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La Casa Tineretului din Cra-
iova a avut loc, ieri, deschide-
rea oficială a celei de-a XVII-a
ediţii a târgului DOLJCONSTRUCT şi a celei
de-a XXIII-a ediţii a târgului AGROTEX, mani-
festări expoziţionale organizate de Camera de
Comerţ şi Industrie Dolj. La eveniment a parti-
cipat, din partea Consiliului Judeţean Dolj, se-
cretarul general Gheorghe Barbărasă, alături de

conduce rea CCI a jude ţului
Dolj şi reprezentanţi ai Came-
rei de Comerţ şi Industrie din

regiunea Pleven, Bulgaria. Târgurile DOLJCON-
STRUCT şi AGROTEX se vor desfăşura în pe-
rioada 8-11 mai, iar cei peste 60 de producători
şi distribuitori din întreaga ţară şi din Bulgaria
îşi vor expune produsele atât în pavilionul Ca-
sei Tineretului, cât şi în curtea exterioară.
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$1 EURO ...........................4,4340 ............. 44340
1 lirã sterlinã..........................5,3935.......................53935

ploaieploaieploaieploaieAploaieploaievineri, 9 mai  - max: 22 °C  - min: 9 °C

METEO

1 dolar SUA.......................3,1799........31799
1 g AUR (preþ în lei).......132,0109.....1320109

Cursul pieþei valutare din 9 mai 2014-anunþat de BNR
VALUTA
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Parþial
înnorat

Inspectorul general al IGPR ar
putea deveni secretar de stat, po-
trivit unei modificãri a Legii poli-
þiei, aflate la votul final în Camera
Deputaþilor. Astfel, propunerea le-
gislativã priveºte modificarea alinea-
tului 1 al articolului 8 din Legea 218/
2002, acesta urmând sã aibã urmã-
torul conþinut: „Inspectoratul Ge-
neral al Poliþiei Române este con-
dus de un inspector general, cu rang
de secretar de stat, numit prin de-
cizia primului-ministru, la propune-
rea ministrului Afacerilor Interne,
dupã consultatrea Corpului Naþio-
nal al Poliþiºtilor”. În alineatul 1 al
articolului 8 este înseratã sintagma
„cu rang de secretar de stat”, spre
deosebire de textul actual al legii.
Camera Deputaþilor este for deci-
zional, legea fiind ordinarã. Modi-
ficarea a fost adoptatã ºi de cãtre
Senat ºi a primit aviz favorabil ºi
din partea Comisiei de apãrare a Ca-
merei. Motivarea introducerii aces-
tei modificãri constã în „necesita-
tea implicãrii inspectorului general
al IGPR în adoptarea deciziilor stra-
tegice ºi asigurarea unui nivel de re-
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prezentare adecvat rolului Poliþiei în
rândul autoritãþilor de aplicare a le-
gii”. Reprezentanþii opoziþiei parla-
mentare criticã introducerea aces-
tei modificãri în lege, arãtând cã
PSD intenþioneazã sã politizeze
funcþia de ºef al Poliþiei Române ºi
cã reglementarea ar crea probleme
de funcþionare în Ministerul de In-
terne. „În actuala organizare a Mi-
nisterului Internelor e un secretar
de stat care coordoneazã ordinea

publicã ºi subordoneazã ºi IGPR.
În momentul în care vom face douã
funcþii de acelaºi nivel - secretar de
stat - cred cã din punct de vedere
al funcþionãrii ministerului se pot
crea probleme, cum e relaþia dintre
preºedinte ºi premier. De aceea,
grupul PNL propune retrimiterea la
comisie, pentru dezbatere suplimen-
tarã”, a precizat liberalul Victor Paul
Dobre, fost ministru de Interne, în
cadrul dezbaterilor generale. Lide-

rul grupului PSD din Camerã, Ma-
rian Neacºu, a susþinut cã prin
modificarea respectivã i se creeazã
ºefului Poliþiei un statut prin care
acesta poate sã discute cu aceeaºi
reprezentativitate cu ceilalþi ºefi de
instituþii ºi cu ceilalþi ºefi de struc-
turi. Neacºu a spus cã acest de-
mers nu presupune un efort finan-
ciar suplimentar ºi a subliniat fap-
tul cã procedura de numire a in-
spectorului ºef va rãmâne aceeaºi.
„Acesta va fi numit cum e numit ºi
acum, nu vãd de unde e politiza-
rea. Vrem sã întãrim puterea ºefu-
lui Poliþiei Române. România e stat
care are nevoie, în momentul aces-
ta de crizã, de responsabilitate în
gestionarea activitãþii de siguranþã
a cetãþeanului”, a susþinut Neac-
ºu. Supusã la vot, propunerea de
retrimitere la comisie a fost respin-
sã. Însã, ºedinþa de vot final de
marþi, în care Camera trebuia sã
se pronunþe prin vot asupra aces-
tei modificãri, a fost suspendatã,
din lipsã de cvorum, iar proiectul
de lege va intra la urmãtoarea
ºedinþã de vot final.

Norel Popescu,
ales sã reprezinte
judecãtorii
în CSM

Judecãtorul Norel Popescu
de la Tribunalul Mehedinþi a
fost ales sã reprezinte tribuna-
lele în Consiliul Superior al
Magistraturii (CSM), conform
rezultatului alegerilor desfãºu-
rate pe 6 ºi 8 mai, a anunþat
ieri CSM. Acesta ar urma sã-l
înlocuiascã pe Adrian Toni
Neacºu, care ºi-a dat demisia
din funcþia de membru al
Consiliului, se precizeazã într-
un comunicat de presã al
CSM. Conform sursei citate,
voturile pentru judecãtorii
candidaþi au fost acordate
astfel: Norel Popescu, Tribu-
nalul Mehedinþi — 340;
Dragoº Constantin Popoiag,
Tribunalul Dâmboviþa — 327;
Natalia-Floarea Roman,
Tribunalul Specializat Mureº
— 292; Dorin Danci, Tribuna-
lul Maramureº — 119. „În
conformitate cu dispoziþiile
actelor normative care regle-
menteazã procedura de alegere
a membrilor CSM, urmeazã
etapa depunerii ºi soluþionãrii
contestaþiilor de cãtre plenul
CSM, cu termen de finalizare
2 iunie 2014, urmând ca, cel
târziu pânã la data de 18
iunie, rezultatul votului sã fie
înaintat Biroului Permanent al
Senatului României pentru
validare”, se mai precizeazã
în comunicat.

Desfiinþarea Autoritãþii pentru
Protecþia Copilului a dus la scãde-
rea calitãþii serviciilor ºi a menþinut
constant numãrul de copii din sis-
tem, pentru cã intrãrile se fac uºor
ºi ieºirile foarte greu, a declarat se-
cretarul de stat de la Autoritatea
Naþionalã pentru Protecþia Dreptu-
rilor Copilului ºi Adopþie (AN-
PDCA), Gabriela Coman, într-un
interviu acordat Mediafax. Secre-
tarul de stat de la ANPDCA, insti-
tuþie reînfiinþatã de curând, vorbeºte
în interviu despre efectele pe care
le-a avut asupra sistemului decizia
din 2010 de desfiinþare a autoritãþii,
despre lipsa de personal, despre
copiii din sistem, precum ºi despre
numãrul de adopþii din ultimii ani.
Potrivit acesteia, în ciuda legislaþiei

ªeful ANPDCA: Copiii intrã uºor în sistemul
de protecþie, stau mult ºi ies foarte greu

pe care România o are, numãrul de
copii din sistem continuã sã rãmâ-
nã constant, la aproximativ 62.000,
din cauza faptului cã nu se lucrea-
zã suficient cu sursa acestei pro-
bleme, respectiv familia. Gabriela
Coman a explicat cã ar trebui sã se
acorde mai multã atenþie probleme-
lor din familie, pentru cã dacã
aceasta ar fi sprijinitã corespunzã-
tor, numãrul de copii care intrã în
sistemul de protecþie specialã ar fi
mai mic. Totodatã, Gabriela Coman
vorbeºte în interviu ºi despre pe-
rioadele foarte lungi pe care copiii
le petrec în sistemul de protecþie,
pentru cã se apeleazã mai degrabã
la soluþii temporare, în defavoarea
celor permanente: reintegrarea în
familia biologicã sau adopþia. Un

copil plasat în asis-
tenþã maternalã,
care ar trebui sã fie
o soluþie de mo-
ment, ajunge sã
petreacã în medie
ºase ani într-o fa-
milie substitutivã.
Scretarul de stat se
referã ºi la numã-
rul de copii adop-
taþi în ultimii ani,
prezentând datele
preluate de la fos-
tul Oficiu Român
pentru Adopþii.
Astfel, în anul 2013 s-a înregistrat
cel mai mic numãr de adopþii de
dupã anul 2005, când a intrat în
vigoare Legea 273/2004 privind re-

Operaþiunea de restructurare a
creditelor va fi aplicatã, probabil, de
la 1 iulie, dar nu va fi obligatorie, ci
opþionalã, atât pentru bãnci, cât ºi
pentru persoane, condiþiile fiind cele
convenite cu instituþiile financiare
internaþionale, a declarat premierul
Victor Ponta. Întrebat de presã când
va fi aplicatã mãsura, Ponta a pre-
cizat cã „probabil de la 1 iulie. Ime-
diat ce este gata finalizat proiectul,
va fi pus pe site. Nu va fi obligato-

Ponta: Restructurarea creditelor,
aplicatã probabil de la 1 iulie

gimul juridic al adopþiei. În perioa-
da 2005-2013, cele mai multe ad-
opþii, 1.407, au fost încuviinþate în
2006, iar anul trecut au fost 738.

riu, va fi opþional, ºi pentru persoa-
ne, ºi pentru bãnci”. Restructura-
rea împrumuturilor populaþiei pre-
vede reduceri de impozit, dar nu-
mai dupã expirarea perioadei de re-
eºalonare, care va fi de doi ani. Re-
structurarea trebuie sã îndeplineas-
cã cumulativ mai multe cerinþe, pri-
ma dintre acestea restricþionând
aplicarea doar la creditele fãrã în-
târzieri la platã sau cu întârzieri de
cel mult 90 de zile.

Vicepremierul Liviu Dragnea a
declarat, ieri, cã Ministerul Muncii
analizeazã posibilitatea majorãrii alo-
caþiilor, el arãtând cã o asemenea
mãsurã se poate pune în discuþie
numai dupã venirea delegaþiei FMI
ºi cã eventuala creºtere trebuie sã
fie susþinutã de economie. Întrebat
dacã alocaþiile vor creºte în acest
an, Dragnea a rãspuns: „Numai
dupã ce vine delegaþia FMI, BM ºi

Dragnea: Posibilitatea majorãrii
alocaþiilor, analizatã de Ministerul Muncii

CE se poate pune în discuþie o ase-
menea mãsurã. Pânã la aceastã orã
Guvernul nu are o opþiune în sen-
sul ãsta, în schimb ºtiu cã doamna
ministru Rovana Plumb, la Minis-
terul Muncii, analizeazã aceastã po-
sibilitate”. Dragnea a spus cã nu
poate preciza în acest moment dacã
ºi cu cât se poate majora suma pen-
tru alocaþii, el arãtând însã cã aceas-
tã creºtere este un obiectiv.
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Firma se numeşte Shandong
Ningjian Construc tion Group In-
vestment ş i a fos t înregistrată în
anul 2013.  Potrivit datelor  din
contractul de concesiune, socie-
tatea deţine capital chinez şi are
sediul pe strada „Săvineşti” din
Craiova, fiind reprezentată de Du
Yanming, c el c are este împuter-
nicit să semneze c ontractul de
concesiune cu primarul Craiovei,
Lia Olguţa Vasilescu, dacă aleş ii
locali vor vota, în şedinţa de as-
tăzi, proiectul de hotărâre privind

Cartierul de locuinţe,
la distanţă de un vot

Consilierii municipali votează, în
şedinţa de astăzi, contractul pentru
concesionarea terenului de pe stra-
da „Caracal” către firma cu capital
chinez care urmează să construias-
că primul cartier de locuinţe cu pla-
tă. Chinezii trebuie să construiască
1.800 de locuinţe în timp de doi ani,
pe care pot să le vândă pe piaţă, dar
la un preţ care să nu fie mai mare
de 400 de euro pe metru pătrat.

înc heierea ac es tui contract de
conces iune.
Cum au ajuns chinezii
pe „Caracal”

La sfârşitul lunii martie, Primă-
ria Craiova a scos pentru prima dată
la licitaţie concesiunea terenului de
pe „Caracal”. S-a prezentat o sin-
gură firmă – aceeaşi, cea cu capi-
tal chinez. Dat fiind faptul că a fost
singurul ofertant interesat, licitaţia
nu a putut fi adjudecată. La înce-
putul acestei luni, mai precis pe data

de 6 mai, autorităţile locale au tre-
cut la cea de-a doua procedură
prevăzută de lege în acest caz, şi
anume la negocierea directă cu fir-
ma din China. Clauzele negociate
au fost transcrise în contractul de
concesiune care este supus astăzi
votului aleşilor locali.
6,7 hectare
cu 200.000 de euro pe an

Chinezii primesc în concesiu-
ne un teren de 6,7 hectare, pe o
perioadă de 49 de ani, pentru care
trebuie să plătească o redevenţă
de 1,15 lei pe metru pătrat pe
lună, fără TVA. Contractul spune
că banii, aproximativ 200.000 de
euro pe an,  vor fi achitaţi în două
rate egale, stabilite la s fârşitul lu-
nilor martie şi septembrie, iar în
cazul în care nu se plătesc să se
perc eapă majorări de întârziere

de 2%. Chinezii sunt obligaţi, tot
prin contract,  să nu sc himbe
destinaţia acestui teren, şi anu-
me să c onstruiasc ă numai şi nu-
mai loc uinţe.
Locuinţele trebuie să fie gata
în doi ani

Pe terenul de pe „Caracal” vor
fi ridic ate 1.800 de loc uinţe în
termen de doi ani. Autorităţile lo-
cale au dreptul, prin contract, să
meargă şi să verifice modul c um
investitorul chinez lucrează ac o-
lo. Locuinţele trebuie să aibă o
es tetică anume, să fie prevăzute
cu partere comerciale şi spaţii
pentru grădiniţă,  supermarket,
salon de înfrumuseţare, sală de
fitness , farmacie, cabinet stoma-
tologic, trei cabinete de medic i-
nă de familie şi un restaurant.  Mi-
nicartierul trebuie să aibă locuri

de parcare, dar ş i o pisc ină pe
care o vor folosi proprietarii.
Preţ de vânzare fix:
400 de euro pe metru pătrat

Locuinţele vor fi scoase apoi la
vânzare. Autorităţile locale au sta-
bilit, prin contract, o clauză prin
care îi obligă pe investitorii chinezi
să vândă apartamentele la un preţ
care să nu depăşească 400 de euro
pe metru pătrat. Valoarea unei lo-
cuinţe de pe „Caracal” nu trebuie
să fie cu mult peste preţul pieţei,
adică în jur de 30.000 de euro pen-
tru un apartament cu două came-
re. Tot în contractul de concesiu-
ne se precizează că persoanele care
sunt înregistrate cu dosare pentru
locuinţe la Primăria Craiova vor
avea prioritate la cumpărarea unei
astfel de locuinţe.

LAURA MOŢÎRLICHE

În municipiul Calafat se desfăşoară în această perioadă Zilele
municipiului, eveniment aflat la cea de-a XXIII-a ediţie. Anul aces-
ta, vor urca pe scena din centrul civic nume sonore ale muzicii
româneşti: Pepe, Smiley, Lora, Antonia, Deepcentral, Triton, Eu-
genia Filip şi Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”.

Festivitatea de deschidere a avut loc ieri, zi în care la Palatul
„Marincu” s-a organizat vernisajul expoziţiei de pictură  a artistului
plastic Vasile Buz, urmat de o lansare de carte: „Brâncuşi, Ezoteri-
cul”,  scrisă de Dan Lupescu, directorul Direcţiei Judeţene pentru
Cultură Dolj. Seara, în centrul civic al municipiului au avut loc mai
multe spectacole susţinute de formaţia de dansuri “Alunelul” a Pri-
măriei  Ghidici, Ansamblul „Floricica” Poiana Mare, Şcoala de Arte
şi Meserii „Cornetti” Craiova; Ansamblul „Drag de joc” al  Liceului
Teoretic “George St. Marincu” Poiana Mare (coordonator Bechir
Ileana), Ansamblul   “Oltenaşii“ din Basarabi. Seara s-a încheiat cu
un recital de excepţie al Eugeniei Filip.

Primarul Mircea Guţă a declarat că îşi doreşte ca în aceste
patru zile toţi calafetenii să-i fie aproape. „Vreau să-mi fiţi ca nişte
adevăraţi prieteni, deoarece eu aşa v-am privit tot timpul şi de ace-
ea acum, la acest moment de sărbătoare vă doresc multă sănătate.
La mulţi ani şi Hristos a Înviat!”, a spus Mircea Guţă, edilul Cala-
fatului. Manifestarea se va încheia cu un superb foc de artificii.

CRISTIAN RUDĂREANU

În program
Astăzi, 9 mai

Ora 10.30, platoul Monumentului Independenţa : Manifestare
omagiată dedicată aniversării evenimentului istoric de la 1877 – cucerirea
Independenţei şi depuneri de coroane de flori

Ora 18.00, centrul civic: Ansamblul “Rozele Calafatului”
Ora 21.00, centrul civic: Spectacol de muzică populară  susţinut de

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”
Sâmbătă, 10 mai

Ora 10.30: Concert cameral susţinut de un septet de coarde al Filar-
monicii „Oltenia”. Festivitatea decernării titlului şi diplomelor de cetăţeni
de onoare ai municipiului Calafat

Ora 18:00, centrul civic: Ansamblul „Liliac” de la Ponoare
Ora 18.30: Spectacol de dansuri susţinut de Ansamblul  „Crăiţele”, de

la Maglavit (coordonator: Stela Mituleţu)
Ora 19.00: Ansamblul „Dunărea” Cetate (coordonator: Uşurelu Oana)
Ora 19.30: Ansamblul  „Eleftheria” al comunităţii elene din Calafat
Ora 20.00: Concert Deepcentral
Ora 21.00: Concert Antonia

Duminică, 11 mai
Ora 18.00: Muzică şi dansuri moderne cu formaţiile locale: Scream

N. Shat – dans modern, Lory Pop – muzică interpretare
Ora 19.00: Ansamblul „Florentiana” Bulgaria
Ora 19.30: Ansamblul „Fidankite” Bulgaria
Ora 20.00: Concert LORA
Ora 21.00: Concert SMILEY
Ora 22.00: Concert PEPE
Ora 23.00: Foc de artificii

Instituţia Prefectului Judeţul Dolj organizează
astăzi o ceremonie militară dedicată celebrării
Zilei Independenţei de Stat a României, Zilei Vic-
toriei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Răz-
boi Mondial şi Zilei Europei. Evenimentul are
loc la Monumentul Independenţei din Craiova,
începând cu ora 9.55.

Celebrarea zilei de 9 Mai va începe cu sem-
nalul trompeţilor, iar oficialităţile vor fi întâm-
pinate cu onor. Se va continua c u salutarea
„Drapelului de luptă” şi apoi cu intonarea Im-
nului Naţional al Românei „Deşteaptă-te româ-
ne!”. După serviciul religios în cinstea neamu-
lui, vor ţine discursuri prefectul judeţului Dolj,
Marius Deca, preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa, şi primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu. După depunerea de coroane la
Monumentul Independenţei, manifestările se vor încheia cu defilarea Gărzii de Onoare.

ALINA DRĂGHICI

Ceremonial militar-religios dedicat
Zilei Independenţei

A XXIII-a ediţie a Zilelor municipiului Calafat
Mircea

Guţă
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Au fãcut jumãtate de million de euro,

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã, pe 17 iulie 2013,
poliþiºtii craioveni obþineau aresta-
rea preventivã a lui Daniel Cãtãlin
Munteanu, care avea atunci 23 de
ani, din comuna Crivãþ, judeþul
Cãlãraºi, sub acuzaþia de înºelãciu-
ne în formã continuatã. „În fapt,
s-a reþinut faptul cã, în perioada
decembrie 2010 – februarie 2013,
învinuitul, prezentându-se sub o
falsã identitate ºi în mod nereal ca
reprezentant al mai multor socie-
tãþi comerciale a indus în eroare
opt persoane din judeþul Dolj, sub
promisiunea medierii unor con-
tracte de muncã, bine remunerate,
în Italia ºi Germania, serviciu pen-

La puºcãrie pentru cã au înºelat mai mulþi doljeniLa puºcãrie pentru cã au înºelat mai mulþi doljeniLa puºcãrie pentru cã au înºelat mai mulþi doljeniLa puºcãrie pentru cã au înºelat mai mulþi doljeniLa puºcãrie pentru cã au înºelat mai mulþi doljeni
Un tânãr de 24 de ani din judeþul Cãlãraºi,

arestat în iulie anul trecut pentru înºelãciune
în formã continuatã dupã ce a înºelat mai mulþi
doljeni promiþându-le locuri de muncã în strãi-
nãtate, a fost condamnat definitiv la 1 an ºi 6
luni de închisoare cu executare. Complicele

sãu, care avea la activ mai multe condamnãri
anterioare, a primit o pedeapsã de 3 ani ºi 6
luni închisoare. Sentinþa a fost pronunþatã de
Curtea de Apel Craiova, iar cei doi trebuie sã
restituie sumele pe care le-au obþinut prin ac-
tivitatea infracþionalã.

tru care a solicitat, cu titlu de co-
mision, sume de bani cuprinse în-
tre 300 ºi 1.200 de lei”, a declarat
la momentul respectiv agent prin-
cipal Amelia Cãprãrin, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Din cercetãrile poliþiºtilor de la
Serviciul de Investigare a Fraude-
lor Dolj s-a stabilit cã Munteanu,
cu ajutorul lui Ovidiu Michiu, de
23 de ani, tot din comuna Crivãþ,
sub o falsã identitate, au deschis
un cont la o unitate bancarã din
municipiul Braºov,  unde  pãrþile 
vãtãmate  virau  sumele  de bani 
percepute drept comision. Prin
extinderea cercetãrilor, poliþiºtii au

mai stabilit cã, în perioada iunie-
iulie 2013, învinuitul a mai indus
în eroare alte 14 persoane din întrea-
ga þarã, persoane ce au virat în con-
tul bancar deschis în Braºov sume
cuprinse între  80 ºi 300 de lei.

Cei doi au fost trimiºi în jude-
catã în septembrie 2013, iar ma-
gistraþii Judecãtoriei Craiova i-au
condamnat, în decembrie, la închi-
soare cu executare, Munteanu pri-
mind o pedeapsã de 3 ani ºi 6 luni,
în timp ce Michiu, recidivist, a fost
condamnat la 4 ani de închisoare.
Ambii au declarat apel, iar la sfârºi-
tul lunii trecute, mai exact pe 24
aprilie a.c., Curtea de Apel Craio-

va le-a admis apelurile ºi le-a scã-
zut pedepsele. Rejudecând cauza,
magistraþii l-au condamnat pe Da-
niel Cãtãlin Munteanu la 1 an ºi 6

luni de închisoare, iar pe Ovidiu
Michiu la 3 ani ºi 6 luni de închi-
soare. Hotãrârea Curþii de Apel
Craiova este definitivã.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, în baza autorizaþiilor de per-
cheziþie emise de magistraþii Jude-
cãtoriei Craiova, poliþiºtii Secþiei 5
Craiova, împreunã cu o grupã de
„mascaþi” din cadrul IPJ Dolj, au
fãcut, miercuri, patru percheziþii
domiciliare la locuinþele unor cra-
ioveni unde au fost gãsite ºi ridi-
cate mai multe bunuri suspectate
cã provin din comiterea unor fap-
te de furt, cu o valoare de peste

A furat bunuri de 40.000 lei de la o firmã de dezmembrãri auto
Un tânãr de 21 de ani din Cra-

iova a fost arestat pentru 30 de
zile, în cursul zilei de ieri, pentru
furt calificat. Tânãrul, care a fost
condamnat ºi în Spania pentru
furturi, este suspectat cã, împre-

100.000 lei. Poliþiºtii craioveni au
identificat ºi condus la unitatea de
poliþie opt persoane pentru conti-
nuarea cercetãrilor.

Din investigaþii a rezultat fap-
tul cã unul dintre suspecþi, Ma-
rius Oprea, de 21 de ani, din Cra-
iova, în perioada 4-6 mai a.c., a
pãtruns prin efracþie în incinta
unei firme de dezmembrãri auto,
aparþinându-i lui Victor Iustulin,
de 42 de ani, din Craiova, ºi a

sustras mai multe piese, suban-
samble auto ºi scule electrice,
producându-i un prejudiciu în
valoare de aproximativ 40.000 lei.
Tânãrul, întors din Spania, unde
a fost condamnat tot pentru fur-
turi, a fost reþinut pe 24 de ore,
iar ieri Judecãtoria Craiova a emis
pe numele sãu mandat de aresta-
re preventivã pentru 30 de zile.

„În urma analizãrii materialu-
lui probator cu procurorul de caz
s-a dispus începerea urmãririi
penale împotriva tânãrului de 21
de ani, pentru comiterea infracþi-
unii de furt calificat, totodatã fi-
ind reþinut pe baza de ordonanþã
pentru 24 ore ºi introdus în arest”,
ne-a declarat purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj, inspector principal
Alin Apostol.

unã cu alte persoane, a „dat ata-
cul” la mai multe societãþi din
Craioviþa Nouã, în urma unor
percheziþii fãcute miercuri oame-
nii legii descoperind bunuri de
în valoare de peste 100.000 lei.

Întâlnirea a vizat informarea ºi
conºtientizarea tinerilor cu privire
la fenomenul traficului de persoa-
ne ºi exploatare prin muncã, fiind
prezentate aspecte ale traficului de
fiinþe umane, etapele traficului de
persoane, modalitãþi de racolare a
victimelor, profilul traficantului,
profilul victimei, forme de exploa-
tare a minorilor, factorii de risc la
care se pot expune tinerii, elimi-
narea atitudinilor de subestimare a
fenomenului, riscurile asociate
muncii ilegale în strãinãtate, pre-
cum ºi reducerea vulnerabilitãþilor
grupurilor de risc în vederea ex-
ploatãrii tinerilor prin muncã. Pen-

Elevii de la “Energetic” instruiþi sã nu cadã victimeElevii de la “Energetic” instruiþi sã nu cadã victimeElevii de la “Energetic” instruiþi sã nu cadã victimeElevii de la “Energetic” instruiþi sã nu cadã victimeElevii de la “Energetic” instruiþi sã nu cadã victime
traficanþilortraficanþilortraficanþilortraficanþilortraficanþilor de persoane de persoane de persoane de persoane de persoane

Poliþiºtii de proximitate din cadrul Secþiei
5 Poliþie Craiova, în colaborare cu specialiºti
din cadrul Agenþiei Naþionale Împotriva Trafi-
cului de Persoane, au organizat, ieri, o am-
plã activitate de prevenire în cadrul campa-
niei naþionale «A MUNCI ESTE UN DREPT! A

tru un impact sporit asupra interlo-
cutorilor, au fost vizionate spoturi-
le video din cadrul campaniei naþi-
onale „A munci este un drept! A
exploata munca este o infracþiune!”.

Poliþiºtii de proximitate ai Sec-
þiei 5 Poliþie Craiova le-au prezen-
tat elevilor date referitoare la aban-
donul ºcolar ºi le-au explicat cum
o simplã absenþã de la o orã de curs
poate deveni primul pas al cãderii
în “plasa” traficanþilor de persoa-
ne. Oamenii legii au reiterat impor-
tanþa dezvoltãrii relaþiilor dintre ca-
drele didactice, pedagogi ºi adoles-
cenþii pe care îi au în supraveghere
pe timpul orelor de curs.

În finalul întâlni-
rii, tinerilor le-au
fost  prezentate
metodele de raco-
lare întâlnite pânã
în prezent, cu ac-
cent  pe metoda
„loverboy”, la care
sunt  expuse în
principal fetele de
vârsta celor prezente în salã,
modalitãþile de evitare a riscului
de a cãdea victime celor ce fo-
losesc aceastã metodã ºi s-a in-
sistat pe eliminarea atitudinii de
subestimare a fenomenului prin
creºterea gradului de încredere

în colegi, cadrele didactice, pã-
rinþi sau membrii ai familiei.

“Întreaga activitate s-a bucu-
rat de un interes deosebit din par-
tea adolescenþilor, întâlnirea a
avut un caracter interactiv, tine-
rii adresând numeroase întrebãri

ºi manifestând deschidere în dis-
cutarea problemelor pe care le
întâmpinã, specifice vârstei lor,
dar ºi cu privire la temele întâlni-
rii”, a precizat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

EXPLOATA MUNCA ESTE O INFRACÞIU-
NE!». Acþiunea a fost gãzduitã de Clubul Co-
legiului Tehnic Energetic Craiova, bucurân-
du-se de participarea a 230 elevi din clasele a
IX-a ºi a X-a, însoþiþi de conducerea unitãþii
de învãþãmânt ºi de cadre didactice.
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Francois Hollande semnează în
„Le Monde” un interesant articol
despre apropiatele alegeri europe-
ne, sub titlul „L’Europe que je
ve ux” („Europa pe  care  o
vreau”). Este un text care ar me-
rita lecturat, cel puţin de liderii par-
tidelor noaste antrenate în aceste
alegeri, fie şi pentru îmbunătăţirea
mesajelor transmise alegătorilor,
mulţi dintre ei insuficient dumiriţi.
Când şeful statului francez subli-
niază că „sortir de  l’Europe,
c’est sortir de l’Histoire” şi că
UE este ameninţată de cei care fac
speculaţii pe seama decepţiei deri-
vate din lunga austeritate, are de-
plină dreptate. Şi o spune liderul

MIRCEA CANŢĂR

UE: o uniune a cetăţenilor,
a economiilor, a naţiunilor

unei ţări care are momentan reale
dif icultăţi economice şi deunăzi
ministrul său de Finanţe, Michel
Sapin, s-a aflat la Bruxelles, pen-
tru prima reuniune a omologilor din
Zona euro, ocazie de a apăra stra-
tegia ţării sale în a amâna atinge-
rea deficitului de 3% din PIB pen-
tru anul viitor. Să zăbovim asupra
câtorva idei esenţiale ale articolu-
lui semnat de Francois Hollande.
UE s-a extins, devenind un vast
ansamblu de state democratice şi
prima economie a lumii. Este re-
luat un avertisment al lui Francois
Mitterrand, în ultimul său discurs
la Parlamentul European: „Naţio-
nalismul este război”. Şi reme-

morată este destructurarea ex-Iu-
goslaviei de un război etnic, care
ameninţă în prezent Ucraina. Şi în
acest context, repetată este eviden-
ţa: Europa asigură pacea. Într-ade-
văr, Uniunea Europeană este ame-
ninţată. A fost criza economică, pe
marginea căreia s-au făcut specu-
laţii, alimentându-se descurajarea.
Euroscepticii şi antiimigraţioniştii
câş tigă teren. Dar probabil unii
doresc revenirea la perioada răz-
boaielor comerciale, refuzând UE,
omiţând marile proiecte datorate
noilor instrumente financiare, im-
plicit monedei euro,  căreia i se
doreşte prohodul.  Europa care
protejează frontierele sale, prezer-

vă libertatea de mişcare şi garan-
tează respectarea dreptului de azil,
trebuie susţinută. La 25 mai a.c.,
fiecare se va pronunţa după cum
doreşte. Rezultatul scrutinului va
determina direcţia Europei pentru
următorii cinci ani, dar şi deciden-
ţii acesteia. Pentru prima dată, elec-
torii, prin votul lor, vor desemna
viitorul preşedinte al Comisiei Eu-
ropene. Cu alte c uvinte, soarta
continentului nostru, rolul acestuia
în lume, modelul de societate ce
trebuie promovat, toate acestea de-
pind covârşitor de votul din 25 mai.
Progresul Europei sau Europa pro-
gresului sunt dorite de toţi aceia care
nutresc simpatie pentru asemenea

deziderate. Opţiunea noastră, a ro-
mânilor, cetăţeni europeni, nu poa-
te fi alta decât „pro-Europa”, şi asta
nu doar declarativ, ci prin exercita-
rea dreptului de vot. O masivă par-
ticipare la acest scrutin n-ar însem-
na altceva decât o respectare a sta-
tutului dobândit, pentru care s-a tru-
dit atâţia ani. Putem proba că sun-
tem mai importanţi decât alţii, din
ţări occidentale, că suntem „sarea
pământului”, şi dacă nu ne-am sim-
ţit iubiţi întotdeauna, fiind conside-
raţi rudele din Est, am învăţat exi-
genţa, „ajută-te ca să te pot ajuta”,
şi am dobândit destule rafinamente
civice, devenind demni de familia
bună a Europei.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- E normal, Popescule, să fie Pata-
pievici decora t de preşedinte cu
“Steaua României” pentru că ni-
meni n-a vorbit de rău România mai
bine ca el.

După o perioadă de şase luni în
care a asigurat interimatul, dr. Bog-
dan Fănuţă este de ieri manager
„plin” al Spitalului Clinic Judeţean

Dr. Bogdan Fănuţă este noul manager
al Spitalului Judeţean din Craiova

de Urgenţă din Craiova. Aces ta
preia funcţia de director după ce a
câştigat concursul pe post organi-
zat la nivelul unităţii sanitare în pe-
rioada 6-8 mai a.c. Bogdan Fănuţă
a obţinut nota 8.50 la testul-grilă şi
a fost declarat admis şi la celelalte
două probe: susţinerea proiectul de
management şi interviul de selec-
ţie care s-a desfăşurat în plenul
comisiei de concurs.

Managerul Spitalului Judeţean
din Craiova este un reputat medic
în specialitatea ORL pediatrie acti-
vând de mai mulţi ani în cadrul
unităţii sanitare. În trecut, a ocu-
pat şi funcţia de director medical
al Spitalului Clinic Judeţean Craio-
va, în perioada în care manager era
Cristina Calangiu.

RADU ILICEANU

Sesiune extraordinară
a concursului de Rezidenţiat
Ministerul Sănătăţii va organiza o sesiune extraordinară a concursului

de Rezidenţiat. Aceasta va avea loc pentru locurile şi posturile rămase
libere la domeniul medicină în urma concursului de rezidenţiat din 17
noiembrie 2013. Concursul  este în data de 29 iunie a.c. şi se va desfă-
şura numai în Centrul Universitar Cluj Napoca. În această sesiune vor fi
scoase la concurs un număr de 432 locuri şi posturi.

În toamna anului trecut, la Craiova au fost 529 de candidaţi înscrişi,
Rezidenţiatul desfăşurându-se pentru posturile publicate în judeţele Bra-
şov, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea şi pentru locurile publicate în
centrele universitare Craiova şi Braşov. Pentru centrul universitar din Bă-

nie au fost alocate, anul aces-
ta, 293 de locuri, la Craiova
susţinând concursul şi absol-
venţii de la Braşov, pentru
aceştia din urmă fiind alocate
73 de locuri, numai pentru
domeniul medicină. Atunci, cel
mai bun punctaj a fost obţi-
nut de un candidat la Medici-
nă care a reuşit să promoveze
concursul cu nota 9.45.

RADU ILICEANU

Pentru prevenirea cazurilor de
îmbolnăviri, Direcţia de Sănătate
Publică Dolj atrage atenţia consu-
matorilor să nu cumpere ciuperci
de la persoane care le vând în lo-
curi neautorizate sau pe marginea
drumului. Simptomele care anun-
ţă intoxicaţia sunt greţurile şi văr-
săturile, durerile abdominale şi tran-
spiraţie abundentă.
Substanţele toxice nu pot fi
eliminate prin preparare

Ciupercile c ulese din aceste lo-

Atenţie la intoxicaţiile
cu ciuperci!

Ţinând cont că în ultime le zile  în mai multe
localităţi din ţară s-au înregistrat cazuri de in-
toxicaţie cu ciuperci,  repre zentanţii Direcţie i de
Sănătate Publică Dolj avertizează asupra ris-
cului la care  se expun persoanele care consu-

mă ciuperci  culese din me diul natural – pădu-
re , câmp, fâneţe sau teren infiltrat cu substan-
ţe  toxice.  Potrivit s tatisticilor, una din tre i pe r-
soane care mănâncă ciuperci otrăvitoare nu mai
poate fi salvată de medici.

curi sau cumpărate de la persoa-
ne partic ulare pot produce into-
xicaţii grave, care survin din ce
în ce mai frecvent din c auza lip-
sei de cunoştinţe ale culegătoru-
lui, a mutaţiilor  genetice sau în-
crucişărilor care apar în natură.

În ultimul timp,  chiar persoa-
ne c are pretind c ă sunt bune c u-
nosc ătoare ale speciilor de ciu-
perc i recunosc că, la o atentă
examinare a c iupercilor c ulese,
nu mai au s iguranţă c ă acestea
sunt comestibile,  c u atât mai

mult c u c ât ac es tea pot fi însă-
mânţate c u sporii c iuperc ilor
otrăvitoare sau pot suferi muta-
ţii genetic e, respectiv pot ac u-
mula o cantitate mare de toxine
datorată căldurii exc esive sau
îmbătrânirii lor.

Subs tanţele toxic e c onţinute
nu pot fi anihilate prin spălare
sau curăţarea învelişului exterior,
nici prin preparare termică,  con-
gelare sau c onservare ş i,  din
păcate, nu există antidot împo-
tr iva lor, tratamentul f iind doar
de sus ţinere,  s imptomatic.

Urgenţă medicală majoră
Intoxicaţiile cu ciuperci repre-

zintă o problemă medicală impor-
tantă, din cauza frecvenţei crescute
a acestora în sezonul estival (mai
ales în mediul rural), cât şi din ca-
uza gravităţii lor. Ele constituie una
dintre marile urgenţe medicale de-
oarece reprezintă o treime din in-
toxicaţiile care se soldează cu de-
ces atât la adulţi cât şi la copii.

De obicei,  primele simptome
apar la câteva minute după inges-
tie sau după 3-6 ore şi chiar mai

mult şi constă în dureri abdomina-
le, greţuri şi vărsături, transpiraţie
abundentă, furnicături ale extremi-
tăilor, iar în formele grave – stare
confuzională, halucinaţii, convul-
sii, comă.

Având în vedere că este posibi-
lă o evoluţie gravă, uneori letală a
bolii intoxicaţia cu ciuperci trebuie
considerată o urgenţă medicală
majoră, fiind obligatorie apelarea
numărului de urgenţă 112 sau pre-
zentarea imediată într-un serviciu
medical de urgenţă.

RADU ILICEANU
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Vizitatorii vor avea prilejul sã
se informeze cu privire la ulti-
mele noutãþi referitoare la con-
strucþia ºi amenajarea unei lo-
cuinþe. Profesioniºtii vor avea
prilejul sã participe la seminarii
ºi reuniuni privind problematica
actualã a agriculturii, moderate
de specialiºti din cadrul  Minis-
terului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, institutelor de cercetare
din domeniu, Direcþiei Agricole,
APIA ºi Facultatea de Agricul-
turã ºi Horticulturã.

Senatorul PNL de Dolj Mario
Ovidiu Oprea a discutat ieri, în
cadrul unei conferinþe de presã,
despre deþinuþii politici ºi pensiile
acestora, pe care parlamentarul
doljean le considerã mici compa-
rativ cu pensiile torþionarilor. „Pen-
sia deþinuþilor politici este de 10 ori
mai micã decât cea a torþionarilor,
acesta este motivul pentru care
PNL propune dublarea indemniza-
þilor deþinuþilor politici. La iniþiati-
va senatorului Crin Antonescu,
Partidul Naþional Liberal va depu-
ne în perioada imediat urmãtoare,
un proiect de lege pentru modifi-
care ºi completarea Decretului-lege
nr 118 din 1990. Ultima indexare a
acestei indemnizaþii a fost fãcutã
tot guvernul liberal 2007-2008.
Media lunarã a acestei indemnizaþi
este de 440 de lei, iar ca sã puteþi
sã faceþi o comparaþie am sã vã
spun cã pensia lui Viºinescu este
de 3.300 lei, iar a lui Ficior de 5.100
de lei. Cei care au suferit o deten-
þie de peste 10 ani, au decedat în-

Asociaþia PRO DEMOCRAÞIA –
Club Craiova adreseazã filialelor lo-
cale ale partidelor politice implicate
în campania electoralã pentru alege-
rile europarlamentare un apel la res-
ponsabilitate ºi la respectarea norme-
lor ºi bunelor practici europene cu
privire la discursul politic ºi activitã-
þile de propagandã politicã.

Apel la respectarea normelor ºi bunelor
practii europene în campania

electoralã pentru Parlamentul European
Asociaþia PRO DEMOCRAÞIA

– Club Craiova considerã cã sunt
de neacceptat comportamentele
huliganice, distrugerea de bunuri
publice/private ºi utilizarea unui lim-
baj suburban în cadrul campaniei
electorale pentru alegerea reprezen-
tanþilor României în Parlamentul
European.

Asociaþia PRO DEMOCRAÞIA
– Club Craiova solicitã autoritãþi-
lor în drept sã sancþioneze în con-
formitate cu legile în vigoare orice
acþiune huliganicã, violentã comi-
sã pe parcursul campaniei electo-
rale ºi recomandã membrilor echi-
pelor de campanie electoralã ale
partidelor sã refuze implicarea în
acþiuni propagandistice ilegale.

Asociaþia PRO DEMOCRAÞIA
– Club Craiova atenþioneazã asu-
pra faptului cã cetãþenii oraºului
Craiova ºi ai Judeþului Dolj aºteap-
tã din partea partidelor politice ºi
candidaþilor implicaþi în aceastã
campanie electoralã sã ofere solu-
þii viabile pentru dezvoltarea Uniu-
nii Europene ºi pentru promova-
rea interesului Statului Român ºi
Naþiunii Române la nivelul Parla-
mentului European ºi al tuturor
structurilor europene.

Carla Stoica (preºedintã) ºi pr.
Marcel Seliºtea (coordonator pro-
grame)

ASOCIAÞIA PRO
DEMOCRAÞIA CLUB CRAIOVA

Liberalii doljeni propun dublareaLiberalii doljeni propun dublareaLiberalii doljeni propun dublareaLiberalii doljeni propun dublareaLiberalii doljeni propun dublarea
pensiilor deþinuþilor politicipensiilor deþinuþilor politicipensiilor deþinuþilor politicipensiilor deþinuþilor politicipensiilor deþinuþilor politici

tre timp, mai avem beneficiari ai
acestei indemnizaþii, doar acei de-
þinuþi care au suferit detenþie de 3
ani, 3 ani ºi jumãtate. Aceastã du-
blare nu înseamnã o împovãrare
mare a bugetului public, ci este un
act de dreptate. Sunt aproximativ
53.000 de persoane, iar dublarea
nu ar însemna o împovãrare foar-
te mare. Mã refer la bugetul de anul
viitor. ªi aº face cãtre Guvern ºi
câteva sugestii de unde sã vinã
sursa de finanþare, din cheltuieli
materiale nejustificate. Cum ar fi
aceea bãrcuþã cu care s-a plimbat
premierul Ponta...”, a spus sena-
torul Mario Ovidiu Oprea. La con-
ferinþa de presã au mai participat
senatorul Mihai Voicu ºi deputatul
Ionuþ Stroe, cel din urmã criticân-
du-l pe liderul PSD Victor Ponta,
care a fãcut o declaraþie nefericitã
la Fabrica de Avioane, parlamenta-
rul liberal sugerând faptul cã nu poþi
sã vorbeºti în aceºti termeni de-
spre un eventual rãzboi.

 MARGA BULUGEAN

La Casa Tineretului din Craiova a avut
loc, ieri, deschiderea oficialã a celei de-a
XVII-a ediþii a târgului DOLJCONSTRUCT
ºi a celei de-a XXIII-a ediþii a târgului AGRO-
TEX, manifestãri expoziþionale organiza-
te de Camera de Comerþ ºi Industrie Dolj.
La eveniment a participat, din partea Con-
siliului Judeþean Dolj, secretarul general
Gheorghe Barbãrasã, alãturi de conduce-

Firme la prima
participare

Pe lista participanþilor se aflã
firme binecunoscute pe plan lo-
cal, cum ar fi SC MAT SA, Ru-
ris Impex SRL, Semtest SA, Pan
Group SA, Olas Prod SRL, dar
ºi firme aflate la prima partici-
pare. „La Camera de Comerþ se
aflã o conducere nouã, cu am-
biþii mari în ceea ce priveºte agri-
cultura, ºi ne propunem sã trans-
formãm acest eveniment într-

unul de nivel internaþional. De
aceea îi avem aici prezenþi pe
producãtorii din Bulgaria. La
aceste manifestãri expoziþionale
sunt prezente firme care propun
soluþii de climatizare, unelte pen-
tru casã ºi gradinã, panouri so-
lare, elemente din fier forjat, pre-
cum ºi o gamã diferitã de mate-
riale de construcþii”, ne-a preci-
zat ing. Gabriel Vlãduþ, preºe-
dintele CCI a judeþului Dolj.

De asemenea, participã cu ex-
ponate producãtori de maºini ºi

utilaje agricole, instalaþii de irigat,
îngrãºãminte chimice pentru
agriculturã, material semincer,
aparaturã ºi instalaþii pentru api-
culturã, sericulturã, floriculturã,
viticulturã, pomiculturã precum
ºi maºini, utilaje, echipamente
pentru industria alimentarã, do-

tãri pentru laboratoare, controlul
ºi certificarea calitãþii.

Ca în fiecare an, cu excepþia
zilei de deschidere a târgului, pro-
gramul de vizitare este cuprins în-
tre orele 10:00-18:00, intrarea fi-
ind liberã.

MARGA BULUGEAN

rea CCI a judeþului Dolj ºi reprezentanþi ai
Camerei de Comerþ ºi Industrie din regiu-
nea Pleven, Bulgaria. Târgurile DOLJCON-
STRUCT ºi AGROTEX se vor desfãºura în
perioada 8-11 mai, iar cei peste 60 de
producãtori ºi distribuitori din întreaga
þarã ºi din Bulgaria îºi vor expune produ-
sele atât în pavilionul Casei Tineretului,
cât ºi în curtea exterioarã.
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În ciuda numãrului tot mai mare
de provocãri precum dezastrele
naturale, violenþa, conflictele arma-
te, schimbãrile climatice sau foa-
mea, aceºti voluntari din întreaga
lume demonstreazã ca le pasã ºi
contribuie astfel la îndeplinirea ob-
iectivelor Miºcarea Internaþionalã
de Cruce Roºie ºi Semilunã Roºie.
«Crucea Roºie Românã face parte
din cea mai prestigioasã ºi mai ve-
che organizaþie umanitarã la nivel
mondial – Federaþia Internaþionalã

Miºcarea Internaþionalã de Cruce Roºie ºi SemilunãMiºcarea Internaþionalã de Cruce Roºie ºi SemilunãMiºcarea Internaþionalã de Cruce Roºie ºi SemilunãMiºcarea Internaþionalã de Cruce Roºie ºi SemilunãMiºcarea Internaþionalã de Cruce Roºie ºi Semilunã
Roºie a aniversat 151 de ani de activitateRoºie a aniversat 151 de ani de activitateRoºie a aniversat 151 de ani de activitateRoºie a aniversat 151 de ani de activitateRoºie a aniversat 151 de ani de activitate

de Cruce Roºie ºi Semiluna Roºie.
Suntem mândri cã astãzi, în Ro-
mânia, prin cei 6.000 de voluntari,
Crucea Roºie este implicatã în pro-
iecte la nivel naþional, precum a-
cordarea de suport celor nevoiaºi,
intervenþia la dezastre, acordarea
de prim ajutor sau donare de sân-
ge. Prin activitãþile sale, Crucea
Roºie Românã a fãcut de nenumã-
rate ori dovada faptului cã îºi me-
ritã prestigiul, la nivel naþional ºi
internaþional. Le mulþumesc tutu-

ror celor care doneazã o parte din
timpul, energia sau profitul lor cã-
tre Crucea Roºie ºi îi îndemn pe
toþi ceilalþi sã adere la acest spirit
filantropic, sã fie generoºi, sã fie
Crucea Roºie! », a declarat Miha-
ela Geoanã, Preºedintele Crucii
Roºii Române.

Campanie umanitarã pentru
doljenii afectaþi de inundaþii
Aºa cum s-a întâmplat de fie-

care datã când a fost nevoie, Fi-
liala de Cruce Roºie Dolj a inter-
venit ºi acum în sprijinirea per-
soanelor afectate de inundaþiile
care au fãcut prãpãd în mai mul-
te localitãþi doljene. “Încã de la
începutul sãptãmânii am achizi-
þionat 1.200 litri de apã pentru
cele aproximativ 50 de familii
afectate din Cleanov, comuna
Carpen, apa transportatã cu spri-
jinul ISU Dolj ºi distribuitã de
cãtre voluntarii noºtri. Joi ne-am

deplasat în aceeaºi localitate cu
50 de pachete cu alimente de bazã
(12,7 kg/pachet cu: fainã, ulei,
zahãr, orez, mãlai, paºte, conser-
ve, biscuiþi), iar vineri mergem
la Greceºti pentru cele 7 familii
afectate de inundaþii cãrora le
vom duce, pe lângã pachete ali-
mentare ºi pãturi. Valoarea totalã
a acestui ajutor umanitar de ur-
genþã este de aproximativ 5.000
lei. Menþionãm cã alimentele sunt
donate de Fundaþia Carrefour ºi

Potrivit organizatorilor con-
cursului, s-a hotãrât ca aceastã
probã sã include ºtafetã, tras
frânghie, Majorete ºi Duelul Ga-
leriilor. Zece galerii de la Cole-
giul Naþional “Carol I”, Colegiul
Naþional “Fraþii Buzeºti”, Cole-
giul Naþional Economic “Gheor-

Liceeni craioveni participã la proba sportivã
din cadrul Competiþiei Tinereþii

În fiecare an, data de 8 mai marchea-
zã sãrbãtorirea celor 13 milioane de
voluntari din întreagã lume care îºi
aduc contribuþia pentru binele umani-
tãþii. Ei sunt oamenii care se dedicã

pentru a ajuta persoanele vulnerabile
din comunitãþile în care trãiesc. Ieri,
Miºcarea Internaþionalã de Cruce Ro-
ºie ºi Semilunã Roºie a aniversat ieri
151 de ani de activitate.

Carrefour România în cadrul pro-
iectului naþional „Bancã de Ali-
mente pentru 41 de judeþe ºi cele
6 sectoare ale Municipiului Bu-
cureºti”. Trebuie sã remarcãm ºi
faptul cã azi (n.r. – Ieri) este Ziua
Mondialã a Crucii Roºii ºi Semi-
lunii Roºii ºi am ales cã de aceas-
tã datã sã sãrbãtorim prin mun-
cã, venind în sprijinul comunitã-
þilor vulnerabile”, a declarat Ma-
ria Vintilã, directorul Filialei de
Cruce Roºie Dolj.

Crucea Roºie Românã a lansat un spot video pentru a susþine cam-
pania de redirecþionare a 2% din impozitul pe venit. Bucurându-se de
sprijinul mai multor vedete, spotul este diferit de cele clasice, printr-o
formulã menitã sã capteze atenþia publicului. “Mi-a plãcut foarte mult
ideea campaniei. Mesajul de început, aparent în contradicþie cu scopul
campaniei, reuºeºte sã trezeascã interesul publicului ºi sã îl facã sã îºi
punã câteva întrebãri despre implicarea lor în societate. Îmi doresc ca
acest video sã convingã oamenii sã semneze formularul. Un numãr cât
mai mare de formulare direcþionate cãtre Crucea Roºie, înseamnã un
numãr ºi mai mare de persoane ajutate ºi de cele mai multe ori, de vieþi
salvate”, a afirmat Iuliana Tudor, Ambasadorul Crucii Roºie Române.

Direcþia Judeþeanã pentru Sport
ºi Tineret Dolj, Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj ºi Consiliul Ju-

ghe Chiþu”, Liceul Teoretic “Tu-
dor Arghezi”, Colegiul Naþional
Pedagogic “ªtefan Velovan”, Li-
ceul Tehnologic Auto, Liceul de
Arte “Marin Sorescu”, Liceul
“Traian Vuia”, Colegiul Naþional
“Nicolae Titulescu”, Liceul Teh-
nologic de Industrie Alimentarã

ºi cinci trupe de majorete de la
Colegiul Naþional “Carol I”, Co-
legiul Naþional “Fraþii Buzeºti”,
Liceul Teoretic “Tudor Arghezi”,
Colegiul Naþional “Nicolae Titu-
lescu” ºi Liceul de Arte “Marin
Sorescu” se întrec în Sala „Ion
Constantinescu” din Craiova, în-
cepând cu ora 15.00.

„Juriul va evalua recuzita
competitorilor, mesajele ºi cân-
tecele, originalitatea imnului, ati-
tudinea, fair play, coregrafie, im-
presie artisticã – pentru galerii,
coregrafie, sincronizare, muzi-
cã, costume, tehnicã – pentru
majorete”, a precizat Alina Io-
nescu, directorul Direcþiei de
Tineret ºi Sport Dolj.

Liceenii înscriºi la probele de
ºtafetã ºi trasul  frânghie vor
concura pe stadionul „Ion Oble-
menco” din Craiova cu începe-
re de la ora 10.00. Punctajul ob-
þinut la aceastã probã (200 de
puncte) contribuie ºi el la stabi-
lirea ordinei pe podium.

deþean al Elevilor organizeazã as-
tãzi, de Ziua Europei, proba sporti-
vã din cadrul Competiþiei Tinereþii.

Proiectul se desfã-
ºoarã în parteneriat cu
ºcoli din Craiova ºi ju-
deþ: ªcoala  Gimnazia-
lã ,,Sf. Dumitru”,
ªcoala Gimnazialã „Ni-
colae Bãlcescu”, ªcoa-
la Gimnazialã ,,Dece-
bal”, ªcoala Gimnazia-
lã Þuglui, ªcoala Gim-
nazialã Segarcea, ªcoa-
la Gimnazialã ,,Lascãr
Catargiu” , cu sprijinul
ISJ Dolj ºi Asociaþiei
,,Mereu pentru Europa”, departamen-
tul ,,Europe Direct”.

Scopul proiectului îl reprezintã
educarea copiilor în vederea cunoaº-
terii semnificaþiei ºi a simbolurilor
Uniunii Europene. Activitãþile propu-
se se vor desfãºura în ºcolile partici-
pante, unde elevii vor confecþiona
drapele, afiºe, postere, flyere, vor
realiza un schimb de corespondenþã

„Europa în inima copiilor”,
activitate la ªcoala “Sf. Dumitru”

Elevi ºi cadre didactice din ºcolile doljene vor sãrbãtori 9 Mai,
Ziua Europei, prin desfãºurarea celei de-a doua ediþii a Proiectu-
lui Judeþean „Europa în inima copiilor”, în perioada 7-9 mai 2014.

,,Sunt roman, sunt european” despre
þãri din UE vizitate sau studiate.

Astãzi, între orele 10.00 ºi 11.30,
sunteþi invitaþi sã vedeþi produsele ac-
tivitãþilor expuse, cât ºi un concurs
de desene pe asfalt cu tema ,,Euro-
pa în culoare”, în spaþiul din faþa
ºcolii iniþiatoare a proiectului, ªcoala
Gimnazialã ,,Sf. Dumitru” din Cra-
iova, strada „Unirii” nr. 162.

Evenimentul, ajuns la cea de-a IX-a
ediþie, se desfãºoarã sub genericul „Mi-
cul cetãþean european” ºi începe la ora
10.00, la ªcoala Gimnazialã „Ion Þu-
culescu”. Manifestarea este menitã sã
stârneascã interesul cãtre valorile euro-

„Micul cetãþean european”, la ªcoala „Ion Þuculescu”
Centrul de Informare Europe

Direct Craiova, Asociaþia “Mereu
pentru Europa” ºi ªcoala Gimna-

pene ºi este organizatã pe secþiuni de
vârstã, fiind adresatã ºcolarilor ºi
preºcolarilor. Aceºtia vor participa la
expoziþii ºi concursuri de afiºe, colaje ºi
desene tematice organizate sub titlurile:
„La mulþi ani, Europa!”, „Problematica

schimbãrilor de mediu în spaþiul euro-
pean”, „Ziua Europei. Statele membre”, 
„Istoric ºi simboluri ale Zilei 9 mai”,
„Concurs-Quiz”, „Europa în culoare”, 
„Cu Europa împreunã”, „A fi copil în
Europa”, „Confecþionare de steguleþe
ale þãrilor europene”, „Matematica în
Europa”. Tot cu acest prilej, va avea
loc o expoziþie de imagini reprezentând
Ziua Independenþei ºi vor fi prezentate
la radioul ºcolar referate ale elevilor.

zialã „Ion Þuculescu”, în partene-
riat cu Palatul Copiilor din Craio-
va sãrbãtoresc astãzi Ziua Europei.

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

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021

Născut în anul 1941 şi licenţiat
al Academiei de Muzică din Bucu-
reşti, dirijorul Modest Cichirdan
face parte din pleiada celor  mai
importanţi şefi de orchestră, cu o
activitate artistică intensă pe plan

Eveniment muzical la Filarmonica „Oltenia”, cu noua
harpă de concert SALVI-Aurora  recent achiziţionată

Un nou instrument muzical – despre care se
spune că este preferatul îngerilor – îmbogăţeş-
te sonorităţile Orchestrei Simfonice a Filarmo-
nicii „Oltenia” din Craiova. Este vorba, desigur,
de o harpă, achiziţionată recent de instituţie. Per-
formantul instrument, marca SALVI (model Au-
rora), este fabricat în Italia şi a costat peste
20.000 de euro. Pentru a-l pune în valoare, Fi-

Pagină realizată de
MAGDA BRATU

În program:
Ludwig van Be ethoven :

Uvertura „Die Weihe des Hau-
ses” („Inaugurarea casei”), op.
124

Vasile Filip: Concertino pen-
tru vioară şi orchestră (primă
audiţie)

Camille  Saint-Sae ns :
„Morceau de concert” („Piesă
de concert”) pentru harpă şi or-
chestră, op. 154 (primă audiţie)

Johannes Brahms: Simfo-
nia a IV-a în Mi minor, op. 98

larmonica organizează, astă-seară, de la ora
19.00, un concert susţinut de Orchestra Simfo-
nică (dirijor: Modest Cichirdan), avându-i solişti
pe muzicienii Rozalia Pataki (harpă) şi Geo Fa-
bian (vioară). Evenimentul este dedicat Zilei
Europei şi oferă spre audiţie creaţii de L. van
Beethoven, Vasile Filip, C. Saint-Saens şi J.
Brahms. Preţurile biletelor: 15 şi 10 lei.

naţional şi internaţional. În cei peste
35 de ani de activitate dirijorală a
condus nenumărate c oncerte la
pupitrul tuturor filarmonicilor din
ţară şi a întreprins turnee peste ho-
tare – în Italia, Germania, Polonia,
fosta U.R.S.S., Japonia, Bulgaria,
Cehia, Franţa, Elveţia. A fost di-
rector al Filarmonicii „Oltenia” în-
tre anii 1986-1990 şi al Teatrului
de Operă şi Operetă din Craiova
(1991-1994). Pentru merite artis-
tice deosebite, maestrul Modest Ci-
chirdan a fost distins cu Ordinul
„Meritul Cultural”, clasa I.

Rozalia Pataki s-a născut în
anul 1987, la Reşiţa, şi şi-a finalizat
studiile universitare, ca şi pe cele
de master (în Stilistică a interpretă-
rii muzicale – muzică de cameră),
la Facultatea de Muzică a Universi-
tăţii de Vest din Timişoara. Abor-
dează stiluri şi genuri muzicale di-
ferite, atât în domeniul muzicii de
cameră, cât şi al concertului cu

acompaniament de orchestră. A
susţinut recitaluri solistice şi în
cadrul unor manifestări artisti-
ce, precum Festivalul Muzicii
de Cameră de la Timişoara, Fes-
tivalul „Nichita Stănescu”,
Festivalul Internaţional „Cra-
iova Muzicală” (ediţia a 40-a,
2013), Zilele Muzicale Aniver-
sare (67 de ani de existenţă a
Filarmonicii de Stat „Oltenia”
Craiova) – recital susţinut re-
cent, în aprilie 2014, în incinta Sa-
lonului Minerva. A fost angajată în
Orchestra Filarmonicii „Banatul”
din Timişoara, iar în prezent este
artist instrumentist în Orchestra Fi-
larmonicii „Oltenia”.

Născut în anul 1988, la Craiova,
Geo Fabian a frecventat, între anii
2007-2011, cursurile Departamen-
tului de Muzică al Universităţii din
Craiova (vioară, cu prof. Doru
Cioacă), iar în 2013 a absolvit mas-
teratul în cadrul Facultăţii de Muzi-

că a Universităţii de Vest din Timi-
şoara (specializarea Stilistică inter-
pretativă – vioară).  Actualmente
este doctorand al Universităţii Naţi-
onale de Muzică din Bucureşti (con-
ducător de doctorat: prof. univ. dr.
Liviu Dănceanu). Din 2011 deţine
statutul de artist instrumentist (vioa-
ră) în Orchestra Simfonică a Filar-
monicii „Oltenia”. Totodată, face
parte din Cvartetul de coarde
„Prestige” al instituţiei, înfiinţat la
începutul anului 2010.

MonumenteOltenia.-
ro este o colecţie de ima-
gini şi informaţii despre
monumentele istorice ale
Olteniei. Principalele
obiective al site-ului
sunt facilitarea accesului
publicului larg la informa-
ţii relevante despre patri-
moniul istoric, cultural şi
turistic al regiunii Oltenia
şi conştientizarea publicu-
lui larg cu privire la poten-
ţialul istoric, cultural şi
turistic al zonei.

„Descoperă Craiova”, descoperă casele
monumente istorice ale urbei! Concurs cu premii în

bani în valoare totală
de peste 1.000 de leiÎn perioada 5 mai – 1 iunie 2014,

site-ul www.MonumenteOltenia.ro
organizează competiţia „Descope-
ră Craiova”, cu scopul promovării
patrimoniului cultural şi arhitectu-
ral al municipiului Craiova, în con-
textul candidaturii oraşului la titlul
de Capitală Culturală Europeană
2021. În cadrul competiţiei, parti-
cipanţii vor avea şansa de a desco-
peri case istorice mai puţin cunos-
cute din Craiova, ce datează din
secolele al XIX-lea – al XX-lea.

Partic ipanţii se pot înscrie în
competiţie până sâmbătă, 17 mai,
completând formularul disponibil

pe site. După selecţie, aceştia vor
fi împărţiţi în echipe de câte 2, fie-
căreia fiindu-i atribuită o ghicitoa-
re pe baza căreia va trebui să iden-
tifice o casă monument istoric din
oraşul Craiova. Echipele vor avea
la dispoziţie o săptămână (23-29
mai) să identifice clădirea indica-
tă, să realizeze fotografii ale aces-
teia şi să redacteze un eseu despre
clădirea desemnată. Materialele re-
zultate vor fi analizate de un juriu,
iar echipele clasate pe primele trei
poziţii ale clasamentului final vor

fi premiate cu 500 lei, 300 lei, res-
pectiv 200 lei.

Pentru mai multe informaţii cu
privire la competiţia „Descoperă
Craiova”, puteţi consulta Regula-

mentul oficial, disponibil pe site. De
asemenea, puteţi solicita detalii la
numărul de telefon 0743.20.32.99
sau la e-mail info@monumenteol-
tenia.ro.

Tripla semnificaţie istorică a zilei de 9 Mai este săr-
bătorită astăzi la Casa de Cultură „Traian Demetres-
cu” printr-un amplu program de activităţi cultural-
artistice, care începe la ora 10.00. Acesta cuprinde
momente artistice şi expoziţia tematică „Ziua Euro-
pei, multiculturalitate prin culoare” (participă preşco-
larii de la Grădiniţa „Sf. Lucia”), „Paşi către Unire”
(participă preşcolarii de la Grădiniţa „Traian Deme-
tresc u”), expoziţia tematică de desene „Europa –
unitate în diversitate” (participă preşcolarii de la Gră-
diniţa „Căsuţa lui Peticel”), momentul artistic „Glo-
ria lui Mihai Viteazul – o lumină pentru noi” (parti-
cipă elevii claselor a IV-a de la  Şcoala Gimnazială
„Nicolae Romanescu”).

De la ora 14.00, vor avea loc expoziţia tematică de
planşe „Mihai Viteazul – Ban al Craiovei şi voievod

Program artistic şi expoziţii,
la Casa de Cultură

al românilor” (participă elevii claselor V-VIII de la
Şcoala Gimnazială „Al. Macedonski”) şi concursul
interşcolar „9 mai – zi cu triplă semnificaţie istori-
că” (participă elevii claselor VII-VIII de la Şcolile
Gimnaziale „Al. Macedonski”, „Sf. Dumitru” şi nr.
16). Tot astăzi se desfăşoară şedinţa lunară a „Cena-
clului Epigramiştilor Olteni” (ora 15.00), atelierul de
scrapbooking coordonat de Veronica Svanstrom (ora
16.30) şi conferinţa „Ce înseamnă unitatea în diver-
sitate”, susţinută de lector univ. dr. Mihai Ghiţules-
cu, de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din
Craiova, Departamentul de Ştiinţe Administrative, Is-
torie şi Ştiinţe Politice (ora 18.00).

Ziua de 9 mai  are pentru români o triplă semnifi-
caţie: astăzi marcăm proclamarea independenţei de stat
a României (9 Mai 1877-1878), Ziua Victoriei împo-
triva fascismului (9 Mai 1945) şi Ziua Europei (9 Mai
1950, când Robert Sc human, ministrul Afacerilor
Externe francez, lansa ideea Europei Unite).

Copiii din cadrul Centrului social multifuncţional „Best Life” pentru
copiii dezavantajaţi social al Arhiepiscopiei Craiovei vizitează astăzi stu-
diul „Logos” de la Craiova al postului de radio Trinitas, al Patriarhiei
Române. Însoţiţi de specialiştii şi voluntarii aşezământului social, cei mici
vor ajunge în cabinele de înregistrare, de transmitere şi difuzare a emisi-
unilor radio, vor primi explicaţii despre modul în care se realizează ştirile
pentru radio şi se transmite semnalul audio pe undele radio.

«Activitatea din această săptămână, intitulată „Reporter la radio”, este
menită să dezvolte abilităţile copiilor pe plan emoţional, personal şi social.

Combinând metoda informa-
tivă cu cea formativă, ne pro-
punem să îi aducem pe cei mici
în contact cu un domeniu nou,
în care să se comporte proac-
tiv şi responsabil», a declarat
psiholog Adelina Dima, din ca-
drul Centrului social „Best
Life”. Studioul „Logos” din
Craiova este un post de radio
creştin aflat în slujba Bisericii
Ortodoxe Române.

Copiii Centrului social „Best Life”,
în vizită la Radio Trinitas
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Majoritatea þãrilor europene
marcheazã astãzi ziua încheierii
celui de-al doilea rãzboi mondial
ºi înfrângerea Germaniei nazis-
te. De fapt, actul tripartit cu pri-
vire la capitularea Germaniei na-
ziste s-a semnat la 8 mai 1945,
ora 22.43, într-o suburbie a Ber-
linului, de cãtre felmareºalul ger-
man Wilhelm Keitel, mareºalul
sovietic Ghiorghi Jukov, ºi ma-
reºalul forþelor aeriene britanice,
Arthur Teddel. An de-a rândul
dupã cãderea Zidului Berlinului,
ziua de 9 mai a fost celebratã
fãrã un fast particular la Mos-
cova. Dupã venirea la putere a
lui Vladimir Putin, totul s-a
schimbat ºi ziua de 9 mai a de-
venit o mare sãrbãtoare naþionalã
în toatã Federaþia Rusã ºi în par-
ticular la Moscova, ea simboli-
zând victoria aliaþilor asupra ce-
lui de-al treilea Reich, prin apor-
tul covârºitor al Armatei Roºii.
Anul acesta, tendinþa va cunoaº-
te accente naþionaliste aparte,
cum n-au mai existat, tocmai

9 Mai, la Moscova9 Mai, la Moscova9 Mai, la Moscova9 Mai, la Moscova9 Mai, la Moscova

pentru a resuscita semnificaþia
victoriei în marele rãzboi patrio-
tic, din 1945, ºi începutul refa-
cerii imperiului pierdut în 1991,
prin anexarea peninsulei Crime-
ea ºi presiunea asupra unei bune

pãrþi din Ucraina. Moscova a
pregãtit cum se cuvine marea
sãrbãtoare, piaþa Roºie ºi prin-
cipalele artere fiind drapate cu
drapele ruseºti, dar ºi sovietice.
Impresionantã se anunþã parada

militarã, într-o þarã în care chel-
tuielile armatei sunt augmentate
an de an, prin numãrul partici-
panþilor ºi a tipurilor de arma-
ment modern ce va fi expus.
Întregul fast al acestui eveniment
a fost dorit de preºedintele Vla-
dimir Putin, care se va deplasa
imediat dupã încheierea festivi-
tãþilor în Crimeea. Duipã ce,
miercuri, s-a arãtat „conciliant”
în discuþiile avute cu Didier
Burkhalter, preºedintele Elveþiei,
þarã  ca  deþ ine preºedinþ ia
OSCE, convenind asupra foii de
parcurs în estul Ucrainei, ºi a
cerut separatiºtilor din Donbas
renunþarea la referendumul de
autodeterminare, pentru a per-
mite organizarea alegerilor din
25 mai, ieri, separatiºtii din es-
tul þãrii au anunþat, potrivit In-
terfax, cã „referendumul va
avea loc la 11 mai”, reluatã fi-
ind o declaraþie a lui Miroslav
Rudenko, vicepreºedintele „Re-
publicii populare Doneþk”, pro-
clamatã de militanþii proruºi.

Directorul companiei maritime
sud-coreene proprietarã a feribo-
tului Sewol, al cãrui naufragiu a
provocat moartea sau dispariþia a
circa 300 de persoane, a fost
arestat ieri ºi va fi pus sub acuzare
pentru omucidere din culpã, trans-
mite France Presse. Kim Han-sik,
director general al companiei Chon-
ghaejin Marine, a fost arestat la
domiciliul sãu ºi inculpat mai târ-
ziu în cursul zilei, a anunþat pro-
curorul. „Kim este vizat de mai
multe capete de acuzare, printre
care omucidere din culpã ºi încãl-
carea dreptului maritim”, a decla-

Coreea de Sud: ªeful companiei maritime
care gestiona feribotul naufragiat a fost arestat

rat pentru AFP procurorul Yang
Jung-jin. ªeful companiei este con-
siderat complice ºi se apreciazã cã
a permis tacit supraîncãrcarea fe-
ribotului, un factor care cel mai
probabil a contribuit la scufunda-
rea vasului, potrivit experþilor. În-
cãtuºat ºi cu faþa acoperitã, bãr-
batul a fost arãtat camerelor de luat
vedere ale televiziunilor, dupã cum
a fost cazul ºi celor 15 membri ai
echipajului care au supravieþuit ºi
care au fost arestaþi. „Le transmit
scuzele mele victimelor ºi familiilor”,
a declarat acesta cu capul plecat, fãrã
sã rãspundã întrebãrilor jurnaliºtilor.

SUA, Marea Britanie, Franþa ºi
China ºi-au exprimat disponibilita-
tea de a contribui la acþiunile de sal-
vare a peste 200 de adolescente rã-
pite în Nigeria de grupul islamist
Boko Haram, relateazã AFP ºi Reu-

Nigeria: Comunitatea internaþionalã se mobilizeazã
pentru salvarea adolescentelor rãpite de Boko Haram

ters. Preºedintele american, Barack
Obama, a anunþat marþi seara cã va
trimite în Nigeria forþe de securita-
te care sã contribuie la gãsirea tine-
relor. El a calificat Boko Haram
drept „una dintre cele mai cumplite

organizaþii teroriste” ºi a pledat pen-
tru „o mobilizare internaþionalã”
împotriva acesteia. Marea Britanie
a informat cã va trimite de urgenþã
o echipã de consilieri guvernamen-
tali în Nigeria. Un purtãtor de cu-
vânt al premierului britanic a preci-
zat cã echipa interministerialã va
pleca în cel mai scurt timp, fãrã sã
precizeze componenþa sa. El nu a
confirmat prezenþa de personal mi-
litar în cadrul echipei, care va coo-
pera la faþa locului cu militari ºi ele-
mente însãrcinate cu menþinerea
ordinii care au fost trimise de preºe-
dintele Obama. Miercuri, Franþa a
anunþat cã se va alãtura SUA ºi Mari
Britanii pentru a contribui la salvarea
adolescentelor nigeriene. Cu un con-
tingent de peste 4.000 de militari care
opereazã în Mali ºi Republica Centr-
africanã, Parisul are un interes ma-
jor în prevenirea deteriorãrii situaþiei
din domeniul securitãþii în Nigeria.

Franþa ºi-a exprimat anterior îngri-
jorarea cã Boko Haram s-ar putea
extinde mai la nord, în Sahel. Aflat
în vizitã, miercuri, la Abuja, premie-
rul chinez, Li Keqiang, a exprimat
dorinþa Chinei de a ajuta la gãsirea
adolescentelor rãpite de Boko Ha-
ram. „China a promis sã ajute Nige-
ria în lupta sa împotriva terorismu-
lui ºi, mai ales, (...) în eforturile pen-
tru salvarea fetelor care au fost rãpi-
te din liceul lor”, a declarat preºe-
dintele nigerian, Goodluck Jonathan,
la încheierea unei întrevederi cu uºi-
le închise cu premierul chinez. Boko
Haram a revendicat, luni, rãpirea,
fãrã precedent, a peste 220 de licee-
ne pe 14 aprilie, în nord-estul Nige-
riei, ºi ameninþã cã le va vinde ca
sclave ºi le va cãsãtori cu forþa, pro-
vocând indignare în rândul opiniei
publice internaþionale. Alte 11 tinere
fete au fost rãpite duminicã în statul
Borno, fief-ul organizaþiei islamiste.

Crizã în Thailanda:
manifestanþii, gata sã
formeze propriul lor guvern

Manifestanþii thailandezi
au anunþat ieri cã sunt gata
sã îºi formeze propriul
guvern, considerând „ilegi-
tim” guvernul interimar care
conduce þara dupã demiterea
premierului Yingluck Shina-
watra, relateazã France
Presse. „Mâine (n.r. - astãzi)
vom lua mãsuri pentru a
desemna un nou guvern”, a
anunþat pentru agenþia
francezã de presã Akanat
Promphan, purtãtor de
cuvânt al protestatarilor.
Premierul interimar Niwat-
tumrong Boonsongpaisan,
numit miercuri, „nu are nici
o legitimate”, a asigurat el,
cu toate cã ºi cadrul legal
este respectat în cazul acestui
guvern interimar. Potrivit
AFP, este vorba de un mem-
bru al „clanului Shinawa-
tra”, apropiat al fostului
premier Thaksin Shinawatra,
fratele mai mare al lui
Yingluck ºi principalul motiv
de indignare al manifestanþi-
lor antiguvernamentali. ªefa
executivului a fost demisã
miercuri de Curtea Constitu-
þionalã, dupã ce s-a confrun-
tat cu ºase luni de proteste ºi
presiuni publice. „Scopul va
fi de a alege un guvern care
sã reprezinte poporul”, a
asigurat purtãtorul de cu-
vânt, fidel ideii unui „consi-
liu popular”, neales. Sfida-
rea manifestanþilor faþã de
sistemul democratic ºi dorin-
þa acestora de a amâna
alegerile suscitã îndoieli cu
privire la aspiraþiile lor
democratice. Ei sunt spriji-
niþi de elitele apropiate de
familia regalã, care vãd în
„clanul Shinawatra”, ce a
câºtigat toate alegerile
legislative începând din
2001, o ameninþare la adresa
monarhiei, în condiþiile în
care actualul rege are 86 de
ani.

Reuniune a CE cu guvernul
Republicii Moldova pe 15
mai, la Bruxelles

Comisia Europeanã va
avea o reuniune cu guvernul
Republicii Moldova, condus
de prim-ministrul Iurie
Leancã, pe 15 mai, la Bru-
xelles, a declarat ieri Jonat-
han Todd, purtãtor de cuvânt
al CE, potrivit Agerpres. „În
cadrul întâlnirii vor fi
evaluate ultimele evoluþii din
Republica Moldova ºi pregã-
tirile ambelor pãrþi pentru
viitorul Acord de Asociere
UE-Moldova”, a declarat
purtãtorul de cuvânt în
cadrul briefingului de presã
cotidian. Cu acest prilej vor
fi analizate „stadiul realizã-
rii unor reforme-cheie” din
Republica Moldova, CE
menþionând într-un comuni-
cat cã domeniile vizate sunt
justiþia, mediul de afaceri ºi
relaþiile energetice.
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07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Legenda cavalerului

rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã

09:45 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã

10:25 Miracle-Paula Seling ºi
Ovi

10:30 Vacanþã plãcutã, domnule
Preºedinte!

11:30 Politicã ºi delicateþuri
12:20 Opinii fiscale
12:30 Alegeri europarlamentare

2014
13:00 Beneficiar România
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Alegeri europarlamentare

2014
16:50 Zeul rãzboiului
17:30 Zeul rãzboiului
18:10 Finanþe ºi afaceri
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Agenda Eurovision
21:15 O datã’n viaþã
22:15 O datã’n viaþã
23:15 O datã’n viaþã
00:15 Mesagerii
01:45 Politicã ºi delicateþuri

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 5 x 5 minute de istorie
08:00 Black Harbour
08:50 Poate nu ºtiai
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Popasuri folclorice
11:10 Rezistenþa prin culturã
12:10 Mistere ºi conspiraþii
13:00 Festival Darclee-Gala

Master Class Mariana Nicolesco
14:00 Motomagia
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 TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Diamantul pierdut
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Escroci de treabã
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 În umbra legii
01:00 Festival Darclee-Gala

Master Class Mariana Nicolesco

07:45 Loviturã cu efect
09:35 Talismanul norocos
11:15 George Harrison
13:05 Sora mea
14:35 Cirque du Soleil: Departe,

în alte lumi
16:10 Speranþa regãsirii
17:45 La Middleton
19:30 Filme ?i vedete
20:00 Furtuna electricã
21:35 12 minute
22:00 True Blood
23:00 Legãturi suspecte
00:40 Atlasul norilor
03:30 Minciuni adevãrate

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Destin la indigo (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 Spânzurãtoarea
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Spânzurãtoarea (R)
05:00 La Mãruþã (R)
06:00 Dora descoperã lumea

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 Forþa destinului
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Doamne de poveste (R)
02:00 Abisul pasiunii (R)
03:00 Forþa destinului (R)
04:30 Dincolo de povestiri (R)
05:00 Poveºtiri adevãrate (R)

08:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

09:00 Aventurile lui Jackie Chan
09:30 Ruleta destinului (R)
10:30 Prietenii tãi (R)
11:30 Memphis Beat - Lege ºi

rock and roll (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Descoperã România (R)
14:30 Ruleta destinului
15:30 Prietenii tãi
16:30 La bloc (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Memphis Beat - Lege ºi

rock and roll
20:00 Un cântec strãbate lumea
22:45 Serviciul Roman de

Comedie
00:15 O searã cu Kevin Smith 2
02:30 Cronicile misterelor
03:15 Un cântec strãbate lumea

(R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani

10:50 În gura presei
11:00 Mireasã pentru fiul meu
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 Pionul otrãvit (R)
00:30 România danseazã (R)
03:30 Observator (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 Suleyman Magnificul
22:15 Fetele lu' dom' Profesor

23:15 Pe banii pãrinþilor (R)
00:45 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Vreau sã mã mãrit

02:45 Te vreau lângã mine (R)
04:15 Teo Show (R)
06:00 Inima nu respectã reguli

07:00 Neam trezit!
10:00 Teleshopping
10:30 T3CH IN 3 (R)

11:00 Cireaºa de pe tort (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Vrei sã fii milionar (R)

13:30 Teleshopping
14:00 Râzi ºi câºtigi (R)
14:30 Trãsniþi din NATO (R)

15:00 Trasnitii din Queens
16:00 90210
17:00 Cireaºa de pe tort

18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Trãsniþi din NATO

20:30 Frumoasa criminala
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)

00:30 90210 (R)
01:30 Trãsniþii din Queens

(R)

02:30 Frumoasa criminalã (R)
04:30 ªtirile Prima TV (R)
05:30 Click! (R)

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 Glory Superstars
22:00 Wrestling RAW
00:00 Mafioþi
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Wrestling SMACK
02:00 Wrestling WWE

Superstars
03:00 ªtiri Sport.ro

TVR 1

SÂMBÃTÃ - 10 mai

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 O datã’n viaþã
08:00 O datã’n viaþã
09:00 O datã’n viaþã
10:00 Beneficiar România
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:00 Gala Umorului
12:00 Tezaur folcloric
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:35 37°C
15:25 Andonevralgicul de

sâmbãtã
15:30 37°C
16:00 Liga 2 la TVR: Rapid

Bucureºti – Unirea Slobozia
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Studio Eurovision
22:00 Eurovision 2014
01:40 Pe scurt despre orice
01:50 O þarã mai bunã
02:15 Sport
02:30 Telejurnal
03:20 Viaþa satului
04:35 Viaþa satului
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping
06:00 Teleenciclopedia

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Ferma
08:30 Cãlãtori în lumi paralele
09:25 5 minute de istorie
09:30 Cap compas
10:00 Rugby: CSM Olimpia

Bucureºti - CSA Steaua
12:00 Drumul succesului
12:30 5 x 5 minute de istorie
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Top cultura
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Mistere ºi conspiraþii
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Charlie Chaplin: Un veac

de celebritate
20:20 Terenul de baseball
22:10 Citeºte româneºte!
22:40 Irina Palm
00:25 Scandal în redacþie
02:25 Mistere ºi conspiraþii
03:15 Poate nu ºtiai
03:30 Scandal în redacþie (R)
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

07:40 Cãlãreaþa
09:10 Pãzea la minge!
10:45 Batman: The Dark Knight

Returns, Part 1
12:05 Jimmy ºi Hope
12:30 Copacabana
14:15 Lunea, la Racine
14:55 Hai sã facem schimb!
16:30 Hannah face legea
18:00 Muhammad Ali's Greatest

Fight
19:40 Jimmy ºi Hope
20:05 Minunea dragostei
22:00 Fetele
22:30 Casa minciunilor
23:00 Dupã dealuri
01:30 Detectivul Malone
03:05 Minunea dragostei
04:55 Vorbitor
06:00 Rapsodie în roz

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Nebunia zeilor II
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Cowboy ºi idioþi
15:05 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Paul, mare poliþist la mall
22:30 Dupã gratii
00:45 Nebunia zeilor II (R)
02:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:00 Dupã 20 de ani (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
05:30 I Like IT (R)
06:00 Dora descoperã lumea

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 Forþa destinului
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Doamne de poveste (R)
02:00 Abisul pasiunii (R)
03:00 Forþa destinului (R)
04:30 Dincolo de povestiri (R)
05:00 Poveºtiri adevãrate (R)
06:00 Intrigi ºi seducþie (R)

09:00 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

09:30 Ruleta destinului (R)
10:30 Prietenii tãi (R)
11:30 Memphis Beat - Lege ºi

rock and roll (R)
12:30 La Mãruþã
15:00 Ruleta destinului
16:00 Prietenii tãi
17:00 Alfa ºi Omega
19:00 Memphis Beat - Lege ºi

rock and roll
20:00 Monster House - Casa e

un Monstru!
22:00 CineTePrinde, prezentata

de Cristian Tudor Popescu
22:15 Instinct primar
01:00 Dispãruþi
02:00 Cronicile misterelor
02:45 Dispãruþi (R)
03:30 Cronicile misterelor (R)

09:00 Puterea dragonilor

11:00 Moºtenitorul pierdut

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 FamiliaDA

20:30 Te cunosc de undeva

23:45 Casa de vis

02:00 Dallas

02:45 Observator (R)

03:30 Moºtenitorul pierdut (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)
16:45 Fetele lu' dom' Profesor

(R)

17:45 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)

20:00 Asta-i România!
21:30 Bachelorette
23:30 Gomez ºi Tavarez, poliþiºti

la antipozi 2
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 Râzi ºi câºtigi (R)

13:00 Miss fata de la þarã

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 Minþi Diabolice

00:00 Serenadã la New York

02:00 ªtirile Prima TV (R)

03:00 Vrei sã fii milionar (R)

04:30 Serenadã la New York

(R)

06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

08:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Râzi de toþi banii!
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
23:00 N-are mamã, n-are tatã!
00:00 Faceþi jocurile - World

Poker Tour
01:00 Wrestling WWE NXT Next

Generation
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TVR 1

DUMINICÃ - 11 mai

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

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

Circ de la Massi
18:50 Gala Umorului
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Piedone la Hong Kong
23:10 Garantat 100%
00:10 O datã’n viaþã
01:10 O datã’n viaþã
02:00 O datã’n viaþã
02:50 Telejurnal
03:40 Pe scurt despre orice
03:45 Universul credinþei
04:30 Simbolica
04:35 Universul credinþei
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Cap compas
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:10 În curtea bunicilor
12:00 Ochii care nu se vãd
13:00 Pescar hoinar
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Nunta de piatrã
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 5 minute de istorie
16:00 Omul cu chitara
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Lumea azi
19:00 Academicienii
20:10 Dincolo de pod
21:50 5 minute de istorie
22:00 Lumini ºi umbre
23:10 Ochii care nu se vãd
00:05 Nunta de piatrã (R)
01:25 Teatru: Cum vã place
03:55 Dincolo de pod (R)
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

07:35 Un Crãciun cu Holly
09:10 Avioane
10:45 Concert Pink
12:20 Poveste de Crãciun 2
13:45 Tabãrã cu bucluc
15:15 În cãutarea lui Sugar Man
16:45 Epoca de gheaþã 4:

Continente în derivã
18:15 Jaf... la turnul mare
20:00 Avioane
21:35 Paradisul spulberat
23:30 Urzeala tronurilor
00:35 True Blood
01:35 Eco-anarhiºtii
03:30 Kung Fu la grãmadã
05:10 Odã pentru elefanþi
06:00 Poveste de Crãciun 2

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Cowboy ºi idioþi (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:00 Giuvaierul Nilului
16:00 Paul, mare poliþist la mall

(R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 În siguranþã
22:30 În SEXcursie
00:45 Apropo Tv (R)
01:30 În siguranþã (R)
03:00 În SEXcursie (R)
04:45 Dupã 20 de ani (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 Forþa destinului
00:00 Doctorul casei (R)
01:00 Doamne de poveste (R)
02:00 Abisul pasiunii (R)
03:00 Forþa destinului (R)
04:30 Dincolo de povestiri (R)
05:00 Doctorul casei (R)
06:00 Intrigi ºi seducþie (R)
06:45 Abisul pasiunii (R)

08:30 Descoperã România (R)
09:00 Promotor
09:30 Alfa ºi Omega (R)
11:15 Ruleta destinului (R)
12:15 Prietenii tãi (R)
13:15 Memphis Beat - Lege ºi

rock and roll (R)
14:15 Lumea Pro Cinema
14:45 Zoom in 10
15:00 Ruleta destinului
16:00 Prietenii tãi
17:00 Monster House - Casa e

un Monstru! (R)
19:00 Memphis Beat - Lege ºi

rock and roll
20:00 În ritm de step
22:15 Caved In
00:15 Dispãruþi
01:15 Cronicile misterelor
02:00 Caved In (R)
03:30 Dispãruþi (R)
04:15 Cronicile misterelor (R)

09:00 Întâmplãri hazlii

09:30 Te cunosc de undeva (R)

13:00 Observator

13:15 Next Star (R)

16:00 Observator

16:15 SuperBingo Metropolis

19:00 Observator

20:00 FamiliaDA

20:30 România danseazã

23:30 Serviciul Roman de

Comedie: Happy Show (R)

01:00 Omul cu douã feþe

03:00 Observator (R)

03:45 Junior Chef (R)

06:00 Observator

08:30 Campionul

09:45 Pastila de râs (R)
10:30 Bachelorette (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 Autobuzul lui Vârciu (R)
00:30 Fetele lu' dom' Profesor

(R)
01:30 Vreau sã mã mãrit
02:30 D-Paparazzi (R)

03:30 Ochii din umbrã (R)
04:30 Autobuzul lui Vârciu (R)

07:00 Teleshopping

07:30 T3CH IN 3 (R)

08:00 Click! Pofta bunã (R)

08:30 Eurobox

09:00 Ora 9 a României

10:00 Teleshopping

10:30 Historia.ro

11:00 Cafeneaua Dilema

Veche

11:30 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
14:00 Râzi de toþi banii!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 10 ani de Local Kombat!
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 Glory
23:00 N-are mamã, n-are tatã!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 ªtiri Sport.ro
02:00 Wrestling WWE

Superstars

TVR 1

LUNI - 12 mai

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Legenda cavalerului

rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã

09:45 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã

10:30 Ultima ediþie
11:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
12:20 Opinii fiscale
12:30 În grãdina Danei
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Zeul rãzboiului
2012,  Coreea de Sud, Istoric
17:30
Zeul rãzboiului
18:10 Vreau sã fiu sãnãtos
18:45 Dincolo de celebritate
18:50 Alegeri europarlamentare

2014
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Între bine ºi rãu
22:30 Biziday
23:20 Pe scurt despre orice
23:30 Magazin UEFA

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

Vodã
02:45 Vreau sã fiu sãnãtos
03:10 Sport
03:25 Telejurnal
04:15 Legenda cavalerului

rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
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 Magazin UEFA

Champions League 2013-2014.
Ediþia nr. 30

13:00 Festival Darclee-Gala
Master Class Mariana Nicolesco

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 Teatru: Carmina Burana
21:40 Poate nu ºtiai
21:50 5 minute de istorie
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Poliþie
01:05 Festival Darclee-Gala

Master Class Mariana Nicolesco

07:25 Epoca de gheaþã 4:
Continente în derivã

08:55 Jaf... la turnul mare
10:40 Mike Tyson: Partea mea

de adevãr
12:10 Speranþa regãsirii
13:45 Filme ?i vedete
14:15 Star Trek În întuneric 3D
16:25 Rãzboiul cãsãtoriilor
17:55 Cei trei nãtãrãi
19:30 Pe platourile de filmare
20:00 Capcana
22:00 Urzeala tronurilor
23:05 Motoare sfinte
01:00 Virgin la 40 de ani
02:55 Drum interzis 4: Începuturi

sângeroase
04:30 Claudiu ºi crapii
04:50 Urzeala tronurilor
06:00 Cei trei nãtãrãi

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 România, te iubesc! (R)
11:00 Giuvaierul Nilului (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Crimã cu ecou
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Paulie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York -

Criminaliºtii
00:00 Las fierbinþi (R)
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Dupã 20 de ani (R)
03:30 I Like IT (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:30 CSI: New York -

Criminaliºtii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:45 Casa Ibacka (R)
08:15 Dincolo de povestiri (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 Doctorul casei (R)
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Chemarea inimii
18:30 Soþ de închiriat
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)

07:00 Acasã în bucãtãrie
08:00 Ruleta destinului (R)
09:00 Teoria Big Bang (R)
10:00 Aventurile lui Jackie Chan
10:30 Prietenii tãi (R)
11:30 La Mãruþã
14:00 Ruleta destinului
15:00 Prietenii tãi
19:00 Teoria Big Bang
19:55 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
05:15 Cine A.M.

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu

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

17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special

20:30 Junior Chef
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)
02:00 Nikita
03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 Poveste de familie
09:00 Campionul (R)
10:00 Draga mea prietenã

12:30 ?tirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show

18:45 ?tirea zilei
19:00 ?tirile Kanal D
20:00 Feriha

22:15 WOWBiz
00:30 ?tirile 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)

07:00 Neam trezit
10:00 Teleshopping
10:30 ªtirile Times New Roman

(R)
11:00 Cireaºa de pe tort (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Historia.ro (R)
13:00 Imagini incredibile din

lume
13:30 Teleshopping
14:00 Râzi ºi câºtigi (R)
14:30 Trãsniþi din NATO (R)
15:00 Trasnitii din Queens
16:00 90210
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Rºti ºi câºtigi
20:00 Trãsniþi din NATO
20:30 Epic Show
21:30 Jurnalul unui burlac
22:00 Californication
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 90210 (R)
01:30 Trasniþii din Queens

(R)
02:30 Epic Show (R)
04:00 Jurnalul unui burlac (R)
04:30 ªtirile Prima TV (R)
05:30 Click! (R)
06:00 Frumoasa Ceci
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)07:00 ªtiri Sport.ro

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

Benjamin Adegbuyi - Dmytro
Bezus

23:00 Bellator: Gladiatorii
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE

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

MARÞI - 13 mai

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
09:00 Legenda cavalerului

ratacitor si a frumoasei Raza-de-
Luna

09:45 Legenda cavalerului
ratacitor si a frumoasei Raza-de-
Luna

10:30 Biziday
11:20 Pe scurt despre orice
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 razboiului
17:30 Zeul razboiului
18:10 Interes general
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Dr. House
21:50 Pe scurt despre orice
22:00 La birou
22:30 Biziday
23:20 Pe scurt despre orice
23:30 La portile gloriei
01:10 Interes general
01:35 Exclusiv în România
02:20 Nocturne
03:10 Sport
03:25 Telejurnal
04:15 Legenda cavalerului ratacitor

si a frumoasei Raza-de-Luna

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
08:00 Black Harbour
08:50 Poate nu ºtiai
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Mistere ºi conspiraþii
11:10 Teatru: Carmina Burana
12:40 Poate nu ºtiai
12:50 5 minute de istorie
13:00 Festival Darclee-

Conferinþa Stephan Poen
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 Escroci de treabã
23:50 În umbra legii
00:40 Festival Darclee-

Conferinþa Stephan Poen
01:35 Poate nu ºtiai
01:50 Mistere ºi conspiraþii

07:30 Star Trek În întuneric 3D
09:40 Pe platourile de filmare
10:10 Batman: The Dark Knight

Returns, Part 1
11:25 Batman: The Dark Knight

Returns, Part 2
12:40 S-a nãscut o stea
14:55 Universitatea monºtrilor
16:40 Oameni mari ºi fãrã minte 2
18:20 Aºa se scrie istoria!
20:00 Ce zi minunatã!
21:50 Stãpânii strãzilor: Ucigaºul

de poliþiºti
23:25 Detectivii din Louisiana
01:20 Terapie specialã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Crimã cu ecou (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Paulie (R)
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 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 România, te iubesc! (R)
03:30 I Like IT (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 So? de închiriat (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 Soþ de închiriat
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 Acasã în bucãtãrie
09:30 Aventurile lui Jackie

Chan (R)
10:30 Ruleta destinului (R)
11:30 Prietenii tãi (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Teoria Big Bang (R)
15:00 Ruleta destinului
16:00 Prietenii tãi
17:00 La bloc (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Teoria Big Bang
19:55 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:30 Dispãruþi
01:30 Micuþele mincinoase
04:30 Dispãruþi (R)
05:15 Micuþele mincinoase (R)
06:00 Cine A.M.

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani

10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu

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

17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special

20:30 ªase zile, ºapte nopþi
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)
02:00 ªase zile, ºapte nopþi
03:45 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 ªtirile Times New

Roman (R)

11:00 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 Teleshopping

12:30 Levintza prezintã (R)

13:00 Secrete de stil (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Râzi ºi câºtigi (R)

14:30 Trãsniþi din NATO (R)

15:00 Trasnitii din Queens

16:00 90210

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 90210 (R)

01:30 Trasnitii din Queens

(R)

02:30 Mondenii (R)

04:30 ªtirile Prima TV (R)

05:30 Click! (R)

06:00 Frumoasa Ceci

06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 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 - 14 mai

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Legenda cavalerului

rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã

09:45 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã

10:30 Biziday
11:20 Pe scurt despre orice
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
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 Dosar România
22:00 O þarã mai bunã
22:30 Biziday
23:20 Pe scurt despre orice
23:30 Drumul spre Brazilia
00:10 Vânãtoare de vrãjitoare

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 Festival Darclee-

Conferinþa Stephan Poen
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 Citeºte româneºte!
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Escroci de treabã
23:50 În umbra legii
00:40 Festival Darclee-

Conferinþa Stephan Poen
01:35 Poate nu ºtiai
01:50 Jurnal de front
02:40 Televiziunea, dragostea

mea
03:35 De la Dinescu… citire!
04:50 Citeºte româneºte!

07:45 Oameni mari ºi fãrã
minte 2

09:30 Aºa se scrie istoria!
11:10 Ce zi minunatã!
13:00 Un Crãciun cu Holly
14:35 La Middleton
16:20 Categoria grea
18:00 Vizita regelui la Hyde

Park on Hudson
19:35 Jimmy ºi Hope
20:00 Avioane
21:35 Dansatoarea din umbrã
23:15 Fetele
23:45 Casa minciunilor
00:15 Urzeala tronurilor
01:20 Vacanþã dupã gratii
02:50 Detectivul Malone
04:25 Cum sã faci bani din

droguri
06:00 Un Crãciun cu Holly

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Cruciada copiilor
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 B.D. în alertã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 Furtul de diamante
21:45 Fotbal Europa League
23:45 CSI: New York -

Criminaliºtii
00:45 Furtul de diamante (R)
02:15 ªtirile Pro Tv (R)
03:00 Fotbal Europa League

(R)
04:30 CSI: New York -

Criminaliºtii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Chemarea inimii (R)
10:45 Soþ de închiriat (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 Soþ de închiriat
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)

08:30  Acasã în bucãtãrie
09:30 Aventurile lui Jackie Chan

(R)
10:00 Aventurile lui Jackie Chan
10:30 Ruleta destinului (R)
11:30 Prietenii tãi (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Teoria Big Bang (R)
15:00 Ruleta destinului
16:00 Prietenii tãi
17:00 La bloc (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Memphis Beat - Lege ºi

rock and roll
20:00 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:00 Dispãruþi
01:00 Cronicile misterelor
03:15 Dispãruþi (R)
04:00 Cronicile misterelor (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 Revizie tehnicã

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 Jurnalul unui burlac (R)

11:00 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 Teleshopping

12:30 Epic Show (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Râzi ºi câºtigi (R)

14:30 Trãsniþi din NATO (R)

15:00 Trasnitii din Queens

16:00 90210

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 90210 (R)

01:30 Trasnitii din Queens (R)

02:30 Cronica cârcotaºilor (R)

04:30 ªtirile Prima TV (R)

05:30 Click! (R)

06:00 Frumoasa Ceci

06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Special "Bucuraþi-vã de

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

fotbal!"
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Boxbuster: "Cu Froch nu

te joci!"
22:30 Special "Bucuraþi-vã de

fotbal!"
22:45 Wrestling SMACK
23:30 Special "Bucuraþi-vã de

fotbal!"
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Filmele din perioada 9.05 - 15.05.2014

Ruleazã la ora:
12:00; 16:00; 20:00
Gen film: Comedie
Cu: Olimpia Melinte,
Vlad Logigan, Levent
Sali, Flavia Hojda,
Crina Semciuc,
Alexandru Cãlin

Regizor: Cristina Iacob

D 'o ra

#SELFIE

9 - 11 Mai  2014

Violetta în concert

Ora: 14:00; 16:30

Cealaltã femeie

Ora: 18:30; 21:00

12 - 14 Mai  2014

Uimitorul om - pãianjen 2 -
Ora 14:00

Violetta în concert -
Ora: 16:30

Cealaltã femeie -

Ora: 18:30; 21:00

15 Mai  2014

Uimitorul om - pãianjen 2 -
Ora 14:00

Violetta în concert -
Ora: 16:30

Cealaltã femeie -

Ora: 18:30

Godzilla - 3 D

Ora: 21:00 - Avanpremierã

JOI - 15 mai
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Legenda cavalerului

rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã

09:45 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-de-
Lunã

10:30 Biziday
11:20 Pe scurt despre orice
11:30 Exclusiv în România
12:20 Opinii fiscale
12:30 Alegeri europarlamentare

2014
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

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

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

muncesc în România
21:10 Joi la 9
22:30 Biziday
23:20 Pe scurt despre orice
23:30 Maºini, teste ºi verdicte
00:00 Dosar România
01:00 37°C
01:45 Andonevralgicul de

sâmbãtã
01:50 37°C
02:20 Gala Umorului
03:10 Sport
03:25 Telejurnal

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Drumul succesului
08:00 Black Harbour
08:50 Poate nu ºtiai
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Academicienii
11:10 De la Dinescu… citire!
12:30 Citeste româneºte!
13:00 Magic Summer-Dirijorul

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

mea
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Ca frunzele-n vânt
21:50 5 minute de istorie
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Escroci de treabã
23:50 În umbra legii
00:40 Magic Summer-Dirijorul

Horia Andreescu
01:35 Poate nu ºtiai
01:50 Deportaþi
02:40 Televiziunea, dragostea

mea
03:35 Jurnal de front

07:35 La Middleton
09:15 Vizita regelui la Hyde

Park on Hudson
10:50 Avioane
12:25 Premiile Bafta 2014
14:35 Seducãtorul 2
16:40 Toti suntem diferiþi
18:15 Strumpfii 2
20:00 Seduºi ºi abandonaþi
21:45 Legãturi suspecte
23:25 True Blood
00:25 Ziua Z: Apocalipsa 3D
02:20 Atlasul norilor
05:05 Real Sex
06:00 Argo

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 B.D. în alertã (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Supravieþuitorii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
21:30 Altã sãptãmânã nebunã
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York - Crimina-

liºtii
00:00 Poliþiºtii din Houston
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Dupã 20 de ani (R)
03:30 Poliþiºtii din Houston (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 Soþ de închiriat (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 Soþ de închiriat
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 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

09:00 Aventurile lui Jackie Chan
09:30 Ruleta destinului (R)
10:30 Prietenii tãi (R)
11:30 Memphis Beat - Lege ºi

rock and roll (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Lumea Pro Cinema
14:30 Ruleta destinului
15:30 Prietenii tãi
16:30 La bloc (R)
17:30 Prietenii tãi (R)
18:30 Memphis Beat - Lege ºi

rock and roll
19:30 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:00 Dispãruþi
01:00 Cronicile misterelor

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani

11:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul

meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Next Star

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Subiect fierbinte

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 Suleyman Magnificul

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 Click! Poftã bunã! (R)

11:00 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 Teleshopping

12:30 Vrei sã fii milionar (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Râzi ºi câºtigi (R)

14:30 Trãsniþi din NATO (R)

15:00 Trasniþii din Queens

16:00 90210

17:00 Cireaºa de pe tort

18:00 ªtirile Prima TV

19:30 Râzi ºi câºtigi

20:00 Trãsniþi din NATO

22:30 Click!

23:30 Cireaºa de pe tort (R)

00:30 90210 (R)

01:30 Trasniþii din Queens

(R)

04:30 ªtirile Prima TV (R)

05:30 Click! (R)

06:00 Frumoasa Ceci

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 UEFA Europa

League: Finala
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 Wrestling WWE PPV

Night of Champions
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

Ruleazã la orele: 14:00;
18:00
Gen film: Comedie,
Dramã
Cu: Delia Antal, Julian
Byrd, Mihai Arsene,
Mircea Tudosa, Sophie
Brabenec
Regizor: Delia Antal
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Anunþul tãu!
D.G.R.F.P.Craiova-Administratia

Judeteana a Finantelor Publice Dolj,
Serviciul Fiscal Bailesti scoate la li-
citatie publica  urmatoarele bunuri
mobile apartinind  urmatorilor debi-
tori: Bana Mioara si Bana Sandel Cos-
tel din Galiciuica, str. Chioceilor, nr.
6,  in data de 22.05.2014 ora 11 urma-
toarele bunuri: 1) Patul cu magazine
si sopron - 595 lei 2)Teren aferent
(680mp) - 1500 lei; Firtulescu Marius
din Bailesti , Parcul Balasan, in data
de 23.05.2014 ora 11 urmatoarele bu-
nuri:1)Coltar bucatarie 3 persoane-
63 lei;2)Corp dulap suspendat-2 buc.-
18 lei/buc;3)Dulap vitrina-65 lei;4)Du-
lap bucatarie(corp inferior)-25 lei;-
5)Masca chiuveta-18 lei;6)Masina de
spalat Daewoo-175 lei;7)Cuptor elec-
tric,tip KUMTEL3135-25 lei;8)Televi-
zor color Grunding-115 lei;9)Coltar su-
fragerie 6 locuri-358 lei;10)Fotoliu ne-
gru-45 lei;11)Fotoliu maron-95 lei;-
12)Comoda TV-33 lei;13)Masa sufra-
gerie cu geam-15 lei;14)Bar negru-
125 lei;15)Mobila dormitor,pat si sal-
tea cu arcuri-130 lei;16) Mobila dor-
mitor,noptiere-2 buc.-18 lei/buc;17)
Mobila dormitor,sifonier cu 4 usi(2
usi)-220 lei;18)Raft cu trei etaje-50
lei;19)Canapea extensibila -238 lei;-
20)Frigider Artic-115 lei; Mihai Ion din
Bailesti, str. Dimitrie Bolintineanu,
nr.85, in data de 26.05.2014 ora 11 ur-
matoarele bunuri: 1)Autoutilitara
Dacia 1305 Drop-Side(DJ 68 PAU)- 950
lei; Roua Florin din Bailesti, str. Di-
mitrie Bolintineanu, nr.18, in data de
27.05.2014 ora11 urmatoarele bunu-
ri:1)Televizor Panasonic TX-28MK1C-
65 lei; 2)Frigider VEGA-45 lei; Anita
Mircea cu domiciliul in Bailesti, str.
Victoriei, nr.166, in data de 27.05.2014
ora14 urmatoarele bunuri:1)Masina
de cusut Singer-110 lei; Visan Stefan
cu domiciliul in Bailesti, str. Eroilor,
nr.57, in data de 28.05.2014 ora11 ur-
matoarele bunuri:1)Lada frigorifica
Zanussi-360 lei; 2)Televizor color
Eurocolor-105 lei; Cioroianu  Costi-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
nel Catalin  din Rast, in data de
29.05.2014 ora 11 urmatoarele bunu-
ri:1)Betoniera Irbal 180 l – 250 lei. San-
dru Silvian  din Virtop, in data de
29.05.2014 ora14 urmatoarele bunuri:
1)Motoscuter marca Kymco, TIP Dink
150 – 1450 lei; Preturile  nu includ TVA.
Mentionam ca inscrierea imobilelor la
cartea funciara se va face de catre cum-
paratori. Invitam pe cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor, sa in-
stiinteze despre aceasta organul de
executare inainte de data stabilita
pentru vanzare. Licitatiile se vor tine
la sediul Serviciului Fiscal Bailesti
din str. Victoriei, nr.42  la ora 11si
ora14  iar vanzarea se va face con-
form OG nr.92/2003 , republicata , cu
modificarile si completarile ulterioa-
re , numai catre cei care nu au obli-
gatii fiscale restante.Pentru partici-
parea la licitatie ofertantii depun , cu
cel putin o zi inainte de data licitatiei
, respectiv: 21.05.2014, 22.05.2014,
23.05.2014, 26.05.2014,27.05.2014 si
28.05.2014 urmatoarele documente:
a) oferta de cumparare; b) dovada
platii taxei de participare sau o scri-
soare de garantie bancara,  repre-
zentind 10% din pretul de pornire a
licitatie,  in  contul  RO1-
6TREZ2915067XXX005062, cod fiscal
4830007, deschis la Trezoreria Cra-
iova c) imputernicirea persoanei care
il reprezinta pe ofertant;d) pentru per-
soanele juridice de nationalitate ro-
mana , copie de pe certificatul unic
de inregistrare eliberat de oficiul re-
gistrul comertului; e)pentru per-
soanele juridice straine, copie de pe
actul de inmatriculare in limba roma-
na; f) pentru persoanele fizice roma-
ne, copie de pe actul de identificare;
g) pentru persoanele fizice straine,
copie de pe pasaport; h) dovada,
emisa de creditorii fiscali, ca nu are
obligatii fiscale restante. Relatii su-
plimentare la telefon 0251/312.169
sau la sediul Serviciului Fiscal Bai-
lesti, str.Victoriei, nr.42.

SOMAÞIE. Reclamanta posesoa-
re Gruia Paula, domiciliatã în Timiºoa-
ra, Str.Aleea Cristalului, nr.5, bl.74, sc.B,
ap.3, judeþ Timiº invocã în dosarul 1568/
304/2013 dobândirea proprietãþii prin
uzucapiune asupra imobilului teren în
suprafaþã de 925mp cu destinaþia cur-
te ºi grãdinã aferentã casei de locuit,
situat în intravilanul Comunei Lipovu
la nr.375, din care suprafaþa de 464mp
situatã în T23, P1240 ºi 461 mp situatã
în T23, P1241, având ca vecinii: N-DC,
E-Afrem Ilie, S-Paun Ilie, V-Bucatea
Nicolae. Se someazã orice persoanã
interesatã sã facã opoziþie, în caz con-
trar, în termen de 6 luni/de la emiterea
ºi publicarea prezentei somaþii se va
trece la judecarea cererii. Somaþia se
va afiºa la imobilul în litigiu, la sediul
instanþei, la sediul Primãriei Lipovu, la
sediul OCPI Dolj ºi se va publica în douã
ziare de largã rãspândire, din care cel
puþin unul de circulaþie naþionalã,
cf.dispoz. art.1051 Cpr.civ. Pune în ve-
dere reclamantului, prin reprezentant
convenþional, sã publice somaþia în
douã ziare de largã rãspândire, din care
cel puþin unul de circulaþie naþionalã.
Acordã termen 6 luni pentru ca orice
persoanã interesatã sã poatã face
opoziþie la somaþie. Pronunþatã în
ºedinþa publicã de la 08.04.2014.

Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj or-
ganizeazã concurs (examen) la sediul
instituþiei din Craiova, str. Nicolae Ti-
tulescu nr. 22, jud. Dolj,  în data de
1.07.2014, ora 1000  proba scrisã, si în
data de 03.07.2014, ora 1400, interviul,
pentru ocuparea  urmatoarelor
posturi vacante: 2 posturi educator
specializat, 2 posturi logoped, 2 posturi
inspector specialitate gr.III, 1 post ºofer
tr.I. Dosarele de concurs se primesc
în termen de 10 zile lucrãtoare de la
data afiºãrii anunþului la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resurse
Umane, Organizare, Salarizare - ca-
mera 3. Informaþii suplimentare se pot
obtine la sediul instituþiei - camera 3
sau la telefon 0251/407009.
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Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asis-

tenþã Socialã ºi Protecþia Copi-
lului Dolj,  organizeazã concurs
(examen) în data de 10 iunie
2014, ora 10.00 (proba scrisã) ºi
în data de 12 iunie 2014, ora 14.00
(interviul), la sediul instituþiei din
Craiova, str. Nicolae Titulescu nr.
22, jud. Dolj,  pentru ocuparea
unei funcþii publice de condu-
cere vacante ºef birou- Biroul
Adoptii. Conditiile generale: -
candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã condiþiile  prevãzute de
art.54 din Legea nr.188/1999 pri-
vind Statutul Funcþionarilor Pu-
blici, republicata(r2); Condiþii
specifice de participare la con-
curs: - studii universitare de li-
cenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lun-
gã duratã absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã în
ºtiinþe juridice sau asistenþã so-
cialã; - vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitãrii
funcþiei publice minimum 2 ani.
Dosarele de concurs se primesc
pânã la data de  28.05.2014, ora
16,00 la sediul D.G.A.S.P.C. Dolj,
Serviciul Resurse Umane, Orga-
nizare, Salarizare - camera 3. In-
formaþii suplimentare se pot ob-
þine la sediul institutiei - camera
3 sau la telefon 0251/407009.

Primãria ºi Consiliul Local
Celaru organizeazã duminicã 11
Mai 2014, Tradiþionala Sãrbãtoa-
re „FLOAREA DE SALCÂM” în
punctul „Fântâna lui Murgan”,
începând cu ora 11.00.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Îngrijesc persoanã vârstnicã,
cu maximã seriozitate, în
scopul donãrii unei locuinþe.
Telefon: 0723/466.154.
Coafez ºi tund la domici-
liul clientului. Telefon:
0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului,
asigur garanþie. Telefon:
0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut
reparaþii canapele, fotolii,
colþare. Calitate ºi seriozita-
te. Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând (închiriez) garsoni-
erã Brazdã. Telefon:
0765/610.457.
Vând garsonierã Lãpuº
etaj 3/4 deosebitã. Preþ
83.000 lei. Telefon: 0761/
142.328.
Vând garsonierã semide-
comandatã Valea Roºie.
Telefon: 0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux,
A.C. internet, toate do-
tãrile. Telefon: 0762/
109.595.

Vând apartament 2 ca-
mere, bloc PATRIA, etaj. III.
Telefon: 0761/387.316.
Vând 2 decomandate 4/
4 Billa. Telefon: 0749/
437.958; 0740/218.188.
Apartament 2 camere, zonã
centralã km 0 (sau închiriez).
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Tele-
fon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0351/401.251.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.

Vând apartament 2 ca-
mere, în fostã casã naþi-
onalizatã, zonã centralã,
gaze, curte, cumpãrat
de la proprietar. Even-
tual, schimb cu aparta-
ment în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Telefon:
0770/174.116.
Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland Cra-
iova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere zona 1 Mai cu îm-
bunãtãþiri. Telefon: 0758/
347.623.
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Consiliul Local ºi Primã-
ria comunei Pleniþa orga-
nizeazã duminicã 11 mai
2014, în Pãdurea Pleniþei,
cea de-a 44-a ediþie a tra-
diþionalei manifestãri
câmpeneºti „Sãrbãtoarea
Bujorului”.
Vã aºteptãm cu drag la

sãrbãtoarea comunei
noastre!

Vând 3 decomandate 1
Mai, 2 bãi, 2 balcoane, 86
m.p. îmbunãtãþiri. Preþ
49.000 euro. Telefon:
0761/142.328.
Vând (schimb) 3 camere
semidecomandate 43 mp,
etaj 1 cu apartament 2 ca-
mere decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro. Te-
lefon: 0351/409.381.

CASE
Vând D+P 6 camere, pivni-
þã, utilitãþi, 2 bãi + 3 camere
cãrãmidã, teren 1300 mp str.
Bucovãþ - 95000 Euro. Tele-
fon: 0769/360.741.
Casã la roºu, proiect de-
osebit, posibil ºi sediu fir-
mã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de Craio-
va, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 camere,
teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte, 1000
Euro negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Imobil de vânzare; 400 mp,
2 ieºiri, strada Râului, nr.
162, vad comercial, cadas-
tru. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Tele-
fon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã. Te-
lefon: 0769/969.604.
Vând casã, 800 mp te-
ren, localitatea Podari. Te-
lefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere, încãl-
zire centralã, sau schimb cu
apartament minim 3 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Tele-
fon: 0788/452.733. Rog
seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti 12,
pretabil cabinet medical –
avocaturã. Accept douã
rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.
Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.

Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, liva-
dã, vie, în comuna Giurgi-
þa. Telefon: 0755/953.397.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren zonã centra-
lã, 260 metri pãtraþi. Preþ
210 euro/mp. Tel: 0769/
709451
Vând teren 1500 mp des-
chidere 30 m Bariera Vâl-
cii 20 Euro / mp. Telefon:
0748/887.219.
Vând teren urgent str. Pã-
uniþei – 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, deschi-
dere 22 m, Telefon: 0784/
607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de Cra-
iova, cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan, cu
cadastru, strada Unirii, nr.
29F (în spatele liceului).
Telefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând, închiriez teren, zona
CITROEN, MAZDA, Calea
Bucureºti, km 9, ideal show-
room parc auto, benzinãrie,
1000 m, deschidere 18 m,
sau 2000 m - 36 m. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scurtu
Gheorghe. Telefon: 0251/
457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Tele-
fon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan Co-
ºoveni. Telefon: 0763/
111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lãþime
Centura de Nord, 15 E/mp.
Telefon: 0728/800.447.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.

Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro lo-
tul de casã în spatele spi-
talului Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren Centu-
ra de Nord, 13 euro/mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdu-
re situatã în Ocnele Mari,
zona ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie +
alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil. Te-
lefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500
Euro. Telefon: 0763/
690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3 ca-
mere decomandat, etaj l-
3. Telefon: 0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb apartament cen-
tral în Timiºoara cu similar
în Craiova. Telefon: 0740/
887.095.

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate (50
mp), str. General Maghe-
ru, cu similar Brazdã sau
Corniþoiu. Telefon: 0251/
452.233.
Schimb garsonierã Cala-
fat, cu garsonierã Craiova.
Telefon: 0251/231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Tico la cheie 2000
lei. Telefon. 0761155.549.
Vând BMW 320 D, an fa-
bricaþie 2003. Telefon:
0757/322.534.
Vând Ford Tranzit- 2005.
Telefon: 0722/ 511.426.
Vând urgent MATIZ 2004,
RCA 2014; ITP 2015,
38.000 Km reali, 1500
Euro sau varianta Rabla.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Vând TOYOTA RAV 4,
diesel 2008, 9600 Euro
negociabil. Telefon: 0763/
690.698.
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me-
talic, 6 trepte, turbo-diesel,
motor 1.9, 262.000 Km,
consum 5,3%, preþ 2500
Euro negociabil. Telefon:
0753/948.440.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat
Palilula, stare foarte bunã.
Telefon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând familii de albine. Te-
lefon: 0741/034.955.
Vând aparat de sudurã,
autogen polizor , borma-
ºinã, parbriz Tico . Telefon:
0761/155.549.

Vând 3 locuri de veci. Te-
lefon: 0770/661.777.
Vând urgent MSI ALL  - IN
ONE PC wind Top AE 1920
ÎN GARANÞIE. 300 EURO.
TELEFON: 0722456.609.
Vând þiglã Jimbolia din
demolãri ºi cãpriori stejar.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Perucã pãr sintetic,
scurt, ondulat, culoare
roºu spre castaniu, 60
RON, negociabil. Tele-
fon: 0351/181.202;
0767/049.976.
Instalaþie hidrofor irigaþii tri-
fazatã completã, motor
Honda pentru pompã ºi
echipament vânãtoare
din piele. Telefon: 0760/
521.340.
Vând motosapã nouã
ROBI – 206- LB. Telefon:
0251/414.112; 0727/
463.456.
Vând albine, familii puter-
nice. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând mânzã belgianã 8
luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã. Te-
lefon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat,
frigider inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier stejar. Te-
lefon: 0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.

Vând vin roºu 5 lei litru.
Telefon: 0753/876.047.
Vând remorcã auto 240
kg nefolositã cu prelatã, 60
elemente calorifer fontã, 5
baterii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/458.192.
Vând ªabloane imprimat
Steag UE ºi NATO toate
mãrimile plus ºabloane
pentru BATISTE toate mã-
rimile manuale. Telefon:
0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani cu
diagonala 30 ºi 37 cm, 120
Ron, aparate de radio Se-
lena, Gloria, 30 lei bucata.
Telefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi. Te-
lefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari,
inox veritabil - stazã perfec-
tã. Telefon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/452.233.
Vând rãsad cãpºuni so-
iurile Regina, Gorela ºi
Sengana din pepinierã
sau ghiveci. Preþ 7 lei fãrã
ghiveci, 9 lei cu ghiveci.
Telefon: 0733/832.532.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci pie-
le 43 noi, piatrã polizor 250
x 20 x 25 mm, polizor (flex)
125 mm 850 W nou, cau-
ciucuri 155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Telefon:
0251/427.583.
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Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 bra-
þe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope
de iarnã (Michelin) pentru
Renault Megane 2. Tele-
fon: 0729/814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi vin
roºu. Telefon: 0745/
751.558.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine întreþi-
nut. Preþ 600 lei negocia-
bil. Telefon: 0745/520.410;
0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate din
pãr natural. Telefon: 0251/
531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STUDIO
ºi BMB 232. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefolo-
siþi, antiderapante, cãru-
cior copii modern. Telefon:
0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcu-
te dar nefinisate la cimitirul
Romaneºti, convenabil.
Telefon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5 ser-
tare, stare foarte bunã,
asigur garanþie 1 an. Te-
lefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu, al-
bastru, roºu cu sau fãrã
þepi. Telefon: 0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copii
nou, combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit! Te-
lefon: 0251/415.863; 0765/
027.337.

Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi naþionale,
ceasuri de masã ºi o pen-
dulã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit locuin-
þe la un preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigila-
tã, televizor color diagona-
lã 30 cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Albalux,
Telefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E 460,
500 Ron, Nokia 113, 80
Ron garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi bu-
telie, aparat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãturã
antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
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, gar-
niþã de unturã cu capac
smãlþuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã defec-
þiune 50 lei, cuptor cu mi-
crounde geam spart 40
lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare foarte
bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã nea-
grã, schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune. Te-
lefon: 0765/291.623.

Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea, fo-
tolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electrecord
de muzicã popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/789.181.
Vând canapea extensibi-
lã tapiþerie pluº, preþ 160
lei, stare bunã negociabil.
Telefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scu-
le, motor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELEFON:
0351/425.977; 0725/
533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
tierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de be-
ton pentru vie (nefolosiþi).
Telefon: 0784/791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2
camere, etaj 2, ultracen-
tral, pretabil firmã. Telefon:
0745/698.425.
Inchiriez camerã la casã
toate condiþiile. Telefon:
0746/ 657.647.
ÎNCHIRIEZ apartament 2
camere, semidecoman-
dat, Valea Roºie. Telefon:
0740/522.562.
Primesc în gazdã bãiat
condiþii bloc (centralã). Te-
lefon: 0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã la
apartament 3 camere cu
centralã Craioviþa Nouã,
250 lei/lunã.  Telefon:
0766/328.569.
Închiriez apartament deco-
mandat Sãrari, renovat, apã
potabilã contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Telefon:
0761/665.763.
Închiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craioviþa
Nouã (Bigul Vechi). Tele-
fon: 0767/993.510.

Închiriez sau vând loca-
þie pentru cultivarea cãp-
ºunilor din solarii sus-
pendate. Telefon: 0762/
278.639.
Garsonierã mobilatã et. 1/
5, Bucureºti – Vitan. Ex-
clus agenþie, 230 Euro /
lunã seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu o
fatã, vârsta 24 ani, pen-
tru prietenie sau cãsã-
torie. Telefon: 0251/
421.727.
Domn, doresc doamnã
peste 50 ani, modestã,
fãrã obligaþii. Telefon.
0351/181.202; 0767/
049.976.
Pensionar caut doamnã
maxim 70 ani cu permis
auto. Telefon. 0757/
322.534.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã se-
rioasã pentru prietenie
eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 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 grãdini. Împãr-
þim fructele. Telefon: 0766/
304.708.
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grã-
dinã. Telefon: 0727/
884.205.
CONDOLEANÞE
Familia Horia Diaconescu
îºi exprimã profundul regret
la decesul celui ce a fost
procuror ION VÂNÃTORU,
coleg destoinic ºi profesi-
onist desãvârºit. Condo-
leanþe familiei îndoliate.
Dumnezeu sã-l odihneas-
cã în liniºte ºi pace.
Familia Gheorghe Covei
deplânge stingerea din
viaþã a celui ce a fost pro-
curor ION VÂNÃTORU,
profesionist, animat de
simþul dreptãþii ºi bun co-
leg.Condoleanþe familiei
îndoliate.
COMEMORÃRI

Veºnicã pomenire la
doi ani de la trecerea
în lumea celor drepþi
a bunicului ºi tatãlui
nostru CONSTANTIN
CICOª. Veteran de
rãzboi. Familia.



sp   rt cuvântul libertãþii / 19vineri, 9 mai 2014

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Selecþionerul gazdei Brazilia,
Luiz Felipe Scolari, s-a decis în
privinþa oamenilor pe care va con-
ta vara aceasta la turneul final.

Din lot nu fac parte nume uria-
ºe din fotbal! Ronaldinho (Atleti-
co Mineiro), Robinho, Kaka (am-
bii Milan) au fost omiºi de Sco-
lari, la fel ca ºi Coutinho, Lucas
Leiva (ambii Liverpool), Miranda,

Scolari a anunþat lotul BrazilieiScolari a anunþat lotul BrazilieiScolari a anunþat lotul BrazilieiScolari a anunþat lotul BrazilieiScolari a anunþat lotul Braziliei
pentru Cupa Mondialãpentru Cupa Mondialãpentru Cupa Mondialãpentru Cupa Mondialãpentru Cupa Mondialã

O întreagã echipã de super-vedete a rãmas pe din-afarã

Felipe Luis (ambii Atletico Ma-
drid), Marquinhos, Lucas Mou-
ra, Alex (toþi PSG) sau Rafinha
(Bayern).

Cei 23 de selecþionaþi sunt
urmãtorii:

Portari: Cesar (Toronto/Cana-
da), Jefferson (Botafogo), Victor
(Atletico Mineiro).

Fundaºi: Dante (Bayern Mun-

chen), David Luiz (Chelsea), Thia-
go Silva, Maxwell (ambii PSG),
Henrique (Napoli), Dani Alves (Bar-
celona), Maicon (Roma), Marce-
lo (Real Madrid).

Mijlocaºi: Fernandinho (Man.
City), Hernanes (Inter), Luiz Gus-
tavo (Wolfsburg), Paulinho (Tot-
tenham), Ramires, Willian, Oscar
(toþi Chelsea), Bernard (ªahtior).

Atacanþi: Fred (Fluminense),
Hulk (Zenit), Jo (Atletico Minei-
ro), Neymar (Barcelona).

Dintre cei 23 de jucãtori aleºi
de Scolari, cei mai multi (6) vin

din campionatul englez. În top ur-
meazã campionatul intern brazilian
(4), italian ºi spaniol (câte 3), ger-
man ºi francez (câte 2), nord-ame-
rican, rus ºi ucrainean (câte 1).

Scoasã în proporþie de 90 la sutã
din calculele titlului, ulterior semi-
eºecului din weekend, cu Getafe (2-
2), Barcelona a primit o nesperatã
mânã de ajutor din partea modestei
Valladolid, care a reuºit s-o þinã în
ºah pe Real Madrid, scor 1-1, mier-
curi searã. Rezultat echivalent cu un
dezastru pentru Real, care va pierde
orice ºansã la locul 1 (vezi clasamen-
tul) dacã Atletico se va impune du-
minicã, în penultima rundã, cu Ma-
laga, meci programat chiar pe „Vi-
cente Calderon”. Neluând în calcul
vreo surprizã la acest joc, ºi nici la
cel dintre Elche ºi Barcelona, remiza

Valladolid a întors-o pe Barca din „vacanþã”
Real a cedat douã puncte enorme în fief-ul codaºei, ieºind, fie ºi pentru moment, din lupta pentru titlu

PRIMERA DIVISION – RESTANÞÃ
Miercuri: Valladolid – Real M. 1-1 (Osorio

85 / Ramos 35).
1. Atl. Madrid 88 11. Rayo 43
2. Barcelona 85 12. Espanyol 41
3. Real M. 84 13. Malaga 41
4. Bilbao 68 14. Elche 39
5. Sevilla 60 15. Granada 38
6. Sociedad 58 16. Valladolid 36
7. Villarreal 53 17. Almeria 36
8. Valencia 46 18. Getafe 36
9. Celta 46 19. Osasuna 35
10. Levante 45 20. Betis 22
Clasamentul este întocmit dupã 36 de

etape.
Locurile 1-4 – grupe sau preliminarii

Champions League, locurile 5-7 – Europa
League, locurile 18-20 retrogradeazã.

dintre Valladolid ºi Real n-a pi-
cat bine pentru Atletico, care
în ultima rundã se va deplasa
pe „Camp Nou”. Unde ar tre-
bui sã scoatã un egal, pentru a
deveni campioanã. La egalitate
de puncte, primul criteriu de
departajare sunt meciurile di-
recte, 0-0 la Madrid.

Dacã Realul, care în wee-
kend va întâlni pe Celta (d), se
impunea cu Valladolid, ºi nu se mai
întâmpla vreun cataclism în runda a
37-a, Barcelona putea sã mai spere
doar la locul 2, dat fiind faptul cã în
ultima etapã „galacticii” primesc vi-

zita rivalei locale a Bracei, Espanyol.
ªi mai mult ca sigur cã Barcelona ar
fi lãsat-o mai pe tânjealã cu Atletico,
nedorind sã ofere duºmanului de
moarte Real.

Manchester City n-a irosit
oportunitatea de a-ºi facilita mi-
siunea în ultima rundã, trecând
cu douã puncte peste Liverpool
în fruntea ierarhiei din Premier
League, dupã ce a zdrobit-o,
miercuri searã, într-o restanþã,
pe codaºa Aston Villa, scor 4-0
(foto Edin Dzeko, la deschide-
rea scorului). În contextul în
care, în cazul unei egalitãþi de
puncte, departajarea se face la
golaveraj, net favorabil „cetãþe-
nilor” (plus 63, faþã de plus 50),
aceºtia mai au nevoie de numai
o remizã, duminicã, pe teren
propriu, cu West Ham United,
pentru a aduce în panoplia clu-

City, la un punct de titlu
bului al patrulea titlu din istorie,
dupã cele obþinute în 1937,
1968 ºi 2012. Tot acasã va juca
în runda finalã ºi Liverpool, ad-
versarã urmând a-i fi Newcast-
le United.

Altfel, la capãtul unei serii im-
presionante, cu 13 puncte din
ultimele 15 posibile, mai mult de
jumãtate dintre ele (7) fiind ob-
þinute pe terenurile lui City (1),
Chelsea (3) ºi Man. United (3),
Sunderland ºi-a mai asigurat
mãcar pentru un sezon prezen-
þa în elita fotbalului englez, vic-
toria de miercuri, cu West Brom
(2-0), condamnând-o practic pe
Norwich.

PREMIER LEAGUE – RESTANÞE
Marþi: Man. United – Full 3-1 (Wilson 31,

61, Van Persie 86 / Fryatt 63).
Miercuri : Sunderland – West Brom 2-0 (Col-

back 13, Borini 31), Man. City – Aston V. 4-0

(Dzeko 64, 72, Jovetici 89, Y. Toure 90+3; La
gazde, Costel Pantilimon a fost rezervã).

1. Man City 83 11. Crystal P. 44
2. Liverpool 81 12. West Ham 40
3. Chelsea 79 13. Swansea 39
4. Arsenal 76 14. Sunderland 38
5. Everton 69 15. Aston V. 38
6. Tottenham 66 16. Hull 37
7. Man. Utd 63 17. West B. 36
8. Southampton 55 18. Norwich 33
9. Newcastle 49 19. Fulham 31
10. Stoke 47 20. Cardiff 30
Clasamentul este întocmit dupã 37 de etape.
Locurile 1-4 – grupe sau preliminarii Champions

League, locurile 5-6 plus câºtigãtoarea Cupei
Angliei (se joacã între Arsenal ºu Hull) – Europa
League ( dacã se impune Arsenal, în competiþie
merge ºi locul 7), locurile 18-20 retrogradeazã.

LIGUE 1 – RESTANÞE ETAPA A 36-A
Miercuri: Monaco – Guingamp 1-1 (Ber-

batov 77 / Atik 85), Paris SG – Rennes 1-2

(Lavezzi 3 / Kadir 23, Ntep 27).
1. Paris SG 83 11. Nantes 45
2. Monaco 76 12. Bastia 45
3. Lille 68 13. Rennes 43
4. St. Etienne 63 14. Montpellier 42
5. Lyon 58 15. Nice 42
6. Marseille 56 16. Guingamp 39
7. Bordeaux 51 17. Evian TG 38
8. Reims 48 18. Sochaux 37
9. Lorient 46 19. Valencien. 29
10. Toulouse 46 20. Ajaccio 20
Locurile 1-3 – grupe sau preliminarii

Champions League, locurile 4-5 plus câºti-
gãtoarea Cupei Franþei, Guingamp – Euro-
pa League, locurile 18-20 retrogradeazã.

DIGI SPORT 1

15:00 – JUDO – Grand Slam, la Baku, în Azerbaidjan: ziua
1 / 18:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã, play-off: Coro-
na Braºov – „U” Jolidon Cluj.

DIGI SPORT 2

16:30 – TENIS (M) – Turneul de la Madrid: sferturi de
finalã.

DIGI SPORT 3

17:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã, play-off: HCM
Roman – HC Dunãrea Brãila / 19:00 – ATLETISM – Dia-
mond League, la Doha, în Qatar.

DOLCE SPORT 2

12:00 – TENIS (F) – Turneul de la Madrid: sferturi de
finalã.

EUROSPORT

12:00 – FOTBAL – Campionatul European Under 17, în
Malta / 17:00 – CICLISM – Cele patru zile de la Dunkerque,
în Franþa / 19:30 – CICLISM – Turul Italiei: etapa I.

EUROSPORT 2

11:45, 16:00, 18:45 – FOTBAL – CE Under 17, în Malta.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTPSG, din nou campioanã a Franþei
Paris Saint-Germain ºi-a apãrat ti-

tlul cucerit sezonul trecut, dupã ce prin-
cipala sa urmãritoare, AS Monaco, nu
a reuºit decât un 1-1, miercuri, pe te-
ren propriu, cu Guingamp, ceea ce a
fãcut ca echipa din capitalã sã-ºi pãs-

treze un avantaj hotãrâtor, de 7 punc-
te, înaintea ultimelor douã runde.

Astea fiind datele problemei, oame-
nii lui Laurent Blanc nu s-au mai omo-
rât cu firea în meciul cu Rennes, dis-
putat ulterior, cedând cu 1-2 pe

„Parc-de-Prince”.
Acesta este cel de-al

patrulea titlu cucerit de
gruparea parizianã, izbân-
zii din 2013 alãturându-i-
se cele 1986 ºi 1994.

Trofeul obþinut mier-
curi nu este singurul din
acest sezon! PSG s-a în-
coronat ºi în Cupa Ligii
Franþei, trecând, în 19
aprilie, cu 2-1 de Lyon.
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 30 21 8 1 66-16 71
Petrolul 31 17 13 1 50-18 64
Astra 31 19 6 6 59-26 63
Dinamo 31 15 7 9 45-31 52
FC Vaslui 31 15 6 10 36-22 51
CFR Cluj 31 11 12 8 39-30 45
Pandurii 30 12 6 12 48-36 42
Botoşani 31 12 6 13 34-47 42
Chiajna 31 10 8 13 34-41 38
Gaz Metan 31 10 7 14 29-33 37
Ceahlăul 31 9 10 12 24-29 37
„U” Cluj 30 10 6 14 27-42 36
ACS Poli 30 9 7 14 23-35 34
FC Braşov 30 8 9 13 30-38 33
Viitorul 30 8 9 13 24-45 33
Săgeata 31 8 8 15 25-49 32
Oţelul 30 9 4 16 32-48 31
Corona 30 2 8 20 20-58 14

6

5

4

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

LIGA IEtapa a XXXI-a
Concordia – Gaz Metan 1-0
A marcat: Wellington 42 – pen.
Dinamo – CFR Cluj 0-3
Au marcat: Fl. Costea 20, Negruţ 48, Batin 90.
Ceahlăul – FC Botoşani 0-0
Petrolul – FC Vaslui 3-0
Au marcat: Tamuz 27, 54, Mutu 64.
Astra – Săgeata  2-0
Au marcat: Bukari 70, Budescu 79.
Meciurile FC Braşov – Corona, Pandurii – Viitorul, Oţelul – ACS

Poli, „U” Cluj – Steaua s-au jucat aseară.

Directorul de imagine al Univer-
sităţii Craiova, Gică Craioveanu, nu
s-a simţit deloc confortabil când
fostul internaţional brazilian, Gil-
berto Silva, nu a avut ce să remar-
ce la meciul de pe „Ion Oblemen-
co”. „Gicanu” a înlesnit dialogul
cu fostul închizător al lui Arsenal
Londra. Diplomat, Silva a spus că
a venit la Craiova fiindcă este prie-
ten cu preparatorul fizic olandez
Laurens Ebben şi că au fost anu-
miţi jucători care i-au atras aten-
ţia, nominalizându-l pe Varga. Cra-
ioveanu nu i-a cruţat pe jucători şi
nici pe fostul său coleg de emisiu-
ne TV, Gabi Balint, spunând că alb-
albaştrii au jucat doar un sfert de
oră la nivelul aşteptat şi că antre-
norul trebuie să se impună şi să
schimbe ceva pentru a se realiza
obiectivul. „A fost un joc-cheie,
care venea după o înfrângere us-
turătoare la Târgu Mureş şi toată
lumea se aştepta la altceva. Eu cred
că echipa a făcut 15 minute foarte
bune în repriza a doua, în rest a
fost un meci echilibrat, poate cu
un plus pentru ei. Mi s-a părut o
echipă mai motivată, care a ştiut
să joace acest meci şi a profitat de
presiunea care era asupra jucăto-
rilor noştri. Nu este compromis
obiectivul, mai sunt multe meciuri
de jucat. Mă aşteptam la mai mult,
voiam altă atitudine. Nu sunt de
acord cu ce spune lumea, că arbi-
trul a influenţat rezultatul. Publi-

Ec hipa naţională a României a c oborât o poziţie
şi se află pe locul 32,  cu 756 de puncte, în clasa-
mentul FIFA dat publicităţii as tăzi. Adversarele Ro-
mâniei în preliminariile Campionatului European din
2016 ocupă următoarele poziţii: Grecia - 10 (1.082
de punc te),  Ungaria -  45 (623 de puncte) , Finlan-
da -  52 (578 de puncte),  Irlanda de Nord - 84
(400 de puncte) şi Insulele Feroe -  164 (91 de

România, locul 32 în topul FIFA
punc te), informează s ite-ul oficial al forului mon-
dial. Primele zece poziţii în clasamentul FIFA sunt
oc upate de următoarele reprezentative: 1. Spania
1.460 puncte, 2.  Germania 1.340,  3.  Portugalia
1.245, 4.  Brazilia 1.210, 5.  Columbia 1.186, 6.
Uruguay 1.181,  7. Argentina 1.178,  8.  Elveţia
1.161, 9.  I talia 1.115,  10. Grecia 1.082. Următo-
rul clasament FIFA va f i anunţat pe 6 iunie.

Andrei Ivan,
dublă pentru
naţionala under 18

Reprezentativa Under 18 a României
a învins cu scorul de 5-1 o selecţionată
U18 de amatori a Ungariei la Turneul
Păcii organizat de Liga Naţională de
Amatori din Italia. În centrul atenţiei s-a
aflat Andrei Ivan, atacantul CSU Craio-
va, autorul unei duble pentru naţionala
României. Selecţionerul Ion Dumitru a
folosit următoarea formulă de joc: Ka-
roly (75 Gudea) - Baniţă, A. Ionescu,
A. Radu, Halmaghe (57 R. Gheorghe) -
Sz. Vereş, Erdei (68 Ţegle), Mareş (63
M. Constantinescu) - Paţurcă, Balaure
(46 Iovu), A. Ivan. Pentru ”tricolori” au
marcat: Balaure (3), Iovu (55), A. Ivan
(63, 82) şi Paţurcă (66).

Fanii şi Gică Craioveanu i-au somat pe jucători şi pe Gabi Balint

cul poate să spună ce vrea, e liber,
dar Gabi Balint trebuie să se impu-
nă, să schimbe ceva să reacţione-
ze echipa“. Jucătorii au fost luaţi
în colimator şi de galerie, care le-a
reproşat lipsa de dăruire, faptul că
nu se implică în joc pe măsura sa-
lariilor şi a pretenţiilor suporteri-
lor. Dacian Varga a fost ţinta prin-
cipală a fanilor, „decarul” ieşind de
pe teren plângând după reproşuri-
le primite.

Craioveanu: „Să fie toţi olteni,
de la belgianul Vandelannoite
la bistriţeanul Ganea!”

La pauza meciului, Craioveanu
a imortalizat cu telefonul fotogra-
fiile de pe pereţii oficialei, cu di-
verse generaţii de legendă ale Cra-
iovei, oprindu-se minute bune,
nostalgic, în faţa celor care înfăţi-
şau echipa campioană din 1991 şi
cea câştigătoare a Cupei României,
din 1993, din care şi fostul gol-
gheter al Ştiinţei a făcut parte. Cra-
ioveanu a renunţat la revenirea în
Spania, programată pentru acest
week-end, dorindu-şi să rămână
alături de echipă pentru meciul de
la Vâlcea, care va fi foarte impor-
tant în lupta pentru promovare.
Craioveanu le-a adresat şi un me-
saj jucătorilor, încercând să-i mo-
bilizeze înainte de jocul de mâine,
postat pe site-ul oficial al clubului:
“Leilor,  sâmbătă aveam bilet de

avion să mă întorc în Spania, pen-
tru că trebuia să comentez un
meci. Mi-am amânat însă şi avio-
nul şi serviciul din Spania, ca să
fiu lângă echipă, pentru că este un
moment greu şi avem nevoie de
tot spiritul oltenesc de care dispu-
nem. Să arătăm cine suntem la
Vâlcea! Băieţii trebuie să se tre-
zească şi să înţeleagă că sunt da-
tori faţă de public, în primul rând.
Cu Reşiţa au fost 6.000 de oameni
la meci şi au plecat dezamăgiţi. La
Vâlcea vreau să-şi dea sufletul toţi
pe teren, să muşte din adversari,
să fie toţi olteni adevăraţi,  de la
belgianul Vandelannoite la bistriţea-
nul Ganea! Au cele mai bune con-
diţii din liga secundă, nişte investi-
tori extraordinari care fac  totul
pentru echipă, este momentul să
dea şi ei ceva înapoi. La Vâlcea nu
mai depinde nici de Gabi Balint, nici
de Ghiţă Geolgău, nici de Andrici,
nici de Craioveanu, ci doar de ei.
Fotbaliş tii adevăraţi îş i demon-
strează valoarea în momentele di-
ficile. Arătaţi-ne că sunteţi fotba-
lişti adevăraţi!”.
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