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Mii de saci cu nisip
au fost plasaţi în ulti-
mele zile pe malurile cursurilor de
apă aflate sub cod galben sau
portocaliu de inundaţii pentru a
proteja de viitură casele şi terenu-
rile agricole din apropiere. Cu toa-

te acestea, în mai mul-
te localităţi doljene,

câteva zeci de gospodării au fost
inundate. Pentru a veni în sprijinul
celor afectaţi, echipajele ISU Dolj
au intervenit, ieri, cu motopompe
şi autospeciale.
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Tranzacþiile cu terenuri agricole
sunt blocate în momentul de faþã
întrucât nu au apãrut normele de
aplicare a Legii 17/2014, însã mi-
nistrul Agriculturii promite cã aceste
reglementãri vor apãrea în câteva
zile. „Normele metodologice pe le-
gea vânzãrilor terenurilor agricole
vor apãrea în câteva zile. Au fost
agreate de toate ministerele ºi este
o chestiune de zile, dupã care tre-
buie publicate în Monitorul Oficial”,
a declarat, ieri, vicepremierul Da-
niel Constantin, ministrul Agricul-
turii ºi Dezvoltãrii Rurale, prezent
la conferinþa organizatã de Liga Aso-
ciaþiilor Producãtorilor Agricoli din
România (LAPAR). Legea 17/2014
privind unele mãsuri de reglemen-
tare a vânzãrii-cumpãrãrii terenuri-
lor agricole situate în extravilan ºi
de modificare a Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societãþilor co-
merciale ce deþin în administrare
terenuri proprietate publicã ºi pri-
vatã a statului cu destinaþie agricolã
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nu se aplicã din lipsa normelor de
aplicare. De asemenea, Agenþia
Domeniilor Statului (ADS), cea care
va regla piaþa funciarã din partea
statului, trebuie sã treacã în subor-
dinea premierului. Din pãcate, o
mare parte a agricultorilor români

se plâng cã Legea 17 este „o lege
antinaþionalã pentru majoritatea ro-
mânilor” ºi cer îmbunãtãþiri pentru
a evita înstrãinarea terenurilor. „Pã-
mântul este principalul mijloc de
producþie, este un bun naþional ce
nu trebuie înstrãinat. Sunt deja vân-

dute strãinilor peste un milion de
hectare, iar alte douã milioane sunt
arendate de aceeaºi categorie. Prin
dreptul de preempþiune stabilit prin
legea recent adoptatã, consideratã
de majoritatea românilor antinaþio-
nalã, ºi suprafeþele arendate vor in-
tra curând în proprietatea actuali-
lor arendaºi”, a spus ieri preºedin-
tele LAPAR, Laurenþiu Baciu, la
Conferinþa naþionalã a agricultori-
lor. Procedurile introduse în lege
asigurã respectarea dreptul de pre-
empþiune la achiziþia acestor tere-
nuri pentru coproprietari, arendaºi,
proprietari vecini ºi stat. România
a liberalizat piaþa funciarã la 1 ia-
nuarie 2014, conform obligaþiilor
incluse în Tratatul de Aderare la
Uniunea Europeanã, ceea ce per-
mite persoanelor fizice din UE sã
cumpere terenuri agricole în þarã,
demers care a modificat regimul
existent pânã la finele lui 2013, când
doar persoanele juridice aveau drep-
tul sã cumpere terenuri.

Secretarul general al NATO,
în vizitã în România

Secretarul general al NATO, An-
ders Fogh Rasmussen, efectueazã
o vizitã în România în perioada 15-
16 mai, dupã cum a informat mier-
curi site-ul Alianþei Nord-Atlantice.
În cadrul vizitei, secretarul general
are programate întâlni cu preºedin-
tele Traian Bãsescu, cu premierul
Victor Ponta, cu ministrul de Ex-
terne Titus Corlãþean ºi cu minis-
trul Apãrãrii Naþionale Mircea Duºa.
Astãzi, Anders Fogh Rasmussen va
participa, la Palatul Cotroceni, la o
conferinþã de presã comunã cu pre-
ºedintele Traian Bãsescu, precizea-
zã site-ul NATO.

Iohannis este sigur cã PNL obþine
20 % la europarlamentare

Prim-vicepreºedintele Partidului
Naþional Liberal (PNL), Klaus Io-
hannis, este sigur cã liberalii îºi vor
atinge obiectivul propus ºi vor ob-
þine scorul de 20 % la alegerile eu-
roparlamentare. „Eu cred cã vom
atinge 20% ºi nu îmi fac calcule pe
altã variantã”, a declarat ieri, într-o
conferinþã de presã, Klaus Iohan-
nis. Totodatã, acesta a anunþat cã
nu va candida la preºedinþia þãrii ºi
cã îl va susþine pe liderul liberalilor,
Crin Antonescu, pentru aceastã
funcþie. „Eu iau în calcul sã mã
implic în campania prezidenþialã, în
calitate de fruntaº al PNL, cu re-
zultate bune în sondaje. Candidatul
nostru este Crin Antonescu. Am mai
discutat aceste chestiuni. Nu am re-
evaluat, nu am rediscutat situaþia.
Acum ne pregãtim pentru europar-
lamentare”, a spus Iohannis, între-
bat dacã va candida la preºedinþie.

Preºedintele Traian Bãsescu a
afirmat, ieri, cã este nepermis ca
România, aflatã în primele þãri din
punct de vedere al potenþialului agri-
col, sã nu aibã firme autohtone care
sã se ocupe de gãsirea de pieþe al-
ternative de desfacere. „Oameni
buni, Dumnezeu sã-l ierte, nu mai
este Triþã Fãniþã sã exporte cerea-
le, dar este nepermis ca o þarã care
este în primele patru, cinci þãri din
Europa din punct de vedere al po-
tenþialului agricol sã nu aibã firme
româneºti care sã se ocupe de gã-
sirea de pieþe, de pieþe alternative ºi
de a asigura agricultorilor desface-

Bãsescu, agricultorilor: Sugestia mea
este sã creaþi douã, trei societãþi de

valorificare a producþiei agricole

Vicepremierul Liviu Dragnea a afirmat ieri,
la Comandamentul pentru inundaþii, cã autori-
tãþile trebuie sã se implice rapid în zona digului
de apãrare al bãlþii Ialomiþa, pentru cã altfel di-
gul se va rupe ºi va inunda Autostrada Soarelui
ºi conducte ale societãþii CONPET. „Avem o
situaþie extrem de serioasã, unde cer tuturor
instituþiilor ºi celorlalte structuri o implicare ra-
pidã, ºi anume la digul de apãrare a bãlþii Ialo-

Autostrada Soarelui riscã sã fie inundatã
miþa. Începând de marþi, din dig s-au surpat
aproape 8 metri, au mai rãmas 10 metri. Dacã
Dunãrea va creºte, aºteptãm o viiturã puterni-
cã ºi dacã acest dig se rupe, existã riscul serios
sã se inunde Autostrada A2 pe segmentul Fe-
teºti—Cernavodã, conductele de transport ale
societãþii CONPET, douã linii de înaltã tensiune
care merg la Centrala Nuclearã de la Cernavo-
dã, precum ºi calea feratã Bucureºti — Con-

stanþa. Aici este nevoie urgent de 3-4 barje cu
câte 1.000-1.500 de tone de piatrã mare pe care
sã le punem acolo. (...) Trebuie sã ne coordo-
nãm sã avem o intervenþie rapidã, pentru cã
este punctul cel mai vulnerabil acum ºi sã ne ºi
pregãtim pentru o eventualã viiturã a Dunãrii”,
a subliniat Dragnea în cadrul Comandamentu-
lui pentru inundaþii convocat de premierul Vic-
tor Ponta la Palatul Victoria.

Preºedintele Senatului,
Cãlin Popescu-Tãricea-
nu, a declarat, ieri, rãs-
punzând unei întrebãri,
cã nu ºtie dacã moþiunea
de cenzurã depusã de
PNL va fi cititã ºi dezbã-
tutã în Parlament pânã în
25 mai, data alegerilor
europarlamentare, el arã-
tând cã Birourile Perma-
nente reunite vor stabili
luni calendarul în acest
sens. „Nu ºtiu sã vã spun
acest lucru. Luni va avea
loc ºedinþa Birourilor Per-
manente reunite, care va
stabili calendarul acestei moþiuni
de cenzurã”. Purtãtorul de cuvânt
al PNL, Cristina Pocora, a decla-
rat, miercuri, cã moþiunea de
cenzurã iniþiatã de liberali trebu-
ie sã fie prezentatã luni în plenul
celor douã Camere ale Parlamen-
tului, solicitând PSD ºi ºefilor
Camerei Deputaþilor ºi Senatului
sã respecte prevederile Regula-

Tãriceanu: Nu ºtiu
dacã moþiunea de cenzurã

va fi dezbãtutã pânã pe 25 mai
rea producþiei la un preþ bun. De ce
trebuie sã vând neapãrat în Egipt?
Când pot sã vând în Indonezia? Dar
dacã aici vrea... eu nu vreau sã pro-
nunþ nume de firme, o sã mã batjo-
coreascã ºi o sã vândã aici sau cel
puþin o sã-mi spunã cã a vândut aici.
Trebuie sã ne diversificãm destina-
þia ºi aici România are oameni ca-
pabili sã studieze pieþele ºi sã dea
soluþii de diversificare a acestor pie-
þe, pentru cã nu este permis sã stãm
la mâna unor oameni care nu au nici
un interes sã se nascã agricultura
româneascã, ei se servesc pe ei”, a
spus ºeful statului, la Conferinþa

naþionalã a agricultorilor cu tema
„Agricultura româneascã între
subzistenþã ºi performanþã”. El
a subliniat cã este esenþial sã se
punã bazele unei companii care
sã se ocupe de valorificarea pro-
ducþiei agricole, în mod deose-
bit de cereale. „Sugestia mea este
sã creaþi douã, trei societãþi de
valorificare a producþiei agrico-
le ale dumneavoastrã”, a afirmat
ºeful statului.

mentului. Preºedintele Camerei
Deputaþilor, Valeriu Zgonea, a ex-
plicat, marþi, cã ºedinþa Birouri-
lor Permanente reunite ale celor
douã Camere ale Parlamentului
nu a avut cvorum, motiv pentru
care nu a putut fi stabilitã data
dezbaterii moþiunii de cenzurã ini-
þiatã de PNL, acest lucru urmând
a fi tranºat luni.
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Liberalii Norica Nicolai şi Varu-
jan Vosganian, prezenţi miercuri la
Craiova, reprezintă în orice eva-
luare doi tenori de luat în seamă în
campania electorală curentă. Dis-
cursul lor, de regulă cumpătat, prin
expresivitate, chiar şi când n-are
strălucire, părea de luat în seamă,
graţie absenţei confuziei etice, aro-
ganţei şi suficienţei. Îndeosebi
Norica Nicolai, care e eurodepu-
tat, chiar reuşea să se facă ascul-
tată. Deplasaţi la Craiova, bănuim
în campanie electorală, într-o con-
ferinţă de presă au avut mai de-
grabă mesaje defazate,  circ um-
scrise deloc îndepărtatei campanii
pentru alegerile prezidenţiale. Fi-
indcă temele acroşate n-aveau nici
o legătură, dar nici una, cu alege-

MIRCEA CANŢĂR

Alegerile europarlamentare:
Când “profesorii” bâlbâie lecţia

rile europarlamentare din 25 mai
a.c.. Iar pseudo-răfuiala lor cu
Guvernul Ponta, mai degrabă in-
decentă decât interesantă, sugerea-
ză ieftine resentimente politice din
repertoriul politicianului de carie-
ră. Mai concret. Poate fi temă de
dezbatere pentru europarlamenta-
re faptul că nu s-a mai privatizat
nimic în România în ultimii doi ani,
iar investiţiile străine sunt iluzorii,
cum şi-a ornat discursul Varujan
Vosganian, cu mina sa afabilă, su-
râzătoare, definitorie pentru politi-
cianul care nu şi-a făcut decât da-
toria? Pe care te poţi bizui, cât te
poţi bizui la jocul de cărţi pe Jolly
Joker. Poate fi „schimbarea orei
României”, prin trecerea la „ora
Europei Centrale”, ceva seducător

pentru elec toratul liberal, înc ât
acesta să voteze „cum trebuie” pe
25 mai a.c.? Poate fi agenda Uniu-
nii Europene, eventuala reformă
constituţională (!?) a UE, o viabilă
dezbatere în campania pro-euro-
peană? Fiindcă nu-i bănuim de altă
atitudine pe cei doi lideri naţionali
ai PNL. Nedumeriţi de poziţiona-
rea României faţă de viitoarea pia-
ţă unică sau politica energetică,
teme absente în discuţiile din spa-
ţiul public, cei doi comunicatori ne-
au lămurit buştean, cu alte ingre-
diente introduse în discursul lor.
Fiindcă nu puteau să nu aplice o
plesneală pauşală atât premierului
Victor Ponta, cât şi preşedintelui
Traian Băsescu, „doi actori care
fac deliciul zilnic”, în opinia lor.

Evident, Crin Antonescu are abor-
dări „remarcabile”. Sobre şi efi-
ciente. Ca toată boierimea autohto-
nă. Ca să nu zâmbim fără rost doar
pentru atât, ni s-a mai transmis
prin liturghie că dezbaterea despre
temele enunţate n-a exis tat, în
schimb asistăm „la o dezbatere
aproape tabloid”. Deputaţii Mihai
Voicu şi Ionuţ Stroe, dar şi sena-
torul Mario Oprea n-au mai avut
completări. Năuceala transmisă era
deja suficientă. Şi totuşi, o nedu-
merire, dacă tot s-au bătut câmpii
în chip euforic: reciclarea unor
personalităţi politice nu merita dis-
cutată? Eurodeputatul Norica Ni-
colai, aflată şi la aceste alegeri pe
lista de candidaţi a liberalilor, ai
căror câştigători se vor alătura gru-

pului ALDE, ce-l are drept ofertă
pentru preşedinţia CE pe belgianul
Guy Verhofstadt, era bănuită a în-
ţelege simbolistica absenteismului
la vot, ce a însemnat c omisarul
Viviane Reding, c e înseamnă libe-
ra c irculaţie, Mecanismul Euro-
pean de Stabilitate,  ce înseamnă
PAC,  ce înseamnă problema ro-
milor, în fine, ce înseamnă Eras-
mus şi ce înseamnă finanţarea eu-
ropeană. Şi, pes te toate, cât de
mult ne-am dorit să f im admiş i în
Uniunea Europeană, pentru a do-
bândi s tatutul de cetăţeni euro-
peni. Anost semnal.  Când „pro-
fesorii” bâlbâie lecţia, elevii nu
înţeleg nimic , şi eventual fug de
la şcoală. În cazul de faţă se aug-
mentează absenteismul.

Biblioteca Judeţeană „Alexandru
şi Aristia Aman” Dolj a fost ieri,
gazda unui eveniment de marcă,
prilejuit de lansarea volumului în
limba engleză „România – Israel.
Diplomatic Documents”, vol.  I
1948-1969, editat de Dumitru Pre-
da şi Victor Boştinaru. Evenimen-
tul s-a desfăşurat în Sala Acad.
Dinu C. Giurescu şi s-a bucurat de
prezenţa europarlamentarului Vic-
tor Boştinaru, un istoric de marcă
şi un om politic de mare calitate.

Invitaţii speciali au fost prof.
univ. dr.  Sorin – Liviu Damean
(coordonator specializare Istorie,
Facultatea de Drept şi Ştiinţe So-
ciale); lect. univ. dr. Mihai Ghiţu-
lescu (specializarea Relaţii Interna-
ţionale şi Studii Europene); prof.
univ.dr. Daniela Tarniţă, în dubla
sa calitate de cadru universitar şi
reprezentant al administraţiei publi-
ce judeţene. Evenimentul a fost
moderat de prof.dr. Lucian Dindi-
rică, managerul Bibliotecii Judeţe-
ne „Alexandru şi Aristia Aman”.
Comunitatea evreilor din Oltenia a
fost reprezentată de prof.univ.dr.
Corneliu Sabetay, o prezenţă im-
portantă în comunitatea locală, un
medic excepţional şi un liant de
nădejde între cele două ţări : Ro-
mânia şi Israel.
„Pe rafturile bibliotecii noastre
au început să-şi găsească locul
cărţi foarte importante”

Volumul „România – Israel, 1948
– 1969, Diplomatic Documents” este
primul dintr-o serie dedicată relaţii-
lor bilaterale ale României, care se
întinde pe două decade de relaţii di-
plomatice neîntrerupte dintre Româ-
nia şi Israel, începând cu momentul
recunoaşterii la 11 iunie 1948 a tâ-
nărului stat şi a guvernului provizo-
riu condus de Ben Gurion şi încheind
cu ridicarea reciprocă a reprezentă-
rii diplomatice la rang de Ambasadă,
pe 17 august 1969. „Domnul Boşti-

naru este un apropiat al instituţiei şi
al meu, personal. Ne bucurăm că
această carte se lansează astăzi ( n.r.
ieri) la Craiova, la biblioteca noastră.
Poate ar trebui să vă informăm şi pe
dumneavoastră că nu suntem doar
o simplă bibliotecă, chiar ne mân-
drim cu patru noi premii obţinute
aseară. Trei colege ale noastre, de la
Biblioteca Judeţeană au fost desem-
nate „bibliotecarul anului”, iar o co-
legă a primit chiar un premiul de ex-
celenţă pentru întreaga activitate. În
instituţia noastră se promovează
acest tipx de activitate culturală, iar
pe rafturile bibliotecii au început să-
şi găsească locul cărţi foarte impor-
tante. Nu vorbesc numai de autorii
români sau străini, ci chiar şi de
profbiblioteci întregi care a aparţin
unor personalităţi româneşti contem-
porane, cum ar fi domnii academi-
cieni Dinu C Giurescu şi Dan Berin-
dei....”, a precizat Lucian Dindirică,
managerul Bibliotecii Judeţene Ale-
xandru şi Aristia Aman.

„Vreau să remarc volumul
extraordinar de muncă”

Acest volum în ediţie bilingvă
(română-engleză) s-a bucurat de o
lansare şi la Bruxelles, în data de

15 octombrie 2013, ac-
ţiune culturală iniţiată de
eurodeputatul Victor
Boştinaru, împreună cu
eurodeputatul Marek
Maciej Siwiec (Preşe-
dintele Grupului „Prie-
tenii europeni ai Israe-
lului”). Lansarea cărţii a
fost însoţită de o con-
ferinţă pe tema relaţiilor
diplomatice dintre Ro-
mânia şi Israel, unde au
fos t prezentate câteva
filme de referinţă din
arhiva Televiziunii Ro-
mâne. Din partea Con-
siliului Judeţean Dolj a
fost prezentă prof.univ.dr. Daniela
Tarniţă, consilier judeţean şi pre-
şedinte al Comisie de Educaţie-Cul-
tură din cadrul CJ Dolj. „Evenimen-
tul de astăzi ( n.r. ieri) este unul
extrem de important atât pentru
viata culturală cât şi pentru viaţa
centrului nostru universitar. Sun-

tem foarte bucuroşi să asistăm la
lansarea ediţiei tradusă în limba
engleză a volumului dumneavoas-
tră pentru că această carte a fost
lansată cu câţiva ani în urmă în lim-
ba română şi tocmai pentru că a

fost remarcabilă din punct de ve-
dere al documentelor, unele chiar
de nivelul „top secret”, adică de a
nu fi văzute de către oamenii obiş-
nuiţi, tocmai pentru valoarea do-
cumentaţiei acestei cărţi şi pentru
tot ce înseamnă ea, domnul Victor
Boştinaru a fost susţinut şi spriji-
nit să treacă la traducerea în limba
engleză a volumului. Vreau să re-
marc volumul extraordinar de mun-
că. Este un adevărat efort să aduni
aceste documente, domnul euro-
parlamentar apelând la peste 204
doc umente, majoritatea dintre
acestea regăsindu-se în arhivele di-
plomatice. Domnul Boştinaru a tre-
cut apoi la realizarea unei analize,
a unei sinteze a tuturor acestor do-
cumente, pe care le-a aşezat într-o
ordine cronologică, într-o aseme-
nea manieră în care noi să ne dăm
seama de buna colaborare şi de re-
laţiile diplomatice de mare anver-
gură dintre România şi Israel”, a
precizat Daniela Tarniţă, consilier
judeţean.
Volumul va fi lansat în Israel
şi în Parlamentul României

Evenimentul de ieri s-a dorit a fi
o rememorare a principalelor mo-
mente care au marcat prietenia din-
tre cele două state, România şi Is-
rael, dar şi o reiterare a relaţiilor

strânse vreme de 65 de ani. „Am
decis fără nici o ezitare să aleg Cra-
iova pentru lansarea acestui volum
pentru că am o relaţie specială cu
oamenii din Craiova şi am vrut nea-
părat ca Biblioteca Judeţeană să fie
gazda acestei lansări. După ce am
citit aceste documente, am decis ca
această carte să nu fie doar citită,
ci studiată. Cartea asta este un mo-
dest omagiu pe care eu îl aduc con-
stituirii statului israelian şi sunt mân-
dru că eu am fost cel care am avut
iniţiativa realizării acestei cărţi. Vreau
să mai spun că acest volum a fost
lansat la Bruxelles, iar filmele de
arhivă puse la dispoziţie de Televi-
ziunea Română, calitatea excepţio-
nală a participanţilor şi a luărilor de
cuvânt din cadrul lansării au con-
tribuit la crearea unui eveniment de
succes, unic în Parlamentul Euro-
pean” a declarat Victor Boştinaru,
coordonatorul volumului. La fina-
lul conferinţei, s-a convenit lansa-
rea acestui volum atât în Parlamen-
tul statului Israel dar şi în România.
La Biblioteca Judeţeană „Alexandru
şi Aristia Aman” Dolj, în depozitele
căreia se află un număr considera-
bil de volume donate de Victor Boş-
tinaru, cu dedicaţie pentru cititori
şi cercetători, în calitate de coor-
donator al lucrării.

MARGA BULUGEAN
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Vinerea trecutã, pe 9 mai a.c.,
Tudorel Barbãrasã, de 47 de ani,
din Craiova, a sesizat faptul cã,
din data de 4 mai a.c., nu l-a mai
vazut ºi nu a mai putut lua legã-
tura cu fiul sãu ªtefan Alex Mi-
hail Barbãrasã, de 21 de ani, din
Craiova. Autoturismul Opel As-
tra, de culoare argintie, al tânã-
rului dispãrut a fost gãsit aban-
donat în apropierea râului Jiu, la
intrarea pe pod dinspre Podari
cãtre Craiova, însã cheile de la
maºinã ºi de la casã au fost des-
coperite într-un tomberon. Cea
mai ºocantã descoperire a fost
însã fãcutã la locuinþa tânãrului,
unde poliþiºtii au mers sã afle de
ce e maºina abandonatã. În dor-
mitorul apartamentului, într-o
baltã de sânge, cu faþa în jos ºi
plinã de lovituri de cuþit din cap
ºi pânã la abdomen, inclusiv pe

Fiul femeii ucise în CraioviþaFiul femeii ucise în CraioviþaFiul femeii ucise în CraioviþaFiul femeii ucise în CraioviþaFiul femeii ucise în Craioviþa
Nouã dat în urmãrire naþionalãNouã dat în urmãrire naþionalãNouã dat în urmãrire naþionalãNouã dat în urmãrire naþionalãNouã dat în urmãrire naþionalã

Fiul Florentinei Barbãrasã, craio-
veanca gãsitã ucisã în locuinþa sa, din
cartierul Craioviþa Nouã, a fost dat în
urmãrire la nivel naþional de Poliþia
doljeanã, conform procedurilor. ªtefan
Alex Mihail Barbãrasã, de 21 de ani,
este principalul suspect în acest caz în
care se fac cercetãri sub aspectul comi-

terii infracþiunii de omor deosebit de
grav - comis prin cruzimi, întrucât vic-
tima avea o mulþime de leziuni pe tot
corpul, fiind practic, mutilatã. De vi-
nerea trecutã, când au descoperit cada-
vrul, ºi pânã acum, oamenii legii n-au
reuºit sã dea de urma fiului femeii, stu-
dent la Facultatea de Automaticã.

mâini, a fost gãsitã Florentina
Barbãrasã de 45 de ani.  Prin toatã
casa poliþiºtii ºi procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au gãsit sânge, arma crimei
fiind un cuþit mare care seamãnã
foarte bine cu o macetã. Soþul
femeii a fost gãsit ºi audiat de
poliþiºti, stabilindu-se cã locuia la
mama sa întrucât suferise o in-
tervenþie chirurgicalã ºi avea ne-
voie de ajutor, victima locuind
doar cu fiul ei. De vineri au fost
demarate activitãþi specifice, oa-
menii legii încercând sã dea de
urma acestuia, însã a fost impo-
sibil, astfel cã, potrivit procedu-
rilor legale, a fost dat ieri în ur-
mãrire naþionalã. Se vor face de-
mersuri ºi pentru punerea sa în
urmãrire la nivel internaþional.

Cunoscuþii au povestit cã tâ-
nãrul de 21 de ani era un student

bun – anul II la Facultatea de Au-
tomaticã din Craiova – mai ºi lu-
cra, astfel cã nu se gãseºte o ex-
plicaþie a violenþei cu care a fost
bãtutã ºi ucisã femeia. În plus,
aceast nu a mai plecat niciodatã
de acasã fãrã sã-ºi anunþe fami-
lia. Însã tocmai pentru cã nu este
gãsit, în acest moment este prin-
cipalul suspect al anchetatorilor
care au deschis dosar penal sub
aspectul comiterii infracþiunii de
omor deosebit de grav, comis prin
acte de cruzime.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, semnalmentele lui Alex
Barbãrasã sunt: 1,80 metri înãl-
þime, greutate 65 kg, constitu-
þie asteticã, ten deschis, pãr
ºaten deschis, ochi albaºtri, fãrã
semne particulare. „Ultima datã
când a fost vãzut, acesta purta
haine de casã, respectiv trening

de culoare gri, însã când pleca
de acasã obiºnuia sã poarte pan-
taloni de blugi ºi tricouri. În
cazul în care îl recunoaºteþi sau
îl vedeþi, vã rugãm sã anunþaþi

cea mai apropiatã unitate de
poliþie sau sã apelaþi SNUAU
1123 , a declarat agent princi-
pal Amelia Cãprãrin, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Judecãtorii Tribunalului Dolj
au dispus, miercuri, prelungirea
cu 30 de zile a arestãrii preven-
tive a celor trei administratori de

Evazioniºtii cu fier vechi, încã 30 de zile dupã gratii

Magistraþii Tribunalului
Dolj au prelungit, miercuri,
cu încã 30 de zile, arestarea
preventivã a celor trei admi-
nistratori de societãþi care
se ocupau cu colectarea
deºeurilor de fier care au
ajuns dupã gratii în urma

societãþi comerciale arestaþi pe
20 martie a.c. pentru evaziune
fiscalã. Este vorba despre Stela
Radu, Mureº Iorgu ºi Iulian Ga-

vrilã, în timp ce faþã de Nicole-
ta Silvia Gavrilã (fostã Stârcu),
care era arestatã la domiciliu, s-
a dispus mãsura mai puþin re-
strictivã a controlului judiciar.
„Prelungeºte durata mãsurii
arestãrii preventive a inculpa-
þilor Radu Stela, Iorgu Mureº
ºi Gavrilã Iulian, pe o perioa-
dã de 30 de zile, începând cu
data de 19.05.2014 pânã la
data de 17.06.2014, inclusiv.
Respinge propunerea formula-
tã de Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj privind prelun-
girea mãsurii arestului la do-
miciliu a inculpatei Gavrilã
(fostã Stârcu) Nicoleta Silvia.
Dispune înlocuirea mãsurii
arestului la domiciliu cu mã-
sura controlului judiciar”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a
Tribunalului Dolj.

Reamintim cã, poliþiºti ai
Serviciului de Investigare a
Fraudelor din cadrul IPJ Dolj,
sprijiniþi de mascaþi ai Serviciu-
lui pentru Acþiuni Speciale Dolj
ºi ofiþeri de specialitate din ca-
drul Serviciului de Informaþii ºi
Protecþie Internã, sub coordona-
rea procurorului de caz din ca-
drul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, au fãcut, pe 19 mar-
tie a.c., 10 percheziþii la adrese
din municipiul Craiova ºi din
comuna doljeanã Lipovu, la lo-
cuinþele unor persoane suspec-
tate de comiterea mai multor in-
fracþiuni de evaziune fiscalã ºi

folosirea creditului într-un scop
contrar intereselor societãþii.

Din cercetãri s-a stabilit cã
Mureº Iorgu, de 24 de ani, Sil-
via Gavrilã, 30 de ani, Iulian Ga-
vrilã, de 37 de ani, toþi din Cra-
iova ºi Stela Radu, de 40 de ani,
din oraºul Segarcea, judeþul
Dolj, în perioada 2010 – 2011,
respectiv ianuarie 2013 – ianua-
rie 2014, în calitate de asociaþi
ori administratori ai unor so-
cietãþi comerciale, toate cu se-
diul în Craiova, au înregistrat
în evidenþa contabilã a socie-
tãþilor documente fictive pri-
vind achiziþia unor importante

cantitãþi de deºeuri feroase ºi
neferoase de la societãþi fanto-
mã, diminuând astfel obligaþii-
le fiscale datorate bugetului
consolidat al statului de cele
trei societãþi, cu suma totalã de
peste 7.300.000 lei. Totodatã,
oamenii  legii  au stabili t  cã
Mureº Iorgu, în calitate de ad-
ministrator la douã societãþi
comerciale, a folosit în scop
contrar intereselor celor douã
societãþi suma de 9.000.000
lei, iar pentru a se sustrage ve-
rificãrilor financiar – contabile,
a declarat fictiv sediul uneia din-
tre firme la o altã locaþie.

unei acþiuni a poliþiºtilor IPJ
Dolj în luna martie. Oamenii
legii au stabilit cã suspecþii
ar fi creat o adevãratã reþea
de firme fantomã, prin inter-
mediul cãreia au prejudiciat
bugetul statului cu peste
7,3 milioane lei.
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Cinci sunt, pânã la urmã, candidaþii în-
scriºi în cursa pentru preºedinþia Comi-
siei Europene. Într-o ordine subsumate
ºanselor, fãrã pronosticate deja surpri-
ze, ei sunt conservatorul luxemburghez
Jean-Claude Juncker, social-democratul
german Martin Schulz, liberalul belgian
Guy Verhofstadt, ecologista germanã
Ska Keller ºi reprezentantul stângii ra-
dicale, grecul Alexis Tsipras.

Dincolo, aºa cum anticipam, de inter-
venþia vreunei surprize, greu de antici-
pat, dat fiind slabul impact probat la mai
bine de jumãtatea cursei, meciul final se
va juca între primii doi ºi nu doar ca ex-
ponenþi ai celor douã majore forþe politi-
ce continentale, ci ºi prin motivaþiile
adiacente, atestate de profilul fiecãruia,
cu plusuri ºi minusuri, ori cel puþin cu
poziþionãri discutabile, în care factorul
decisiv va rãmâne probabil, pe ultima
sutã de metri, capacitatea disociativã în
raport cu un organism european supus
unei erodãri aproape structurale.

Confruntãrile ce-au avut loc pânã
acum – am urmãrit-o integral pe cea
desfãºuratã în fieful florentin al premie-
rului italian Matteo Renzi – nu doar cã

Schulz vs Juncker – o finalã cu suspans?Schulz vs Juncker – o finalã cu suspans?Schulz vs Juncker – o finalã cu suspans?Schulz vs Juncker – o finalã cu suspans?Schulz vs Juncker – o finalã cu suspans?

În acest sens, Ion Prioteasa,
preºedintele CJ Dolj, a solicitat
primarilor prezenþi la întrunire
sã-ºi stabileascã între prioritãþi
elaborarea documentaþiei nece-
sare obþinerii de finanþare pen-
tru lucrãri la infrastructura de
apã ºi apã uzatã.

„Ne-am întâlnit cu dumnea-
voastrã, primarii unor localitãþi
care în materie de apã ºi cana-
lizare nu au absolut nimic. Este
un moment la care se impune
sã ne gândim cu toatã seriozi-
tatea, pentru cã anul 2015 este
ºi ultimul în care toate comuni-
tãþile locale trebuie sã rezolve
problema alimentãrii cu apã, în
timp ce reþelele de canalizare nu

n-au convins în perspectiva unei relan-
sãri, în ciuda reproºurilor sosite de la
toþi candidaþii, a „agregatului” european,
acuzând din plin coliziuni chiar la „mo-
torul” ce-ar fi trebuit sã fie Comisia, dar
mi s-au pãrut fade, aº zice chiar de o
cuminþenie molipsitoare. A lipsit atunci,
ce-i drept, tocmai grecul „zorbagiu”,
Alexis Tsipras, de la care era de aºtep-
tat tocmai tonul provocator, acelaºi ce
animã, pânã la urmã, în fiefurile naþio-
nale, ceea ce se pretinde a fi „crucia-
da” antieuropeanã.

ªi totuºi, atitudinea reticentã, apelul la
o civilitate, oricât de formalã ºi de or-
chestratã strategic, pare a domina
aceastã competiþie la vârf. Am putut-o
observa ºi în disputa directã, dintre cei
doi favoriþi, de-acum zece zile, desfãºu-
ratã la Bruxelles, în mica salã de la Re-
sidence Palace.

O campanie obositoare, fãrã îndoia-
lã, verificatã ºi pe pielea mai vârstnicu-
lui luxemburghez Jean-Claude Juncker,
prins de o uºoarã aþipire în cele câteva
minute de întârziere ale rivalului Schulz.
ªi, pe urmã, îmbrãþiºarea de protocol,
cuvintele de respect reciproc ºi reciproc

mãsurate, grija de a evita acuzele tari,
credinþa în victorie exprimatã pe un ton
reþinut, pe alocuri chiar cu un simþ al
divertismentului, mediatic, fireºte (în-
trebat de ce crede cã va pierde Schulz,
Juncker a rãspuns, ca într-un show te-
leviziv, „fiindcã voi câºtiga eu”!), ba
chiar orientãrile viitoarei agende a CE
nu atât de tranºant divergente cum ne-
am fi aºteptat.

N-au lipsit, desigur, unele disocieri.
Germanul n-a pierdut prilejul sã critice
soluþiile economice inadecvate crizei sur-
venite în 2008, relevând, printre altele,
comportamentul eronat al diriguitorilor de
la Bruxelles faþã de state, în general su-
dice, precum Italia ºi Grecia. El declara
cã acestora, ca ºi celor de la periferia
UE, trebuie sã li se acorde ºansa de timp
necesar spre a-ºi pune în ordine econo-
miile, însã Juncker n-a ezitat sã-l con-
trazicã: direct, fãrã nici cea mai micã tea-
mã de a-ºi pierde din ºansele de reuºitã,
dacã ne gândim la masiva opoziþie pe
care o va resimþi cu siguranþã din partea
þãrilor, mai mari (Spania, Italia, Polonia,
România), ori mai mici (Portugalia, Gre-
cia, Slovacia ori Slovenia), din cele ce-

au suferit mai mult nu doar efectele aus-
teritãþii, ci ºi un tratament de departe
marcat de un soi de vasalism desuet.

ªi, atunci, de unde siguranþa ceva mai
susþinutã a vulpoiului luxemburghez, uns,
ce-i drept, cu toate alifiile politicii inter-
naþionale ºi oarecum monumentalizat de
popularii europeni ce-ar trebui, într-o lo-
gicã cât se poate de simplã, sã plãteas-
cã preþul unei „guvernãri” discutate ºi
discutabile, controversate, eºuate? Sã fie
de ajuns numai asul nemþesc, faptul cã
baronia menkelianã i-a acordat deja su-
portul? Schulz e avizat, a ºi recunoscut,
ba încã i-a acordat circumstanþa partini-
cã conaþionalei sale. ªi n-a pãrut nici de-
ranjat, nici speriat de acest lucru.

El s-a mulþumit sã invoce argumentul
schimbãrii, în numele unei alte politici ºi
în numele unei alte agende a Comisiei.
ªi a Uniunii în ansamblul acesteia. Ches-
tiune, fireºte, nu doar urgentã, clamatã
de aproape toatã lumea, dar, aºa cum se
contureazã, o ultimã ºansã de conserva-
re a mamutului european, cãruia criza
economicã, ca ºi cele geopolitice din jur
îi supun unui examen severe statutul. ªi
poate chiar supravieþuirea.

Întâlnire cu preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa:

Primarii interesaþi de sistemul de alimentare cu apã
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,

Ion Prioteasa, a convocat, la Palatul Administrativ,
o întâlnire cu primarii ale cãror localitãþi nu
beneficiazã încã de sisteme de alimentare cu
apã ºi de reþele de canalizare, probleme care,
potrivit prevederilor Uniunii Europene, trebuie
remediate în urmãtorii trei ani. Alãturi de ºeful
administraþiei doljene, la întâlnirea cu primarii,
desfãºuratã miercuri-dupã amiazã, la sediul
consiliului judeþean, au participat vicepreºedin-
tele Cristinel Iovan, directorul Direcþiei Tehnice,
Aurelia Dãrac, ºi directorul Asociaþiei de Dezvol-
tare Intercomunitarã „Oltenia“, Aurel Dincã.

mai pot constitui un neajuns pen-
tru localitãþi pânã cel târziu la
finele anului 2017. Este nece-
sar sã fie soluþionate cu rapidi-
tate aceste deficienþe pe care
comunitãþile doljene, în special
cele din mediul rural, încã le au,
pentru cã, dupã aceste termene
care ne-au fost stabilite de cã-
tre Uniunea Europeanã, vor veni
ºi amenzile; la fel cum se întâm-
plã astãzi în privinþa gropilor de
gunoi care trebuie sã fie închi-
se”, a spus Ion Prioteasa.
Documentaþie
adusã la zi

Ion Prioteasa le-a spus edili-
lor cã ar trebuie sã fie pregãtiþi

sã depunã imediat documenta-
þia necesarã pentru un proiect
care ar trata o investiþie fie în
alimentarea cu apã, fie în reþea-
ua de canalizare, în cazul în care
aceastã ºansã s-ar ivi. „Nu
avem voie sã fim luaþi prin sur-
prindere de o astfel de oportu-
nitate. Din pãcate, unii dintre
dumneavoastrã fie aveþi doar
studiile de fezabilitate sau, poa-
te, ºi proiectele tehnice, fie nu
deþineþi mai nimic din aceste
acte sau ele existã, dar sunt deja
depãºite. Ca atare, trebuie sã
aduceþi la zi documentaþia exis-
tentã, iar pentru cei care nu au
nimic sã o puteþi întocmi. Noi am
mai discutat ºi cu Ministerul

Mediului, dar ºi cu cei de la
Compania de Apã «Oltenia» ºi
pot sã vã spun cã suntem avo-
caþii dumneavoastrã. Trebuie sã
gãsim o soluþie sã introducem
alimentarea cu apã, pentru în-
ceput mãcar în satul reºedinþã
de comunã, dupã care putem
vorbi ºi de o extindere a acestei
reþele”, a mai spus ºeful admi-
nistraþiei doljene.

Extindere de 240
milioane de euro

Aproape 90 la sutã din cele
111 localitãþi ale judeþului Dolj au
implementat deja sau au în curs
de desfãºurare lucrãri pentru

amenajarea acestor reþele. „Am
convingerea cã ne vom încadra
în þintele fixate de comunitatea
europeanã pentru a conexa lo-
calitãþile din mediul rural ºi ur-
ban la sistemele de alimentare cu
apã. Este, dacã vreþi, ºi o ambi-
þie personalã. Ca argument, deja
este în curs de implementare
masterplanul de apã ºi canaliza-
re, cu investiþii care se ridicã la
peste 185 de milioane de euro.
ªtim cã va fi ºi o extindere a
acestei strategii, pentru care ar
fi necesare aproape 240 de mili-
oane de euro“, a declarat preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN

În prezent, în judeþul Dolj mai sunt 13 comunitãþi
care nu beneficiazã de sisteme de alimentare cu apã
ºi canalizare, în comunele Afumaþi, Brabova, Carpen,
Dobreºti, Fãrcaº, Gogoºu, Pleºoi, Radovan, Sãlcuþa,
Sopot, Tãlpaº, Terpeziþa ºi Vela.
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Chiar dacã vorbim despre un
oraº mare, cu nenumãrate monu-
mente arhitecturale, mulþi nu ºtiu
care sunt “bogãþiile” adevãrate ale
localitãþii. “Avem cel mai mare
parc natural din Europa Centralã
ºi de Est, medaliat cu aur la Paris,
în anul 1900, ºi muzee care adã-
postesc cea mai mare colecþie de
operã Brâncuºi sau craniul de
30.000 de ani al unei femei, care
atestã faptul cã în zonã s-a aflat
una dintre cele mai vechi aºezãri
omeneºti. Craiova este ºi oraºul
unor mari inventatori: al lui Petra-
che Poenaru, care a inventat sti-
loul, al lui Gogu Constantinescu,
cel care a inventat sonicitatea ºi
ale cãrui invenþii au contribuit de-
cisiv la câºtigarea celui de-al Doi-
lea Rãzboi Mondial de cãtre aliaþi,
sau al lui Nicolae Vasilescu Kar-
pen, inventatorul pilei Karpen care
poate deveni o sursã inepuizabilã
de energie, dacã statul român o
va scoate din seif vreodatã”, spu-
ne doamna primar Lia Olguþa Va-
silescu, edilul ºef al Craiovei.

„În anul 2013 s-au introdus 30
km de reþea de canalizare ºi

20  km de reþea de apã
potabilã”

Craiova este unul dintre puþi-
nele oraºe din România conduse
de o doamnã, iar rezultatele vor-
besc de la sine. “În anul 2013,
într-un singur an, s-au introdus 30
km de reþea de canalizare ºi 20
km de reþea de apã potabilã, mai
mult decât în ultimii 20 de ani. Am
început reabilitarea Spitalelor Fi-
lantropia, Boli Infecþioase ºi de
Neuropsihiatrie, care sunt în
subordinea Consiliului Local, iar
Maternitatea, Spitalul de Copii ºi
Policlinica din cartierul Craioviþa
sunt renovate. S-a asfaltat într-un
singur an, cât îºi propusese fosta
administraþie pentru urmãtorii pa-
tru ani ºi s-au pietruit 12 km de
drum, pe care nu sunt încã toate
utilitãþile. Suntem unul dintre cele
douã oraºe din România care, în
2013, nu a crescut taxele ºi im-
pozitele locale. Într-un an s-au
creat 5.000 de locuri de muncã,

Lia Olguþa VLia Olguþa VLia Olguþa VLia Olguþa VLia Olguþa Vasilescu: „Craiova mizeazãasilescu: „Craiova mizeazãasilescu: „Craiova mizeazãasilescu: „Craiova mizeazãasilescu: „Craiova mizeazã
pe fonduri europene pentru dezvoltare”pe fonduri europene pentru dezvoltare”pe fonduri europene pentru dezvoltare”pe fonduri europene pentru dezvoltare”pe fonduri europene pentru dezvoltare”

În anul 1770, Craiova era capitala Þãrii Româ-
neºti. Acum este capitala Olteniei ºi îºi propune

sã devinã ºi capitalã culturalã europeanã în anul
2021, candidând alãturi de alte cinci oraºe din

dupã cum atestã ºi statistica de la
Inspectoratul Teritorial de Mun-
cã. A început reabilitarea liniei de
tramvai, nemodernizatã de 30 de
ani, pe fonduri europene. S-a ob-
þinut finanþare pentru Parcul Ac-
vatic ºi Centrul Vechi, din fonduri
europene ºi au ºi demarat lucrãri-
le la aceste obiective de investi-
þii.Tot din fonduri europene a în-
ceput modernizarea Cãminului
pentru Persoane Vârstnice”, ne-a
povestit doamna primar Lia Olgu-
þa Vasilescu. La toate acestea se
adaugã ºi reabilitarea spaþiilor
verzi ºi locurilor de joacã din mai
multe cartiere ale localitãþii, pre-
cum Bigul Vechi –Craioviþa, Com-
plexul Nou- Brazda lui Novac, 1
Mai sau Rovine. “S-au montat 12
foiºoare, 250 de bãnci, 11 staþii
de autobuz cu alte 100 de bãnci,
1.200 de coºuri de gunoi. S-au
plantat 8.000 de arbori. S-a mo-
dernizat primul tramvai în hala de
la RAT. S-a dublat numãrul de
burse (de merit, performanþã ºi
sociale) pentru elevi. Deszãpezi-

rea în iarna 2012-2013
s-a fãcut cu 11 miliar-
de lei, faþã de 68 de
miliarde în anul prece-
dent (de sub fosta ad-
ministraþie), iar oraºul
este mai curat. S-a
construit adãpostul ca-
nin, fapt care a însem-
nat mai puþini câini pe
stradã”, a adãugat edi-
lul ºef.

„Am devenit primar
cu peste 50.000

de voturi”
Cât despre faptul cã o doamnã

conduce unul dintre cele mai im-
portante oraºe din þarã din punct
de vedere economic ºi nu numai,
Lia Olguþa Vasilescu spune cã nu
crede cã în instituþia pe care o
conduce existã diferenþe între
sexe, deosebirile fiind fãcute doar
din punct de vedere al profesio-
nalismului. “Am fost douã man-
date deputat ºi un mandat senator
în Parlamentul României. Când
mi-am anunþat candidatura la Pri-
mãria Craiova, foarte multã lume
spunea cã nu am nicio ºansã din
cauza faptului cã sunt femeie, iar
în România, ºi în special în Olte-
nia, bãrbaþii sunt misogini. Iatã cã
am demonstrat cã nu este aºa ºi
am devenit primar cu peste
50.000 de voturi. ªi în adminis-
traþia localã am promovat femeile
competente ºi tinere, unele dintre
ele foarte frumoase, dar trebuie sã
þinem cont doar de profesionalism.
Nu cred cã mai existã diferenþe
între sexe: cred cã diferenþa este

fãcutã de profesionalismul, serio-
zitatea ºi puterea de muncã a fie-
cãruia”, ne-a declarat doamna pri-
mar Lia Olguþa Vasilescu.

Finanþãri de la UE
2014 este anul în care cele mai

multe proiecte se vor realiza cu
ajutorul fondurilor europene, spun
autoritãþile locale din Craiova.
“Pentru 2014 avem foarte multe
proiecte, majoritatea pe fonduri
europene. Pot sã enumãr: reabili-
tarea centrului istoric al Craiovei,
un proiect de aproape 12 milioane
de euro, reabilitarea a trei mari bu-
levarde din Craiova  - Râului, Ca-
racal ºi Bariera Vâlcii, reabilitarea
liniei de tramvai, veche de 30 de
ani, reabilitarea cãminului pentru
persoane vârstice, reconstrucþia
Teatrului de Varã ºi a Grãdinii Zo-
ologice din Parcul Nicolae Roma-
nescu, continuarea introducerii de

canalizare ºi apã potabilã în car-
tierele mãrginaºe ale Craiovei. Am
gãsit un oraº cu numai 17 lei în
cont ºi toate regiile în stare de fa-
liment, cu pierderi de zeci de mi-
lioane de lei. Am reuºit sã redu-
cem pierderile sau chiar sã ducem
unele regii pe profit, iar cu eco-
nomiile fãcute intenþionãm sã
achiziþionãm 50 de autobuze noi
în acest an, cu bani din bugetul
local. Tot în acest an am început,
cu bani de la Uniunea Europeanã,
construcþia unei parcãri subtera-
ne cu peste 600 de locuri în cen-
trul oraºului, în zona Teatrului
Naþional Marin Sorescu”, ne-a
povestit doamna primar, care a
adãugat faptul cã tot în acest an
începe ºi construcþia autostrãzii
Piteºti – Craiova. În plus, existã
promisiuni cã se vor reabilita lo-
curile de joacã, faþadele blocuri-
lor din zona centralã, cele douã
sedii ale Primãriei, Colegiul Carol
I ºi Opera Românã Craiova. “În
acest an va demara ºi construcþia
noului Complex sportiv – cu sta-

dion, pistã de atletism, etc. Se vor
reabilita ºcolile, grãdiniþele ºi Spi-
talul de Boli Infecþioase, pe un pro-
gram BERD. Se va dubla iarãºi
numãrul de burse pentru elevi,
ceea ce va însemna un numãr de
patru ori mai mare decât în 2012.
Sunt multe proiecte mari, care vor
schimba faþa oraºului, dar care
necesitã o muncã asiduã a apara-
tului administrativ. Este o echipã
tânãrã ºi cu siguranþã proiectele
vor fi finalizate cu succes”, de-
clarã doamna primar Lia Olguþa
Vasilescu.

Festivalul Internaþional
“Shakespeare”

Chiar dacã oraºul nu este unul
turistic, prin evenimentele create
în Craiova se încearcã atragerea
unui numãr cât mai mare de tu-
riºti. “În primãvara acestui an, la
Craiova s-a organizat Festivalul
Internaþional Shakespeare, unul
dintre cele mai bine cotate festi-
valuri de teatru din lume. Au venit
la Craiova Teatrul Shakespeare’s
Globe din Londra, Teatrul Vahtan-
gov din Moscova – Rusia, Teatrul
Naþional din Budapesta – Ungaria,
Teatrul Naþional din Beijing – Chi-
na, dar ºi din Africa, America de
Nord, America Latinã etc. Au ve-
nit cu aceastã ocazie ºi foarte mulþi
turiºti, dornici sã vadã spectacole-
le susþinute de aceºti profesioniºti
apreciaþi în întreaga lume. Am
avut, spre exemplu ºi finalã mon-
dialã de K1 la Craiova, unde, de

asemenea, au venit mulþi turiºti, unii
chiar din Bulgaria sau Iugoslavia,
sau cel mai mare concert de Mo-
zart Rock’s, cu peste 4.000 de
spectatori din întreaga regiune”,
spune edilul ºef al Craiovei.

Afacerile noi aduc locuri
de muncã

Autoritãþile locale spun cã in-
vestitorii au început sã se îndrepte
cãtre Craiova. Anul acesta de
exemplu se va deschide o fabricã
de biscuiþi, care va crea aproxima-
tiv 350 de locuri de muncã noi.
“Este o investiþie de 30 de milioa-
ne de euro. Tot în acest an vom
demara lucrãrile unui cartier cu
1.800 de locuinþe pentru tineri,
printr-un parteneriat cu un inves-
titor chinez. Deci încercãm pe toate
cãile sã atragem investitori, sã le
oferim toate facilitãþile promise de
lege, numai sã foloseascã forþa de
muncã din Craiova ºi sã aducã bani
în oraº. Tot timpul investitorii au o
uºã deschisã la mine, iar prin apa-
ratul administrativ încercãm sã le
oferim întregul sprijin de care au
nevoie. Interesul nostru este sã
vinã cât mai mulþi investitori în Cra-
iova, sã angajeze forþa de muncã
de aici, sã-ºi plãteascã taxele ºi
impozitele la bugetul local ºi sã
creºtem veniturile municipalitãþii.
Interesul lor este sã gãseascã cele
mai bune condiþii ºi tot sprijinul
nostru”, a explicat doamna primar
Lia Olguþa Vasilescu.

Craiova candideazã pentru titlul
de Capitalã Culturalã a Europei în
anul 2021. “Gorjul aduce Ansam-
blul Constantin Brâncuºi (cu Masa
Tãcerii, Poarta Sãrutului ºi Coloa-
na Infinitului), dar ºi cele 2000 de
peºteri ºi zona montanã care per-
mit turismul de aventurã. Mehe-
dinþiul vine cu cea mai virginã na-
turã din Europa, cu pãduri unde
încã trãiesc caii sãlbatici, cu cea mai
mare statuie în munte din Europa
(statuia lui Decebal de la Cazane),
cu o deosebitã cetate medievalã ºi
Podul lui Apolodor din Damasc, de
la Drobeta Turnu Severin. Vâlcea
îºi aduce în patrimoniul Olteniei sal-
ba de staþiuni turistice montane ºi
ceramica de Horezu, Oltul nu se
lasã mai prejos cu ceramica de la
Vãdastra, de peste 7000 de ani, ºi
cu cetatea anticã Sucidava, iar Dol-
jul e reprezentat de portul cultural
Cetate ºi, evident, de Craiova –pro-
babil viitoare Capitalã Culturalã a
Europei”, ne-a declarat Lia Olgu-
þa Vasilescu, edilul ºef al Craiovei.
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Marian Jean Marinescu,
cel mai influent europarlamentar român

Democrat-liberalul Marian Jean
Marinescu este cel mai influent eu-
roparlamentar român din legislatura
2009-2014, potrivit unui studiu rea-
lizat de Institutul European pentru
Democraţie Participativă Qvorum.
Vicepreşedinte al Grupului Partidu-
lui Popular European (PPE) pe du-
rata întregului mandat, Marian Jean
Marinescu ocupă primul loc între
europarlamentarii români, cu patru
rapoarte legislative asumate în cali-
tate de raportor şi cu 215 rapoarte
amendate (n.r. la care a propus mo-
dificări) în perioada 2009-2014.

Cea mai puternică
listă de candidaţi

PDL prezintă în alegerile europar-
lamentare cea mai puternică listă de
candidaţi, cu oameni care şi-au fă-
cut bine treaba de europarlamentari.
Theodor Stolojan, Monica Macovei,
Traian Ungureanu şi Marian Jean
Marinescu au dovedit că există un
singur partid care munceşte cu ade-
vărat pentru România, iar acesta este
PDL. Studiul Qvorum, citat anterior,
relevă faptul că, dintre partidele po-
litice româneşti, delegaţia PDL în
Parlamentul European a avut cele
mai multe rapoarte pe parcursul man-

datului 2009-2014 şi că a fost pe
primul loc din punct de vedere al
participării la voturile din plen.

300 de milioane de euro
pentru Craiova

Referindu-se la activitatea de
până acum a PDL, dl senator  Mă-
rinică Dincă declara că: ”Partidul
Democrat Liberal este cel care a
adus  pentru Craiova mai bine de
300 de milioane de euro pentru
proiecte f inanţate din fonduri eu-
ropene, in perioada 2008-2012. Aş
aminti aic i reabilitarea străzilor Ti-
neretului, Olteniei, Amaradia, Râu-
lui,  Caracal, Bres tei, Bariera Vâl-
cii, Pelendava, construirea parcării
subterane de la Teatrul Naţional,
reabilitarea centrului istoric ş i a
liniei de tramvai sau construirea
celor două pasaje din Craiova,  re-
alizarea reţelei de canalizare in car-
tierele Romaneşti şi Bariera Vâl-
cii, reabilitarea Centrului de bă-
trâni, reabilitarea Teatrului de Vară,
realizarea a două centre de afaceri
şi unui Centru Multifuncţional.”
Proiectele ce se desfăşoară în

Craiova aparţin PDL
Toate  proiectele c e se desfă-

şoară acum aparţin Partidului De-
mocrat Liberal şi ale fostei con-
duceri a Primăriei Craiovei şi Con-
siliului Local Craiova, unde mem-
brii PDL asigurau majoritatea în-
tre 2008-2012. Toate lucrările care
se execută se datorează modului
în care PDL şi-a făcut treaba. Pro-
iectele au fost aprobate între 2009
si 2010, atunci când a fost apro-
bat de Comis ia Europeană Planul
Integrat de Dezvoltare Urbană a
Craiovei şi  de asemenea Master-
planul pentru apă şi canalizare.

Peste 215 milioane de euro
pentru infrastructura rutieră
La rândul său, deputatul Şte-

fan Stoica, declara că: ”În judeţul
Dolj, PDL a adus pes te 215 mili-
oane de euro pentru infrastructu-
ra rutieră. PDL a demarat în 2011
lucrările la drumul Craiova – Ca-
lafat, cu finanţare europeană.  Tot
Partidului Democrat Liberal i se
datorează ş i realizarea proiectului
tehnic, cu bani europeni, a dru-
mului Craiova – Bec het sau de-
mararea lucrărilor la centura Cra-
iova Sud şi finalizarea,  cu fonduri
europene,  a reabilitării drumului
Craiova – Caracal.”

60 de legi
în Parlamentul European

”PDL a dovedit responsabilitate
în actul guvernării, stabilizând ma-
croeconomic România şi creând
încă din 2011 premisele pentru o
creştere sănătoasă, generatoare de
noi locuri de muncă”, aminteşte
deputatul PDL Constantin Dască-
lu. Trecând în revistă activitatea de
până acum a reprezentanţilor PDL
în Parlamentul European, Constan-
tin Dascălu subliniază că ”dintre
toate partidele, doar PDL se poate
mândri că are cei mai activi euro-
parlamentari, care au reuşit să trea-
că 60 de legi prin Parlamentul Eu-
ropean, în timp ce toate celelalte
partide la un loc nu au reuşit să
facă nici măcar pe jumătate cât
reprezentanţii PDL.”

Sute de mii
de noi locuri de muncă

Europarlamentarului Marian Jean
Marinescu i se datorează dezvolta-
rea cadrului legislativ pentru primul
GPS european (Galileo), care va
crea sute de mii de noi locuri de
muncă. Prin contribuţia europarla-
mentarului PDL s-au salvat miliar-

de de euro pentru România, fon-
duri europene care pot finanţa pes-
te 100.000 locuri de muncă în fie-
care an. Marian Jean Marinescu este
vicepreşedinte al Grupului PPE din
anul 2007, membru al comisiei pen-
tru Transport şi Turism (TRAN) a
Parlamentului European şi membru
supleant în comisiile: Control Bu-
getar (CONT), Industrie, Cerceta-
re şi Energie (ITRE), Libertăţi Ci-
vile, Jus tiţie şi Afac eri Interne
(LIBE). În perioada 2009-2014 a
fost de opt ori raportor de fond al
Parlamentului European şi de 13 ori
raportor de fond al Grupului PPE.

Candidatul oltenilor
Alegătorii trebuie să decidă acum

între a trimite în Parlamentul Eu-
ropean pe Marian Jean Marinescu,
un oltean de-al lor, cu care se pot
mândri, sau necunoscuţi despre
care nimeni nu ştie cu ce s-au ocu-
pat în Europa cât au fost europar-
lamentari. Marian Jean Marinescu,
singurul român care a câştigat anul
acesta premiul Europarlamentarul
anului 2014, este unicul oltean aflat
pe un loc eligibil pe listele partide-
lor care participă la alegerile euro-
parlamentare din 25 mai 2014.
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În judeþ, cele mai multe probleme au fost
la Bulzeºti, sat Prejoiu, unde au fost inun-
date 20 de gospodãrii, dar ºi la Mischii, unde
apa a pãtruns în 17 curþi ºi anexe gospodã-
reºti, sau la Gherceºti. Aici, nu mai puþin de
30 de subofiþeri din cadrul Detaºamentului
1 Pompieri Craiova au acþionat, ieri, pentru
a scoate apa cu ajutorul motopompelor. Tot
în comuna Gherceºti, satul Teiºani, s-a ac-
þionat pentru protejarea a zece gospodãrii,

Zeci de gospodãrii din Dolj,Zeci de gospodãrii din Dolj,Zeci de gospodãrii din Dolj,Zeci de gospodãrii din Dolj,Zeci de gospodãrii din Dolj,
afectate de inundaþiiafectate de inundaþiiafectate de inundaþiiafectate de inundaþiiafectate de inundaþii

Mii de saci de nisip au fost
plasaþi în ultimele zile pe ma-
lurile cursurilor de apã aflate
sub cod galben sau portocaliu
de inundaþii pentru a proteja
de viiturã casele ºi terenurile
agricole din apropiere. Cu toa-
te acestea, în mai multe loca-
litãþi doljene, câteva zeci de
gospodãrii au fost inundate.
Pentru a veni în sprijinul ce-
lor afectaþi, echipajele ISU Dolj
au intervenit, ieri, cu moto-
pompe ºi autospeciale.

fiind executatã, în apropierea pârãului Tes-
lui, o linie de apãrare pe o lungime de 200
de metri, cu ajutorul unei formaþii de inter-
venþie, alcãtuitã din 12 muncitori ºi doi lu-
crãtori tesa. Au fost plasaþi nu mai puþin de
3.140 saci cu nisip ºi 300 de kilograme de
folie.

Pompierii au acþionat în mai multe
localitãþi

Tot în apropierea Tes-
luiului, dar la Pieleºti s-a
acþionat în zona podului
pe DJ 641, la kilometrul
44+200, cu o formaþie de
intervenþie alcãtuitã din
nouã muncitori ai SVSU.
Aceºtia au executat o li-
nie de apãrare pentru pro-
tejarea a ºapte gospodã-
rii. ªi în comuna Drago-
teºti, satul Popânzãleºti,

ieri se acþiona pe pârâul Teslui pentru exe-
cutãrea unei linii de apãrare în vederea izo-
lãrii gospodãriilor riverane cu o formaþie
de intervenþie alcãtuitã din nouã munci-
tori, doi lucrãtori tesa, cu 250 de saci cu
nisip, o autobasculantã, o autoutilitarã pen-
tru transport saci ºi un buldoexcavator.

Ieri dupã-amiazã, la ora 14.00, se atin-
sese cota de inundaþie pe râul Jiu, la sta-
þia hidrologicã Rãcari, iar tendinta era de
creºtere. ªi Desnãþuiul, ieri, la ora 12.00,
depãºise cota de atenþie, iar tendinþa era
tot de creºtere.

Conform prognozei  e laborate  de
Compartimentul Prognoze Bazinale al
Administraþiei Bazinale de Apã Jiu, pre-
cum ºi de INHGA-CNPH, în urmãtorul
interval, nivelurile ºi debitele mai mul-
tor cursuri de apã vor fi în general în
creºtere din cauza efectului combinat al
precipitaþiilor în curs, celor prognozate
ºi propagãrii din amonte.

Creºteri mai însemnate de niveluri ºi de-
bite cu depãºiri ale cotelor de apãrare se
vor înregistra pe unele cursuri de apã din
bazinul mijlociu ºi pe cele din bazinul infe-
rior, precum ºi pe sectorul inferior al râu-
lui Jiu, din cauza precipitaþiilor importante
cantitativ înregistrate a celor prognozate
ºi propagãrii din amonte

Dispozitiv de alertã hidrologicã
Întreaga activitate privind acþiunile de

apãrare împotriva inundaþiilor se desfãºoa-
rã sub coordonarea Administraþiei Bazina-
le de Apã Jiu, prin  Sistemul de Gospodã-
rire a Apelor Dolj în permanentã colabora-
re cu C.J.S.U. ºi I.J.S.U. Dolj, precum ºi
celelalte instituþii implicate în  managemen-
tul situaþiilor de urgenþã.

Din momentul instituirii codului galben
ºi a codului portocaliu, conducerea A.B.A
Jiu  a dispus intrarea în dispozitiv de alertã
hidrologicã ºi luarea tuturor mãsurilor de
monitorizare a evoluþiei situaþiei hidrome-
teorologice menþinându-se starea de alertã
hidrologicã pânã când nivelurile vor scã-
dea sub cotele de apãrare.

Astfel, s-au luat mãsuri de pregolire a
lacurilor de acumulare din Bazin pentru a
fi pregãtite sã tranziteze undele de viiturã.
Prefectul judeþului Dolj, în calitate de pre-
ºedinte al CJSU Dolj, a întrunit de urgenþã
Grupul de Suport Tehnic al Comitetului Ju-
deþean pentru Situaþii de Urgenþã generate
de inundaþii, stabilind mãsuri de verifica-
re, prevenire ºi intervenþie în zonele criti-
ce, instituind Comandamentul Operaþional
al CJSU constituit la nivelul IJSU pentru
monitorizarea permanentã a situaþiei opera-
tive din judeþ împreunã cu toþi factorii im-
plicaþi în getionarea situaþiilor de urgenþã.

”Vremea rece nu este ceva atipic pentru Craiova”

Sfârºitul de sãptãmânã va fi, în
continuare, unul rãcoros pentru cra-
ioveni. Meteorologii nu aduc veºti
bune pentru urmãtoarele douã zile
când, fiind zile libere, fiecare ºi-ar
fi dorit sã aibã parte de soare sau
mãcar de o vreme cãlduroasã pen-
tru o plimbare în parc. Ei bine, nu
trebuie sã vã programaþi astfel de

Ploile ºi vântul nu vor sã ple-
ce din Craiova. Meteorologii
spun cã locuitorii din Bãnie vor
avea parte în continuare de un
sfârºit de sãptãmânã rãcoros,
cu precipitaþii care vor veni în

ieºiri decât dacã acceptaþi faptul cã
trebuie sã vã mulþumiþi cu o vreme
mai degrabã rece pentru aceastã
perioadã. Existã, totuºi, ºi o parte
bunã, în sensul cã precipitaþiile nu
vor mai fi, totuºi, prezente, vremea
ameliorându-se sub acest aspect.
„Cerul se menþine temporar noros,
iar pe arii restrânse vor mai fi ploi,
care vor avea ºi caracter de aversã,
mai ales în cursul zilei. Vântul va
sufla slab pânã la moderat ºi vre-
mea va fi rece”, a precizat Ion Ma-
rinicã, meteorolog în cadrul Cen-
trul Meteorologic Regional Oltenia.

Week-endul va fi rãcoros
Temperatura maximã va ajunge,

astãzi, la 18 grade Celsius, dar sunt
ºanse sã mai creascã un pic în tim-
pul week-end-ului, fãrã însã a fi de-
osebit de caldã ºi frumoasã pentru
aceastã perioadã a anului. ªi sâm-
bãtã vremea se menþine tot rãco-
roasã, deºi temperatura aerului va
mai creºte puþin. Meteorologii spun

cã ºi, în urmãtoarele douã zile, ce-
rul se menþine noros, fiind aºtepta-
te averse de ploaie, care pot fi în-
soþite de descãrcãri electrice. Tem-
peraturile maxime vor fi cuprinse
între 16 ºi 21 grade Celsius, iar mi-
nimele între 5 ºi 10 grade Celsius.
ªi duminicã vremea se va menþine
rãcoroasã, cu cer variabil ºi averse
slabe de ploaie, însoþite de descãr-
cãri electrice în cursul dupã-amie-
zelor. Temperaturile maxime vor fi
cuprinse între 17 ºi 22 grade Cel-
sius, iar minimele între 5 ºi 11 gra-
de Celsius.

De sãptãmâna viitoare
va fi mai cald

Veºtile cu adevãrat bune încep
odatã cu sãptãmâna viitoare. Potri-
vit datelor furnizate de meteorologul
Ion Marinicã, de luni vremea începe
sã se încãlzeascã destul de bine. Gra-
dele urcã mult în termometre, cra-
iovenii aºteptându-se, în sfârºit, la
niºte temperaturi plãcute pentru
aceastã perioadã. Luni, maximele
vor fi cuprinse între 20 ºi 25 grade
Celsius, iar minimele între 6 ºi 13
grade Celsius. De altfel, toatã sãptã-
mâna care urmeazã trebuie sã ne
aºteptãm la o vreme caldã. Nu sunt
excluse însã nici scurte reprize de
ploaie, care ar putea sã vinã odatã

cu dupã-amiaza. „Între 20 ºi 23 mai,
vremea va continua sã se încãlzeas-
cã, cerul va fi variabil, favorabil aver-
selor de ploaie dupã-amiazã. Tem-
peraturile maxime vor fi cuprinse
între 20 ºi 28 grade Celsius, iar mi-
nimele între 10 ºi 16 grade Celsius,
deci o vreme frumoasã”, a mai spus
meteorologul Ion Marinicã.

Rece, ºi nu frig
Specialiºtii catalogheazã aceas-

tã vreme ca fiind una normalã, care
nu iese cu nimic din tipicul perioa-
dei. Meteorologul Ion Marinicã, de
la Centrul Meteorologic Regional

Oltenia, spune cã trebuie sã facem
diferenþa între frig ºi rãcoare în
ceea ce priveºte temperaturile.
„Anul are douã perioade din punct
de vedere termic. Perioada rece
þine de la Sfântul Dumitru ºi pânã
la Sfântul Gheorghe, ºi atunci pu-
tem sã spunem cã avem de-a face
cu frig. Cea de-a doua perioadã a
anului þine de la Sfântul Gheor-
ghe ºi pânã la Sfântul Dumitru ºi
atunci putem sã spunem cã avem
parte de o vreme rece, ºi nicide-
cum frig, atunci când ne referim
la niºte temperaturi scãzute”, a
menþionat Ion Marinicã.

cursul dupã-amiezelor. Veºti
mai bune sunt însã pentru sãp-
tãmâna când se aºteaptã ca tem-
peraturile sã creascã din ce în
ce mai mult,  ajungând ºi pânã
la 28 grade Celsius.

Ion Marinicã, meterolog la Centrul Meteorologic Regional Oltenia:
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Pagină realizată

de MAGDA BRATU

Trei lucrări de istorie
publicate de Editura
„Cetatea de Scaun”,
lansate azi la Craiova

Bibliotec a Judeţeană
„Alexandru şi Aristia Aman”
găzduieş te as tăzi,  ora
12.30, în Sala „Acad. Dinu
C. Giurescu”, lansarea vo-
lumelor „Imperiul Foamei.
Foametea Artificială din
U.R.S.S. şi Impactul Asu-
pra Spaţiului Românesc,
1921-1922, 1931-1933,
1948-1947”, de Vadim Gu-
zun, „Prietenul de la Bel-
grad. Întâlnirile Ceauşes-
cu-Tito (1964-1970). Do-
cumente” ,  editor  Cezar
Stanciu, „Pecetea lui Sta-
lin. Cazul Vasile Luca”, de
Gheorghe Onişoru, toate
apărute la Editura „Cetatea
de Scaun”, din Târgovişte.
În cadrul evenimentului vor

lua cuvântul prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor – recto-
rul Universităţii din Craiova, prof.  univ. dr. Sevastian
Cercel – decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale din
Craiova, prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean – directorul
Centrului de Studii ale Relaţiilor Internaţionale (Universi-
tatea din Craiova), lect. univ. dr. Mihai Ghiţulescu şi asist.
univ. dr. Cezar Stanciu – Universitatea din Craiova.

Triplă lansare de carte la
Secţia de Istorie-Arheologie

Muzeul Olteniei vă invi-
tă astăzi, ora 12.00, la Sec-
ţia de Istorie-Arheologie,la
o tr iplă lansare de carte:
„Necropola daco-romană
de la Dioşti ( judeţul
Dolj)”, de Gheorghe Po-
pilian, „Podul roman de la
Dolni Vadin (Bulgaria) –
Grojdibodu (România)”,
de Dorel Bondoc, şi „Aşe-
zările daco-romane de la
Locusteni”, de Gheorghe
Popilian şi Dorel Bondoc.
Lansarea cărţilor va avea
loc în prezenţa autorilor şi
a unor invitaţi de marcă în
domeniul arheologiei, pre-
cum profesorii universitari
doc tori Mirc ea Babeş ,
Cons tantin C. Petolescu,

Mihail Zaharide, de la Institutul de Arheologie Bucu-
reşti, contextul f iind unul prielnic şi pentru discuţii pe
teme istorice.

„Strigăte în pământ” –
expoziţie de ceramică a
artistului Onuţ Cătălin Piciu

Casa de Cultură „Traian
Demetresc u” organizează
as tăzi, ora 18.00, la Galeria
„Vollard”,  vernisajul expo-
ziţiei de ceramică „Strigăte
în păm ânt” a  ar tis tului
Onuţ Cătălin Piciu. Ac es-
ta a absolvit în anul 2001
Şc oala de Artă „Cornetti” –
secţia Sculptură, este mem-
bru al Cenaclului „Seniori
Art” din Craiova şi a parti-
cipat cu lucrări la câteva
expoziţii c olec tive ş i de
grup. Aşa au fost cele des-
chise la Vidin,  la Caracal,
Calafat şi Craiova (Galeria
„Alliance Francaise”, foaie-
rul Filarmonic ii „Oltenia”,

Liceul de Arte ş i Meserii „Cons tantin Brâncuş i” ş.a. ).

Concert Beethoven dedicat Zilei Regalităţii
Considerat un maestru al simfoniei, Beethoven a lăsat şi

în genul concertant o serie de lucrări de referinţă, între care
cele cinci concerte pentru pian. Unul dintre ele – Concertul
nr. 4 în Sol major pentru pian şi orchestră, op. 58 –, precum
şi Simfonia a III-
a în Mi bemol
major,  op.  55,
„Eroica”, se regă-
sesc pe afişul eve-
nimentului muzi-
cal prezentat, astă-
seară, de Filarmo-
nica „Oltenia”.

Integrat seriei
„10 concerte Be-
ethoven” (VIII),
ac esta es te susţi-
nut, c u începere
de la ora 19.00,
de Orc hes tra Simfonică a instituţiei, condusă de dir ijorul
Constantin Grigore, şi de solis tul pianis t Viniciu Moroia-
nu. Concertul este dedic at Zilei Regalităţii,  având în ve-
dere faptul c ă la 17 aprilie 1947 Regele Mihai I a promul-
gat Legea nr.  131, prin care a luat fiinţă Orc hes tra Filar-
monică „Oltenia”, o zi mai târziu având loc conc ertul in-
augural al acesteia.

Dirijorul Constantin Grigore a urmat studii în ţară,
apoi în Polonia, la Academia de Muzică „Karol Lipinski”, şi
s-a perfecţionat în mai multe stagii peste hotare. A susţinut
conc erte la pupitrul formaţiilor muzicale mari, atât din Ro-
mânia, cât şi din străinătate (Orchestra de Cameră „R-20”

din Wrocław, Filarmonica din Kielce – Polonia, Orchestra
Naţională de Cameră a Republicii Moldova,  Filarmonica
Naţională „Serghei Lunchevici” Chişinău). Constantin Gri-
gore a desluşit tainele tehnicii dirijorale în genuri variate,
de la concert instrumental până la operă, simfonic şi vo-
cal-simfonic , repertoriul său fiind foarte divers . În prezent
este dirijor permanent al Filarmonicii „Oltenia”.

Viniciu Moroianu s -a născut la Bucureşti, în 1962, şi
a absolvit, în 1985,  Universitatea Naţională de Muzică

din Bucureşti,
unde a studiat
c u prof.  Ga-
briel Amiraş .
De asemenea,
a s tud iat pe
parcursul mai
multor ani cu
maeş trii Con-
stantin Bugea-
nu ,  P asc al
Bentoiu, Doru
Popovici. Ac-
tivitatea sa ar-

tistic ă include peste 700 de apariţii scenice, în recitaluri,
concerte c amerale şi ca solist cu orchestra. Are un re-
pertoriu vast, incluzând prime audiţii şi lucrări ample mai
rar abordate.  Este membru fondator al Societăţii Române
„Mozart” (1991),  iar  în prezent – profesor universitar
doctor  la Departamentul de Instrumente cu claviatură şi
Muzică de cameră al Univers ităţii Naţionale de Muzică
din Bucureşti.

Debutul evenimentului
va fi marcat, la ora
19.00, de deschiderea
oficială, la Secţia de
Istorie-Arheologie, a
expoziţiei temporare
„Oltenia boierilor
Craioveşti”, în fapt o
introducere în fascinanta
lume a legendelor,
povestirilor şi miturilor
medievale româneşti, „ţesute”
despre boierii Craioveşti. Muzeul
invită apoi publicul la vizitarea
nocturnă a tuturor expoziţiilor pe
care le adăposteşte, permanente
sau temporare, abordând o
tematică variată.

Astfel, la Secţia de Etnografie
(Casa Băniei) – monument de
arhitectură medievală şi cea mai
veche construcţie civilă din
Craiova – puteţi (re)vedea cele trei
expoziţii permanente: „Ritmurile
vieţii”, „Facerea pâinii” şi
„Memoria păpuşilor jucate”. La
Secţia de Ştiinţe ale Naturii sunt
deschise expoziţiile permanente
„Oltenia – Terra Fossilis”,
„Condiţiile fizico-geografice şi
ecosistemele Olteniei”, „Colecţia
de Minerale şi Roci” şi „Univer-
sul şi sistemul nostru solar.
Planetariu”. De asemenea, în
Noaptea Muzeelor îi veţi găsi aici
pe câţiva dintre expozanţii de la
Salonul Naţional de Minerale,
Fosile şi Geme, al cărui vernisaj
are loc astăzi, la ora 11.00, şi care
va rămâne deschis până duminică,

În noaptea de 17 spre 18 mai, peste 150 de muzee şi
organizaţii de cultură şi educaţie din 48 de localităţi din
România vor organiza vizite gratuite şi evenimente spe-
ciale în cadrul evenimentului Noaptea Europeană a Muze-
elor, ajuns la a X-a ediţie. La Craiova, Muzeul Olteniei va
deschide porţile în intervalul orar 19.00 – 2.00 la toate cele
trei secţii: Etnografie – Casa Băniei (strada „Matei Basa-
rab” nr. 16), de Ştiinţele Naturii (strada „Popa Şapcă” nr.

8) şi de  Is torie -Arhe ologie
(strada „Madona Dudu” nr. 14).
Accesul craiovenilor va fi liber
la toate expoziţiile.  La nivel
european, peste 3.000 de mu-
zee sărbătoresc anual Noaptea
Europeană a Muzeelor.

Comunitatea mondială a mu-
zeelor sărbătoreşte pe data de 18
mai Ziua Internaţională a Mu-
zeelor, ins tituită încă din anul

1977, la iniţiativa Consiliului Internaţional al
Muzeelor (ICOM), recunoscut de UNESCO
drept partener privilegiat pentru cercetarea, pro-
tejarea şi punerea în valoare a patrimoniului
cultural prin intermediul acestui tip de institu-
ţii. Marcată, aşadar, pentru a 37-a oară, Ziua
Internaţională a Muzeelor încearcă să atragă
atenţia publicului asupra rolului crucial pe care
îl joacă muzeele în ceea ce priveşte respectul
şi recunoaşterea diferenţelor. Pandantul noc-
turn al Zilei Internaţionale a Muzeelor este
Noaptea Europeană a Muzeelor.

Noaptea Europeană a Muzeelor este un
eveniment de suc ces iniţiat de Minis terul
Culturii şi Comunicării din Franţa şi aflat deja
la a X-a ediţie. Evenimentul este patronat,
în mod tradiţional, de Consiliul Europei, de
UNESCO şi de Consiliul Internaţional al
Muzeelor (ICOM). Mai multe detalii despre
eveniment puteţi găsi la adresa http://nuit-
desmusees.culture.fr. Reţeaua Naţională a
Muzeelor din România (RNMR) este parte-
ner oficial al evenimentului la nivel internaţi-
onal, asigurând o promovare amplă şi coe-
rentă a activităţilor organizate de muzeele ro-
mâneşti, în special prin intermediul site-ului
www.noapteamuzeelor.ro.

Intrare gratuită la toate expoziţiile
Muzeului Olteniei, sâmbătă noaptea!

18 mai, la ora 14.00. Secţia de
Istorie-Arheologie vă întâmpină
şi ea cu cinci expoziţii temporare:
„Rarităţi din colecţia Muzeului
Olteniei”, „Istoria în imagini de
epocă”, „Comori pierdute, comori
regăsite…” şi „Veşminte, podoabe
săseşti şi reprezentarea acestora în
pictura vremii”, cărora li se va
alătura expoziţia „Oltenia boierilor
Craioveşti”.

«Sunt expoziţii-semnal, trasee
tematice, tururi ghidate de-a lungul
a secole de evoluţie ştiinţifică şi
eco-sistem, istorie, produse
meşteşugite cu mare artă, lucrările
instalate în spaţiile muzeului,
punând în discuţie percepţia
deopotrivă melancolică, ludică,
puternică, a lumii demult apuse,
diferite culturi şi imobilitatea lumii
materiale atunci când fiinţa
dispare. Acest dialog include
recuperarea unui parcurs creativ al
elementelor identitare româneşti
propus de specialiştii muzeului ca
oglindă revelatoare», au precizat
reprezentanţii Muzeului Olteniei
într-un comunicat de presă.



10 / cuvântul libertãþii vineri, 16 mai 2014educaþieeducaþieeducaþieeducaþieeducaþie

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cãsnicia mea e ferfectã, Po-
pescule, nevastã-mea vorbeº-
te întruna iar eu tac tot timpul.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Potrivit directorului DJST
Craiova, Alina Ionescu, acþiunea
se va desfãºura în fiecare sâm-
bãtã. „Este o acþiune cu carac-
ter permanent care se va desfã-
ºura, în fiecare sâmbãtã, în zona
verde Foiºor – Fanfarã. Progra-
mul este gândit pentru a aduce
în acelaºi loc copii, pãrinþii ºi
bunicii, pentru a creea o legãtu-
rã între aceºtia dar este ºi o
modalitate de a socializa cu alte
familii. Am promovat acþiunea ºi
în grãdiniþe, pentru a atrage cât
mai mulþi participanþi. Jocurile
sunt gândite  pentru implicarea

La deschidere vor lua parte prof. univ.
dr. Cristiana Teodorescu - prorector al
Universitãþii din Craiova, prof. univ. dr.
Nicu Panea - decan al Facultãþii de Lite-
re, lect. univ. dr. Sorina Sorescu - di-
rector al Departamentului de Limba ro-
mânã, literaturã românã, ªtiinþele edu-
caþiei, Comunicare ºi Jurnalism, Facul-
tatea de Litere. Conferinþa Internaþiona-
lã de ªtiinþe Umaniste ºi Sociale Creati-

Prima etapã s-a desfãºurat ieri,
iar urmãtoarele douã au loc astãzi
în intervalul orar 10.00 – 18.00 ºi
mâine de la 10.00 la 15.00 în sala
tribulan de la Facultatea de Drept
ºi ªtiinþe Sociale din craiova. „La
proba de oratorie discursul va
dura 5 minute, juriul fiind format
din membrii ARDOR Oltenia ºi
profesori din cadrul Facultãþii de
Drept ºi ªtiinþe Sociale - secþia
filosofie. Elementele care vor fi
punctate sunt urmãtoarele: ele-
mente de stil - folosirea elemen-
telor de comunicare nonverbal,
concordanþa între elementele de
comunicare paraverbalã ºi conþi-
nut, contactul vizual ºi expresivi-

DJST Dolj vã invitã laDJST Dolj vã invitã laDJST Dolj vã invitã laDJST Dolj vã invitã laDJST Dolj vã invitã la
“Sport în familie”“Sport în familie”“Sport în familie”“Sport în familie”“Sport în familie”

Direcþia Judeþeanã pentru Sport
ºi Tineret Dolj în parteneriat cu
FEFS Craiova, RAADPFL Craiova ºi
Pro EFS Craiova organizeazã sâm-

atât a copiilor cât ºi a pãrinþi-
lor”, a declarat Alina Ionescu,
director executiv DJST Dolj.

“Jocurile de
miºcare nu vor fi
o lecþie clasicã de
educaþie fizicã”

La rândul sãu, vicepreºedin-
te Pro EFS Craiova a spus cã la
acþiunea de sâmbãtã vor lua par-
te studenþi ai FEFS Craiova,
precum ºi mebrii PRO EFS,
care vor organiza diverse jocuri
„La acþiune vor participa volun-

tari, studenþi ai FEFS Craiova
ºi membrii ai Pro EFS care vor
organiza diverse jocuri antrenan-
te. Noi venim cu viitorii specia-
liºti ºi ne vom mobiliza în fie-
care sãptãmânã pentru a varia
jocurile. Vor exista jocuri de so-
cializare ºi colaborare, între
membrii aceleaºi familii dar ºi
între familii. Menþionez cã jo-
curile de miºcare nu vor fi o
lecþie clasicã de educaþie fizicã,
noi încercând sã fim cât mai cre-
ativi”, a menþionat Aurora Un-
gureanu, vicepreºedinte Pro
EFS Craiova.

bãtã, 17 mai 2014, în intervalul
orar 10.00-11.00, programul  sãp-
tãmânal „Sport în familie”, în Par-
cul „Nicolae Romanescu”.

“Competiþia Tinereþii”: proba de oratorie ºi dezbateri
Liceele doljene înscrie în proiectul “Competiþia

Tinereþii” lansat de cãtre Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Dolj, participã zilele acestea la
proba de oratorie ºi dezbateri.

La proba de dezbatere se vor
desfãºura cinci meciuri simultan.
Urmãtoarele probe se vor desfã-
ºura în zilele de 23 mai – 24 mai  -
proba de teatru, 31mai - 1 iunie  –

„Descoperã Craiova”, 9 iunie – 11
iunie „Robinson Crusoe”. Pe  14
iunie va avea loc festivitatea de pre-
miere a câºtigãtorilor din cadrul
proiectului “Competiþia Tinereþii”.

tatea; elemente de conþinut - con-
strucþia ºi relevanþa argumentelor,
folosirea dovezilor; elemente de
strategie: prezenþa tuturor elemen-
telor unui discurs: introducere (
prezentare, enunþare, tema, pre-
zentarea unei idei centrale, etc.),
cuprins (argument susþinut de
dovezi) ºi concluzie (privire de-
 ansamblu a discursului), succe-
siunea logicã a argumentelor. Se
va penalize citirea interaglã a dis-
cursului ºi lipsa cel puþin a unui
argument dar ºi prezentarea opi-
niei doar la nivel de idei”, a decla-
rat Alina Ionescu, director execu-
tiv Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Dolj.

Cadre didactice din þarã ºi din strãinãtate, la ConferinþaCadre didactice din þarã ºi din strãinãtate, la ConferinþaCadre didactice din þarã ºi din strãinãtate, la ConferinþaCadre didactice din þarã ºi din strãinãtate, la ConferinþaCadre didactice din þarã ºi din strãinãtate, la Conferinþa
Internaþionalã “Creativitate. ImaginarInternaþionalã “Creativitate. ImaginarInternaþionalã “Creativitate. ImaginarInternaþionalã “Creativitate. ImaginarInternaþionalã “Creativitate. Imaginar. Limbaj”. Limbaj”. Limbaj”. Limbaj”. Limbaj”

Astãzi, începând cu ora 10.00, în Sala Albastrã a Univer-
sitãþii din Craiova, se deschi lucrãrile primei Conferinþe
Internaþionale de ªtiinþe Umaniste ºi Sociale Creativitate.
Imaginar. Limbaj. Conferinþa inauguralã va fi susþinutã de
prof. univ. dr. Mircea Martin (Universitatea din Bucureºti).

vitate. Imaginar. Limbaj reuneºte cer-
cetãtori, cadre didactice universitare din
þarã ºi din strãinãtate, din domenii pre-
cum lingvisticã, literaturã românã, ºtiin-
þe ale educaþiei, comunicare, jurnalism,
antropologie. Lucrãrile se vor desfãºu-
ra timp de douã zile, pe secþiuni delimi-
tate de domeniile care compun confe-
rinþa.  Evenimentul este organizat de
Facultatea de Litere a Universitãþii din

Craiova, Departamentul de Limba româ-
nã, Literatura românã, ªtiinþele educa-
þiei, Comunicare ºi Jurnalism.
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Aºa-zisele autoritãþi ale autopro-
clamatei Republici Populare Do-
neþk, care ºi-a declarat independen-
þa în urma referendumului de du-
minicã, 11 mai, au reiterat ieri cã
nu vor avea loc alegeri prezidenþi-
ale la 25 mai în acest teritoriu, în-
trucât, susþin ele, „Ucraina este
acum un stat vecin”, relateazã
agenþia de presã RIA Novosti, ci-
tând site-ul aºa-numite Republici
Populare Doneþk. RIA Novosti rea-
minteºte cã, duminicã, la Doneþk
ºi Lugansk — douã regiuni indus-
triale importante din estul Ucrainei
— au avut loc referendumuri cu
privire la viitorul statut al celor
douã regiuni, în cadrul cãrora apro-
ximativ 90% dintre participanþi au
votat pentru independenþa de Kiev.
Ca urmare, cele douã regiuni au
început sã-ºi formeze propriile or-
ganisme administrative ºi armatã
proprie. „Republica Popularã Do-
neþk va fi parlamentarã, iar grani-
þele sale vor coincide cu cele ale
regiunii Doneþk”, se mai spune pe
site-ul separatiºtilor proruºi, în
care se afirmã cã a fost creat deja
un Consiliul al Securitãþii local,
care se va ocupa de „alungarea
ocupanþilor (n.r. - forþelor guver-
namentale ucrainene) de pe terito-
riul sãu”. Anterior, ºi Denis Puºi-
lin, copreºedintele autoproclama-
tului guvern din Doneþk, declarase
cã nu vor avea loc alegeri prezi-
denþiale pe teritoriul Republicii Po-
pulare Doneþk. Susþinãtorii fede-
ralizãrii au început formarea pri-

Ucraina: Separatiºtii proruºi din Doneþk anunþãUcraina: Separatiºtii proruºi din Doneþk anunþãUcraina: Separatiºtii proruºi din Doneþk anunþãUcraina: Separatiºtii proruºi din Doneþk anunþãUcraina: Separatiºtii proruºi din Doneþk anunþã
cã nu vor permite organizarea alegerilor din 25 maicã nu vor permite organizarea alegerilor din 25 maicã nu vor permite organizarea alegerilor din 25 maicã nu vor permite organizarea alegerilor din 25 maicã nu vor permite organizarea alegerilor din 25 mai

mului batalion al armatei de elibe-
rare a Donbasului, la Slaviansk, fief
al separatiºtilor proruºi din sud-
estul Ucrainei, a anunþat autopro-
clamatul primar al oraºului, Viaces-
lav Ponomariov, citat de RIA No-
vosti. „Primul batalion al armatei
de eliberare a Donbasului este în
curs de formare, pe baza unitãþi-
lor de apãrare a oraºului”, a indi-
cat el. Ieri, separatiºtii au dat un
ultimatum de 24 de ore autoritãþi-
lor de la Kiev pentru ca acestea
sã-ºi retragã trupele din regiunea
Doneþk, ameninþând cu lansarea
unei puternice ofensive în cazul
în care revendicarea lor nu va fi
satisfãcutã, transmite RIA No-
vosti. „Dacã nu vor fi retrase blin-
datele ºi dacã nu vor fi desfiinþate
punctele de control ale aºa-zisei
puteri legitime (de la Kiev), am

suficiente forþe ºi mijloace pentru
a arde ºi distruge totul. Grupurile
de recunoaºtere ºi de diversiune
sunt gata sã intervinã, unele ºi-au
ocupat deja poziþiile”, a declarat
comandantul adjunct al „armatei
populare din Donbas”, Serghei
Zdriliuk. Autoritãþile proeuropene
de la Kiev au lansat o amplã ope-
raþiune specialã pentru reprimarea
revoltei care a izbucnit în estul
Ucrainei, dupã înlãturarea preºe-
dintelui prorus Viktor Ianukovici
de la putere, la 22 februarie. For-
þele guvernamentale utilizeazã
avioane ºi blindate în cadrul aces-
tei operaþiuni, denunþate ca „repre-
salii” de cãtre Moscova. Ieri di-
mineaþã, tiruri de mitraliere ºi ex-
plozii de obuze de artilerie puteau
fi auzite la periferia oraºului Sla-
viansk. Dupã atacul terorist asu-

pra convoiului de paraºutiºti ucrai-
neni lângã Kramatorsk, la 13 mai,
forþele guvernamentale vor acþio-
na mult mai dur împotriva miliþii-
lor proruse, a avertizat miercuri
seara secretarul Consiliului pentru
securitatea naþionalã ºi apãrare,
Andrii Parubii. „Aceste evenimente
au constituit linia roºie, dupã care
forþele guvernamentale vor acþio-
na mult mai dur ºi mai hotãrât
împotriva celor care au pus mâna
pe arme ºi ucid civili, omoarã sol-
daþi ai noºtri”, a afirmat Parubiii,
într-o intervenþie la postul de te-
leviziune ucrainean TSN, citat de
agenþia de presã Unian. El i-a nu-
mit pe insurgenþi teroriºti veniþi din
Rusia, împotriva cãrora statul
ucrainean va aplica legile sale.
Moscova este pregãtitã sã discu-
te despre criza ucraineanã cu toa-
tã lumea, inclusiv cu autoritãþile
de la Kiev, a declarat ministrul rus
de Externe, Serghei Lavrov, într-
un interviu acordat miercuri ca-
nalului de televiziune american
Bloomberg, citat de RIA Novosti.
„Domnul (Arseni) Iaþeniuk (pre-
mierul ucrainean) s-a întâlnit de
douã ori cu prim-ministrul Dmitri
Medvedev. Eu am avut, de ase-
menea, mai multe întrevederi cu
Andrei Deºciþa (ministrul ucrai-
nean de Externe)”, a subliniat La-
vrov, pe fondul acuzaþiilor cã Mos-
cova încearcã sã destabilizeze ºi
mai mult situaþia din Ucraina, or-
chestrând tensiunile separatiste din
sud-estul þãrii.

Mii de persoane au fost nevoite
sã îºi pãrãseascã locuinþele în su-
dul Californiei din cauza incendiilor
devastatoare care, de asemenea, au
dus la evacuarea parþialã a unei baze
militare ºi unei centrale nucleare,
transmite AFP. Aceste incendii, care
au determinat ºi închiderea unei im-
portante autostrãzi, s-au declanºat
neaºteptat de devreme în acest ano-
timp faþã de ceilalþi ani. Centrala
nuclearã San Onofre, aflatã la sud
de Los Angeles, a anunþat pe contul
sãu de Twitter evacuarea mai mul-
tor membri ai personalului „ca mã-
surã de precauþie”, dupã ce vegeta-
þia din vecinãtate a fost cuprinsã de

Incendii în California,
mii de persoane evacuate

flãcãri. În apropiere de San Diego,
autoritãþile au avertizat marþi searã
peste 20.000 de persoane sã îºi pã-
rãseascã locuinþele, dar acestea s-
au putut întoarce în scurt timp la
casele lor, pompierii reuºind sã stin-
gã incendiul. Miercuri s-au declan-
ºat însã mai multe incendii, printre
altele la baza militarã Camp Pendle-
ton, situatã între Los Angeles ºi San
Diego, unde au fost evacuate un
depozit de arme, câteva locuinþe
militare ºi o ºcoalã. În prezent, Ca-
lifornia ºi în special regiunea Los
Angeles se confruntã cu un val de
cãldurã care depãºeºte 38 de grade
Celsius.

Noi cadavre au fost aduse la su-
prafaþã în cursul nopþii de miercuri
spre joi din  mina de cãrbune din
Soma, provincia Manisa, în vestul
Turciei, unde a avut loc marþi o
explozie, bilanþul morþilor ajungând
la 282, a anunþat ieri ministrul Ener-
giei, Taner Yildiz, relateazã AFP. „La
ora (localã) 08.00, bilanþul este de
282 de morþi”, a declarat acesta,
subliniind cã numãrul ar putea creº-
te. Potrivit autoritãþilor, în subteran
se mai aflau ieri încã 90 de mineri,
dar ºansele lor de supravieþuire sunt
aproape nule. „Nu am mai scos
mineri în viaþã în ultimele 12 ore”,
a subliniat ministrul, adãugând cã
echipele de salvare nu au încã ac-
ces în douã galerii din minã, din
cauza incendiului declanºat la locul

Bilanþul catastrofei miniere
din Turcia a crescut la 282 de morþi

accidentului. Pe de altã parte, poli-
þia turcã a recurs, ieri, la gaze lacri-
mogene pentru a dispersa o mulþi-
me de aproximativ 20.000 de ma-
nifestanþi care denunþau, la Izmir
(vest), neglijenþa Guvernului islamo-
conservator în accidentul de minã.
Kani Beko, preºedintele Confedera-
þiei Sindicatelor Revoluþionare din
Turcia (DISK), unul dintre princi-
palele sindicate din þarã, a fost spi-
talizat în urma asaltului violent al
poliþiei, precizeazã agenþia. Câteva
mii de persoane s-au reunit ieri, îna-
inte de prânz, ºi la Istanbul ºi Anka-
ra, la chemarea sindicatelor.  Pre-
mierul Recep Tayyip Erdogan a
respins orice responsabilitate a Gu-
vernului sãu în aceastã catastrofã
industrialã.

Un eurodeputatul Jobbik,
investigat pentru spionarea
UE  în favoarea Rusiei

Biroul Procurorului-ºef al
Ungariei a anunþat cã a cerut
preºedintelui Parlamentului
European (PE) sã ridice imunita-
tea parlamentarã a eurodeputatu-
lui Jobbik Bela Kovacs, suspectat
cã spioneazã instituþii europene în
favoarea Rusiei, potrivit ziarului
„Magyar Nemzet”. Un purtãtor
de cuvânt al Biroului, Geza
Fazekas, a declarat pentru ziar,
citând surse anonime, cã Biroul
pentru Protecþia Constituþiei a
întocmit un dosar pe numele
deputatului european, acuzat de
faptul cã ar conspira împreunã cu
diplomaþi din Rusia, cãlãtorind la
Moscova lunar. Soþia sa are dublã
cetãþenie, ruso-austraicã, ºi ar fi
lucrat pentru KGB, potrivit
ziarului. Biroul Central al
Procurorului-ºef a demarat o
investigaþie cu privire la comite-
rea unor infracþiuni pasibile de o
pedeapsã cu închisoarea cuprinsã
între doi ºi opt ani, a precizat
Fazekas. El a adãugat cã acest
caz este „clasificat” ºi nu poate
dezvãlui informaþii suplimentare.

Revolte antichineze în Vietnam:
Un mort ºi 100 de rãniþi

Un chinez care muncea în
Vietnam a fost ucis în cursul unor
revolte declanºate de mobilizarea
de cãtre Beijing a unei platforme
petroliere în ape revendicate de
cãtre Hanoi, a anunþat poliþia
ieri, relateazã AFP. „Un angajat
chinez a murit, iar noi încercãm
sã-l identificãm”, a declarat
pentru AFP un poliþist vietnamez
sub protecþia anonimatului. Un
reprezentant diplomatic taiwanez
la Hanoi a evocat aproximativ
100 de rãniþi în aceste noi
violenþe, care au avut loc în
noaptea de miercuri spre joi, într-
o oþelãrie a grupului thaiwanez
Formosa, în provincia Ha Tinh,
în partea centralã a Vietnamului.
„În total, aproximativ 100 de
muncitori chinezi au fost rãniþi.
Participanþii la revoltã au plecat,
dar ne este fricã de faptul cã ar
putea sã revinã”, a spus acest
diplomat, Huang Chih-peng,
pentru AFP, precizând cã nici un
angajat taiwanez nu a fost rãnit.
Beijingul a acuzat ieri guvernul
vietnamez de „complicitate” cu
participanþii la revoltele antichi-
neze care au avut loc în ultimele
zile în Vietnam.

Germania: creºterea economicã
s-a dublat în primul trimestru

Economia germanã, prima
economie europeanã, a înregistrat
în primul trimestru al acestui an o
creºtere peste aºteptãri, de 0,8%
datoritã cererii interne ºi tempera-
turilor peste medie din timpul
iernii, a anunþat ieri Oficiul
federal de statisticã (Destatis),
transmite Reuters. Datele prelimi-
nare sunt peste estimãrile analiºti-
lor, care mizau pe un avans de
0,7% dupã ce în ultimele trei luni
ale anului trecut economia
germanã a înregistrat un avans de
0,4%. Destatis precizeazã cã este
vorba de cea mai mare creºtere
din ultimii doi ani.
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07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Legendele palatului-

Gyebaek
09:45 Legendele palatului-

Gyebaek
10:30 Biziday
11:20 Pe scurt despre orice
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 O datã’n viaþã
00:10 Teoria unei crime
01:45 Politicã ºi delicateþuri
02:35 O þarã mai bunã
03:00 Pe scurt despre orice
03:10 Sport
03:25 Telejurnal
04:15 Legendele palatului-

Gyebaek
05:25 Imnul României

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 Magic Summer-Dirijorul

Horia Andreescu-Violonista Mihaela
Martin

14:00 Naturã ºi sãnãtate
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Jurnal de front
16:00 Black Harbour
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Italia, Renaºtere ºi bestseller-uri
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Casa Buddenbrook
21:45 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Escroci de treabã
23:50 În umbra legii
00:40 Magic Summer-Dirijorul

Horia Andreescu-Violonista Mihaela
Martin

08:00 Pe platourile de filmare
08:30 Seducãtorul 2
10:30 Seduºi ºi abandonaþi
12:10 ªtrumpfii 2
13:55 Îþi prezint un prieten
15:35 Philo se întoarce
17:30 Vrem ºcoala înapoi
19:30 Filme ºi vedete
20:00 Argo
22:00 True Blood
23:00 O afacere regalã
01:15 Minunea dragostei
03:05 Silent Hill: Revelaþia 3D
04:35 Apel misterios
06:00 Avioane

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Supravieþuitorii (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
00:30 Mã omori cu zile
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Mã omori cu zile (R)
05:00 La Mãruþã (R)
06:00 Dora descoperã lumea

07:45 Rosa Diamante (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 Rosa Diamante (R)
17:30 Chemarea inimii
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Santa Diabla
20:30 What Life Took from Me
22:00 Forþa destinului
23:00 16 & Pregnant
00:00 Lara (R)
02:00 16 & Pregnant (R)
04:00 Lara (R)
04:00 Doamne de poveste (R)
06:00 Intrigi ºi seducþie (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 Memphis Beat - Lege ºi

rock and roll (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 Gol 3 - Finala
22:00 Serviciul Român de

Comedie
23:30 Expunere periculoasã
01:30 Dispãruþi
02:15 Cronicile misterelor
03:00 Expunere periculoasã (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 Contele de Monte Cristo
23:15 ªapte ani în Tibet
02:00 România danseazã (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
16:00 Pastila de râs
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 Trãsniþii 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 Testul final

22:30 Click!

23:30 Cireaºa de pe tort (R)

00:30 90210 (R)

01:30 Trãsniþii din Queens (R)

02:30 ªtirile Prima TV (R)

03:30 Testul final (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
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 Lovituri Mortale "Glory

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

stars
03:00 ªtiri Sport.ro
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07:00 O datã’n viaþã
10:00 Beneficiar România
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:00 Beatificarea episcopului

martir Anton Durcovici
13:20 Oameni care au schimbat

Lumea
13:30 Eurovision 2014
14:00 Telejurnal
14:35 37°C
15:25 Andonevralgicul de

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

Bucureºti – F.C.Clinceni
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Gala Umorului
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:10 Nu da înapoi
01:15 Pe urmele trecutului
03:05 Sport
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 – RCJ Farul Constanþa
12:00 Drumul succesului
12:30 5 x 5 minute de istorie
13:00 Popasuri folclorice
14:00 Top cultura
15:00 Gimnasticã artisticã
17:00 Mistere ºi conspiraþii
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Luminile oraºului
20:10 Apostolul
22:30 Citeºte româneºte!
23:10 Roata norocului
00:50 Palo Alto, CA
02:20 Rezistenþa prin culturã
03:10 Top cultura
04:00 Palo Alto, CA (R)
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

07:30 Rãzboiul cãsãtoriilor
08:55 Aventurile lui Henry:

Filmul
10:25 Batman: The Dark Knight

Returns, Part 1
11:40 Jimmy ºi Hope
12:05 Categoria grea
13:40 Avocaþii
15:15 George Harrison
16:50 Iubire ºi onoare
18:25 Avioane
20:00 Jimmy ºi Hope
20:25 Celeste ºi Jesse pentru

totdeauna
22:00 Fetele
22:30 Casa minciunilor
23:00 Zborul
01:15 Activitate paranormalã 4
02:40 Þinutul gheþurilor
04:25 Staþia numerelor
06:00 Dragoste ºi baschet

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Monkeybone
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Cartea junglei II
15:05 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Numere fatale
22:45 Hostel - Cãminul ororilor
00:45 Numere fatale (R)
02:45 Hostel - Cãminul ororilor

(R)
04:15 Apropo Tv (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ?

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

07:45 Rosa Diamante (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 Rosa Diamante (R)
17:30 Chemarea inimii
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Santa Diabla
20:30 What Life Took from Me
22:00 Forþa destinului
23:00 16 & Pregnant
00:00 Lara (R)
02:00 16 & Pregnant (R)
04:00 Lara (R)
04:00 Doamne de poveste (R)
06:00 Intrigi ºi seducþie (R)
06:45 Abisul pasiunii (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 Gol 3 - Finala (R)
19:00 The Whole Truth
20:00 Arma dreptãþii
22:00 CineTePrinde, prezentata

de Cristian Tudor Popescu
22:15 Numai Dumnezeu iartã
00:15 Dispãruþi
01:15 Cronicile misterelor
02:00 CineTePrinde, prezentata

de Cristian Tudor Popescu (R)
02:15 Numai Dumnezeu iartã (R)

09:00 Hercule

10:00 Contele de Monte Cristo

(R)

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 Oraºul pierdut

02:30 Observator (R)

03:15 Hercule (R)

04:15 Nikita (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 ªarpele fermecat

23:30 Aripile întunericului

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 Batman se întoarce

00:00 Smiley Face

02:00 ªtirile Prima TV (R)

03:00 Vrei sã fii milionar (R)

04:30 Smiley Face (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
19:00 Fotbal Finala FA Cup:

Arsenal - Hull City
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 Local Kombat Superstars:

Andrei Stoica
23:00 N-are mamã, n-are tatã!
00:00 "Faceþi jocurile" - World

Poker Tour
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TVR 1

DUMINICÃ - 18 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 SUPERMOTO
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 africanul
22:50 Pe scurt despre orice
23:00 Garantat 100%
00:00 O datã’n viaþã
00:55 O datã’n viaþã
01:50 O datã’n viaþã
02:40 Sport
02:55 Telejurnal
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
14:00 Gimnasticã artisticã
16:40 5 minute de istorie
16:45 Poate nu ºtiai
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Lumea azi
19:00 Academicienii
20:10 Restul e tãcere
22:30 Lumini ºi umbre
23:40 Ochii care nu se vãd
00:40 Teatru: Carmina

Burana
02:00 Restul e tãcere (R)
04:15 D'ale lu' Miticã
05:05 Naturã ºi sãnãtate
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

08:05 Drew Peterson:
Incoruptibil

09:35 S-a nãscut o stea
11:50 Celeste ºi Jesse pentru

totdeauna
13:25 Scooby-Doo! Sub

cupola circului!
14:45 George Harrison
16:35 Eu ºi Marley: Cãþeluºul
18:05 Loviturã cu efect
20:00 Alertã de grad zero
22:10 Capcana minþii
23:50 Urzeala tronurilor
00:55 True Blood
01:55 Bãiatu' tatii
03:50 Alertã de grad zero
06:00 Eu ºi Marley: Cãþeluºul

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Cartea junglei II (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:00 Lecþii pentru mama
16:00 Aventurile extraordinare

ale Adelei
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Turistul
22:30 Conjuraþia tãcerii
00:30 Apropo Tv (R)
01:30 Turistul (R)
03:00 Conjuraþia tãcerii (R)
04:30 Dupã 20 de ani (R)
05:30 La Mãruþã (R)

07:45 Rosa Diamante (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 Rosa Diamante (R)
17:30 Chemarea inimii
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Santa Diabla
20:30 What Life Took from Me
22:00 Foþa destinului
23:00 16 & Pregnant
00:00 Lara (R)
02:00 16 & Pregnant (R)
04:00 Lara (R)
04:00 Doamne de poveste

(R)
06:00 Intrigi ºi seducþie (R)
06:45 Abisul pasiunii (R)

09:15 Descoperã România (R)
09:45 Promotor
10:15 Acasã în bucãtãrie
11:15 Ruleta destinului (R)
12:15 Prietenii tãi (R)
13:15 The Whole Truth (R)
14:15 Lumea Pro Cinema
14:45 Zoom in 10
15:00 Drumul spre Bali
17:00 Ruleta destinului
18:00 Prietenii tãi
19:00 The Whole Truth
20:00 Vicky Cristina Barcelona
22:00 Dorothy Mills
00:15 Dispãruþi
01:15 Cronicile misterelor
02:00 Dorothy Mills (R)
03:30 Dispãruþi (R)
04:15 Cronicile misterelor (R)
05:00 Lumea Pro Cinema
05:30 Cine A.M.

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

00:30 Serviciul Roman de

Comedie: Happy Show (R)

02:00 Un om ºi trei fantome

03:15 Cântãreþul de jazz

06:00 Observator

08:30 Campionul

09:45 Pastila de râs (R)

10:30 Autobuzul lui Vârciu (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:45 WOWBiz (R)

15:00 ªarpele fermecat (R)

17:00 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 Vânãtorii de tigrii

00:30 Autobuzul lui Vârciu (R)

02:30 Vreau sã mã mãrit

03:30 D-Paparazzi (R)

04:30 Ochii din umbrã (R)

06:00 Pastila de râs (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 Imagini incredibile din

lume

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
12:00 Fotbal Finala FA Cup:

Arsenal - Hull City
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 Glory Super Fight Series:

Benjamin Adegbuyi - Daniel Sam
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 Local Kombat Superstars:

Ionuþ Atodiresei, Bogdan Stoica
23:00 N-are mamã, n-are tatã!
00:00 ªtiri Sport.ro

TVR 1

LUNI - 19 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 Legendele palatului-

Gyebaek
09:45 Legendele palatului-

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

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

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

Vodã
02:45 Vreau sã fiu sãnãtos
03:10 Sport
03:25 Telejurnal
04:15 Legendele palatului-

Gyebaek
04:50 Legendele palatului-

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

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
11:10 Italia, Renaºtere ºi

bestseller-uri
12:00 Lumea azi
12:30 Magazin UEFA Cham-

pions League 2013-2014. Ediþia
nr. 31

13:00 Concertele Festivalului
George Enescu

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

domnului de Beaumarchais
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Sub soarele diavolului
00:50 Concertele Festivalului

George Enescu

07:25 Stuart Little 2
08:45 Loviturã cu efect
10:35 Gol puºcã
12:05 În cãutarea lui Sugar Man
13:30 Toþi suntem diferiþi
15:05 Superman: Dezlãn?uit
16:25 Doctor Dolittle
17:50 Adio, regina mea
19:30 Pe platourile de filmare
20:00 Ziua Z: Apocalipsa 3D
22:00 Urzeala tronurilor
23:05 Ultima razie
00:55 Amanþii pasageri
02:25 Real Sex
03:20 Stãpânii strãzilor: Ucigaºul

de poliþiºti
04:55 Urzeala tronurilor
06:00 Toþi suntem diferiþi

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 România, te iubesc! (R)
11:00 Lecþii pentru mama (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Aventurile extraordinare

ale Adelei (R)
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Bibliotecarul 3:Dracula ºi

Pocalul blestemat
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York - Crimina-

liºtii
00:00 Las fierbinþi (R)
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Bibliotecarul 3:Dracula ºi

Pocalul blestemat (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:30 CSI: New York - Crimina-

liºtii (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 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 What Life Took from Me
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan.ro
23:00 Dincolo de povestiri
23:30 My super sweet 16
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Poveºtiri de noapte (R)
01:30 Cancan.ro (R)

07:00 Acasã în bucãtãrie
08:00 Ruleta destinului (R)
09:00 Memphis Beat - Lege ºi

rock and roll (R)
10:00 Aventurile lui Jackie Chan
10:30 Prietenii tãi (R)
11:30 La Mãruþã
14:15 Lumea Pro Cinema (R)
14:45 Zoom in 10
16:30 Ruleta destinului
17:30 Prietenii tãi
18:30 Memphis Beat - Lege ºi

rock and roll
19:30 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:00 Dispãruþi
01:00 Cronicile misterelor
03:15 Dispãruþi (R)
04:00 Cronicile misterelor (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 Hispania
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 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:30 Pastila de râs

16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Feriha
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Vreau sã mã mãrit
02:30 WOWBiz (R)
04:00 Te vreau lângã mine (R)

05:00 Teo Show (R)

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 (R)

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

15:00 Trãsniþii 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 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 Trãsniþii  din Queens (R)
02:30 ªtirile Prima TV (R)
03:30 Epic Show (R)

04:30 Jurnalul unui burlac (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
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 Super-

stars
01:30 Regii KO-ului
02:00 Wrestling SMACK
03:00 ªtiri Sport.ro
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Godzilla 3DGodzilla 3DGodzilla 3DGodzilla 3DGodzilla 3D

TVR 1

MARÞI - 20 mai

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
09:00 Legendele palatului-

Gyebaek
09:45 Legendele palatului-

Gyebaek
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 rãzboiului
17:30 Zeul rãzboiului
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 Mighty Celt
01:00 Interes general
01:30 Exclusiv în România
02:10 Nocturne
03:00 Zestrea românilor
03:25 Telejurnal
04:15 Legendele palatului-

Gyebaek
04:50 Legendele palatului-

Gyebaek

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 * Rãzboiul

domnului de Beaumarchais
13:00 Concertele Festivalului

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

mea
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Memorialul Durerii
20:10 Destine ca-n filme
21:05 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Escroci de treabã
23:50 În umbra legii
00:40 Concertele Festivalului

George Enescu
01:35 Poate nu ºtiai
01:50 Mistere ºi conspiraþii
02:40 Televiziunea, dragostea mea

07:35 Superman: Dezlãnþuit
08:50 Apartamentul lui Joe
10:10 Adio, regina mea
11:50 Philo se întoarce
13:45 Batman: The Dark Knight

Returns, Part 1
15:05 Îþi prezint un prieten
16:45 Jaf... la turnul mare
18:30 Hannah face legea
20:00 Taxi
21:40 Capcana
23:30 Detectivii din Louisiana
00:25 Detectivii din Louisiana
01:25 Un Crãciun cu Harold ºi

Kumar

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Liga deþinutilor
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Clubul guvernantelor
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 Liga deþinuþilor (R)
04:00 Promotor (R)
04:30 CSI: New York - Crimina-

liºtii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

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

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

08:00 Acasã în bucãtãrie
09:00 Aventurile lui Jackie Chan

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

rock and roll (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Prietenii tãi (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
19:55 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:15 Dispãruþi
01:15 Cronicile misterelor
03:30 Dispãruþi (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

11:40 Teleshopping

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Capcanã pentru pãrinþi

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Capcanã pentru pãrinþi

(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

16:30 Pastila de râs

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 Neam 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 Trãsniþii din NATO (R)

15:00 Trãsniþii din Queens

16:00 90210

17:00 Cireaºa de pe tort

18:00 ªtirile Prima TV

19:30 Râzi ºi câºtigi

20:00 Trãsniþii din NATO

20:30 Mondenii

22:30 Click!

23:30 Cireaºa de pe tort (R)

00:30 90210 (R)

01:30 Trãsniþii din Queens (R)

02:30 ªtirile Prima TV (R)

03:30 Mondenii (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
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
03:00 ªtiri Sport.ro

TVR 1

MIERCURI - 21 mai

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
09:00 Legendele palatului-

Gyebaek
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 La ºcoala stelelor
01:50 Garantat 100%
02:40 Europa mea
03:10 Sport
03:25 Telejurnal
04:15 Legendele palatului-

Gyebaek

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Pescar hoinar
08:00 Black Harbour
08:50 Poate nu ºtiai
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 D'ale lu' Miticã
11:10 Destine ca-n filme
12:05 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 Magazin UEFA Cham-

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

mea
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 De la Dinescu… citire!
21:10 D'ale lu' Miticã
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Escroci de treabã
23:50 În umbra legii
00:40 Concertele Festivalului

George Enescu
01:35 Poate nu ºtiai
01:50 Jurnal de front
02:40 Televiziunea, dragostea mea
03:35 De la Dinescu… citire!

07:20 Hannah face legea
08:50 Îþi prezint un prieten
10:30 Taxi
12:10 Scooby Doo! Masca

ªoimului albastru
13:30 Pe platourile de filmare
14:00 Argo
16:00 Dragoste ºi baschet
18:05 Sora mea
19:35 Jimmy ºi Hope
20:00 Alertã de grad zero
22:10 Fetele
22:40 Casa minciunilor
23:10 Urzeala tronurilor
00:15 Complicii
01:50 Alertã de grad zero
04:00 Mãsurând lumea
06:00 În cãutarea lui Bin Laden

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Clubul guvernantelor

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 B.D. la munte ºi la mare
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Destinul unui rãzboinic
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York -

Criminaliºtii
00:00 Destinul unui rãzboinic

(R)
01:30 ªtirile Pro Tv (R)
03:00 România, te iubesc! (R)
04:00 I Like IT (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 Cununa de lacrimi (R)
11:45 Santa Diabla (R)
13:00 What Life Took from Me

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

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 Memphis Beat - Lege ºi

rock and roll (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
19:55 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:15 Dispãruþi
01:15 Cronicile misterelor
03:30 Dispãruþi (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

11:40 Teleshopping

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 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 Hispania

03:15 Observator special (R)

03:45 Acces direct (R)

07:00 Poveste de familie

09:00 Campionul

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:30 Pastila de râs

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 Trãsniþii din NATO (R)

15:00 Trãsniþii din Queens

15:30 Trãsniþii din Queens

16:00 90210
17:00 Cireaºa de pe tort

18:00 ªtirile Prima TV

19:30 Râzi ºi câºtigi

20:00 Trãsniþii din NATO
20:30 Cronica cârcotaºilor

22:30 Click!

23:30 Cireaºa de pe tort (R)

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

02:00 Trãsniþii din Queens (R)

02:30 ªtirile Prima TV (R)

03:30 Cronica cârcotaºilor (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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CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMATTTTTOGRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFIC�
Filmele din perioada 9.05 - 15.05.2014

Ruleazã la orele:
12:00; 14:00; 18:00
Gen film: Horror,
Thriller
Cu: Vera Farmiga,
Patrick Wilson
Regizor: James

Wan

Sel f ie
Ruleazã la orele:
16:00; 20:00
Gen film: Comedie
Cu: Olimpia Melin-
te, Vlad Logigan,
Levent Sali, Flavia
Hojda, Crina Sem-
ciuc, Alexandru
Cãlin
Regizor: Cristina
Iacob

TRÃIND PRINTRE DEMONI

Ora: 18:00; 20:00

Gen film: Acþiune, Aven-
turi, SF, Thriller

Cu: Aaron Taylor-Joh-
nson, Elizabeth Olsen,
Bryan Cranston, Ken
Watanabe

Regizor: Gareth
Edwards

Vecini
de coºmar

Ora: 14:00; 16:00

Gen film: Comedie

Cu: Seth Rogen, Zac
Efron, Rose Byrne

Regizor: Nicholas Stoller

JOI - 22 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 Legendele palatului-

Gyebaek
09:45 Legendele palatului-

Gyebaek
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
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 Premiile Muzicale Radio

România ediþia a XII-a
01:55 Premiile Muzicale Radio

România ediþia a XII-a
03:15 Pe scurt despre orice
03:25 Telejurnal
04:15 Legendele palatului-

Gyebaek
04:50 Legendele palatului-

Gyebaek

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!
12:00 Citeºte româneºte!
12:30 Cap compas
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
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 Îmi sare þandãra
21:45 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Escroci de treabã
23:50 Primii europeni
00:40 Concertele Festivalului

George Enescu
01:35 Poate nu ºtiai
01:50 Deportaþii
02:40 Televiziunea, dragostea

mea

07:45 Argo
09:45 Dragoste ºi baschet
11:50 Sora mea
13:20 Vrem ºcoala înapoi
15:20 Poveste de Crãciun 2
16:50 Pãzea la minge!
18:25 Hai sã facem schimb!
20:00 Roman Polansky: Un

cineast incomod
21:30 Eco-anarhiºtii
23:25 True Blood
00:25 Luptând cu focul
02:00 Dupã dealuri
04:30 În cãutarea lui Sugar Man
06:00 Celeste ºi Jesse pentru

totdeauna

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 B.D. la munte ºi la mare

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Un milion de probleme
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 -

Criminaliºtii
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 -

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)
05:00 Poveºtiri adevãrate (R)
06:00 Intrigi ºi seducþie (R)
06:45 Abisul pasiunii (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 Memphis Beat - Lege ºi

rock and roll (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
19:55 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

09:30 Teleshopping

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:00 Teleshopping

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Suleyman Magnificul: Sub

domnia iubirii

22:15 WOWbiz

0:30 ªtirile Kanal D

01:45 Vreau sã mã mãrit

02:45 WOWbiz

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 Trãsniþii din NATO (R)

15:00 Trãsniþi din Queens

16:00 90210

17:00 Cireaºa de pe tort

18:00 ªtirile Prima TV

19:30 Râzi ºi câºtigi

20:00 Trãsniþii din NATO

20:30 Dragoste cu preaviz

22:30 Click!

23:30 Cireaºa de pe tort (R)

00:30 90210 (R)

01:30 Trãsniþii din Queens (R)

02:30 ªtirile Prima TV (R)

03:30 Dragoste cu preaviz (R)

05:30 Click! (R)

06:00 Frumoasa Ceci

06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 Ora exactã în sport
12:00 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 Wrestling WWE PPV

Battleground
1:00 ªtiri Sport.ro

GODZILLA - 3 D
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SC JIUL SA Craiova, Calea Bucu-

reºti nr. 1, jud. Dolj J16/19/1991, CUI
RO2308342 CONVOCATOR. În baza Ac-
tului constitutiv al SC JIUL SA ºi a pre-
vederilor Legii nr. 31/1990 republicatã,
Administratorul Unic al SC JIUL SA Cra-
iova, cu sediul în Craiova, Calea Bucu-
reºti nr. 1, jud. Dolj, având numãr de or-
dine în Registrul Comertului Dolj J16/
19/1991 ºi având Cod Unic de Înregis-
trare RO2308342, convoacã Adunarea
Generalã Extraordinarã a Acþionarilor
(AGAE) SC JIUL SA, la sediu societãþii,
în data de 16.06.2014, ora 11. Ordinea de
zi pentru AGAE este urmãtoarea: 1. Nu-
mirea Cenzorilor societãþii comerciale
pentru perioada 12.07.2014 – 12.07.2017.
2. Aprobarea cuantumului a 2 credite
bancare pentru investiþii ºi capital de
lucru, garantarea acestor credite cu bu-
nurile societãþii, precum ºi împuternici-
rea Administratorului Unic al SC JIUL
SA, Dl. Opriº Florin sã negocieze con-
tractele, condiþiile de creditare ºi sã facã
toate demersurile ºi formalitãtile nece-
sare, inclusiv în fata notarului, pentru
obþinerea ºi garantarea acestor credite
ºi semnarea documentelor necesare. 3.
Diverse. 4. Aprobarea mandatãrii Admi-
nistratorului Unic, Dl Opriº Florin de a
efectua toate formalitãþile necesare pri-
vind înregistrarea hotãrârii la ORC Dolj.
La AGAE a SC JIUL SA vor putea parti-
cipa ºi vor putea vota toþi acþionarii în-
registraþi în Registrul Acþionarilor la sfâr-
ºitul zilei de 13.06.2014 – data de referin-
þã. Participarea la AGAE se face în nume
propriu sau prin reprezentanþi manda-
taþi prin procurã specialã, în condiþiile
Legii nr. 31/1990 republicatã. Modelul se
poate procura de la sediul societãþii în-
cepand cu data de 06.06.2014. Procuri-
le speciale vor fi depuse la sediul socie-
tãþii în original pânã la data de 13.06.2014
iar la intrarea în sala pentru participarea
la ºedinþã, acþionarii ºi reprezentanþii lor
se vor legitima cu carte de identitate,
buletin de identitate sau cu paºaport. În
cazul neîntrunirii condiþiilor de valida-
re, AGAE a SC JIUL SA se convoacã
pentru data de 17.06.2014, la aceeaºi orã,
în acelaºi loc ºi cu aceeaºi ordine de zi,
data de referinþã ramânând aceeaºi.

S.C. STAR SA Craiova, vinde auto
Daewoo Espreso 1,5 cm3, an fabricaþie
1996. Ofertele se depun în scris la sediul
societãþii din str. România Muncitoare nr.
15. Relaþii la telefon: 0720/ 548.859.

In conformitate cu  HCLM 138/2013,
S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L. cu
sediul în Craiova, Calea Bucureºti nr. 51,
organizeazã negociere directã  în vede-
rea  închirierii pe o perioadã de trei ani a
terenului din Piaþa Big Craioviþa Nouã
care aparþine domeniului public al Muni-
cipiului Craiova,  dupa cum urmeazã: -
în data de 23.05.2014, ora 12:00 pentru în-
chirierea terenului din Piaþa Big Craiovi-
þa Nouã, având poziþia cadastralã nr. 16,
conform HCLM 16/2014; Documentaþia
de participare la negocierea directã se
achiziþioneazã de la S.C Pieþe ºi Târguri
Craiova SRL. Ofertele se depun la sediul
S.C Pieþe ºi Târguri Craiova SRL  pânã la
data de susþinere a negocierii directe (in-
clusiv), ora 10.00. Deschiderea ofertelor
va avea loc la sediul S.C Pieþe ºi Târguri
Craiova SRL în data mai sus mentiona-
tã, ora 12:00. Relaþii suplimentare la se-
diul S.C Pieþe ºi Târguri Craiova SRL sau
la telefon 0251/410696 .

PENITENCIARUL Pelendava, cu se-
diul în Craiova, ªoseaua Caracal, km 8,
tel. 0251.522.274, fax: 0251.524.554, orga-
nizeazã licitaþie publicã cu strigare, la se-
diul unitãþii, la data de 26.05.2014, ora
10.00, pentru atribuirea spaþiilor necesa-
re amplasãrii unui automat de bãuturi
calde nealcoolice ºi pentru bãuturi reci
nealcoolice ºi gustãri de tip snack. I. Con-
diþiile de participare la licitaþie sunt stabi-
lite prin documentaþia descriptivã care se
poate procura de la sediul penitenciaru-
lui, Comp. Achiziþii, începând cu data
publicãrii anunþului, între orele 8.00-15.00.
II. Preþul de pornire a licitaþiei este de: 9
Lei/loc/ zi. III. Cuantumul garanþiei de par-
ticipare la licitaþie este de 27 Lei/loc. IV.
Documentele de calificare se depun la
sediul Penitenciarului, termenul limitã de
primire a acestora: 23.05.2014, ora 15.30.
V. În caz de neadjudecare la prima licita-
þie, procedura se va reorganiza la data de
9.06.2014, ora 10.00, iar în caz de neadju-
decare ºi la aceastã procedurã, se va reor-
ganiza la data de 23.06.2014, ora 10.00.

Direcþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj organi-
zeazã concurs (examen) la sediul  insti-
tutiei din Craiova, str. Nicolae Titulescu
nr. 22, jud. Dolj,  în data de 8.07.2014,
ora 1000  proba scrisã, ºi în data de
10.07.2014, ora 1400, interviul, pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi vacan-
te: 2 posturi inspector specialitate gr.II
(profesor educaþie fizicã,kinetoterapeut),
4 posturi inspector specialitate gr. III (lo-
goped), 1 post administrator tr.I. Dosa-
rele 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 - camera 3. Informaþii supli-
mentare se pot obþine la sediul institu-
tiei - camera 3 sau la telefon 0251/407009.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare orice ma-
gazin, ajutor bucãtar,
îngri j i re bãtrâni sau
copii minori. Telefon:
0747/072.570; 0251/
552.089.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Îngrijesc persoanã vârst-
nicã, cu maximã seriozi-
tate, 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 domici l iu,
execut reparaþii cana-
pele, fotolii, colþare. Ca-
litate ºi seriozitate. Tele-
fon: 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.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere ul-
tracentral, ultralux, A.C. in-
ternet, toate dotãrile. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând apartament 2 ca-
mere, bloc PATRIA, etaj. III.
Telefon: 0761/387.316.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0 (sau
închiriez). Telefon: 0741/
784.417.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Tele-
fon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 came-
re, în fostã casã naþionali-
zatã, zonã centralã, gaze,
curte, cumpãrat de la pro-
prietar. Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Telefon:
0770/174.116.
Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland Cra-
iova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere zona 1 Mai cu îm-
bunãtãþiri. Telefon: 0758/
347.623.
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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.
Vâns casã comuna Vâr-
voru de Sus, 4 camere,
bucãtãrie, apã curentã.
Telefon: 0746/ 375.946.
Casã la roºu, proiect de-
osebit, posibil ºi sediu fir-
mã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de Craio-
va, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 camere,
teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte, 1000
Euro negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând casã Bucovãþ. Tele-
fon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã. Te-
lefon: 0769/969.604.
Vând casã 5 camere, în-
cãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Craiova. Tele-
fon: 0788/452.733. Rog
seriozitate.

Vând vilã Cãlimãneºti 12,
pretabil cabinet medical –
avocaturã. Accept douã
rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.
Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, liva-
dã, vie, în comuna Giurgi-
þa. Telefon: 0755/953.397.
Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
7000 mp teren, 2,5 Euro /
mp. Telefon: 0757/
650.778.
Vând teren intravilan în
comuna Leu 1174 mp
zonã comercialã, ieºiri
2x17 m, reþea apã, elec-
tricitate, cadastru, carte
funciarã. Telefon: 0724/
572.434; 0351/179.436.
Vând teren zonã centra-
lã, 260 metri pãtraþi. Preþ
210 euro/mp. Telefon:
0769/709.451.
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 intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scurtu
Gheorghe. Telefon: 0251/
457.204.

Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan, cu
cadastru, strada Unirii, nr.
29F (în spatele liceului).
Telefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând, închiriez teren,
zona CITROEN, MAZDA,
Calea Bucureºti, km 9,
ideal showroom parc
auto, benzinãrie, 1000 m,
deschidere 18 m, sau
2000 m - 36 m. Telefon:
0762/109.595.
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 lãþi-
me Centura de Nord, 15
E/mp. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimni-
cu de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor (între
vile). Telefon: 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 teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, 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
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate (50
mp), str. General Maghe-
ru, cu similar Brazdã sau
Corniþoiu. Telefon: 0251/
452.233.
Schimb 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 Audi A6, fabricat în
2006, full options, stare
perfectã, bleu-marin, pie-
le, xenon, limited edition,
9000 Euro. Accept orice
verificare.
Vând Tico la cheie 2000
lei. Telefon: 0761/
155.549.
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 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 DIVERSE
Vând familii de albine. Te-
lefon: 0741/034.955.
Vând pãlãrie fetru nr. 55
nouã- 50 lei, sapã ºi cas-
ma cu coadã 7 lei/buc,
saltea Dormeo 2/1m cu
husã 90 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat de sudurã,
autogen polizor, bormaºi-
nã, 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: 0722/
456.609.
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, nego-
ciabil. Telefon: 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 baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

Vând remorcã auto 240
kg nefolositã cu prelatã,
60 elemente calorifer
fontã, 5 baterii, 110 þigle
beton. Telefon: 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 Selena, Gloria, 30
lei bucata. Telefon: 0729/
977.036.
Vând plug pentru boi. Te-
lefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari,
inox veritabil - stazã per-
fectã. Telefon: 0720/
231.610.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã poli-
zor 250 x 20 x 25 mm,
polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri
155/13 cu jantã noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 bra-
þe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând þuicã 40 grade ºi vin
roºu. Telefon: 0745/
751.558.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate din
pãr natural. Telefon: 0251/
531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STUDIO
ºi BMB 232. Preþ nego-
ciabil. 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 fã-
cute dar nefinisate la ci-
mitirul Romaneºti, conve-
nabil. Telefon: 0729/
977.036.



18 / cuvântul libertãþii vineri, 16 mai 2014publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 16 mai 2014

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare  Agricolã

ªimnic, cu sediul în
Craiova, ªoseaua

Bãlceºti nr. 54, vinde
cireºe de mai, vinde lapte

integral la dozatoarele
din Piaþa Gãrii ºi Piaþa din

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã telemea
ºi smântânã la cele mai

mici preþuri. Relaþii la
telefon 0251/468.159;

sau 0765/233.013.

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 fe-
luri, fãrã ulei, cu doar cinci
minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Telefon:
0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit locuin-
þe la un preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigila-
tã, televizor color diagona-
lã 30 cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Albalux,
Telefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E 460,
500 Ron, Nokia 113, 80
Ron garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi bu-
telie, aparat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãturã
antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.

Vând covoare pluºate, mo-
chetã, haine din piele, maºi-
nã de cusut, galerii sculpta-
te, 9 ha pãdure - Gorj. Tele-
fon: 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.
Convenabil, canapea, fo-
tolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.

Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electre-
cord de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând canapea extensibi-
lã tapiþerie pluº, preþ 160
lei, stare bunã negociabil.
Telefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile pen-
tru opticã, diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg,  2 damigene 10-15 litri,
15 lei/buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
tierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
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.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2
camere, etaj 2, ultracen-
tral, pretabil firmã. Telefon:
0745/698.425.
ÎNCHIRIEZ apartament 2
camere, semidecoman-
dat, Valea Roºie. Telefon:
0740/522.562.

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.
MATRIMONIALE
Domn serios 52 ani cu ser-
viciu caut doamnã serioa-
sã pentru prietenie eventual
cãsãtorie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/895.691.

Pensionar, 65 ani, 1,60
înãlþime, caut pensiona-
rã cu suflet fãrã locuinþã
ºi copii, pentru a petre-
ce tot restul vieþii împreu-
nã ºi îngrijire gospodã-
rie la þarã. Telefon: 0784/
743.541.
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.

DIVERSE
Caut meseriaºi pentru a
fora un puþ. Telefon: 0748/
195.954.
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grãdi-
nã. Telefon: 0727/884.205.
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SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1

10:00, 14:10 – MOTO GP – Marele Premiu al Franþei: sesiuni de antrenamente / 19:30, 21:30

– FOTBAL – Liga I: Dinamo – Sãgeata Nãvodari, Astra – Poli Timiºoara.
DIGI SPORT 2

13:00 – TENIS (M) – Turneul de la Roma: ziua a 5-a / 19:30 – FOTBAL – Liga I: FC Braºov –
„U” Cluj / 22:00 – BASCHET (M) – Ligii Campionilor, final four: Barcelona – Real Madrid.

DIGI SPORT 3

19:00 – BASCHET (M) – Ligii Campionilor, final four: ÞSKA Moscova – Maccabi Tel Aviv /
22:00 – TENIS (M) – Turneul de la Roma: ziua a 5-a.

DOLCE SPORT

19:30 – FOTBAL – Liga I: Oþelul – Viitorul Constanþa.
DOLCE SPORT

13:00, 17:00 – TENIS (F) – Turneul de la Roma: ziua a 5-a.
EUROSPORT

14:00 – RALIURI – Campionatul European: etapa întâi / 15:30 – CICLISM – Turul Italiei: etapa
a 7-a / 20:00 – RALIURI – CE: etapa întâi / 21:15 – BOX – Versiunea WBO, Galã în Ungaria / 0:00

– CICLISM – Turul Californiei, în SUA: etapa a 6-a.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 38-A (ULTIMA)
Astãzi: Malaga – Levante (22:00).
Mâine: Real M. – Espanyol (17:00), Barcelona – Atl. Madrid (19:00), Valencia – Celta (23:00).
Duminicã: Sociedad – Villarreal (13:00), Rayo – Getafe, Almeria – Bilbao, Valladolid – Granada,

Osasuna – Betis (toate 19:00), Sevilla – Elche (22:00).
1. Atl. Madrid 89 11. Rayo 43
2. Barcelona 86 12. Espanyol 42
3. Real M. 84 13. Malaga 42
4. Bilbao 69 14. Elche 40
5. Sevilla 60 15. Almeria 39
6. Sociedad 59 16. Getafe 39
7. Villarreal 56 17. Granada 38
8. Celta 49 18. Osasuna 36
9. Levante 48 19. Valladolid 36
10. Valencia 46 20. Betis 25
Locurile 1-4 – grupe sau preliminarii Champions League, locurile 5-7 – Europa League,

locurile 18-20 retrogradeazã.

Simona Halep nu este
feritã de accidentari în
2014. Ritmul unui turneu
jucat, unul ratat s-a pãstrat
ºi de aceastã datã. Dupã fi-
nala pierdutã, duminicã, în
faþa Mariei ªarapova, la
Madrid, Halep nu a reuºit
sã continue la Roma.

Viitorul numãr 4 WTA,
de luni (în prezent pe 5, ea
o va depãºi pe bielorusa
Victoria Azarenka), a anun-
þat, miercuri seara, cã tre-
buie sã pãrãseasca turneul,
dupã ce a acuzat probleme
la muºchii abdominali.
Aceasta se calificase în
optimile de finalã, învin-
gând-o pe Madison Keys
din SUA, dupã o orã ºi 37 de minute de
joc, cu scorul 5-7, 6-0, 6-1. În optimi,
Halep ar fi trebuit sã o întâlneascã pe Carla
Suarez Navarro din Spania, locul 14 WTA.
Halep se pregãteºte acum de turneul de la

FC Sevilla a câºtigat, miercuri
seara, al treilea trofeu Europa
League din istorie, din tot atâtea
finale jucate, primele, în 2006 ºi
2007, sub titulatura de Cupa
UEFA, gruparea spaniolã trecând,
pe „Juventus Stadium” din Tori-
no, de portughezii de la Benfica
Lisabona, scor 4-2, dupã exe-
cutarea loviturilor de departaja-
re, 0-0 la finalul timpului regu-
lamentar ºi al prelungirilor.

În prima reprizã, cele douã
echipe nu au fãcut decât sã se
tatoneze, fãrã sã riºte prea mult.
E drept, Benfica a cerut, corect,
un penalty pentru un fault asu-
pra lui Gaitan, înainte de odihnã,
însã nivelul jocului a fost foarte
scãzut. Partea secundã a fost un
adevãrat calvar pentru Sevilla.
Concentratã pentru a da lovitura

Fostul CFR-ist Beto, eroul spaniolilor

Cartonaºe galbene: Fazio (11), A. Moreno (13), Coke (98) / Guilherme
(30), A. Almeida (100).

Arbitru: Felix Brych (Germania).

FC SEVILLA  0-0 (4-2 l.d.)  BENFICA
Stadion: Juventus – Torino, spectatori: 33.120.

Beto – Coke, Pareja, Fazio, A.
Moreno – Carrico, M’Bia – Reyes
(M. Marin 78, Gameiro 104), Rakitici,
Vitolo (Figueiras 110) – Bacca. An-
trenor: Unai Emery. Rezerve neutili-
zate: Javi Varas – F. Navarro, Iborra,
Trochowski.

Oblak – Pereira, Luisao, Garay,
Guilherme (Cardozo 99) – R. Amorim,
A. Gomes, Gaitan (Caveleiro 119) –
Sulejmani (A. Almeida 25), Lima, Ro-
drigo. Antrenor: Jorge Jesus. Rezer-
ve neutilizate: Artur – S. Vitoria,
Duricici, Jardel.

pe contraatac, echipa lui Unai
Emery s-a lãsat dominatã. Însã
în cel puþin douã rânduri, Lima
n-a gãsit drumul spre gol. Iar
când l-a gãsit, Fazio s-a opus din
apropierea liniei porþii (57)! În
rest, Benfica s-a mulþumit sã
domine steril, nici mãcar poziþi-
onal, iar scorul a rãmas 0-0 pânã
la finalul celor 90 de minute re-
gulamentare, în ciuda proteste-
lor lusitanilor, care au solicitat,
ºi pe bunã dreptate, un alt penal-
ty, pe motiv de henþ de aceastã
datã.

În prelungiri, tot Benfica a in-
sistat mai mult, însã Sevilla a fost
cea care era sã dea lovitura. Ra-
kitici l-a lansat pe Bacca, colum-
bianul, plecat de la centrul tere-
nului, ºi-a surclasat în vitezã doi
rivali, dar “exteriorul” sãu a tre-

cut la douã palme de vin-
clu. ªi s-a ajuns la lovi-
turile de departajare.

De patru ori ajunsese
Sevilla la loteria penalty-
urilor în cupele europe-
ne, iar trei partide fuse-
serã tranºate de echipa
spaniolã prin acest pro-
cedeu. De partea cealal-
tã, scorul era 2-2.

Dupã ce Lima ºi Bac-
ca au înscris la prima se-
rie, Cardozo ºi Rodrigo
au ratat pentru Benfica.
Sau, mai degrabã, fostul
portar al CFR-ului, Beto,
a apãrat, deºi fanii portu-

ghezi au insinuat cã goalkeepe-
rul a ieºit trei metri în faþa liniei
porþii, iar loviturile trebuiau re-
petate. În tabãra spaniolã, M’Bia,
Coke ºi Gameiro au transformat
fãrã probleme (ca ºi Luisao pen-
tru Benfica), iar Sevilla a câºti-
gat al treilea trofeu Europa Lea-
gue din istorie, cu care le-au ega-
lat pe Juventus, Inter ºi Liverpo-
ol în topul celor mai titrate echi-
pe din competiþie. Cât priveºte pe
Benfica, prezentã în ultimul act
al UEL ºi anul trecut, a pierdut a
opta finalã la rând, din 10. Un
“blestem” de care pare a nu mai
putea scãpa.

Rakitici: “Dedicãm victoria
ºi lui Rusescu”

Ivan Rakitici, cãpitanul celor de
la FC Sevilla, a vorbit dupã meci

ºi despre Raul Rusescu colegul sãu
din atacul ibericilor, împrumutat în
acest moment la Braga.

Pânã sã plece însã în Portuga-
lia, fostul atacant al Stelei a mar-
cat de 3 ori pentru spanioli în pre-
liminariile competiþiei.

“Este ºi meritul lui Rusescu! Am
început cu el acest sezon euro-
pean, ne-a ajutat sã ajungem în
grupe. A înscris cîteva goluri în
preliminarii, deci bineînþeles cã-i
dedicãm ºi lui aceastã victorie.
Sper sã se întoarcã la Sevilla. Am
o relaþie foarte bunã cu el. Vorbim
des, chiar ºi acum când se aflã în
Portugalia.El face oricum parte din
echipa noastrã ºi victoria aceasta
e ºi pentru el”, a spus internaþio-
nalul croat, pentru Dolce Sport.

Jorge Jesus: “Nu cea mai bunã
echipã a câºtigat
Europa League”

Antrenorul celor de la Benfica,
Jorge Jesus, a declarat la confe-
rinþa de presã de dupã meci cã îºi
felicitã jucãtorii, subliniind, totoda-
tã, cã în fotbal nu totdeauna câºti-
gã echipa cea mai bunã.

“A fost o finalã frumoasã, un
meci deschis. Sevilla a avut un în-
ceput bun de joc, dar pe parcurs
am devenit noi mai buni. Ne-am
arãtat calitãþile, am avut ocazii, dar
din nefericire nu le-am concreti-
zat. Nu cea mai bunã echipã a câº-
tigat Europa League. Îmi felicit ju-
cãtorii, nu am ce sã le reproºez.
Plecãm de la Torino cu capul sus”.

Deºi ajunsese în optimi,

Halep s-a retras de la Roma:
„Sper sã fiu sãnãtoasã la Roland Garros”

Chiar ºi aºa, jucãtoarea noastrã va deveni de luni noul numãr 4 mondial

Roland Garros (26 mai –
8 iunie).

Constãnþeanca a reve-
nit ieri în þarã ºi a decla-
rat: „Sunt foarte tristã cã
m-am retras, dar mi-a
fost imposibil sã mai joc
în acest turneu din cauza
durerilor abdominale. Am
amintiri foarte frumoase
de la Roma, de anul tre-
cut, când am jucat semi-
finale. Sper sã fiu sãnã-
toasã la Roland Garros.
Sunt fericitã cã am ajuns
pe 4. Nu ºtiu când ºi dacã
voi ajunge numarul 1, dar
voi munci sã fiu acolo”.

Aceasta i-a rãspuns în
glumã ºi lui Gheorghe

Hagi, care declarase cã „e îngrijorat” cã l-
ar putea depãºi în popularitate prin perfor-
manþele sale: „Hagi sã stea liniºtit, nu îl voi
egala niciodatã ca popularitate”, a spus,
amuzatã, Halep. 
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CSJ ŞTIINŢA  U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universita-
tea Craiova face selecţie la toa-
te grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 32 22 9 1 69-18 75
Astra 32 20 6 6 61-26 66
Petrolul 32 17 13 2 50-20 64
Dinamo 32 15 8 9 46-32 53
FC Vaslui 32 15 6 11 37-26 51
CFR Cluj 32 12 12 8 40-30 48
Pandurii 32 12 8 12 51-39 44
Botoşani 32 12 6 14 34-49 42
„U” Cluj 32 11 6 16 29-43 39
Gaz Metan 32 10 8 14 30-34 38
Ceahlăul 32 9 11 12 25-30 38
Chiajna 32 10 8 14 33-45 38
Viitorul 32 9 10 13 27-46 37
Oţelul 32 11 4 17 37-49 37
FC Braşov 32 9 9 14 31-39 36
ACS Poli 32 9 8 15 24-37 35
Săgeata 32 9 8 15 29-49 35
Corona 32 2 8 22 20-61 14

6

5

4

LIGA I
Etapa a XXXIII-a

Meciurile Pandurii – Corona şi CFR Cluj – Gaz Metan s-au jucat
aseară.

FC Braşov – „U” Cluj – astăzi, ora 19.30
Oţelul – Viitorul – astăzi, ora 19.30
Dinamo – Săgeata - astăzi, ora 19.30
Astra – ACS Timişoara – astăzi, ora 21.30
Ceahlăul - FC Vaslui – sâmbătă, ora 15
Concordia – FC Botoşani – sâmbătă, ora 18
Petrolul – Steaua – sâmbătă, ora 21.30

Pagină realizată de COSMIN STAICU

Antrenorul Universităţii Craiova,
Gabi Balint, a vorbit despre parti-
da din week-end de la Slatina, spu-
nând că victoria este necesară pen-
tru ca echipa sa să-şi confirme
pretenţiile de promovare. „Sperăm
să întrerupem seria de meciuri fără
vic torie, f iindc ă promovarea se
joacă şi avem şanse bune să ocu-
păm locul secund. Trebuie să câş-
tigăm la Slatina, ca să ne demon-
străm pretenţiile de promovare, un
egal este echivalent cu înfrânge-
rea. Îmi doresc victoria, dar nu mă
bazez că vom acelaşi noroc ca în
meciul precedent de la Slatina. Ol-
tul nu are ca obiectiv promovarea
şi probabil va testa şi jucători ti-
neri, dar nu trebuie să neglijate or-
goliile locale, fiind vorba de un ju-
deţ vecin. Au un antrenor care pre-
găteşte bine echipa din punct de
vedere defensiv, dar şi ca atitudi-
ne, ca pregătire fizică. Nu este fair-
play să afirmăm înaintea meciului
direct că ne dorim jucători de la
ei. Am mai spus-o însă şi după ul-
timul meci, Banc u are caliăţi să
ajungă un fotbalist bun şi trebuie
să fim atenţi la el” a spus antreno-
rul Craiovei. Pentru meciul de la

Victor  Piţurc ă s -a decis pe ce juc ători din străi-
nătate va miza în stagiul de pregătire din Elveţia,
programat la f inalul lui mai. Faţă de ultima partidă
disputată de tricolori,  cu Argentina, doar Gheor-
ghe Grozav lipseşte. Iată mai jos  lis ta jucătorilor
convocaţi: Cos tel Pantilimon (Manchester  City),
Cons tantin Nica (Atalanta), Srgian Luchin (Botev
Plovdiv), Vlad Chiric heş  (Tottenham), Răzvan Raţ
(Rayo Vallecano), Alexandru Bourc eanu (Trab-

Piţurcă şi-a ales stranierii pentru turneul din Elveţia
zonspor), Cos tel Lazăr (PAOK), Bănel Nicoliţă (FC
Nantes) , Gabriel Torje (Espanyol Barcelona), Ale-
xandru Maxim ( Stuttgart) , Ciprian Marica (Geta-
fe) şi Raul Rusescu (Sporting Braga). Lotul va fi
completat c u juc ătorii din Liga 1,  dar selec ţione-
rul aşteaptă terminarea campionatului pentru a îi
nominaliza pe ac eş tia.  Toţi fotbaliştii c onvocaţi
urmează să se prezinte la Mogoşoaia pe 24 mai,
pentru ca pe 29 mai să plece în Elveţia.

Două obiective pentru SCM Craiova la turneul pentru locurile 7-9

Echipa de handbal SCM Craio-
va începe sâmbătă turneul pentru
locurile 7-9 din Liga Naţională, în
care mai sunt implicate echipele
CSM Bucureşti şi Cetate Deva. De
altfel,  cele două s -au şi întâlnit
miercuri, echipa Primăriei capita-
lei impunându-se cu 32-20. For-
maţia antrenată de daneza Mette
Klit şi la care evoluează Tolnai,
Manea sau Vărzaru vine sâmbătă
la Craiova, pentru jocul programat

Pregătirea sezonului viitor şi intrarea în obiectiv
de la ora 18, în Sala Polivalentă.
Antrenorul Aurelian Roşca spune
că echipa sa va încerca să îndepli-
nească obiectivul stabilit la înce-
putul campionatului (locurile 1-7).
De asemenea, Roşca şi Sbora vor
să utilizeze şi jucătoarele care au
jucat mai puţin, pentru a le obser-
va în meciuri oficiale, scopul fiind
de a se încropi o echipă redutabilă
pentru sezonul viitor. „Vrem să ju-
căm bine, să facem spectacol şi

să câştigăm. Încercăm să îndepli-
nim obiectivul stabilit la startul cam-
pionatului, clasarea pe locurile 1-
7. Este foarte important pentru noi
să vedem la lucru şi jucătoarele
care au evoluat mai puţin, pentru
a ne face o părere în privinţa lor,
fiindcă ne dorim  să formăm o
echipă solidă pentru sezonul urmă-
tor, în care să ne propunem un
obiectiv mai îndrăzneţ” a spus unul
dintre antrenorii echipei, Aurelian
Roşca. El a fost însoţit la comnfe-
rinţa care a prefaţat intrarea în tur-
neul 7-9 de Roxana Han Gatzel.
Aceasta crede că meciurile răma-
se sunt un prilej de a face specta-
col, echipa nemaicontând pentru
un obiectiv de performanţă, dar în
acelaşi timp scăpând şi de grijile
retrogradării. „Ne bucurăm că nu
mai avem probleme cu retrogra-
darea, acum vrem să jucăm bine
contra unei echipe puternice, CSM
Bucureşti, în care s-a investit foar-
te mult. Au jucătoare foarte bune,
dar şi noi am demonstrat că le pu-
tem face faţă” a spus Han. Urmă-
torul joc al echipei din Bănie va fi
miercurea viitoare, în deplasare, cu
Cetate Deva.

Contra singurei echipe din play-off care nu are şanse de promovare,
sâmbătă, Universitatea nu-şi permite să piardă puncte

Slatina, Balint nu poate conta pe
Şerban, Vandelannoite şi Pleşan,
iar Curelea este incert.

Cât despre obţinerea licenţei şi
dreptul de promovare, Balint nu-şi
face probleme şi îi sfătuieşte şi pe
jucători să fie la fel de liniştiţi: „Bă-
ieţii m-au întrebat despre proble-
mele legate de dreptul de promo-
vare şi le-am spus să stea liniştiţi,
să-şi vadă de jocul lor şi să înde-
plineasc ă obiectivul,  fiindcă de
acte avem oameni care se ocupă
şi o fac foarte bine. Sunt sigur că
vom obţine licenţa, la FRF sau la
TAS. Şi chiar dacă nu vom reuşi
să promovăm, această echipă nu
va dispărea, fotbalul din Craiova
va fi în ascensiune, mai ales că se
va construi şi un stadion nou”.

Beldeanu:
„Va fi meci greu, fiindcă sunt
orgolii mari între olteni”

Adrian Ionescu (foto) este re-
făcut complet după accidentare şi
a jucat o repriză la Vâlcea, iar de
această dată va fi titular, în condi-
ţiile în care lipsesc şi Vandelannoi-
te şi Pleşan. „Nu mai am proble-

me, sunt pregătit să dau totul pe
teren. Întâlnim o echipă rănită, îi
respectăm, dar nu ne permitem să
mai pierdem puncte dacă vrem să
promovăm. Nu facem probleme
cu licenţa, treaba noastră e să pro-
movăm pe teren” a spus mijloca-
şul născut chiar la Slatina.

Aurică Beldeanu avertizează că
meciul de la Slatina nu va fi deloc
uşor, chiar dacă gazdele nu mai
sunt în cărţile promovăriii: „Orgo-
liile sunt mari între olteni şi vom
avea un meci greu. Slatina îşi va
vinde scump pielea, fiindcă nu a
câştigat niciun meci până acum.
Dar pentru noi este esenţială vic-
toria şi am încredere că băieţii şi
staff-ul tehnic vor aborda cum tre-
buie jocul”. Cel poreclit „Vulpea”
pe vremea Craiovei Maxima spu-
ne că el şi coechipierii săi nu au
blestemat Benfica să piardă toate
finalele în care va juca, după eli-
minarea din semifinalele Cupei
UEFA, în 1983. „Blestemul lor nu
vine de la noi. Mie mi-a părut rău
că nu au câştigat, fiindcă meritau.
Oricum, au demonstrat că sunt un
club mare, au disputat atâtea fina-
le, iar noi jucăm în Liga a II-a”.
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