râzi ºi câºtigi (R)

12:00 ªtirile Times New

Roman (R)

12:30 Epic Show (R)

13:30 Mondenii (R)

15:30 Cronica cârcotaºilor (R)

17:30 Jurnalul unui burlac (R)

18:00 ªtirile Prima TV

19:30 Râzi ºi câºtigi

20:00 ªtirile Times New

Roman

20:30 Vrei sã fii milionar?

21:30 Schimb de mame

23:30 Cireaºa de pe tort (R)

01:00 ªtirile Prima TV (R)

02:00 Vrei sã fii milionar (R)

03:00 ªtirile Times New

Roman (R)

03:30 Ora 9 a României (R)

05:00 Schimb de mame (R)

06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:30 Dezastre aeriene
14:30 Patron la Steaua
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal Olanda: PEC

Zwolle - PSV Eindhoven
17:30 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Ticãloºi cu Glorie:Campio-

nii Glory din 2013
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 Glory: "Tokyo Killer

Ghiþã": Daniel Ghiþã - Errol
Zimmerman

TVR 1

LUNI - 28 aprilie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
09:00 Legenda cavalerului

rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã

10:25 Miracle-Paula Seling ºi
Ovi

10:30 ADA-KALEH SeRaiul
DISPÃRUT

11:30 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã

12:20 Opinii fiscale
12:30 În grãdina Danei
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal14:55 Clubul

celor care munces c în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Zeul rãzboiului
18:10 Vreau sã fiu sãnãtos
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Gala Premiilor UNITER

a XXII-a ediþie
00:00 Magazin UEFA Cham-

pions League
00:30 Ora regelui
01:25 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
02:15 ADA-KALEH SeRaiul

DISPÃRUT
03:10 Sport
04:15 Legenda cavalerului

rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã

04:50 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã

05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Cap compas
08:00 Black Harbour
08:50 Poate nu ºtiai
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Top cultura
12:00 Lumea azi
12:30 Naturã ºi sãnãtate
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 Drumul succesului
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Rezistenþa prin culturã
15:50 5 minute de istorie
16:00 Black Harbour
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Deportaþii
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Hamlet de William

Shakespeare
21:45 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Hamlet de William

Shakespeare
01:40 Concertele Festivalului

George Enescu
02:35 Drumul succesului
03:05 Rezistenþa prin culturã
03:55 Deportaþii
04:40 Academicienii

07:45 Untul
09:15 Hoþul de cuvinte
11:00 Aventurile lui Henry:

Filmul
12:30 Adio, dar rãmân cu tine!
14:20 Tãrâmul fãgãduinþei
16:10 Sirena îndrãgostitã
18:00 Jesse Stone: O moarte

suspectã
19:30 Pe platourile de filmare
20:00 Mãsurând lumea
22:05 Urzeala tronurilor
23:10 Lumea lui Arthur

Newman
00:40 Puterea banilor
02:30 Ruginã ºi oase
04:30 Urzeala tronurilor
05:30 Pe platourile de filmare
06:00 Tãrâmul fãgãduinþei

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 România, te iubesc! (R)
11:00 Prinþesa ºi soldatul (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Insula din vis (R)
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Lara Croft: Tomb Raider
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia

minciunii
00:00 Las fierbinþi (R)
01:00 Lara Croft: Tomb Raider

(R)
03:00 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 Lie to me - Psihologia

minciunii (R)

07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Casa Ibacka (R)
08:45 Dincolo de povestiri (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 Doamne de poveste (R)
14:30 Doctorul casei (R)
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 What Life Took from Me
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan.ro
23:00 Dincolo de povestiri
23:30 My super sweet 16
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Poveºtiri de noapte (R)
01:30 Cancan.ro (R)
02:00 Abisul pasiunii (R)
03:00 Dincolo de povestiri (R)
03:30 My super sweet 16 (R)
04:00 Poveºtiri de noapte (R)
04:30 Cancan.ro (R)
05:00 Poveºtiri adevãrate (R)

07:45 Cea mai frumoasã ºcoalã
(R)

08:45 Gossip Girl: Intrigi la New
York (R)

09:45 Acasã în bucãtãrie
10:45 Max Steel
11:15 Smallville (R)
12:15 La Mãruþã
14:45 Cea mai frumoasã ºcoalã
15:45 Gossip Girl: Intrigi la New

York
18:45 Smallville
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:00 Dispãruþi
01:00 Micuþele mincinoase
03:15 Dispãruþi (R)
04:00 Micuþele mincinoase (R)
04:45 Lumea Pro Cinema

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani

10:50 În gura presei

11:40 Teleshopping

12:00 Mireasã pentru fiul

meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul

meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Junior Chef

22:30 Un show pãcãtos

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Nikita

03:30 Observator special

(R)

04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

08:00 Campionul

08:30 Vacanþã ºi terapie (R)

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Feriha

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Vreau sã mã mãrit

02:30 WOWBiz (R)

04:00 Te vreau lângã mine

(R)

05:00 Teo Show (R)

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

11:30 Vrei sã fii milionar (R)

16:30 Trãsniþi din NATO (R)

17:00 Cireaºa de pe tort

18:00 ªtirile Prima TV

19:30 Râzi ºi câºtigi

20:00 Trãsniþi din NATO

20:30 Epic Show

21:30 Jurnalul unui burlac

00:30 Trãsniþi din NATO (R)

01:00 Râzi ºi câºtigi (R)

01:30 Epic Show (R)

02:30 Jurnalul unui burlac

(R)

03:30 ªtirile Prima TV (R)

06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Marea Þãcãnealã
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Dezastre aeriene
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Fotbal Cupa României

Timiºoreana: Steaua - Dinamo,
Dinamo - Steaua

17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Local Kombat Reºiþa:

Uzina de Bãtaie
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Marea Þãcãnealã
22:00 Glory Chica-GO, Ghiþã!:

Daniel Ghiþã - "Braddock" Silva
23:00 Te doare mintea!
00:00 ªtiri Sport.ro
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TVR 1

MARÞI - 29 aprilie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
09:00 Legenda cavalerului

rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã

10:25 Miracle-Paula Seling ºi
Ovi

10:30 112
11:30 Nocturne
12:20 Opinii fiscale
12:30 Alegeri europarlamentare

2014
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Zeul rãzboiului
18:10 Interes general
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 Studio fotbal
21:40 Meci din semifinala. Meci

retur
23:50 Ulak
01:40 Exclusiv în România
02:20 Interes general
02:45 Zestrea românilor
03:10 Sport
03:25 Telejurnal
04:15 Legenda cavalerului

rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã

05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping
06:00 Telejurnal matinal

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

pions League
08:00 Black Harbour
08:50 Hamlet de William

Shakespeare
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 Cap compas
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Memorialul Durerii
15:50 5 minute de istorie
16:00 Black Harbour
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Televiziunea, dragostea

mea
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Destine ca-n filme
21:10 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 În umbra legii
01:00 Concertele Festivalului

George Enescu
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Mistere ºi conspiraþii
02:50 Televiziunea, dragostea

mea
03:40 Destine ca-n filme
04:40 Popasuri folclorice

07:30 Un Halloween de pominã
08:55 Iron Man - Omul de oþel 3
11:05 Ce-i cu Bob?
12:45 Uimitorul Om-Pãianjen
15:00 Furia titanilor
16:40 Salutãri din Hollywood
18:20 Îndrãgostiþi
20:00 Kung Fu la grãmadã
21:40 ªi caii sunt verzi pe pereþi
23:25 Riposta
00:10 Riposta
01:00 Valul întunecat
02:55 ªi mai greu de ucis
04:30 Ultima misiune
06:00 Uimitorul Om-Pãianjen

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 România, te iubesc! (R)
11:00 Tornada din Texas
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Marele Alibi
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York - Crimina-

liºtii
00:00 Altã sãptãmânã nebunã

(R)
01:00 Tornada din Texas (R)
02:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:00 Promotor (R)
04:30 CSI: New York - Crimina-

liºtii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Chemarea inimii (R)
10:45 Cununa de lacrimi (R)
11:45 Santa Diabla (R)
13:00 What Life Took from Me

(R)
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 What Life Took from Me
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan.ro
23:00 16 & Pregnant
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Poveºtiri de noapte (R)
01:30 Cancan.ro (R)
02:00 Abisul pasiunii (R)
03:00 16 & Pregnant (R)
04:00 Poveºtiri de noapte
04:30 Cancan.ro (R)
05:00 Poveºtiri adevãrate (R)
06:00 Intrigi ºi seducþie (R)

08:30 Max Steel (R)
09:00 Cea mai frumoasã ºcoalã

(R)
10:00 Max Steel
10:30 Gossip Girl: Intrigi la New

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

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

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani

10:50 În gura presei

11:40 Teleshopping

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Captivi în iad

22:30 Un show pãcãtos

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Captivi în iad (R)

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

07:00 Poveste de familie

09:00 Campionul

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Feriha

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Vreau sã mã mãrit

02:30 WOWBiz (R)

04:00 Te vreau lângã mine

(R)

05:30 Teo Show (R)

07:00 Ne-am trezit!
10:00 Teleshopping
10:30 Cireaºa de pe tort (R)

11:30 Ce gândesc femeile (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Vrei sã fii milionar (R)
13:30 Teleshopping
14:00 ªtirile Times New Roman

(R)
14:30 Râzi ºi câºtigi (R)
15:00 Click! (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
16:30 Ce gândesc femeile
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Trãsniþi din NATO
20:30 Mondenii
22:30 Click!

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

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

05:30 Frumoasa Ceci
06:00 Levintza prezintã (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Spãrgãtorii de râs
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Dezastre aeriene
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 Mafioþi
23:00 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 "Faceþi jocurile" - World

Poker Tour
02:30 Ora exactã în sport

TVR 1

MIERCURI - 30 aprilie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
09:00 Legenda cavalerului

rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã

10:25 Miracle-Paula Seling ºi
Ovi

10:30 Dosar Români
11:30 Garantat 100%
12:20 Opinii fiscale
12:30 Vreau sã fiu sãnãtos
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

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

muncesc în România
18:50 Alegeri europarlamentare

2014
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Agenda Eurovision
21:15 Dosar România
22:05 O þarã mai bunã
22:35 Biziday
23:25 Miracle-Paula Seling ºi

Ovi
23:35 Drumul spre Brazilia
00:10 Grãdinãrit pentru amatori
01:55 Garantat 100%
02:45 Europa mea
03:10 Sport

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Pescar hoinar
08:00 Black Harbour
08:50 Poate nu ºtiai
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 D'ale lu' Miticã
11:10 Destine ca-n filme
12:10 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 Magazin UEFA Cham-

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

mea
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
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Jurnal de front

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
01:20 Trei tipi duri
02:55 Cum sã faci bani din droguri
04:30 Cutia blestematã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Marele Alibi (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Primãvara bobocilor
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Infernul
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York - Crimina-

liºtii
00:00 Infernul (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 România, te iubesc! (R)
04:30 CSI: New York - Crimina-

liºtii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Chemarea inimii (R)
10:45 Cununa de lacrimi (R)
11:45  Santa Diabla (R)
13:00 What Life Took from Me

(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 What Life Took from Me
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan.ro
23:00 16 & Pregnant
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Poveºtiri de noapte (R)
01:30 Cancan.ro (R)
02:00 Abisul pasiunii (R)
03:00 16 & Pregnant (R)
04:00 Poveºtiri de noapte (R)
04:30 Cancan.ro (R)
05:00 Poveºtiri adevãrate (R)
06:00 Intrigi ºi seducþie (R)
06:45 Abisul pasiunii (R)

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
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)
03:15 Dispãruþi (R)
04:00 Micuþele mincinoase (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 Boogie
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

07:00 Poveste de familie

09:00 Campionul
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine
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)
04:00 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Teo Show (R)

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)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 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
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Anunþul tãu!
Începand cu data de

3.04.2014, ora 10:00, a fost des-
chisã sesiunea a II-a de inscrie-
re in cadrul Programului na-
tional multianual de infiintare
si dezvoltare de incubatoare
tehnologice si de afaceri. Po-
tentialii beneficiari ai Progra-
mului sunt asteptati la sediul
Incubatorului Transfrontalier
Tehnologic si de Afaceri Cra-
iova din Calea Bucuresti, nr.
154 A, pentru depunerea do-
cumentelor necesare privind
includerea in program. Sesiu-
nea de depunere a documen-
telor 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.

PRESTÃRI SERVICII
MESERIAª pensionar
execut zidãrii, tencuieli,
glet, zugrãveli, faianþã,
gresie. Pentru pensio-
nari, mai redus. „Hris-
tos a înviat!” Telefon:
0752/233.192.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Coafez ºi tund la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 0785/
103.411.
Tapiþer la domiciliu,
execut reparaþii cana-
pele, fotolii, colþare.
Calitate ºi seriozitate.
Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Lãpuº etaj 3/4 deose-
bitã. Preþ 83.000 lei.
Telefon: 0761/142.328.
Vând garsonierã semi-
decomandatã Valea
Roºie. Telefon: 0351/
175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere, bloc PATRIA,
etaj. III. Telefon: 0761/
387.316.
Vând 2 decomandate
4/4 Billa. Telefon:
0749/437.958; 0740/
218.188.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0
(sau închiriez). Tele-
fon: 0741/784.417.

Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Te-
lefon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã.
Telefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 ca-
mere, în fostã casã na-
þionalizatã, zonã cen-
tralã, gaze, curte, cum-
pãrat de la proprietar.
Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Te-
lefon: 0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0770/174.116.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.

Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland
Craiova. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.
3 - 4 CAMERE
PROPRIETAR aparta-
ment 3 camere, Dez-
robirii, 65mp, moderni-
zat, centralã termicã,
AC, 60.000 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0786/
135.810.
Vând 3 decomandate
1 Mai, 2 bãi, 2 balcoa-
ne, 86 m.p. îmbunãtã-
þiri. Preþ 49.000 euro.
Telefon: 0761/142.328.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate
43 mp, etaj 1 cu apar-
tament 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.

 Vând apartament 3
camere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.

CASE
VÂND casã P+1 cu te-
ren 7.000 mp, loc. Ciu-
tura. Telefon: 0752/
524.243.
Vând D+P 6 camere,
pivniþã, utilitãþi, 2 bãi +
3 camere cãrãmidã, te-
ren 1300 mp str. Buco-
vãþ - 95000 Euro. Tele-
fon: 0769/360.741.
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.

Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa
Nouã zona Triaj, fãrã
acte, 1000 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0763/
806.750.
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Te-
lefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Te-
lefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere
la 20 km de Craiova,
baie, mansardã nefini-
satã. Telefon: 0769/
969.604.
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 În conformitate cu prevederile art.58 alin.3 din Legea nr.188/1999, privind Statutul
funcþionarilor publici republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, Consiliul
Judeþean Dolj organizeazã concurs de recrutare în data de 27.05.2014, ora 10,00 (pro-
ba scrisã) ºi în data de 29.05.2014 (proba de interviu), la sediul din calea Unirii nr.19,
pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de execuþie din cadrul aparatului de spe-
cialitate al Consiliului Judeþean Dolj, astfel:

- 1 funcþie publicã de execuþie de consilier juridic, gradul profesional superior
din cadrul Direcþiei Juridice Administraþie Localã Secretariat - Serviciul Juridic,
Administraþie Localã.

Concursul pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacantã, menþionatã mai sus,
va consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeazã:

-selecþia dosarelor de înscriere,
-proba scrisã,
-interviu.
In vederea participarii la concursul de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de

execuþie vacantã candidaþii trebuie sa indeplineascã urmatoarele condiþii:

    Condiþiile generale prevãzute de art.54 din Legea nr. Legea nr.188/1999, privind
Statutul funcþionarilor publici republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

   Condiþii specifice :
 - studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã în domeniul

juridic –specialitatea drept
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice de execuþie

minim - 9 ani.
   - 1 funcþie publicã de execuþie de consilier, gradul profesional asistent din ca-

drul Direcþiei Juridice Administraþie Localã Secretariat - Serviciul Coordonare
Protecþie Socialã, Secretariat Administrativ.

Concursul pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacantã, menþionatã mai sus,
va consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeazã:

-selecþia dosarelor de inscriere,
-proba scrisã,
-interviu.
In vederea participarii la concursul de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de

execuþie vacantã candidaþii trebuie sa indeplineascã urmatoarele condiþii:
   Condiþiile generale prevãzute de art.54 din Legea nr. Legea nr.188/1999, privind

Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
 Condiþii specifice :
 - studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã în domeniul

juridic, administrativ sau socio-uman;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice de execuþie

minim - 1 an.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publi-

cãrii anunþului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Consiliului
Judeþean Dolj din calea Unirii nr.19, camera 1.

Bibliografia precum ºi actele solicitate candidaþilor pentru dosarul de înscriere, se
vor afiºa la sediul instituþiei.

 Informaþii suplimentare se pot obþine de la Serviciul Organizare Resurse Umane,
camera nr.1sau la telefon : 0251/408 269 sau 0251/408 224.

În conformitate cu art.57 alin.1-5 ºi art.58 alin.2 lit.”b” din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, Consiliul Judeþean Dolj organi-
zeazã concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcþii publice de
execuþie vacante de inspector, gradul profesional superior din ca-
drul Serviciului Administrarea ºi Exploatarea Domeniului Public
ºi Privat al Judeþului Dolj – Compartimentul Domeniu Public.

Pentru a participa la concurs, candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii:

- condiþiile generale prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/
1999 privind Statutul

funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare;

-  studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de
licenþã în unul din

domeniile: domeniul inginerie civilã ºi instalaþii ( specializarea
construcþii civile, industriale ºi agricole sau specializarea cãi ferate
drumuri ºi poduri) sau domeniul: inginerie geodezicã (specializarea
mãsurãtori terestre ºi cadastru);

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice de execuþie

- minim 9 ani.
Concursul se organizeazã la sediul Consiliului Judeþean Dolj din

Calea Unirii, nr. 19, în data de 27.05.2014, ora 10, proba scrisã ºi în
data de 29.05.2014, proba de interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20
de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
a-III-a, la sediul Consiliului Judeþean Dolj din mun. Craiova, Calea
Unirii, nr.19, camera 1.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obli-
gatoriu documentele prevãzute la art. 49 din H.G. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei func-
þionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã la
sediul Consiliului Judeþean Dolj ºi pe site-ul Consiliului Judeþean
Dolj www.cjdolj.ro.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului Judeþean
Dolj din mun. Craiova, Calea Unirii, nr. 19, camera 1 ºi la telefon: 0251
408 211.

Vând casã, 800 mp te-
ren, localitatea Podari.
Telefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.

Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.

Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.

Vând teren zonã cen-
tralã, 260 metri pãtraþi.
Preþ atractiv. Tel: 0769/
709451.
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, des-
chidere 22 m, Telefon:
0784/607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fã-
cut. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan,
cu cadastru, strada
Unirii, nr. 29F (în spa-
tele liceului). Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând, închiriez teren,
zona CITROEN, MAZ-
DA, 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. Te-
lefon: 0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Te-
lefon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp Te-
lefon: 0746/660.001.

Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon:
0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibilita-
te energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.
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CONVOCATOR
Al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii PROIECT S.A. CRAIOVA
 cu sediul in Craiova, B-dul Stirbei Voda, nr. 30, Cladirea Malmo, etaj XI, Judetul Dolj,

CUI RO 2291704, inmatriculata la Registrul Comertului Dolj  sub nr. J16/130/1991

Administratorul Unic al Societatii PROIECT S.A. CRAIOVA, (“Societatea”), convoaca Adunarea Ge-
nerala Extraordinara a Actionarilor, la data de 30 mai 2014, ora 11.00, la sediul Societatii din Craiova,  B-dul
Stirbei Voda, nr. 30, Cladirea Malmo, etaj XI judetul Dolj, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii
Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor al Societatii PROIECT S.A. CRAIOVA la sfarsitul zilei de 23
aprilie 2014 (data de referinta) , avand urmatoarea :

ORDINE DE ZI
1. Ratificarea si aprobarea expresa a urmatoarelor acte juridice, perfectate, in numele si pentru

Societatea PROIECT S.A. CRAIOVA, de catre dl. Cristian Dobre:
1.1.1.Actul Aditional nr. 9 din data de 19.03.2014, la Contractul de Facilitate de Credit nr.08453 din

06.08.2008, cu modificarile si completarile ulterioare, perfectat intre ING Bank NV Amsterdam, Suc. Bucu-
resti, in calitate de Imprumutator (denumita in cuprinsul documentului “Banca”) si Societatea POLYS-
TART IMPEX S.R.L. (inclusiv in raport cu drepturile si obligatiile preluate de la  Societatea POLYSTART
CLIMA SISTEMS S.R.L. si Societatea POLYSTART POWER &LIGHTS S.R.L, societati radiate ca urmare
a fuziunii prin absorbirea acestora de catre Societatea POLYSTART IMPEX S.R.L.), Societatea CIVITAS
P.S.G. S.R.L., Societatea CIVITAS SYSTEMS S.R.L., in calitate de Imprumutati  si  Societatea P.A.M.
Capital S.R.L., Societatea HVAC GROUP S.R.L., Societatea STRONG HOUSE S.R.L., Societatea CIVITAS
D.I.R. S.R.L., Societatea PROIECT S.A. CRAIOVA  si dl. Dobre Cristian, in calitate de Garanti. Prin Actul
Aditional nr. 9 la Contractul de Imprumut, Societatea PROIECT S.A. CRAIOVA a devenit Garant, consti-
tuind urmatoarele garantii, pentru garantarea Facilitatii de Credint, mentionata in Contractul de Facilitate
de Credit nr.08453 din 06.08.2008, cu modificarile si completarile ulterioare, la care se adauga orice dobanzi,
comisioane sau alte costuri aferente:

1.1.2.Ipoteca imobiliara asupra imobilului Societatii PROIECT S.A. CRAIOVA, constand in cladire de
birouri si teren aferent, situat in Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 4, judetul Dolj, avand urmatoarele numere
cadastrale: nr. 11972, nr. 11973, nr. 11974, inscris in Cartea Funciara nr. 20479 a localitatii Craiova;

1.1.3.Ipoteca mobiliara constituita de  Societatea PROIECT S.A. CRAIOVA asupra tuturor conturilor
bancare deschise la Banca;

1.1.4.Bilet la ordin in alb, la suma si scadenta, stipulat fara protest, emis de catre Societatea  PROIECT
S.A. CRAIOVA, in favoarea Bancii;

1.1.5.Fidejusiune solidara constituita alaturi de Imprumutati si ceilalti Garanti, existand interesul econo-
mic in vederea garantarii intre parti;

1.2.  Actul Aditional nr. 5 din data de 19.03.2014, la Contractul de Imprumut nr. 08453/10 din 25.11.2009,
cu toate completarile si modificarile ulterioare, perfectat intre ING Bank NV, in calitate de Imprumutator
(denumita in cuprinsul documentului, Banca) si Societatea PROIECT S.A. CRAIOVA, in calitate de
Imprumutat, si  Societatea POLYSTART IMPEX S.R.L. (inclusiv in raport cu drepturile si obligatiile
preluate de la Societatea POLYSTART CLIMA SISTEMS S.R.L. si  Societatea POLYSTART POWER
&LIGHTS S.R.L, societati radiate ca urmare a fuziunii prin absorbirea acestora de catre Socetatea POLYS-
TART IMPEX S.R.L.), Societatea CIVITAS P.S.G. S.R.L., Societatea CIVITAS SYSTEMS S.R.L.,  Societa-
tea P.A.M. Capital S.R.L., Societatea HVAC GROUP S.R.L.,  Societatea STRONG HOUSE S.R.L.,  Societa-
tea CIVITAS D.I.R. S.R.L., Societatea IDP PROIECT S.A. si dl.Dobre Cristian, in calitate de Garanti, pentru
facilitatea de credit mentionata in Contractul de Imprumut, la care se adauga orice dobanzi, comisioane
sau alte costuri aferente. Prin Actul Aditional nr. 5 la Contractul de Imprumut, Societatea PROIECT S.A.
CRAIOVA impreuna cu Garantii, s-au obligat sa constituie urmatoarele garantii in vederea garantarii
facilitatii de credit, impreuna cu orice dobanzi, comisioane sau alte costuri aferente:

1.2.1.Ipoteca imobiliara asupra imobilului Societatii PROIECT S.A. CRAIOVA, constand in cladire de
birouri si teren aferent, situat in Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 4, judetul Dolj, avand urmatoarele numere
cadastrale: nr. 11972, nr. 11973, nr. 11974, inscris in Cartea Funciara nr. 20479 a localitatii Craiova;

1.2.2.Ipoteca mobiliara constituita de Societatea PROIECT S.A. CRAIOVA si de catre Imprumutati si
Garanti asupra tuturor conturilor bancare deschise la Banca;

1.2.3.Bilet la ordin in alb, la suma si scadenta, stipulate fara protest, emis de catre Societatea PROIECT S.A.
CRAIOVA, respectiv de catre Imprumutati si Garanti, in favoarea Bancii si avalizat de catre dl. Dobre Cristian.

1.3.  Actul Aditional nr. 6 din data de 19.03.2014, la Contractul de Imprumut nr. 08453/09 din 25.11.2009,
perfectat intre ING Bank NV Amsterdam, sucursala Bucureti, in calitate de Imprumutator (denumita in
cuprinsul documentului, Banca) si  Societatea POLYSTART IMPEX S.R.L. (inclusiv in raport cu drepturile
si obligatiile preluate de la Societatea POLYSTART CLIMA SISTEMS S.R.L. si Societatea POLYSTART
POWER &LIGHTS S.R.L, societati radiate ca urmare a fuziunii prin absorbirea acestora de catre Societatea
POLYSTART IMPEX S.R.L.), Societatea CIVITAS P.S.G.  S.R.L., Societatea CIVITAS SYSTEMS S.R.L.,
Societatea IDP PROIECT S.A. in calitate de Imprumutati si  Societatea P.A.M. Capital S.R.L., Societatea
HVAC GROUP S.R.L., Societatea STRONG HOUSE S.R.L., Societatea CIVITAS D.I.R. S.R.L., Societatea
PROIECT S.A. CRAIOVA si dl. Dobre Cristian, in calitate de Garanti, pentru o facilitate de credit pentru
emiterea de angajamente potentiale, in vederea garantarii facilitatii de credit, pentru suma mentionata in
Contractul de Imprumut nr.08453/09 din 25.11.2009, cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu

orice dobanzi, comisioane sau alte costuri aferente.  Impreuna cu Imprumutatii si ceilalti Garanti, Societatea
PROIECT S.A. CRAIOVA s-a obligat sa constituie urmatoarele garantii, pentru garantarea facilitatii de
credit, impreuna cu orice dobanzi, comisioane sau alte costuri aferente:

1.3.1.Ipoteca imobiliara asupra imobilului Societatii PROIECT S.A. CRAIOVA, constand in cladire de
birouri si teren aferent, situat in Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 4, judetul Dolj, avand urmatoarele numere
cadastrale: nr. 11972, nr. 11973, nr. 11974, inscris in Cartea Funciara nr. 20479 a localitatii Craiova;

1.3.2.Ipoteca mobiliara constituita de Societatea PROIECT S.A. CRAIOVA si de catre Imprumutati  si
Garanti asupra tuturor conturilor bancare deschise la Banca;

1.3.3.Bilet la ordin in alb, la suma si scadenta, stipulate fara protest, emis de catre Societatea PROIECT
S.A. CRAIOVA, respectiv de catre Imprumutati si Garanti, in favoarea Bancii si avalizat de catre dl. Dobre
Cristian;

1.3.4.Ipoteca mobiliara constituita de Societatea PROIECT S.A. CRAIOVA asupra tuturor creantelor
prezente si viitoare;

1.3.5.Fidejusiune solidara constituita alaturi de Societatea PAM CAPITAL S.R.L., Societatea STRONG
HOUSE S.R.L., Societatea HVAC S.R.L. si Societatea CIVITAS DIR S.R.L.

1.4.  Actul Aditional nr. 1 din data de 19 martie 2014, la Contractul de ipoteca mobiliara nr. 12084/G12,
incheiat la data de 02 august 2012, intre ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti, in calitate de
Imprumutator (denumita in cuprinsul documentului ”Banca”) si Societatea PROIECT S.A. CRAIOVA, in
calitate de Garant;

1.5. Contractul de Ipoteca Mobiliara nr. 14147/G3 incheiat la data de 19 martie 2014, intre ING Bank NV,
Amsterdam, Sucursala Bucuresti, in calitate de Imprumutator (denumita in cuprinsul documentului ”Ban-
ca”) si Societatea PROIECT S.A. CRAIOVA, in calitate de Garant, avand ca obiect toate si oricare solduri
creditoare , indiferent de cuantumul acestora, aflate in toate conturile curente, prezente si viitoare, ale
Garantului, pentru garantarea obligatiilor de plata ce deriva din Contractul de Facilitate de Credit nr. 08453
din 06 august 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

1.6. Actul Aditional nr. 2 din data de 19 martie 2014, la Contractul de ipoteca mobiliara asupra contu-
rilor bancare nr. 12084/G2 incheiat la data de 23.02.2012, intre ING Bank NV, Amsterdam, Sucursala Bucu-
resti, in calitate de Imprumutator (denumita in cuprinsul documentului  ”Banca”) si Garantii,  Societate
POLYSTART IMPEX S.R.L. (inclusiv in raport cu drepturile si obligatiile preluate de la Societatea POLYS-
TART CLIMA SISTEMS S.R.L. si Societatea POLYSTART POWER &LIGHTS S.R.L, societati radiate ca
urmare a fuziunii prin absorbirea acestora de catre  Societatea POLYSTART IMPEX S.R.L.), Societatea
CIVITAS P.S.G. S.R.L., Societatea CIVITAS SYSTEMS S.R.L.,  Societatea P.A.M. Capital S.R.L., Societa-
tea HVAC GROUP S.R.L., Societatea STRONG HOUSE S.R.L., si Societatea PROIECT S.A.CRAIOVA

2. Incheierea unui act aditional la Contractul de Ipoteca autentificat sub nr 1852 din data de 03.12.2009
de BNP Neagoe Monica, perfectat intre Societatea PROIECT S.A. CRAIOVA, in calitate de Garant si ING
Bank NV, in calitate de Imprumutator (denumita in cuprinsul documentului, Banca), in sensul ca ipoteca
constituita asupra imobilului, proprietatea  Societatii PROIECT S.A. CRAIOVA, situat in Craiova, str. Ion
Maiorescu, nr. 4, judetul Dolj, va garanta si obligatiile de plata ce deriva din Contractul de Facilitate de
Credit nr. 08453/06.08.2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Ratificarea tuturor declaratiilor, anexelor la Contractele de Credit sau la contractele de garantie si
a oricaror alte operatiuni, perfectate de dl. Cristian Dobre, in numele si pentru Societatea PROIECT S.A.,
CRAIOVA in raport cu ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti.

4. Imputernicirea dlui. Luca Gabriel Iosif, in calitate de Administrator Unic, sa semneze actul aditio-
nal la contractul de ipoteca, mentionat la art. 2 din Ordinea de Zi, precum si orice alte acte aditionale
ulterioare, la contractele de imprumut sau de garantie, perfectate cu ING Bank NV Amsterdam, Sucursala
Bucuresti

5. Imputernicirea dlui. Luca Gabriel Iosif, Administrator Unic, pentru a îndeplini formalitãþile de
publicitate a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Societatii PROIECT S.A. CRAIOVA in Monitorul
Oficial al Romaniei si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati pentru ducerea la indeplinire a respectivei
hotarari. Acordarea prerogativei , domnului  Luca Gabriel Iosif, de a mandata terþe persoane pentru
indeplinirea respectivelor formalitati.

 In caz de neintrunire a cvorumului la data convocarii, se reconvoaca Adunarea Generala Extraordinara
a Actionarilor in aceleasi conditii, cu aceeasi ordine de zi pentru data de  02 iunie 2014, ora 11.00, la sediul
Societatii.

Incepand cu data de 28 aprilie 2014, documentele si materialele, propuse a fi aprobate, se pot consulta
la sediul societatii mai sus mentionat, in fiecare zi de luni pana vineri , intre orele 9.00 – 15.00.

Actionarii pot participa la sedinta Adunarii Generale Extraordinare personal sau prin reprezen-
tanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale, modelul procurii putand fi disponibil la
sediul societatii mai sus indicat. Un exemplar original al procurii de reprezentare se depune la sediul
societatii, cel tarziu inainte cu 48 de ore inainte de adunare .

Administratorul Unic al
Societatii PROIECT S.A. CRAIOVA

Dl. Luca Gabriel Iosif

Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.

CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren ara-
bil. Telefon: 0723/
364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã centra-
lã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.

SCHIMBURI
Schimb apartament
central în Timiºoara cu
similar în Craiova. Te-
lefon: 0740/887.095.
Schimb apartament 2
camere decomandate
(50 mp), str. General
Magheru, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0251/452.233.
Schimb garsonierã Ca-
lafat, cu garsonierã
Craiova. Telefon: 0251/
231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV
4, diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Te-
lefon: 0763/690.698.

VÂND Fiat Stilo. Te-
lefon: 0741/ 166.718.
Vând urgent MATIZ
2004, RCA 2014; ITP
2015, 38.000 Km re-
ali, 1500 Euro sau va-
rianta Rabla. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, culoa-
re gri metalic, 6 trep-
te, turbo-diesel, mo-
tor 1.9, 262.000 Km,
consum 5,3%, preþ
2500 Euro negocia-
bil. Telefon: 0753/
948.440.

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, stare
foarte bunã. Telefon:
0251/361.093; 0767/
249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 3 locuri de
veci. Telefon: 0770/
661.777.
Instalaþie hidrofor iri-
gaþii trifazatã comple-
tã, motor Honda pen-
tru pompã ºi echipa-
ment vânãtoare din
piele. Telefon: 0760/
521.340.
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S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA, STR. CARACAL, NR.105, DOLJ
CUI : RO2291747
J16/29/1991

NR. 139/24.04.2014
CONVOCARE

   Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Corimex SA Craiova,in temeiul art.111(1) din
Legea nr.31/1990 ;

CONVOACA:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 29.05.2014 ora 1700 la sediul societatii  din

strada Caracal nr.105 Craiova ,judetul Dolj pentru toti Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor
la sfarsitul zilei de 15.05.2014 ,considerata data de referinta,cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea,discutarea ,aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale,pe baza rapoarte-
lor prezentate de catre Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori.

2. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie pe anul 2013.
3. Fixarea remuneratiei pentru exercitiul in curs a membrilor Consiliului de Administratie si Cenzorilor.
4. Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de activitate pentru anul 2014.
5. Aprobarea listei de investitii si structurii organizatorice pe anul 2014.
6. Aprobarea gajarii activului din Craiova,str.Garlesti nr.84,pentru o eventuala linie de creditare si a

inchirierii spatiilor disponibile din Craiova str.Caracal nr.105,corpurile cladiri cu
indicativele:C1,C4,C6,C9,C10,C11;Craiova,str.Prelungirea Bechetului nr.49,corpurile de cladiri cu
indicativele:C1-C8;Craiova,str.Garlesti nr.84,corpurile de cladiri cu indicativul:C2.

7.Diverse:Prezentarea spre ratificare a deciziilor Consiliului de Administratie adoptate in perioada
01.01.2013-31.12.2013.

  In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de validitate ,Adunarea Generala se va
tine in data de 30.05.2014 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Actionarii vor putea fi reprezentati in AGA in baza unei procuri a carui model se afla la avizierul socie-
tatii si care se va depune in original la sediul societatii cu cel putin 5 zile inainte de tinerea adunarii.

Documentele si informatiile privind ordinea dse zi raportat la prevederile legislatiei privind dreptul
de informare a actionarilor  pot fi consultate la sediul societatii din str. Caracal nr.105,Craiova,Dolj.

Informatii suplimentare la sediul societatii din Craiova, str.Caracal nr.105, telefon/fax .0251522581.

                                              Presedinte CA
                                              Popa Viorica

Instituþia prefectului Judeþu-
lui Dolj organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei pu-
blice temporar vacante de con-
silier juridic grad profesional
principal în ziua de 26 mai
2014, ora 10,00- proba scri-
sã, în ziua de 30 mai 2014, ora
15,00- proba interviu, la se-
diul instituþiei din Craiova,
strada Unirii nr.19.

Informaþii suplimentare:
www.prefecturadolj.ro sau la
sediul instituþiei.

Vând motosapã nouã
ROBI – 206- LB. Tele-
fon: 0251/414.112;
0727/463.456.
Vând albine, familii pu-
ternice. Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând mânzã belgianã
8 luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã.
Telefon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifoni-
er stejar. Telefon:
0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.

Vând vin roºu 5 lei li-
tru. Telefon: 0753/
876.047.
Vând remorcã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemente
calorifer fontã, 5 bate-
rii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/458.192.
Vând ªabloane imopri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BA-
TISTE toate mãrimile
manuale. Telefon:
0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30 ºi
37 cm, 120 Ron, apa-
rate de radio Selena,
Gloria, 30 lei bucata.
Telefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/452.233.

Vând rãsad cãpºuni
soiurile Regina, Gore-
la ºi Sengana din pe-
pinierã sau ghiveci.
Preþ 7 lei fãrã ghiveci,
9 lei cu ghiveci. Tele-
fon: 0733/832.532.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã po-
lizor 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. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.

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 anve-
lope de iarnã (Miche-
lin) 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. Te-
lefon: 0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine între-
þinut. Preþ 600 lei nego-
ciabil. Telefon: 0745/
520.410; 0761/690.546.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.

Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefo-
losiþi, antiderapante, cã-
rucior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5
sertare, stare foarte
bunã, asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire co-
pii nou, combinã stereo
- nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Tele-
fon: 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. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.

Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigi-
latã, televizor color diago-
nalã 30 cm - 100 lei, mo-
tor maºinã spãlat Albalux,
Telefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cusut,
galerii sculptate, 9 ha
pãdure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã, bu-
telie voiaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Mercedes. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã de-
fecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
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Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0766/282.412.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.

Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã, di-
verse scule, motor re-
zervã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 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. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.

Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de
beton pentru vie (ne-
folosiþi). Telefon: 0784/
791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2
camere, etaj 2, ultra-
central, pretabil firmã.
Telefon: 0745/698.425.
ÎNCHIRIEZ apartament
2 camere, semideco-
mandat, Valea Roºie.
Telefon: 0740/522.562.
Primesc în gazdã bã-
iat condiþii bloc (cen-
tralã). Telefon: 0746/
274.204.
Primesc în gazdã o fatã
la apartament 3 came-
re cu centralã Craiovi-
þa Nouã, 250 lei/lunã.
Telefon: 0766/328.569.
Închiriez birou + depo-
zit stradal Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906.

Închiriez apartament
decomandat Sãrari, re-
novat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez sau vând lo-
caþie pentru cultivarea
cãpºunilor din solarii
suspendate. Telefon:
0762/278.639.
Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti – Vitan.
Exclus agenþie, 230
Euro / lunã seriozitate.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.

Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru vân-
zare maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craio-
viþa Nouã (Bigul Vechi).
Telefon: 0767/993.510.
MATRIMONIALE
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 priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

DIVERSE
Caut meseriaºi pentru
a fora un puþ. Telefon:
0748/195.954.
Cumpãr ºi plantez
pomi în curþi sau grã-
dini. Împãrþim fructele.
Telefon: 0766/304.708.

Caut o echipã de oa-
meni pentru a amena-
ja o grãdinã. Telefon:
0727/884.205.

PIERDERI
Pierdut cãþel rasa Bi-
chon, în zona Stadio-
nul Tineretului, strada
Buziaº, în vârstã de 6
luni. Rãspunde la nu-
mele Frichi. Gãsitorului
bunã recompensã. Te-
lefon: 0743/091.520;
0743/838.383.
CONDOLEANÞE
Colectivul Cãminu-
lui pentru Persoa-
ne Vârstnice Craio-
va este alãturi de
doamna Dr. Pandu-
ru Laurenþia Olim-
pia la greaua dure-
re pricinuitã de de-
cesul bunicii. Sin-
cere condoleanþe!
Dumnezeu sã o
odihneascã în li-
niºte ºi pace!
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BUNDESLIGA – ETAPA A 32-A

Astãzi: Hannover – Stuttgart (21:30).

Mâine: Bayern – Werder, Wolfsburg

– Freiburg, Hoffenheim – Frankfurt,

Mainz – Nurnberg, Hertha – Braun-

schweig (toate 16:30), Leverkusen –

Dortmund (19:30).

Duminicã: Augsburg – Hamburg

(16:30), Schalke – M’gladbach (18:30).

1. Bayern 81 10. Hertha 38

2. Dortmund 64 11. Werder 36

3. Schalke 58 12. Frankfurt 35

4. Leverkusen 54 13. Freiburg 35

5. Wolfsburg 53 14. Hannover 35

6. M’gladbach 49 15. Stuttgart 31

7. Mainz 47 16. Hamburg 27

8. Augsburg 43 17. Nurnberg 26

9. Hoffenheim 40 18. Braunschw.25

DIGI SPORT 1

14:00 – TENIS (F) – Turneu la Stut-
tgart, în Germania, ziua a 4-a / 17:00 –
HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: ªtiin-
þa Bacãu – Energia Pandurii Tg. Jiu /
19:00 – FOTBAL – Liga I: Ceahlãul –
Gaz Metan / 21:45 – FOTBAL – Camp.
Italiei: Roma – Milan.

DIGI SPORT 2

11:00 – TENIS (M) – Turneul BRD
Nãstase-Þiriac Trophy, la Bucureºti:
ziua a 5-a / 21:00 – TENIS (F) – Turneul
de la Stuttgart.

DIGI SPORT 3

15:00 – MOTO GP – Marele Premiu
al Argentinei, sesiune de antrenamente
/ 17:15 – JUDO (F) – Campionatul Eu-
ropean / 19:00, 21:45 – BASCHET (M)
– Euroliga, play-off: ÞSKA Moscova –
Panathinaikos, Real Madrid – Olympia-
kos.

DOLCE SPORT

21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Roma – Milan / 5:30 – BASCHET NBA:
Portland – Houston.

DOLCE SPORT 2

14:30 – TENIS (M) – Turneu la Bar-
celona, în Spania / 21:30 – FOTBAL –
Camp. Franþei: Nantes – Marseille.

EUROSPORT

12:00, 16:30, 21:00 – SNOOKER –
Campionatul Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit: ziua a 7-a.

EUROSPORT 2

12:00, 16:30 – SNOOKER – CM de
la Sheffield / 21:30 – FOTBAL – Camp.
Germaniei: Hannover – Stuttgart / 23:30
– SNOOKER – CM de la Sheffield.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGUE 1 – ETAPA A 35-A
Astãzi: Nantes – Marseille (21:30).
Mâine: Ajaccio – Monaco (18:00),

Evian TG – St. Etienne, Guingamp –
Valenciennes, Montpellier – Toulou-
se, Nice – Reims, Rennes – Lorient
(toate 21:00).
Duminicã: Sochaux – Paris SG

(15:00), Lyon – Bastia (18:00), Lille –
Bordeaux (22:00).
Miercuri seara, în ultimele meciuri

ale rundei cu numãrul 34: Toulouse
– Lyon 0-0 (Mihai Roman a fost re-
zervã la gazde),  Paris SG – Evian TG
1-0 (Matuidi 89).
1. Paris SG 82 11. Nantes 43
2. Monaco 72 12. Lorient 42
3. Lille 64 13. Rennes 39
4. St. Etienne 57 14. Montpellier39
5. Lyon 55 15. Nice 39
6. Marseille 52 16. Evian TG 38
7. Bordeaux 48 17. Guingamp 35
8. Reims 45 18. Sochaux 33
9. Toulouse 45 19. Valencien. 29
10. Bastia 44 20. Ajaccio 20

SERIE A – ETAPA A 35-A
Astãzi: Roma – Milan (21:45).

Mâine: Bologna – Fiorentina (19:00),

Inter – Napoli (21:45).

Duminicã: Verona – Catania (13:30),

Sampdoria – Chievo, Livorno – Lazio,

Cagliari – Parma, Torino – Udinese (toa-

te 16:00), Atalanta – Genoa (21:45).

Luni: Sassuolo – Juventus (21:45).

1. Juventus 90 11. Atalanta 46

2. Roma 82 12. Sampdoria 41

3. Napoli 68 13. Udinese 39

4. Fiorentina 58 14. Genoa 39

5. Inter 56 15. Cagliari 36

6. Parma 51 16. Chievo 30

7. Milan 51 17. Sassuolo 28

8. Torino 49 18. Bologna 28

9. Lazio 49 19. Livorno 25

10. Verona 49 20. Catania 23

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 35-A
Astãzi: Elche – Levante (22:00).

Mâine: Granada – Rayo (17:00), Ge-

tafe – Malaga (19:00), Real M. – Osa-

suna (21:00), Betis – Sociedad (23:00).

Duminicã: Espanyol – Almeria

(13:00), Valencia – Atl. Madrid (18:00),

Bilbao – Sevilla (20:00), Villarreal –

Barcelona (22:00).

Luni: Celta – Valladolid (23:00).

1. Atl. Madrid 85 11. Levante 41

2. Barcelona 81 12. Rayo 40

3. Real M.* 79 13. Celta 40

4. Bilbao 62 14. Granada 37

5. Sevilla 59 15. Osasuna 35

6. Sociedad 54 16. Elche 35

7. Villarreal 52 17. Valladolid*32

8. Valencia 45 18. Getafe 32

9. Espanyol 41 19. Almeria 30

10. Malaga 41 20. Betis 22

* - un meci mai puþin.

Marþi, fotbalul s-a întunecat
la Atletico – Chelsea. Pentru cã
Mourinho promoveazã antijocul
total, cinismul maxim, e specia-
list în “ºtrangularea pânã la
moarte a calitãþilor adversari-
lor”, cum a notat în cronica de
meci chiar cotidianul britanic
Daily Telegraph. 0-0 e încã un
pas spre trofeu, “estetica e nu-
mai pentru ochii spectatorilor,
Mou cere doar trofee”, a scris
ºi Daily Mirror.

Miercuri, 24 de ore mai târ-
ziu, Madridul aºtepta fotbalul
adevãrat, jocul pentru minge, nu
împotriva ei, ofensiva, nu uci-
derea ei, spectacolul, frumuse-
þea acestui sport, nu urâþenia lui.
Iar aºteptãrile nu i-au fost înºe-
late. Poate cu excepþia primului
sfert de orã, când echipa lui
Ancelotti, invincibil ca antrenor
contra lui Bayern (5 victorii, 2
remize), a fost înghesuitã de-a

Real, prima opþiune pentru LisabonaReal, prima opþiune pentru LisabonaReal, prima opþiune pentru LisabonaReal, prima opþiune pentru LisabonaReal, prima opþiune pentru Lisabona

A arbitrat Howard Webb (Anglia).

Turul celeilalte partide din semifinale, Atletico Madrid – Chelsea,
s-a disputat marþi ºi s-a încheiat cu scorul de 0-0. Manºa secundã a
celor douã jocuri va avea loc sãptãmâna viitoare, marþi la Londra, iar
miercuri la Munchen.

Real Madrid  1-0  Bayern Munchen
Stadion: Santiago Bernabeu, spectatori: 79.283.

A marcat: Benzema 19.
Casillas – Carvajal, Ramos,

Pepe (Varane 73), Coentrao – Xabi
Alonso, Modrici, Isco (Illarra-
mendi 82) – Di Maria, Benzema,
Cr. Ronaldo (Bale 73).
Antrenor: Carlo Ancelotti.

Neuer – Rafinha (Javi Martinez
66), Boateng, Dante, Alaba – Lahm,
Schweinsteiger (Muller 74) – Rob-
ben, Kroos, Ribery (Gotze 72) –
Mandzukici.
Antrenor: Josep Guardiola.

„Primele 15 minute au fost dificile, am debutat timid, dar apoi cred
cã bãieþii au lucrat bine. Cred cã eficacitatea a fost fantasticã în prima
reprizã, pentru cã aceastã echipã este formidabilã pe contraatac.

De asemenea, cred cã am fãcut un meci mare din punct de vedere
defensiv. ªtim sã suferim ºi sã ne batem. Vom face tot posibilul pentru
a merge în finala de la Lisabona. Avem un mic avantaj, dar nimeni nu
poate sã ºtie ce se va întâmpla la Munchen”.

Carlo Ancelotti – antrenor Real.

„Felicitãri Realului. A câºtigat dupã primele 90 de minute, dar mai
este un meci la Munchen. Sunt foarte rapizi, este cea mai bunã echipã
pe contraatac. Am vrut sã controlãm meciul cu posesia balonului, dar

ne-a lipsit golul. Mai rãmâne un meci ºi vom încerca sã revenim. Pe
contre, Real este de neoprit. Este o echipã cu jucãtori atletici ºi dacã îi

laºi sã alerge, atunci te expui la riscuri. În meciul retur, vom încerca sã
atacãm ºi mai mult pentru a remonta situaþia”.

Pep Guardiola – tehnician Bayern.

binelea în propria jumãtate. N-
au fost însã emoþii, nemþii nea-
vând vreo ºansã notabilã. Un ºut
al lui Robben, la un metru de
poartã, a reprezentat punctul
maxim.

Pe margine, Ancelotti era im-
pasibil. ªtia cã, din trei pase, în
plin sprint, echipa lui poate fi
mai periculoasã decât marea sa
rivalã continentalã. Ceea ce s-a
ºi întâmplat. Ronaldo l-a lansat
rapid pe Coentrao, iar centrarea
fundaºului stânga l-a gãsit per-
fect pe Benzema, care a scutu-
rat plasa porþii lui Neuer. Prima
ocazie, primul ºut, primul gol!
Statistica anunþa cã, dacã în-
scrie Benzema, Real nu pierde,
14 victorii ºi 3 remize în 17 me-
ciuri.

Partida a continuat pe aceleaºi
coordonate, Bayern având ºi 75
la sutã posesie, însã ocaziile
mari au aparþinut tot spaniolilor.

Ronaldo, singur cu Neuer (ar fi
fost golul 15 în acest sezon de
Ligã, record all-time), apoi Di
Maria, ºi el într-o poziþie simi-
larã. Ambii au tras peste.

Nici dupã pauzã Bayern n-a
reuºit sã destabilizeze blocul alb.
Degeaba a avut multe faze fixe
în jurul careului, cornere, lovi-
turi libere. Nici o primejdie, nici
mãcar la acþiunile vitezistului
Robben. Rãmas sã creeze sin-
gur, fiind cã Ribery a fost ca ºi
inexistent miercuri searã.

Gotze ºi Muller au intrat în lo-
cul lui Ribery ºi Schweinsteiger
pentru mai multã viziune, în timp
ce Bale a intrat în locul lui Ro-
naldo, nerefãcut în toatalitate
dupã accidentarea din turul
“sfertului” cu Dortmund, pen-
tru un plus de prospeþime. 

Schimbãrile lui Pep puteau
rescrie istoria meciului. Gotze a
primit o minge în centrul careu-

lui, dar ºutul sãu a fost parat de
Casillas dupã un reflex incredi-
bil. În prelungiri, Muller a soli-
citat un penalty la o intervenþie
a lui Ramos, numai cã Webb nu
s-a lãsat înduplecat. Astfel a ple-
cat Guardiola învins pentru pri-
ma datã de pe “Bernabeu” (avea
5 victorii ºi 2 remize ca antre-
nor), dar calificarea pentru fi-
nala din 24 mai, de la Lisabona,
se joacã pe “Allianz Arena”. 

64-36% a fost raportul pose-
siei pentru Bayern, care a avut
15-3 la cornere ºi 34-24 la ata-
curi periculoase.

11 ºuturi cadrate (16 la poar-
tã) a avut Bayern, 7 Real (9 în
total).

701 pase corecte (83%) au
adunat nemþii, numai 270 Madri-
dul (66%).

Benzema a devenit
cel mai eficient
jucãtor francez
în Ligã

Prin golul reuºit miercuri (a
marcat la singura sa atingere de
balon în careul advers), Karim
Benzema a devenit jucãtorul
francez cu cu cea mai bunã ratã
de goluri din Liga Campionilor.
El a punctat, în total, de 36 de
ori în 62 de partide, o medie de
0.58 goluri pe meci. Au fost luaþi
în calcul doar jucãtorii francezi

cu peste 10 reuºite în cea mai
importantã competiþie europeanã
inter-cluburi. 5 goluri a marcat
Benzema în actuala ediþie a Ligii
Campionilor.

Beckenbauer,
din nou critic

Franz Beckenbauer a criticat
iarãºi jocul de pase al echipei la
care este preºedinte onorific.
Fostul mare jucãtor german cre-
de cã Bayern ar trebui sã fie
mulþumitã cã a primit doar un
singur gol în deplasarea de pe
“Santiago Bernabeu”.

“Posesia nu reprezintã nimic
atunci când adversarul îºi crea-
zã cele mai importante ocazii de
a marca. Putem sã fim mulþu-
miþi cã cei de la Real au marcat
doar un singur gol”, a spus Be-
ckenbauer la finalul partidei.

“Kaiserul” îl mai criticase pe
Guardiola dupã calificarea obþi-
nutã de Bayern în optimile de fi-
nalã, în faþa lui Arsenal: “La fi-
nal, vom fi ca Barcelona, o for-
maþie pe care nimeni nu va mai
vrea sã o priveascã. Aceºti ju-
cãtori mai au puþin ºi paseazã ºi
pe linia porþii”.

LIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – MANªA TUR
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CSJ ŞTIINŢA  U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universita-
tea Craiova face selecţie la toa-
te grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 28 19 8 1 60-16 65
Astra 28 17 5 6 56-25 56
Petrolul 28 14 13 1 41-18 55
Dinamo 28 14 7 7 42-25 49
FC Vaslui 28 14 6 8 35-18 48
Pandurii 28 12 6 10 48-34 42
CFR Cluj 28 10 11 7 35-28 41
Botoşani 28 11 5 12 31-43 38
Chiajna 28 9 7 12 30-37 34
Gaz Metan 28 9 6 13 28-32 33
Ceahlăul 28 8 9 11 22-28 33
„U” Cluj 28 9 6 13 26-41 33
ACS Poli 28 8 7 13 22-32 31
Oţelul 28 9 4 15 31-44 31
FC Braşov 28 7 9 12 28-35 30
Năvodari 28 7 8 12 24-45 29
Viitorul 28 6 9 13 19-45 27
Corona 28 2 8 18 20-51 14
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LIGA I
Etapa a XXIX-a

Ceahlăul – Gaz Metan – astăzi, ora 19
Oţelul – Săgeata – sâmbătă, ora 16.30
„U” Cluj – FC Vaslui – sâmbătă, ora 18.15
Astra – CFR Cluj – duminică, ora 14
Pandurii – ACS Poli – duminică, ora 17
Concordia – Dinamo – duminică, ora 19.30
Corona – Viitorul – luni, ora 18.30
Steaua – FC Braşov – luni, ora 20
Petrolul – FC Botoşani – luni, ora 21

Cantoname ntul din Lunca
Jiului va primi numele regre-
tatului pre şedinte al Craiovei
Maxima, Corneliu Andrei Stroe,
decedat recent. Cel care a venit
cu propunerea a fost consilierul
municipal Pavel Badea, cel care

Balint:
„Trebuie să ne
distanţăm de Bistriţa”
Antrenorul Craiovei se aşteaptă la o evoluţie
bună şi un succes contra echipei care l-a
lansat în fotbal

Ajuns la 6 victorii consecutive
de când a venit la Craiova, Gabi
Balint speră ca echipa să-şi conti-
nue parcursul bun şi să pună o di-
ferenţă mai cons istentă faţă de
Gloria Bistriţa, după jocul direct de
sâmbătă. „Am plecat cu dreptul în
play-off, am jucat bine şi am câş-
tigat şi aceste lucruri ne conferă
încredere. Aşteptăm şi sâmbătă o
evoluţie bună şi o victorie, care ne-
ar face să ne distanţăm la şase
puncte de Bistriţa. Ţinând cont că
jucăm împotriva echipei care m-a
lansat în fotbal, am un sentiment
aparte, dar îmi doresc să câştig.
Nu se pune problema ca Bistriţa
să joace pentru Târgu Mureş, pen-
tru că are şansa ei să promoveze.
Este o echipă bine organizată, cu
execuţii bune la fazele fixe. Au pro-
bleme financiare, de aceea sunt
convins că vor în prima ligă pen-
tru că ar veni banii din drepturi
TV“. Balint a explicat de ce a folo-
sit patru jucători pe postul de fun-
daş dreapta până acum: „Am fă-
cut-o şi în funcţie de planul tactic,
la fiecare meci mă gândesc să sur-
prind adversarul cu ceva, dar e
adevărat că nici nu am fost com-
plet mulţumit de randamentul lor“
a spus Balint, care nu va conta în
meciul cu Gloria pe Vandelannoite
şi Varga, accidentaţi, dar îl va avea
la dispoziţie pe Zoran Ljubinkovic,
căruia i-a expirat suspendarea.

Golgheterul Craiovei şi al seriei a
doua, Costin Curelea, a declarat că
el şi coechipierii sunt motivaşi su-
plimentar de faptul că nu au reuşit
să câştige contra Bistriţei în sezo-
nul regulat: „Jocul cu Bistriţa este
o nouă finală, fiindcă în play-off
suntem echipe de valori apropiate.
Nu am câştigat decât un punct
contra lor, aşa că ne motivează su-
plimentar ac est lucru. Deşi este
important pentru mine să marchez,
îmi doresc în primul rând să câşti-
ge echipa. Bistriţa va veni să se
apere şi va încerca contraatacul”.
Fundaşul Craiovei Maxima, Nico-
lae Tilihoi, speră ca vremurile de
performanţă ale Craiovei să reîn-
vie în curând: „V-am spus că echipa
este o certitudine, iar acum sun-
tem pe un trend ascendent. Spe-
răm sâmbătă la un joc bun şi o vic-
torie. Ne dorim un joc agreabil, să
aduc em bucurie ş i mulţumire
spectatorilor. Am demonstrat că
suntem un club onest, serios. Do-
rim să fim din nou o putere în fot-
balul românesc“.

Situaţia CSU nu s-a lămurit
La şedinţa de ieri a Comitetului

Executiv al FRF s-a decis o nouă
amânare a cazului CS Universita-
tea Craiova pentru următoarea
şedinţă, din 28 mai. „Prorogă Con-
vocarea unei Adunări Generale

Extraordi-
nare a FRF
pentru ur-
m ă t o a r e a
şedinţă a
Comitetului
Exe c u tiv,
urmând c a
Direcţia Ju-
ridică a FRF
să prezinte opinii juridice cu privire
la situaţia CS U Craiova SA şi SC
Politehnica Timişoara SA” se pre-
cizează în hotărârea Comitetului
Executiv al FRF. „S-a decis  ca la
următoarea şedinţă a Comitetu-
lui Executiv din 28 mai să se dis-
cute, să se supună spre votare
oportunitatea unei Adunări Gene-
rale extraordinare care să clarif i-
ce această situaţie. Amânarea este
justific ată prin neces itatea unei
opinii juridice vizavi de ordinea
de zi a Adunării Generale Extra-
ordinare”, a spus reprezentantul
FRF, Gabriel Berc eanu. „Avem
ac tele în regulă, v-am spus-o de
mult. Preocuparea noastră este să
câştigăm meciurile c are urmea-
ză, să fim atunci când se trage
linie pe unul dintre primele două
loc uri. Suntem afiliaţi provizoriu,
iar Adunarea Generală trebuie să
o valideze, să o oficializeze. Ei
vor lua la cunoştinţă decizia Co-
mitetului Exec utiv“ a dec larat
Gabi Balint.

Cantonamentul din Luncă va purta
numele lui Corneliu Andrei Stroe

este şi în consiliul de adminis-
traţie al clubului CSU Craiova.
„Cel mai indicat ar fi ca sediul
cantonamentului din Lunca Jiu-
lui, cel de pe bulevard, să poar-
te numele lui Corneliu Andrei
Stroe, acesta fiind adus în ex-

ploatarea echipei de fotbal de
către dânsul. Ar fi o iniţiativă
care ar da recunoaştere domnu-
lui Corneliu Stroe pentru ceea
ce a făcut pentru sportul craio-
vean, pentru Craiova şi pentru
Oltenia”, a spus Pavel Badea.
Primarul Craiovei a fost  de
acord cu această idee, dar a ce-
rut ca formalităţile să se desfă-
şoare abia în toamnă, după ce
cantonamentul va fi amenajat.
„Aş propune să facem această
redenumire după ce amenajem
cantonamentul. DJST Dolja mai
reuşit,  prin sponsorizări,  să
pună ferestrele şi uşile, pentru
că erau efectiv smulse din zid,
dar va trebui să găsim o formu-
lă prin care să amenajăm acest
cantonament. A fost construit la
iniţiativa domnului Stroe şi ar
fi păcat acum să rămână în pa-
ragină, mai ales că avem echi-
pă de fotbal care, în mod sigur,
anul viitor va intra în Liga I” a
spus Lia Olguţa Vasilescu.

LAURA MOŢÂRLICHE


