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Stop şi de la capăt în Consiliul Local Coşoveni

Comuna Coşoveni este sin-
gura din Dolj care îi cheamă,
duminică, pe localnici să voteze atât pentru ale-
gerile europarlamentare, cât şi pentru formarea
unui nou Consiliu Local. Cel vechi nu şi-a mai
putut duce mandatul la final, fiind dizolvat printr-
o hotărâre a Tribunalului Dolj, de la mijlocul lu-
nii ianuarie a acestui an, după ce consilierii opo-
ziţiei nu s-au mai prezentat la nici o şedinţă de
plen. Motivele? Unele politice, la care se adaugă
şi ambiţiile personale ale foştilor primari şi can-
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didaţi la postul de primar care
şi-au propus să-l boicoteze cât

vor putea pe cel în funcţie, Nicu Coandă. Cul-
mea este că „marii absenţi” s-au pus din nou cap
de listă, dorindu-şi cu orice preţ să obţină iar man-
date de consilieri locali. Motivele? Cum spuneam,
politice şi doar atât, importante fiind acum func-
ţia de viceprimar şi majoritatea în consiliu. Cele
400 de milioane de lei vechi, care sunt cheltuite
cu organizarea scrutinului, sau proiectele bloca-
te din cauza lor nici nu mai contează...
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Moþiunea de cenzurã
a opoziþiei, cititã în plenul
Parlamentului

Cele douã Camere ale
Parlamentului au fost con-
vocate, ieri, în ºedinþã
comunã, pentru citirea
moþiunii de cenzurã intitula-
te „Opriþi Guvernul Ponta 3
- Guvernul corupþiei, dema-
gogiei ºi minciunii”, prima
împotriva Guvernului Ponta,
aceasta urmând sã fie dezbã-
tutã la începutul sãptãmânii
viitoare, dupã alegerile
europarlamentare din 25
mai. Moþiunea, iniþiatã de
PNL, cãruia i s-au alãturat
ºi celelalte partide din
opoziþie, a fost cititã de
deputatul Eugen Nicolãescu.
Preºedintele PNL, Crin
Antonescu, considerã cã
scopul moþiunii de cenzurã
va fi atins, însã recunoaºte
cã ºansele ca acest document
sã treacã sunt „ceva mai
reduse”. „Documentul, ca
orice moþiune de cenzurã,
este destinat, în primul rând,
unei dezbateri publice în
Parlament în legãturã cu
starea guvernãrii ºi scopul
lui, ca al oricãrei moþiuni de
cenzurã, este cãderea Guver-
nului. În ce priveºte primul
aspect, este un scop care va
fi atins, în ciuda tergiversã-
rilor ºi opoziþiei Guvernului
ºi a PSD, în ce priveºte
succesul moþiunii, în sensul
de cãdere a Guvernului,
ºansele sunt ceva mai redu-
se”, a spus Antonescu.

Preºedintele Senatului, Cãlin Popescu-
Tãriceanu, a declarat ieri, într-o conferinþã
de presã la Satu Mare, cã acceptã propu-
nerea preºedintelui PNL Satu Mare, Adrian
ªtef, de a se înscrie în organizaþia munici-
palã a acestei formaþiuni ºi de a redeveni
astfel liberal. „Am spus mereu cã sunt dis-
pus sã revin în PNL, demisia a fost un gest
extrem de protest, doresc un scor cât mai
bun PNL, accept invitaþia de a reveni în
PNL”, a spus Tãriceanu, completând cã
„ideea de a reveni în PNL este ideea la care
m-am gândit ºi mã frãmântã de multã vre-
me. Vã spun sincer cã nu stau pe gânduri
ºi accept”. În opinia acestuia însã, dupã eu-
roparlamentare ar fi nevoie de un congres
al PNL în care sã se discute despre reface-
rea USL. „O astfel de decizie ar fi foarte
bine sã se ia într-un congres ºi nu într-un
cerc restrâns de putere din jurul preºedin-
telui”, a declarat Tãriceanu. Potrivit acestuia,
în PNL existã o diferenþã de percepþie între con-
ducerea naþionalã ºi unele organizaþii locale.
„Observ în PNL cã existã o diferenþã de per-
cepþie ºi atitudine la nivelul organizaþiilor lo-
cale, la unele dintre ele, etajul superior politic
ºi marea masã a organizaþiilor, însemnând
simpli membri, consilieri locali, primari. Ma-
rea masã este extrem de favorabilã refacerii
USL-ului ºi continuãrii proiectului politic. Unii
lideri sigur cã sunt de naturã subiectivã, ºi
care par sã prevaleze în luarea deciziei. O
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Corpul de control al primului-mi-
nistru a sesizat organele de urmãrire
penalã competente în legãturã cu
comiterea de posibile fapte penale în
urma controalelor efectuate la nouã
autoritãþi ale administraþiei locale care
au beneficiat de fonduri de la buge-
tul de stat pentru implementarea pro-
gramului „Schi în România”. Potri-
vit unei note de informare pusã ieri
la dispoziþia mass-media de Biroul
de presã al Guvernului, verificãrile
Corpului de control al premierului au
vizat Autoritatea Naþionalã pentru
Turism (ANT) ºi autoritãþi ale admi-
nistraþiei publice locale care au be-
neficiat de finanþãri prin acest pro-
gram, respectiv Consiliul Judeþean

Guvernul a sesizat organele de urmãrire penalã
pentru nereguli privind programul „Schi în România”

Sesizarea premierului Victor Ponta privind
conflictul cu preºedintele Traian Bãsescu legat
de implicarea ºefului statului în campania elec-
toralã, în favoarea PMP, a fost respinsã miercuri
de Curtea Constituþionalã a României, potrivit
unor surse. Motivul ar fi acela cã nu existã con-
flict, iar Traian Bãsescu nu e competitor politic.
Comentând aceastã informaþie, ieri, la Timiºoa-
ra, premierul Victor Ponta a afirmat cã trebuie
reglementat legislativ ce au voie sã facã înalþii
funcþionari, deoarece în cazul preºedintelui Tra-
ian Bãsescu „bunul simþ nu funcþioneazã”. „Ceea

Ponta: Trebuie lege cu ce au voie sã facã înalþii funcþionari
ce am vãzut în primul comunicat al Curþii Con-
stituþionale a României este cã cei de la CCR nu
s-au pronunþat dacã are voie sau nu Traian Bã-
sescu sã facã campanie electoralã. Ei au spus
«nu e în competenþa noastrã, stabiliþi legislativ
sau suspendaþi-l ºi atunci vã putem spune». Or,
asta a fãcut Curtea Constituþionalã, deci nu s-a
pronunþat pe fondul problemei indicate de noi, ºi
anume cã preºedintele României nu are cum sã
facã campanie electoralã, aºa cum nu au cum sã
facã campanie electoralã judecãtorii, militarii,
ambasadorii, prefecþii ºi alte categorii speciale”,

a declarat Ponta. Întrebat dacã aceastã reglemen-
tare legislativã va însemna ºi iniþierea unei pro-
ceduri de suspendare a preºedintelui, premierul
a rãspuns: „Noi am crezut întotdeauna în bunul
simþ”, care nu funcþioneazã „în cazul domnului
preºedinte Traian Bãsescu”, iar „asta înseamnã
sã reglementãm în lege niºte lucruri care altfel
erau reglementate de bunul simþ. Noi am crezut
întotdeauna cã bunul simþ, în anumite situaþii, e
suficient. În cazul domnului preºedinte Traian
Bãsescu, bunul simþ nu funcþioneazã ºi atunci
trebuie sã îl trecem în lege”.

Maramureº, Consiliul Judeþean Cluj,
Consiliul Local al Municipiului Vul-
can, Consiliul Local al Municipiului
Petroºani, Consiliul Local al Oraºu-
lui Cavnic, Consiliul Local al Oraºu-
lui Borºa, Consiliul Local al Oraºului
Predeal, Consiliul Local al Oraºului
Borsec ºi Consiliul Local al Oraºului
Azuga. Din datele comunicate de
ANT Corpului de de control al pre-
mierului reiese cã „pentru  realizarea
programului «Schi în România», au-
toritãþile publice locale menþionate în
eºantion au utilizat, în perioada 2009
— 2013, suma de 143.471,000
RON de la bugetul de stat (92%) ºi
suma de 12.317.000 RON din bu-
getele locale (8%)”, în condiþiile în

care „criteriile de eligibilitate pentru
programele ºi proiectele obiectivelor
de investiþii în turism au fost apro-
bate prin H.G. nr.320/2011, publi-
catã în Monitorul
Oficial la data de
08.04.2011”. Toto-
datã, Corpul de con-
trol a reþinut cã „Mi-
nisterul Turismului,
respectiv Ministerul
Dezvoltãrii Regiona-
le ºi Turismului, în
calitate de autoritate
a administraþiei pu-
blice centrale care a
coordonat la nivel
naþional implementa-

rea programului (...), nu a elaborat
prevederi riguroase cu privire la
transferul fondurilor publice cãtre
autoritãþile publice locale”.

astfel de decizie ar trebuie sã se facã dupã o
largã consultare a bazei partidului, adicã nu
trebuie sã fie luatã decizia exclusiv de liderii
naþionali. Trebuie sã þinem cont de dorinþa
membrilor ºi acest lucru sper sã se întâmple
dupã alegerile din 25 mai”, a mai spus Tãricea-
nu. Acesta a demisionat, la 26 februarie 2014,
din Partidul Naþional Liberal, pe fondul poziþiei
exprimate de el împotriva ruperii USL ºi ieºirii
partidului de la guvernare. Ulterior, pe 10 mar-
tie, a fost ales preºedinte al Senatului, cu spriji-
nul noii majoritãþi constituite în jurul PSD.

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a de-
clarat ieri, pentru Agerpres, cã nu ºtie amã-
nunte despre reînscrierea lui Cãlin Popes-
cu-Tãriceanu în PNL, dar considerã cã este
posibil ca acesta „sã fi înþeles poziþia jenantã
în care se afla”. „Nu am informaþia confir-
matã. Este posibil. (...) Este posibil ca dom-
nul Tãriceanu sã fi înþeles poziþia jenantã în
care se afla, oricum este într-o poziþie je-
nantã”, a spus Antonescu. „Atunci când
ajung, când ai fost preºedintele unui mare
partid, atunci când ai fost prim-ministru,
când eºti preºedinte al Senatului ºi nu este
clar despre tine dacã eºti sau nu membru al
unui partid politic ºi al cãrui partid eºti, asta
este o dovadã cã ai ajuns într-o situaþie în
care ar trebui sã te retragi din politicã”, a
comentat liderul PNL, întrebat dacã Tãri-
ceanu este sau nu membru PNL în acest mo-
ment. Ulterior anunþului lui Tãriceanu, preºe-

dintele interimar al PNL Satu Mare, Virgil Enãtes-
cu, a precizat într-un comunicat cã, în calitatea
pe care o deþine, nu a invitat ºi nu acceptã primi-
rea acestuia în organizaþia liberalã. „La Satu Mare,
ca preºedinte interimar al Organizaþiei Judeþene
Satu Mare, nu am invitat ºi nu accept primirea lui
Cãlin Popescu-Tãriceanu în organizaþia noastrã.
Menþionez cã aici sunt probleme foarte mari din
cauza diversiunii”, a explicat Enãtescu în comu-
nicatul transmis ieri de PNL. Enãtescu mai spune
cã nu este de acord „cu pãstrarea ºi relansarea
USL la Satu Mare ºi de la Satu Mare”.
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Scenarii posibile
Deşi Francois Hollande menţiona într-un

recent articol publicat în „Le Monde” că
„electorii (...) vor desemna preşedintele CE”,
va conta, se spune, punctul de vedere al
Angelei Merkel, căreia i se recunoaşte sal-
varea eurozonei. În toamna trecută atrăgea
atenţia asupra inexistenţei unei legături au-
tomate între numărul de eurodeputaţi dobân-
dit de un câmp politic sau altul şi accederea
în funcţia de preşedinte al Comisiei Europe-
ne. Părere confirmată, la 18 mai a.c., şi de
preşedintele Consiliului European, Herman
Van Rompuy, „afacerea nu este făcută”,
insinuând astfel că soluţiile Juncker şi Schulz
ar putea să nu primească susţinerea majori-
tăţii calificate a şefilor de stat şi de guvern
din Consiliul European. Aceştia ar putea pro-
fita de absenţa unei victorii nete, în departa-
jarea socialiştilor de conservatori, desem-
nând un „outsider” care ar conveni tuturor.
Şi numele cel mai vehiculat pe culoarele Bru-
xellesului este cel al directorului FMI, Chris-
tine Lagarde. Dar o asemenea opţiune ar
putea pune în faţa deputaţilor europeni o pro-
blemă greu surmontabilă. Şi procesul ar re-
porni de la zero.

Familia politică
învingătoare
desemnează
preşedintele

Confruntarea, de acum încheiată, se duce,
la urnele de vot, între conservatorul Jean
Claude Juncker şi social-democratul Martin
Schulz, familiile lor politice fiind creditate
cu şanse reale de a se instala în fruntea ale-
gerilor. Atribuirea mecanică a preşedinţiei CE
liderului familiei politice sosite în frunte pre-
zintă riscul de a nu reuni majoritatea nece-
sară în Parlamentul European. Potrivit ulti-
melor estimări, dreapta ar putea obţine 29%
din mandate, dar în nici un caz majoritatea
de 376 eurodeputaţi. În marja de eroare se
află şi socialiştii, care ar adiţiona acelaşi pro-
cent din totalul mandatelor (vezi grafic) .
Chiar având susţinerea „centrului” ALDE,
maximum 8%, atât Jean Claude Juncker, cât
şi Martin Schulz, n-ar putea obţine majori-
tatea de 50%, imperativ necesară desemnă-
rii, fără a se apela la coaliţii. Anticipând aceas-
tă dificultate, familiile politice europene res-
pective încearcă să constituie coaliţii şi, dacă
această tentativă eşuează, atunci s-ar putea
avansa numele unei „soluţii de compromis”,
reprezentată de liberalul Guy Verhofstadt.

Componenţa PE potrivit anchetei de opinie în
săptămâna 22-25 mai a.c.

Grupuri Politice                                                                   Număr de deputaţi
Partidul Popular European (PPE)................................................................212
Socialiştii europeni şi democraţi ................................................................209
ALDE................................................................................................ ..........63
Stânga unitară europeană/ Stânga verde nordică.........................................52
Conservatori şi reformişti europeni............................................................43
Europa libertăţii democratice......................................................................39
Verzii/Alianţa liberă europeană...................................................................38
Neafiliaţi.......................................................................................... ...........95

(Sursa: www.electio2014.eu)

Forţele de dreapta ar putea sosi în faţă în 13 ţări (Germania, Austria, Belgia, Cipru,
Croaţia, Spania, Finlanda, Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Polonia şi Slovenia).
Stânga s-ar putea impune în 11 ţări (Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania,
Malta, Portugalia, România, Slovacia şi Suedia). În Danemarca, Franţa, Cehia şi Rega-
tul Unit ar putea sosi în faţă partide populiste, respectiv Partidul Poporului Danez (DF),
Frontul Naţional (FN), Ano 211 şi Partidul pentru Independenţa Regatului Unit.

Alegerile europarlamentare: Miza? Schimbarea „familiei
politice” a preşedintelui Comisiei Europene

MIRCEA CANŢĂR
Pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, ale-

gătorii pot decide prin votul lor viitorul preşedinte
al Comisiei Europene, care „va veni” din partea „fa-
miliei politice” câştigătoare a alegerilor europene.
Această perspectivă, prevăzută prin Tratatul de la Li-
sabona, a fost readusă în atenţie printr-un comunicat
din 7 aprilie a.c., de fapt o declaraţie comună a gru-
purilor de dreapta (PPE), social-democrat (PES) şi
liberal (ALDE) din PE, menită a atrage atenţia Con-
siliului Europei în privinţa desemnării numelui can-
didatului pentru preşedinţia Comisiei Europene. Ar-
ticolul 17 al Tratatului de la Lisabona prevede că pre-
şedintele Comisiei Europene trebuie desemnat de
Consiliul European, ţinându-se cont de rezultatul ale-
gerilor pentru Parlamentul European. Fiindcă even-
tualul preşedinte trebuie să primească aprobarea din

partea unei majorităţi parlamentare. Considerată
puţin vagă, formularea lasă loc interpretărilor, însă
în timpul campaniei electorale cele cinci principale
partide (familii) politice (stânga radicală, socialiş-
tii, verzii, liberalii şi conservatorii) au convenit asu-
pra interpretării corecte a textului. Încât candidatul
socialist Martin Schulz, la marea dezbatere din 15 mai
a.c., a şi afirmat: „Viitorul preşedinte al CE este în
această sală”. Împreună cu ceilalţi patru contracan-
didaţi au pus în gardă statele membre în privinţa unei
tentative de a întreprinde altceva. Mai exact, semna-
lul unui raport de forţă între deputaţi şi şefii de state,
care vor decide numele viitorului preşedinte al CE, a
fost dat. De acum dezbaterile s-au încheiat, de altfel
alegerile au şi început ieri, în Olanda şi Marea Bri-
tanie, şi aşteptate sunt rezultatele.

Bătălia pentru Bruxelles se anunţă aşadar
dificilă şi în Consiliul European, dar şi în
hemiciclu, din cauza forţelor eurosceptice.
Şi atunci alianţa PPE-PES (după modelul
german) ar fi singura în măsură de a face
faţă. O alianţă la care ar putea adera şi libe-
ralii, devenind „marea alianţă”.

Manuel Valls: „Europa
de dreapta a eşuat”
În Barcelona natală, premierul francez

Manuel Valls a apărat în catalană, franceză
şi spaniolă o „Europă de stânga”, singura
capabilă să relanseze proiectul european.
„Europa de dreapta a eşuat”, a spus premie-
rul francez, avându-i alături pe candidatul
stângii la preşedinţia CE, Martin Schulz, fos-
tul premier spaniol Felipe Gonzales, şi can-
didaţii socialişti spanioli la aceste alegeri.
Mitingul a fost organizat de Partidul Socia-
list Catalan. „Dacă voi vreţi o politică de
dreapta, priviţi ce face Comisia Europea-
nă”, a spus Manuel Valls într-o atmo-
sferă electrizantă. „(...) Eu ştiu astăzi
că scepticismul în Spania şi în Fran-
ţa a devenit o ameninţare de luat
în seamă”. Un sondaj
publicat la 18 mai a.c.
de cotidianul de cen-
tru-stânga „El Pais”
anticipează o parti-
cipare de 40-43%,
prevăzându-se ast-
fel un absenteism
ridic at.  Potr ivit
unui alt sondaj,
publicat luni de cotidianul „El Mundo”, Par-
tidul Popular (conservator) condus de pre-
mierul Mariano Rajoy, aflat la putere, ar ob-
ţine 21-22 de mandate, faţă de 24 în 2009.
Socialiştii (PSOE), altă mare formaţiune par-
lamentară spaniolă, ar putea veni cu 15-16
mandate, faţă de 23 în legislatura care se
încheie.

Italia: Mateo Renzi se
luptă cu Beppe Grillo
În Italia, unde publicarea sondajelor este

interzisă în ultimele zece zile de campanie elec-
torală, acestea circulă pe ascuns. Partidul
Democrat (PD, centru-stânga), al premieru-
lui Mateo Renzi, conduce la o diferenţă de 4-
5 procente, devansând Mişc area 5 Stele
(M5S), după ce diferenţa a fost de 10 pro-
cente în urmă cu două săptămâni. „Dacă noi
câştigăm, duminică tot sistemul cade”, cla-
mează Grillo. Dar Mateo Renzi, principalul

animator al campaniei, a ieşit personal la atac,
dorind să facă din acest scrutin legitimarea
sa democratică în Italia şi pe scena europea-
nă. Şi-a mobilizat toate forţele în vederea unei
victorii, dar şi a unui scor superior celui înre-
gistrat de partidul său la alegerile parlamenta-
re din 2013. Liga Nordului (extrema dreaptă)
se apropie de 5% din opţiuni.

Euroscepticii
avansează în sondaje
Potrivit ultimelor sondaje publicate de ob-

servatorul european Poll Watch 2014, vizi-
bilitatea partidelor populiste se consolidea-
ză, exceptând Vlaams Beland (Belgia) şi Ataka
(Bulgaria). Se pot distinge trei categorii de
asemenea partide: extrema dreaptă tradi-

ţională (FPO, Austria), extrema dreaptă
modernă (Frontul Naţional – Franţa şi
Vlaams Be land – Be lgia)  ş i dreapta
populistă radicalizată şi xenofobă (UKIP
– Anglia şi dreapta scandinavă). O largă
majoritate dintre ele sunt conservatoare, eu-
rosceptice şi antiimigraţioniste. În Ungaria,
ţară condusă de un partid populist – Fidesz-
ul lui Viktor Orban –, Jobbik, partid de ex-
tremă dreapta, se plasează pe locul doi, cu
20,4% din intenţiile de vot.

Europa există
Aces te alegeri europarlamentare au fost

deturnate de la sensul lor  şi nu numai la noi
în România. De ce, nu ni se spune.  S-a
făcut totul pentru a se uita că Europa este
o construcţie unic ă, o construcţie juridică,
economică, politic ă, fără asemuire în isto-
ria lumii. Pentru prima dată, naţiuni suve-
rane, constituite într-o alianţă, construiesc
împreună Europa. Astăzi,  cuvântul lui Jose
Manuel Barroso nu depăşeşte pereţii birou-
lui său, în timp c e destinul Europei se joa-
că. Dominată de dreapta,  destul de vinova-
tă de deriva actuală, este nevoie de o schim-
bare de direcţie, după multă vreme. Con-
fuzia e generală, întreţinută voluntar de de-
magogi. UE apare c a o organizaţie abstrac-
tă c ând, de fapt, dincolo de dezbaterea pe
economie, fiindcă nu este doar un ansam-
blu economic, avem o construcţie cultura-
lă, umană, politic ă. Construcţia acestui an-
samblu, evident imperfect, nu poate fi aban-
donată. Abandonând Europa, ne abandonăm
pe noi înş ine.
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Dupã un an de judecatã, ma-
gistraþii Curþii de Apel Craiova
au pronunþat, miercuri, 21 mai
a.c., sentinþa în cazul colegului
de la Parchetul de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova – procuror
Dragoº Cristian Cerãceanu (în
prezent suspendat din funcþie).
Acesta a fost trimis în judecatã
de procurorii Direcþiei Naþiona-
le Anticorupþie – Serviciul Teri-
torial Craiova pentru cã ar fi
cerut favoruri sexuale unei ti-
nere de 23 de ani cercetate de
un coleg de-al sãu, dezvãluin-
du-i în schimb cã are telefonul
ascultat. Instanþa l-a gãsit vino-
vat pe Cerãceanu de fapte de
corupþie ºi l-a condamnat la o
pedeapsã de 2 ani închisoare cu
suspendare pe durata unui ter-
men de încercare de 4 ani.

În aceastã perioadã, bãrbatul
trebuie sã respecte o serie de
obligaþii impuse de instanþã:
„Obligã inculpatul, pe durata ter-
menului de încercare, sã se su-
punã urmãtoarelor mãsuri de
supraveghere: sã se prezinte la
datele fixate, la Serviciul de Pro-
baþiune de pe lângã Tribunalul
Dolj, sã anunþe, în prealabil, ori-

Închisoare cu suspendare pentru procurorul care a cerutÎnchisoare cu suspendare pentru procurorul care a cerutÎnchisoare cu suspendare pentru procurorul care a cerutÎnchisoare cu suspendare pentru procurorul care a cerutÎnchisoare cu suspendare pentru procurorul care a cerut
favoruri sexuale unei tinere cercetate de un colegfavoruri sexuale unei tinere cercetate de un colegfavoruri sexuale unei tinere cercetate de un colegfavoruri sexuale unei tinere cercetate de un colegfavoruri sexuale unei tinere cercetate de un coleg

Procurorul Dragoº Cristian Cerãceanu, de la Par-
chetul de pe lângã Judecãtoria Craiova, a fost con-
damnat, miercuri, de magistraþii Curþii de Apel
Craiova, la 2 ani de închisoare cu suspendare pe du-
rata unui termen de încercare de 4 ani, pentru in-
fracþiuni de corupþie ºi plata sumei de 5.500 de lei
cheltuieli judiciare. Mai exact, pentru cã a cerut
favoruri sexuale unei tinere cercetate de un coleg
de-al sãu. Sentinþa nu este definitivã, putând fi ata-
catã cu apel la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

ce schimbare de domiciliu, re-
ºedinþã ºi orice deplasare ce de-
pãºeºte opt zile precum ºi întoar-
cerea, sã comunice ºi sã justifi-
ce schimbarea locului de mun-
cã, sã comunice informaþii de na-
turã a putea fi controlate mijloa-
cele sale de subzistenþã”, se ara-
tã în încheierea de ºedinþã a Cur-
þii de Apel Craiova. În plus, in-
culpatul a fost obligat ºi la plata
sumei de 5.500 lei cheltuieli ju-
diciare cãtre stat. Sentinþa nu
este definitivã, putând fi atacatã
cu apel, la Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie atât de inculpat cât
ºi de procurorii DNA.

Reamintim cã, pe 31 mai 2013,
procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Servi-
ciul Teritorial Craiova au dispus
trimiterea în judecatã a procuro-
rului Dragoº Cristian Cerãceanu,
de la Parchetul de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova, în sarcina
cãruia s-a reþinut infracþiunea de
folosire, în orice mod, direct sau
indirect, de informaþii ce nu sunt
destinate publicitãþii ori permite-
rea accesului unor persoane
neautorizate la aceste informaþii,
în formã continuatã. În rechizi-

toriul prin care s-a dispus trimi-
terea în judecatã a acestuia s-a
reþinut urmãtoarea stare de fapt:
„În zilele de 29 ºi 30 ianuarie
2013, în calitate de procuror în
cadrul Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, inculpatul
Cerãceanu Dragoº Cristian, în
mod repetat, a folosit în mod di-
rect, informaþii ce nu sunt desti-
nate publicitãþii, deþinute de
Parchetul de pe lângã Judecã-
toria Craiova într-un dosar pe-
nal aflat în instrumentarea altui
procuror, informaþii despre care
a avut cunoºtinþã în mod legal,

în cadrul activitãþii de serviciu,
încunoºtinþând persoana învinui-
tã în acel dosar cã îi sunt inter-
ceptate convorbirile telefonice ºi
cã se va dispune faþã de ea mã-
sura reþinerii pentru o perioadã
de 24 de ore. Inculpatul a trans-
mis respectivele informaþii ace-
lei persoane în scopul obþinerii
de avantaje nepatrimoniale”, au
comunicat reprezentanþii DNA
Craiova la momentul respectiv.

Mai exact, procurorul a ce-
rut favoruri sexuale unei tine-
re, Cosmina Sascãu, de 23 de
ani, din comuna Sfinþeºti, ju-

deþul  Teleorman,  cercetatã
alãturi de Dorina Afrem, de
45 de ani, din Craiova, pen-
tru comiterea infracþiunilor de
fals în înscrisuri sub semnã-
turã  pr ivatã  º i  deval idare ,
respectiv instigare la comite-
rea celor  douã infracþ iuni .
Cele douã, ambele angajate
ale casei de amanet Mega Aur
SRL Craiova, au sustras din
casierie, în a doua jumãtate a
a n u l u i  2 0 1 2 ,  s u m a  d e
372.994 lei, iar ca sã acope-
re „gaura” au întocmit con-
tracte false de amanet.

Un tânãr de 25 de ani, din
oraºul Balº, a fost accidentat,
miercuri, în timp ce traversa
strada neregulamentar, ajungând
la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova. Evenimentul

Pieton accidentat în timp ce traversa
neregulamentar strada

s-a petrecut pe bulevardul „Da-
cia” din Craiova, în apropierea
intersecþiei cu strada „1 De-
cembrie 1918”. Din cercetãrile
poliþiºtilor Biroului Rutier Cra-
iova s-a stabilit cã Anton Gri-

gorie, de 46 de ani, din
Craiova, în timp ce con-
ducea un autoturism Vol-
kswagen pe bulevardul
„Dacia” cãtre strada „1
Decembrie 1918”, la un
moment dat l-a acciden-
tat pe Manuel Zoican, de
25 de ani, din oraºul
Balº, judeþul Olt, care s-
a angajat în traversarea
strãzii prin loc neper-
mis, în fugã ºi fãrã sã
se asigure. „Victima a
suferit leziuni uºoare, fi-
ind transportatã la spi-
tal pentru îngrijiri medi-
cale, iar poliþiºtii Birou-
lui Rutier ajunºi la faþa
locului au întocmit în

cauzã dosar penal pentru comi-
terea infracþiunii de vãtãmare
corporalã din culpã”, ne-a de-
clarat agent principal Amelia
Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

În cursul zilei de miercuri, poli-
þiºtii Biroului Rutier Craiova au or-
ganizat o nouã acþiune pentru ve-
rificarea stãrii tehnice a autovehi-
culelor care circulã pe drumurile
publice, în scopul prevenirii acci-
dentelor rutiere generate de nere-
medierea defecþiunilor tehnice. În
urma controalelor efectuate în tra-
fic, oamenii legii au constatat 90
de abateri de naturã contravenþio-
nalã, pentru sancþionarea cãrora au

Razie în trafic pentru depistarea
maºinilor cu defecþiuni tehnice

aplicat amenzi în valoare de aproa-
pe 12.000 lei. Dintre acestea, 24
au fost aplicate unor persoane de-
pistate în timp ce conduceau au-
tovehicule ce prezentau defecþiuni
tehnice, restul fiind alte încãlcãri
ale prevederilor OUG 195/2002
vizând circulaþia pe drumurile pu-
blice. În plus, în cadrul raziei, po-
liþiºtii au reþinut trei permise de
conducere ºi au retras un certifi-
cat de înmatriculare.
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ÎMPREUNÃÎMPREUNÃÎMPREUNÃÎMPREUNÃÎMPREUNÃ

SUNTSUNTSUNTSUNTSUNTEMEMEMEMEM

CEI MAI BUNI!CEI MAI BUNI!CEI MAI BUNI!CEI MAI BUNI!CEI MAI BUNI!

Vizita lui Victor Ponta în Craiova a fost un
test pe care noi, oltenii, l-am trecut cu brio.
Sâmbãtã, 3 mai 2014, am demonstrat cã, dacã
lucrãm ca o echipã unitã, care îºi ia în serios
treaba, putem sã fim cei mai puternici.

Am arãtat cã „nu e de glumit cu oltenii”.

Dacã în zilele de campanie care au mai
rãmas vom munci la fel, vom reuºi sã ne
atingem obiectivul propus, ºi anume sã fim
pe primul loc la nivel naþional.

Am arãtat în aceºti ani, de când suntem
la guvernare, cã putem mai mult, cã avem
soluþii, cã ne dorim ca România sã mear-
gã înainte. Ne dorim ca românii sã treacã
peste nenorocirea în care ne-au aruncat

cei de dreapta, care acum se ascund sub
numele unor partide noi, sau care sunt în

continuare la PDL, loviþi de amnezie.

Am reparat rãul fãcut de ei ºi avem o strate-
gie de  dezvoltare a României pentru urmãtorii

ani, iar judeþul Dolj face parte din acest plan.

Guvernul Ponta a alocat sumele de bani necesare
pentru finalizarea drumului expres Calafat – Craiova,
autostrada Craiova – Piteºti se aflã în proceduri pen-
tru a intra la licitaþie, iar premierul Victor Ponta ne-a
mai dat, la Sala Polivalentã, o veste bunã: la Craiova
se va construi un spital regional. În aceeaºi zi, vice-
premierul Liviu Dragnea ne-a asigurat încã o datã cã
în Bãnie vom construi un stadion nou, unde fotbalul
sã poatã renaºte.

Avem deci motive întemeiate sã mergem la vot pe
25 mai 2014 ºi sã votãm Alianþa PSD-UNPR-PC.

Împreunã putem sã schimbãm judeþul Dolj într-un
judeþ european.

Împreunã suntem cei mai buni!

Claudiu MANDA
Preºedinte PSD Dolj
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Peste 2.600 de persoane din Coºoveni
sunt chemate, în aceastã duminicã, la urne
pentru a vota candidaþii la europarlamenta-
re, dar ºi pentru a alege un nou Consiliu
Local. Dupã o lunã de campanie furibun-
dã, spiritele sunt deja încinse la maximum
ºi toatã lumea aºteaptã deznodãmântul care
va fi cunoscut peste douã zile. ªi asta pen-

tru cã, la Coºoveni, alegerile chiar au o mizã
mare, oamenii din localitate fiind deciºi sã
tranºeze odatã lucrurile dupã aproape doi
ani de scandal ºi conflicte care s-au petre-
cut între consilieri ºi actualul primar.

O rãfuialã care îi costã pe localnici
O rãfuialã politicã a fostului primar ºi a

altor candidaþi la Primãria Coºoveni cu pri-
marul în funcþie a adus lucrurile pânã
aici. Ilie Dumitru, fostul primar care are
la activ un mandat obþinut la limita a
doar douã voturi, nu s-a putut obiºnui
cu faptul cã a pierdut alegerile în faþa
conservatorului Nicu Coandã ºi a fãcut
tot posibilul sã-i punã beþe în roate. Din
funcþia de consilier local, Ilie Dumitru

Chemaþi la vot, de dragulChemaþi la vot, de dragulChemaþi la vot, de dragulChemaþi la vot, de dragulChemaþi la vot, de dragul
unei majoritãþi politiceunei majoritãþi politiceunei majoritãþi politiceunei majoritãþi politiceunei majoritãþi politice

Stop ºi de la capãt în Consiliul Local Coºoveni

Comuna Coºoveni este singura din Dolj care îi
cheamã, duminicã, pe localnici sã voteze atât pen-
tru alegerile europarlamentare, cât ºi pentru for-
marea unui nou Consiliul Local. Cel vechi nu ºi-a
mai putut duce mandatul la final, fiind dizolvat
printr-o hotãrâre a Tribunalului Dolj, de la mijlo-
cul lunii ianuarie a acestui an, dupã ce consilierii
opoziþiei nu s-au mai prezentat la nici o ºedinþã de
plen. Motivele? Unele politice, la care se adaugã
ºi ambiþiile personale ale foºtilor primari ºi candi-
daþi la postul de primar care ºi-au propus sã-l boi-
coteze cât vor putea pe actualul edil, Nicu Coan-
dã. Culmea este cã „marii absenþi” s-au pus din
nou cap de listã, dorindu-ºi cu orice preþ sã obþinã
iar mandate de consilieri locali. Motivele? Cum
spuneam, politice ºi doar atât, importante fiind
acum funcþia de viceprimar ºi majoritatea în con-
siliu. Cele 400 de milioane de lei vechi, care sunt
cheltuite cu organizarea scrutinului, sau proiecte-
le blocate din cauza lor nici nu mai conteazã...

a atras de partea lui doi consilieri so-
cial-democraþi care, mai târziu, pe acest
motiv, au ºi fost excluºi din partid, pier-
zându-ºi mandatele. Culmea este cã unul
dintre cei doi ex-pesediºti era Dorel Ba-
dea, liderul social-democraþilor din Co-
ºoveni ºi cel care se bãtuse pe viaþã ºi pe
moarte, într-o altã campanie, cu Dumi-

tru pentru funcþia de primar.

La ce este bun un consiliu local?
Coalizaþi în jurul lui Ilie Dumitru, con-

silierii au pândit un moment prielnic sã de-
clanºeze scandalul care mocnise pânã
atunci. Iar acesta nu a întârziat sã aparã.
Consiliul Local Coºoveni fiind de la bun
început unul zbuciumat, liberalul Angel Ia-
cov a ales sã-ºi dea demisia, lãsând în urmã
o bombã care s-a dovedit mai târziu letalã
pentru consiliu. Dumitru ºi ai lui au cerut
sã numeascã ei un viceprimar nou (con-
form spuselor actualului primar, era pre-
gãtit Florin Gavrilã de la PDL). ªi jocurile
politice, unele foarte urâte, au început sã
iasã la suprafaþã de acum. „Ei au cerut sã

nominalizãm ºi sã votãm întâi viceprima-
rul, ºi dupã aceea numirea consilierului pe
postul rãmas vacant, ori acest lucru nu
era legal ºi nu l-am putut face”, declarã
primarul Nicu Coandã.

Blocaj din raþiuni politice
Era luna mai 2013 când se întâmplau

aceste lucruri. Ambiþia celor patru consi-
lieri grupaþi în jurul lui Ilie Dumitru (pa-
tru de la PDL ºi unul de la PP-DD) nu a
mai putut fi opritã. De atunci, aceºtia nu
s-au mai prezentat la nici o ºedinþã pe care
primarul Nicu Coandã a convocat-o.
„Consiliul a rãmas în zece oameni, doi
pesediºti ºi-au pierdut mandatele, fiind
excluºi din partid, iar pe locul lãsat liber
prin demisia viceprimarului nu a mai ve-
nit nimeni. Cum cei cinci nu s-au mai
prezentat la nici o ºedinþã, consi-
liul nostru nu s-a mai putut într-
uni niciodatã”, a precizat Nicu
Coandã. Actualul primar spune cã,
dupã câteva luni de þinut în ºah
Primãria, lui Ilie Dumitru i s-ar fi
oferit ºi postul de viceprimar nu-
mai sã punã capãt boicotului.

Totul pentru majoritate
 Dar lucrurile nu s-au îndrep-

tat nici aºa. „Pur ºi simplu nu au
acceptat postul de viceprimar.
Ne-au reproºat cã îi lãsãm pe ei
sã numeascã un viceprimar, iar
noi sã venim apoi ºi sã îl schim-
bãm. Ilie Dumitru, pe când fuse-
se primar, mai fãcuse acest lu-
cru cu un viceprimar ºi cunoºtea
metoda, dar nici prin cap nu ne-
a trecut sã facem acest lucru. Ar
fi însemnat sã ne întoarcem de
unde am plecat. Dar ei nu au vrut
sã înþeleagã acest lucru ºi au ce-
rut alegeri locale pentru a putea
obþine o nouã majoritate în Con-
siliu. Dacã au majoritatea la vot ºi
un post de viceprimar, mã pot
controla mai bine pe mine, ca pri-
mar”, a mai spus Nicu Coandã.

Foºtii se întorc
Situaþia la care s-a ajuns acum este pe placul

foºtilor consilieri locali. Profitând de faptul cã sunt
ºefi de organizaþie, ei s-au pus din nou pe listele
electorale, fiind chiar primii. Din cele 17 persoane
cu care vine PDL-ul, pe primele poziþii sunt cine
alþii decât foºtii consilieri: Ilie Dumitru, Florin Ga-
vrilã, Dumitru Giurea ºi Marian Bãlãnescu. Ex-
pesedistul Dorel Badea ºi fostul pepededist Iulian
Vitan au trecut la PMP, fiind ºi aceºtia cap de listã
acum. Nu se mai pune problema cã tot ei sunt cei
îºi doresc sã intre din nou în CL-ul pe care l-au
boicotat cât au putut pânã acum, ci luptã sã obþinã
o majoritate cât mai confortabilã pentru ei. Pen-
tru cã la Coºoveni se mãnâncã politicã pe pâine,
lucrurile vor fi extrem de complicate duminicã
ºi numai localnicii, prin votul lor, pot sã descur-
ce aceste iþe încurcate.
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Marian Jean Marinescu este sin-
gurul oltean aflat pe listele partide-
lor pentru europarlamentare. Pen-
tru că şi-a făcut bine treaba, Mari-
an Jean Marinescu a fost desem-
nat Europarlamentarul Anului 2014,

dovedind tuturor ce scandam noi
odinioară pe stadioane: „Ce se naş-
te din olteni, campioni europeni!”.
De profesie inginer de aviaţie, Ma-
rinescu este cel mai cunoscut şi
influent oltean din Parlamentul Eu-
ropean. Înainte de a fi europarla-
mentar, a fost, pe rând, consilier
local la Craiova, consilier judeţean,
prefect şi deputat de Dolj. După o

Candidatul oltenilor, Marian Jean Marinescu
carieră politică îndelungată în ace-
laşi partid şi şapte ani de experien-
ţă şi rezultate în Parlamentul Eu-
ropean, este singurul român care
a câştigat anul acesta premiul Eu-
roparlamentarul Anului.

Sute de mii de noi
locuri de muncă

Olteanului nostru, lui Marian
Jean Marinescu i se datorează dez-
voltarea primului GPS european,
care va crea sute de mii de noi
locuri de muncă, aşa cum aţi vă-
zut în expoziţia „Spaţiul Euro-
pean”, pe care poate că aţi vizi-

tat-o recent în centrul Craiovei.
Prin munca lui, au fost salvate
miliarde de euro fonduri europe-
ne care pot f inanţa peste 100.000
locuri de munc ă în fiecare an.
Marian Jean Marinesc u a susţinut
iniţiativa Cerul Unic European,
care scurtează timpul de zbor şi
ieftineşte biletele de avion, pentru
ca oltenii să poată călători în Eu-
ropa mai repede ş i mai ieftin.  Ma-
rinescu a fos t cel care a contri-
buit la ridicarea vizelor pentru Re-
publica Moldova şi a participat de-
cis iv la consolidarea drepturilor
călătorilor pe toate mijloac ele de
transport. Tot lui i se datorează
ş i c reş terea subvenţiei pentru
agricultori.  În acest moment, eu-
roparlamentarul PDL lucrează la
o iniţiativă, numită „Strategia Du-
nării”, care va aduce bani, locuri
de muncă şi dezvoltare pentru
toate judeţele Olteniei. Aceas ta
es te realitatea.  Verificaţi! Despre
Marian Jean Marinesc u, până şi
adversarii săi politici vorbesc cu
admiraţie!

Mândri că suntem olteni!
Acum, oltenii din Dolj, Olt, Vâl-

cea, Mehedinţi şi Gorj au de ales
între unul de-al lor, care şi-a făcut
bine treaba de europarlamentar, şi
candidaţii altora! Asta este realita-
tea. Duminică, prin votul dat, avem
posibilitatea să lăsam un oltean de-

al nostru să-şi continue munca în
folosul României! În 25 mai 2014,
avem ocazia să dovedim tuturor că
nu am uitat să fim mândri că sun-
tem olteni! Duminică e finala eu-
ropeană, care se joacă aici la noi.

Tu ştii mai bine!
Duminică, 25 mai 2014, TU

ŞTII MAI BINE ce vei fac e în ca-
bina de vot. Ai de ales între un ol-
tean de-al tău şi candidaţii altora.
Este pentru prima dată când poţi
să votezi pe cineva pentru că –
pur şi simplu – merită sa fie ales!

Duminică dovedeşte tuturor că eşti
oltean şi c ă sângele apă nu se
face! Votează cu mândrie un ol-
tean de-al tău!

Acum, tu ştii mai bine cine
merită votul tău de oltean. Gân-
deşte-te bine şi...  vino la vot! În
25 mai 2014, între orele 7.00-
21.00,  te aşteptăm la secţia de
votare. Nu uita:  PDL se află pe
poziţia 1 pe buletinul de vot. Vo-
tând PDL – votăm  un oltean în
Parlamentul European: Marian
Jean Marinescu,  europarlamen-
tarul anului 2014!
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Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Lucrãrile de reabilitare ºi moder-
nizare la Maternitatea Spitalului
„Filantropia” din Craiova s-au

încheiat definitiv, la aproximativ un
an de la începerea lor, iar clãdirea a

fost inauguratã oficial ieri, în pre-
zenþa primarului municipiului Craio-

va, Lia Olguþa Vasilescu. Nu mai
puþin de 2,2 milioane de lei, bani

proveniþi din bugetul Primãriei, s-au
investit în reabilitarea unitãþii spita-
liceºti ºi modernizarea cu aparaturã
de ultimã generaþie, astfel încât sã
poatã primi cazuri dintre cele mai

complicate. Anual, la Spitalul Muni-
cipal Filantropia primesc îngrijiri
medicale peste 2.000 de paciente.

În clãdirea Maternitãþii func-
þioneazã patru secþii: Obstetricã/
Ginecologie 1, Obstreticã/Gine-
cologie 2, ATI ºi Neonatologia,
toate fiind renovate, iar fiecare
dintre saloane, sãli de operaþie ori
grupuri sanitare a fost reabilitat.
Dup ce a vizitat fiecare secþie în
parte, primarul Craiovei, Lia Ol-

guþa Vasilescu, s-a arãtat mulþu-
mitã de lucrãri, precizând totuºi
cã “se mai pot face unele mici
retuºãri”. De asemenea, edilul a
spus cã o parte din secþiile Spita-
lului Filantropia vor fi mutate în
clãdirea care va fi construitã pe
scheletul din curtea Spitalului de

Boli Infecþioase, lu-
crãrile urmând cã
înceapã anul viitor,
cel mai probabil.

«În total este o
sumã de 2.251.689
lei. Din punctul meu de vedere,
se mai pot face unele mici retu-
ºãri. Noi am fi vrut sã disparã

acele saloane foarte mari, sã fie
mai multã intimitate pentru mã-
mici, dar din pãcate clãdirea nu
permite. Aºa cum observaþi,
aceastã clãdire este foarte înal-
tã. Nu putem opera pe ea, pen-
tru cã este monument istoric. Nu
am putut face nici un astfel de

proiect, utilitãþile ne costã foar-
te mult la acest spitale, pentru
cã spaþiile sunt foarte generoa-
se, dar maternitatea va rãmâne
pe loc tocmai pentru cã este
monument. Nu vom putea sã o
mutãm sau sã o demolãm pen-
tru a construi în aceastã curte
un spital nou ºi de aceea ne-am
reprofilat pe scheletul care este
în curtea Spitalului de Boli In-
fecþioase, unde cele mai multe
dintre secþiile Spitalului „Filan-
tropia” vor fi mutate. Cel mai
probabil investiþiile vor începe
anul viitor la noul spital», a spus
primarul Lia Olguþa Vasilescu.

„Din partea municipalitãþii

întotdeauna se vor gãsi bani

pentru spital”
De asemenea, edilul Craiovei

a apreciat eforturile fãcute în pe-
rioada renovãrii atât de conduce-
rea spitalului, cât ºi de cãtre per-
sonalul medical, ºi a dat asigu-
rãri cã “din partea municipalitãþii
întotdeauna se vor gãsi bani pen-
tru spital”. “Vreau sã le felicit pe
doamnele directoare, în primul
rând, pentru cã a fost o muncã
asiduã în aceastã perioadã, dar în
momentul în care ai un spital în
renovare trebuie sã faci tot felul
de eforturi ca ºi medic astfel în
care pacienþii sã fie mulþumiþi. Vã
asigur cã din partea municipali-
tãþii întotdeauna se vor gãsi bani
pentru spital, pentru cã îmi aduc
aminte cã în 2012 nu mai existau
bani nici pentru mâncarea bolna-
vilor. În ultimele douã luni se chel-
tuiserã toþi banii, nu mai erau în
contul municipalitãþii decât 17 lei,
aºa cum bine ºtiþi, ºi doamnele
de-aici mergeau prin satele din
Dolj pe la primari sã le dea un sac

de cartofi, un sac de ardei etc.,
astfel încât sã asigure mâncarea
pacienþilor. Aceastã situaþie nu
mai este posibilã sub noua admi-
nistraþie, pentru noi sãnãtatea
chiar este o prioritate”, a mai de-
clarat Lia Olguþa Vasilescu,
primarul municipiului Craiova.

„Primim urgenþe ºi cazuri
foarte grave din tot judeþul”

Pe lângã modernizãrile la imo-
bilul în care funcþioneazã Spita-
lul Municipal Filantropia, medicii
care lucreazã aici beneficiazã de
o aparaturã de ultimã generaþie.
“În sãlile de operaþie beneficiem
de un histeroscop de ultimã ge-
neraþie achiziþionat la finalul anu-
lui trecut, în sectorul de Neona-
tologie beneficiem de incubatoa-
re, a fost achiziþionatã o cotã de
flux laminat care sã asigure cir-
cuitele sterile pentru bebeluºi,
pentru prepararea produselor lac-
tate, lenjeriei, instrumentarului
necesar. Era imperios necesar
acest lucru într-un sector de Ne-
onatologie care a început sã pri-

meascã urgenþe ºi cazuri
foarte grave din tot judeþul,
dar ºi din judeþele vecine.
Acum putem acorda asis-
tenþã ºi prematurilor, cu
greutate micã la naºtere, pe
care pânã acum nu aveam
voie sã îi primim aici din
cauza gradului spitalului. De
asemenea, în Reanimare
existã aparate de suprave-
ghere a funcþiilor vitale, pa-
cienþii sunt supravegheaþi
tot timpul cu monitoare de
înaltã performanþã”, a de-
clarat Lorena Dijmãrescu,
director medical al Spitalu-
lui Municipal Filantropia.

„Rezultatul se datoreazã

lucrului în echipã”
La rândul sãu, managerul

Spitalului Municipal Filan-
tropia susþine cã noile con-
diþii de gãzduire a paciente-
lor, dar ºi serviciile medica-
le pe care le primesc aici
mãmicile ºi copiii atrag din

ce în ce mai multe femei, nu nu-
mai din Dolj, dar ºi din întreaga
Oltenie pentru a aduce pe lume
bebeluºii. «Bãtrâna maternitate
din Craiova a fost resuscitatã cu
ajutorul doamnei primar. Acum
doi ani, când am preluat manda-
tul de manager, am plecat la drum
cu temeri, chiar cu fricã, dar, pe
parcurs, mânate de dorinþa de a
schimba sintagma “nu, nu se
poate”, am crezut tot timpul în
“se poate”, am acþionat, iar re-
zultatele le-aþi vãzut ºi sãptãmâna
trecutã la Secþia de Pediatrie de la
Parc. Rezultatul pe care îl vedeþi
se datoreazã lucrului în echipã,
colegilor doctori ºi cadrelor me-
dicale. Eforturile au fost canali-
zate pe pacienþii care aleg Spitalul
Filantropia, ca sã fie mulþumiþi de
cazare ºi de hranã ºi, nu în ulti-
mul rând, de medicamente, ma-
teriale sanitare care aici nu se mai
cumpãrã de cãtre pacienþi. Le ofe-
rim, cum este normal, respect ºi
îi tratãm cum se cuvine, aºa cum
este normal», a declarat Alice Ga-
vrilã, managerul Spitalului Muni-
cipal Filantropia.
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Care sunt principalele dvs. realizãri
în Parlamentul European?

Am adus Uniunea Europeanã mai
aproape ºi am fãcut-o mai accesibilã tu-
turor românilor prin activitatea mea în
Comisia pentru Petiþii, acolo unde m-am
luptat împotriva taxei auto, pentru eli-
minarea din Strategia Naþionalã de Apã-
rare a presei ca vulnerabilitate la sigu-
ranþa naþionalã ºi am apãrat drepturile eu-
ropene ale tuturor cetãþenilor Uniunii. Am
reuºit sã obþin cele mai avantajoase pre-
vederi pentru România prin raportul meu
asupra Fondului de Coeziune în Comisia
pentru Dezvoltarea Regionalã ºi în ne-
gocierile cu Comisia ºi Consiliul, avan-
taje care se vor traduce prin facturi mai
mici la energie, locuri de muncã ºi o in-
frastructurã cu mult îmbunãtãþitã. Tot
în Comisia pentru Dezvoltare Regionalã
am reuºit extinderea aºa-numitei reguli
N+2 cu un an pentru România ºi Slova-
cia ºi o scãdere cu 10% a co-finanþãrii
pentru statele membre sub formã de asis-
tenþã financiarã a Uniunii Europene. Prin
modificãrile pentru care m-am luptat,
România va avea încã un an la dispoziþie
sã solicite plãþi pentru angajamente fã-
cute în 2011 ºi 2012, evitându-se dezan-
gajãrile automate de fonduri europene în
termeni de 2,5 miliarde euro.

Intervenþiile, rapoartele decisive ºi
concluziile studiilor pe care le-am coor-

Victor Boºtinaru este eurodeputat din partea PSD din anul 2007.
În cadrul Parlamentului European este prim-vicepreºedinte al
Delegaþiei Parlamentului European pentru relaþiile cu Republica
Popularã Chinezã, membru al Comisiei pentru Dezvoltare Regiona-
lã, membru ºi coordonator al Grupului S&D în Comisia pentru
Petiþii, membru al Delegaþiei Parlamentului European pentru
relaþiile cu Albania, Bosnia ºi Herþegovina, Serbia, Muntenegru ºi
Kosovo, preºedintele grupului informal „Prietenii Serbiei” din
Parlamentul European ºi membru al grupului informal „Prietenii
europeni ai Israelului” din Parlamentul European.

Victor Boºtinaru este, de asemenea, raportorul Parlamentului
European pentru Regulamentul Fondului de Coeziune pentru pe-
rioada 2014-2020, fond care pune la dispoziþia statelor membre cu
un venit naþional brut sub 90% din media Uniunii Europene, 66
miliarde de euro, respectiv, 7.25 miliarde de euro pentru România,
începând cu anul 2014.

donat ºi lansat privind Politica de Coe-
ziune a Uniunii Europene vor sta la baza
Programului Strategic de Formare deru-
lat de unitatea Centrul de competenþã –
Consolidarea capacitãþii administrative ºi
pentru Fondul de solidaritate din cadrul
Comisiei Europene. Acest program, pla-
nificat sã înceapã în a doua jumãtate a
acestui an îi va ajuta pe funcþionarii care
lucreazã cu fonduri europene sã obþinã
aptitudinile necesare, începând cu cu-
noºtinþele despre noul cadru legislativ
dar ºi alte aspecte considerate necesare
pentru folosirea eficientã a fondurilor eu-
ropene.

În delegaþiile pentru politicã externã
ale Parlamentului European ºi în grupu-
rile de prietenie cu alte state, am reuºit
sã promovez interesele României în Bal-
canii de Vest, am ajutat la consolidarea
relaþiei privilegiate pe care România o are
cu China ºi am dezvoltat relaþiile dintre
Uniunea Europeanã ºi Israel. Nu pot sã
nu menþionez la capitolul realizãri impor-
tante ºi proiectele mele personale de pro-
movare a României, a culturii argeºene
ºi de afirmare a valorii româneºti repre-
zentatã de marele nostru sculptor, Con-
stantin Brâncuºi.

Ce v-a determinat sã candidaþi din
nou?

În primul rând, sunt mândru cã mi-

am îndeplinit toate obiectivele pe care le-
am stabilit, în toatã aceastã perioadã în
care am fost deputat în Parlamentul Eu-
ropean. Fie cã vorbim despre activitatea
mea în comisiile de lucru ale Parlamen-
tului European, delegaþiile pentru relaþii
internaþionale sau proiectele mele perso-
nale de promovare a României, mi-am
dus toate proiectele la bun sfârºit. Am
ascultat, respectat ºi impus interesele
legitime ale þãrii mele în momente cheie,
iar aprecierile din partea colegilor mei eu-
rodeputaþi, din toate grupurile politice ºi
din partea cetãþenilor europeni stau mãr-
turie în acest sens. Astfel, doresc sã pun
la dispoziþie în continuare, în slujba þãrii
mele, experienþa ºi expertiza pe care am
acumulat-o. În al doilea rând, la fel
cum România a atins un prag al maturi-
tãþii ca stat membru al Uniunii Europene
ºi mandatul meu a fost unul de perfecþi-
onare, cu rapoarte importante acordate
pentru prima datã unor eurodeputaþi din
Europa de Est. A sosit momentul în care
România, prin eurodeputaþii sãi, va tre-
bui sã înceapã sã conducã ºi sã fie vâr-
ful de lance în negocieri care privesc in-
tegrarea Balcanilor de Vest, relaþia cu
China sau relaþia Uniunii cu Republica
Moldova. În cazul meu, premisele pen-
tru astfel de iniþiative au fost deja create
ºi le voi putea îndeplini mult mai uºor de
la Bruxelles sau Strasbourg decât de la
Bucureºti. Vorbim aici ºi despre impu-
nerea unui calendar de ieºire a României
ºi Bulgariei din Mecanismul de Coope-
rare ºi Verificare, mecanism care a ajuns
un instrument de uzanþã arbitrarã ºi de
rãfuialã politicã internã, intrarea în spa-
þiul Schengen sau implementarea regu-
lamentelor pentru Politica de Coeziune
din perioada 2014-2020, unde am avut
o contribuþie decisivã. Sunt obiective ºi
proiecte impuse fie de interesele ºi aº-
teptãrile româneºti, fie de agenda noas-
trã ca social-democraþi în Uniunea Eu-
ropeanã.

Ce acþiuni concrete vã propuneþi
pentru viitorul dv. mandat în Parla-
mentul European pentru creºterea an-
gajãrii în rândul tinerilor?

Parlamentul European a cerut 10
miliarde de euro pentru Garanþia Euro-
peanã pentru Tineri ºi chiar dacã a obþi-
nut doar puþin peste jumãtate din aceas-
tã sumã, în anul 2016 voi lupta pentru o

alocare suplimentarã de la bugetul Uniu-
nii Europene. Acþiunile mele vor fi în
strânsã legãturã cu activitatea mea din
Comisiile de lucru ale Parlamentului Eu-
ropean. Voi apãra drepturile tinerilor ro-
mâni de a le fi recunoscute studiile ori-
unde pe teritoriul Uniunii ºi voi susþine
egalitatea în salarizare, întocmai ca a ori-
cãrui alt cetãþean european. Voi susþine
interesele Uniunii Europene ºi ale Româ-
niei în Parteneriatul Strategic Aprofun-
dat UE-China, un parteneriat unde va-
loarea schimburilor comerciale este în
prezent de peste 1 miliard de euro zilnic
ºi care va depãºi 1.000 de miliarde de
euro. Investiþiile chineze, mai ales în do-
meniul IT vor trebui sã vizeze România
pentru simplul fapt cã þara noastrã are
copii nu doar foarte talentaþi în acest do-
meniu dar ºi foarte bine pregãtiþi de uni-
versitãþile de stat ºi private din Româ-
nia. Nu în ultimul rând, mã voi asigura
cã implementarea noilor regulamente
pentru Politica de Coeziune 2014-2020
se va face cu avantaje maxime pentru
România, astfel încât diferenþele mate-
riale dintre regiunile României ºi cele ale
Uniunii sã se reducã considerabil. Doar
aºa ne vom putea asigura cã orice tânãr,
indiferent de locul în care se naºte, stu-
diazã ºi se angajeazã va avea acces la
aceleaºi beneficii ºi va lucra în aceleaºi
condiþii.

Municipiul Craiova a progresat în ul-
timul an? Dacã da, în ce fel?

Citesc cu interes presa doljeanã, pe
care o primesc în fiecare zi în cãsuþa
poºtalã de la Parlament, dar am inclusiv
un cabinet în oraºul Craiova care mã þine
la curent cu dezvoltãrile din judeþ ºi oraº.
Craiovenii se pot mândri cu investiþii în
aeroport, în Spitalul Judeþean sau cu cel
mai recent proiect derulat la Biblioteca
„Aman”. Judeþul Dolj ºi oraºul Craiova
sunt conduse de oameni pe care îi pre-
þuiesc ºi pe care doljenii i-au investit cu
toatã încrederea lor. De la preluarea man-
datului de cãtre doamna primar, Lia Ol-
guþa Vasilescu, Craiova a cãpãtat dis-
tincþia pe care o merita ºi a scãpat de
imaginea amorfã pe care o cãpãtase în
timpul mandatului lui Antonie Solomon.
Craiovenii sunt cei mai în mãsurã sã-ºi
judece aleºii, dar am convingerea cã
sunt mulþumiþi de modul în care oraºul
lor s-a dezvoltat ºi a progresat.
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Pagină realizată de MAGDA BRATU

Theo Wolters s -a născut la
Melick (un oraş din sudul Olandei)
în 1955, fiind mezinul unei nume-
roase familii de muzicieni. A urmat
Conservatorul din Maastricht, îna-
inte de a-şi termina studiile fiind
angajat ca prim-trompetist la Over-
rijsels Philharmonisch din Ensche-
de (Olanda) şi la Filarmonica din
Essen (Germania) , în perioada
1975-1979. Din 1979 a devenit
membru al prestigioasei Royal Con-
certgebouw Orchestra. În paralel
cu activitatea instrumentală şi or-
chestrală, a studiat dirijatul sub în-
drumarea lui Pieter  Stalmeier  şi
Roberto Benzi. Ca dirijor invitat a
susţinut numeroase concerte, iar
între anii 2004-2012 a fost asis-
tentul lui Mariss Jansons la cele-
bra orchestră din Amsterdam.

Concert extraordinar, cu muzicieni de la Royal
Concertgebouw Orchestra din Amsterdam

Patru muzicieni de la Royal Concertgebouw Orchestra din
Amsterdam – cotată în prezent drept una dintre cele mai bune
orchestre din lume – evoluează pe scena Filarmonicii „Olte-
nia”, într-un concert extraordinar care are loc astă-seară, cu
începere de la ora 19.00. Este vorba despre soliştii Liviu Pru-
naru, Valentina Svyatlovskaya-Prunaru (vioară) şi Gregor
Horsch (violoncel) şi dirijorul Theo Wolters (Olanda), care va
conduce Orchestra Simfonică a instituţiei craiovene.

Se interpretează Simfonia a VIII-a în Si minor, D. 759, „Ne-
terminata”, compusă de Franz Schubert în anul 1822 şi alcă-
tuită doar din două părţi (de unde provine şi titulatura), şi
Dublul concert în La minor pentru vioară şi violoncel, op. 102,
de Johannes Brahms. De asemenea, programul cuprinde lu-
crarea „Poeme de l’Amitie” pentru două viori şi orchestră, op.
26, de Eugene Ysaye, cântată în această seară în primă audiţie
craioveană, în aranjamentul pentru orchestră de coarde sem-
nat de compozitorul Dan Dediu (n. 1967).

Biletele pentru concert pot fi achiziţionate de la Agenţia
Filarmonicii „Oltenia”, la preţul de 20 lei, cu reducere la 15
lei pentru elevi, studenţi şi pensionari. Următoarele patru
evenimente – muzicale, dar nu numai – ale instituţiei, din
perioada 28-31 mai, se vor înscrie în programul de manifes-
tări dedicat Zilelor Municipiului Craiova.

Distins în toamna anului 2012 cu
titlul de „Cetăţean de Onoare” al
municipiului Craiova, oraş în care
s-a născut, Liviu Prunaru deţine
actualmente statutul de concertma-
estru al reputatei Orchestre Regale
Concertgebouw din Amsterdam şi,
începând cu 1 martie 2013, pe cel
de solist concertist al Filarmonicii
„Oltenia”. Simultan desfăşoară o
intensă activitate didactică în cali-
tate de profesor de vioară la Acade-

mia „Menuhin” din Gstaad (Elve-
ţia), instituţie la care a studiat, sub
îndrumarea lui Alberto Lysy. Cântă
pe valoroasa vioară istorică Stradi-
varius „Pachoud”, datată 1694.

Născută în Rusia, la Sankt Pe-
tersburg, Valentina Svyatlovska-
ya-Prunaru a început studiul vio-
rii la vârsta de cinci ani, fiind admi-
să peste alţi cinci în cadrul Şcolii
Speciale de Muzică pentru copiii
înzestraţi cu talent de excepţie (in-

stituţie ce funcţionează sub egi-
da Conservatorului). S-a distins, de
asemenea, ca fiind singura interpre-
tă de muzică clasică aleasă să facă
parte din Fundaţia „Little Dreams”,
patronată de cântăreţul Phil Collins.
Este absolventă a Conservatorului
din Sankt Petersburg şi Academiei
Internaţionale de Muzică „Menuhin”
din Gstaad, membră, din 2007, a
renumitei Royal Concertgebouw
Orchestra din Amsterdam.

Violoncelistul Gregor Horsch s-
a născut în Germania şi a studiat la
Universitatea de Muzică din Frei-
burg şi, ulterior, la Royal Northern

College of Music din Manchester.
După absolvire, în 1989, s-a stabi-
lit în Olanda, unde a deţinut succe-
siv statutul de prim-violoncelist la
Netherlands Balletorkest şi Residen-
tie Orchestra. Apoi, în anul 1997, a
ocupat postul de prim-violoncelist
al Royal Concertgebouw Orches-
tra. Din 1996 este profesor de vio-
loncel la Conservatoarele din Haga,
Amsterdam şi Manchester, statut pe
care l-a deţinut şi la Robert-Schu-
mann-Hochschule (Dusseldorf,
2009). Instrumentul pe care cântă
este un violoncel Giovanni Battis-
ta Rogeri, datat 1696, Brescia.

Trei zile de spectacole la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”! Publi-
cul este aşteptat astăzi, de la ora 18.00, la spectacolul „Eu sunt Shake-
speare”, de Alina Nelega, în regia lui Gavril Cadariu, cu scenografia sem-
nată Oana Micu (costume, păpuşi) şi Tiberiu Toitan (decoruri). Atmosfera
magică, plină de culoare şi umor este adusă în scenă de actorii Alla Cebo-
tari, Cosmin Dolea, Oana Stancu, Mugur Prisăcaru, Daniel Mirea, Emanu-
el Popescu, Ionica Dobrescu, Rodica Prisăcaru, Adriana Ioncu şi Alis Ianoş.

Mâine, 24 mai, va fi prezentat, începând cu ora 18.00, spectacolul „Ini-
mă de piatră”, după W. Hauff, pe un scenariu şi în regia lui Cristian Pepi-
no, scenografia Cristina Pepino, pe muzica lui Dan Bălan. Din distribuţie
fac parte actorii Mugur Prisăcaru, Daniel Mirea, Oana Stancu, Alis Ianoş,
Ionica Dobrescu, Rodica Prisăcaru şi Iulia Cârstea.

Duminică, 25 mai, de la ora 11.00, publicul întâlneşte „Cântăreţii din
Bremen” într-o dramatizare de Patrel Berceanu după Fraţii Grimm, în
regia artistică a lui Valentin Dobrescu, pe muzica lui Alin Macovei-Moraru,
în scenografia Mirelei Tofan. Personajele de poveste prind viaţă în inter-
pretarea actorilor Daniel Mirea, Mugur Prisăcaru, Iulia Cârstea, Ionica Do-
brescu, Adriana Ioncu şi Alla Cebotari.

Trio de poveste la Teatrul „Colibri”

În cadrul manifestărilor prilejuite de ediţia a XVIII-a a
Zilelor Municipiului Craiova, Casa de Cultură „Traian De-
metrescu” va organiza luni, 26 mai, începând cu ora 18.00,
în Salonul Medieval, recitalul de poezie şi muzică „Încerc
să supravieţuiesc”, susţinut de actriţa Daniela Ionescu.
Artista va prezenta un colaj din creaţiile unor poeţi craio-
veni contemporani: George Popescu, Nicolae Coande, Io-
nel Ciupureanu, Liliana Hinoveanu, Petrişor Militaru , Da-
niela Micu, Gabriel Nedelea, Maria Dinu, Elena Gabriela
Lazăra, Livia Moreanu, Luiza Mitu şi Victor Pena. Intrarea
la spectacol este gratuită

Daniela Ionescu a absolvit cursurile Departamentului
de Artă Teatrală (specializarea Artele spectacolului – Acto-
rie) al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din Craiova şi Masterul Arta interpretării caracte-
relor dramatice, la Facultatea de Litere şi Arte a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. A participat
cu spectacolul „America şi acustica”, de Vlad Zografi, la  Festivalul de Teatru Scurt – Secţiunea
Fringe, de la Oradea, şi la Sibiu Fringe Festival. A jucat în mai multe spectacole, între care „Dom
Juan” de Moliere (regia: Cornel Todea), „Cele două  orfeline” de Eugen Mirea (regia: George
Ivaşcu), „Tangou” de Slawomir Mrozek (regia: Vadas Laszlo), „Revizorul” de N.V. Gogol (regia:
Vadas Laszlo), „Ce înseamnă să fii Onest” de Oscar Wilde (regia: Adrian Roman).

Simpozion în cinstea părintelui
Ghelasie, în Arhiepiscopia Craiovei

Recital de poezie şi muzică susţinut de actriţa
Daniela Ionescu
Recital de poezie şi muzică susţinut de actriţa
Daniela Ionescu
Recital de poezie şi muzică susţinut de actriţa
Daniela Ionescu
Recital de poezie şi muzică susţinut de actriţa
Daniela Ionescu
Recital de poezie şi muzică susţinut de actriţa
Daniela Ionescu
Recital de poezie şi muzică susţinut de actriţa
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Recital de poezie şi muzică susţinut de actriţa
Daniela Ionescu
Recital de poezie şi muzică susţinut de actriţa
Daniela Ionescu
Recital de poezie şi muzică susţinut de actriţa
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Mănăstirea Tismana din judeţul Gorj
va găzdui sâmbătă şi duminică (24 şi 25
mai)  un simpozion naţional închinat
preacuviosului părinte Ghelasie Gheor-
ghe de la Frăsinei. Evenimentul este or-
ganizat cu binecuvântarea ÎPS Irineu,
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul
Olteniei, care va fi prezent la eveniment
şi va rosti un cuvânt de deschidere. În
program este inclusă şi prezentarea fil-
mului documentar „Sfântul Ierarh Ca-
linic – iubirea şi dăruirea Olteniei”, re-
alizat la biroul media al Editurii „Mitro-
polia Olteniei”.

Tot la Tismana se încheie astăzi Sim-
pozionul naţional studenţesc organizat de
Facultatea de Teologie a Universităţii din
Craiova. Tema de anul acesta a deschis
spre analiză două direcţii de actualitate
în teologia ac ademică românească:
„Sfinţii Brâncoveni şi moştenirea lor

peste veacuri” şi „Taina Sfintei Împăr-
tăşanii, fundament al comuniunii neîn-
trerupte cu Hristos”. „Cele două teme
alese se încadrează în contextul mai larg
al manifestărilor culturale iniţiate de Bi-
serica Ortodoxă Română în anul 2014
pentru a marca împlinirea a 300 de ani
de la jertfa lui Constantin, Ştefan, Radu
şi Matei cu sfetnicul Ianache Văcăres-
cu, şi pentru credinţa ortodoxă a Sfân-
tului Domnitor Constantin Brâncoveanu,
laolaltă cu cei patru fii ai săi: Constantin,
Ştefan, Radu şi Matei şi cu sfetnicul Ia-
nache Văcărescu, precum şi Anul euha-
ristic, închinat Tainei Sfintei Împărtăşa-
nii şi Sfintei Spovedanii”, au precizat re-
prezentanţii Mitropoliei Olteniei. Simpo-
zionul se desfăşoară în perioada 20-22
mai şi reuneşte reprezentanţi ai facultă-
ţilor de teologie din Bucureşti, Sibiu, Cluj-
Napoca, Timişoara, Reşiţa şi Craiova.
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MAGDA BRATU

- Domnule Vale r Della-
keza, aţi fost, recent, pen-
tru a treia oară premiat de
UNITER. Câtă însemnăta-
te mai poate  avea pentru
dvs. o astfel de distincţie,
după ce  vi s -a dece rnat
Pre miul pe ntru între aga
activitate – practic, o recu-
noaş tere a tuturor merite-
lor din scena pe care, cu ta-
lent şi de votame nt, o slu-
jiţi de 60 de  ani? Întreb
gândindu-mă, aş adar, că
ştiaţi deja că vă situaţi pe
cea mai înaltă treaptă a po-
diumului artei te atrale  ro-
mâneş ti...
- Da şi nu. În teatru, ca de alt-

fel în Artă, în plinul ei, podiumul
este mişcător ca valurile mării, ca
undele lacului în care doar vre-
melnic te oglindeşti în clar. Cât de-
spre podiumul propus de domnia
voastră, vă precizez că, fiind ge-
neros prin subiectivitatea lui, e în-
ghesuială mare pe el. Dacă nu te
ţii bine, rişti să cazi şi să nu te mai
poţi ridica toată viaţa. Şi asta în
condiţiile în care au mai căzut al-
ţii înaintea ta, contactul cu solul
nefiind, astfel, atât de dur.

- Întâmplător sau nu, la
scurt timp după festivitatea
de la Tg. Mureş urmează un
laudatio la Craiova. Căci nu
mai sunt decât câteva zile
până la spectacolul omagial
„Dellakeza de la teatru. 60
de ani pe scenă” .  Şi s ă
subliniem: 60 de ani în care

În anul 1954, pe când avea doar 12 ani, Valer
Dellakeza a urcat pe scenă întâia oară (în rolul
Janek din „Să nu-i zici pe nume” de Vasili Min-
ko, în regia lui I. S. Bologa), într-un spectacol
la Craiova, oraşul în care locuieşte şi astăzi şi
pe care nu l-ar părăsi niciodată. La 60 de ani de
la acel moment, cu o „meserie-patimă” care
i-a oferit zeci de roluri impresionante, în spec-
tacole de neuitat puse în scenă de regizori de
referinţă, actorul de legendă va fi sărbătorit
marţi, 27 mai, de la ora 18.30, la Sala „Amza
Pellea” a Teatrului Naţional „Marin Sorescu”.

Succesele naţionale şi internaţionale vor re-
prezenta borne importante ale drumului spec-
taculos, marcat de satisfacţii şi suferinţe, re-
memorat într-un spectacol omagial în regia ar-
tistică a lui Bogdan Cristian Drăgan, în cadrul
căruia protagonistul va fi elogiat în primul rând
de invitata specială, Marina Constantinescu, re-
alizator de emisiuni de televiziune şi critic de
teatru şi film. Vor vorbi despre actor Ilie Gheor-
ghe, Nataşa Raab şi Nicolae Coande.

Evenimentul va reaminti publicului nume-
roasele distincţii primite de Valer Dellakeza

de-a lungul carierei.
Între cele mai impor-
tante: Ordinul Naţio-
nal „Serviciul Credin-
cios” în grad de Cava-
ler (6 noiembrie 2013),

Valer Dellakeza – 60 de ani pe scena Teatrului Naţional din Craiova:
„Vieţile actorilor adevăraţi sunt măsurate în vieţile personajelor jucate”

Titlul de Societar de Onoare al Teatrului Naţio-
nal Craiova (21 martie 2004), Titlul de Cetă-
ţean de Onoare al Municipiului Craiova (26 oc-
tombrie 2012), al treilea Premiu UNITER, edi-
ţia 2014, la categoria „Cel mai bun actor în rol
secundar”, în cadrul Galei desfăşurate la Tea-
trul Naţional din Târgu Mureş, pentru rolul Tot
Lajos din spectacolul „Familia Tot” în regia lui
Bocsardi Laszlo, Premiul UNITER adjudecat în
anul 2000 pentru rolul Trufaldino din specta-
colul „Slugă la doi stăpâni”, în regia lui Vlad
Mugur, Premiul UNITER pentru întreaga ac-
tivitate (2012). De asemenea, vor fi rememo-
rate scene din spectacolele ultimelor stagiuni
care l-au avut protagonist: „Caligula” şi „Fa-
milia Tot”, regizate de Laszlo Bocsardi, „O
scrisoare pierdută”, în regia lui Mircea Cor-
nişteanu, şi mult aşteptatul „Rinocerii” pus
în scenă de Robert Wilson.

Marele artist este angajat al Naţionalului
craiovean din anul 1968, imediat după absolvi-
rea Institutului de Artă Teatrală şi Cinemato-
grafică, la clasa profesor Beate Fredanov, lec-
tor universitar Octavian Cotescu, preparator
Laurenţiu Azimioara. Valer Dellakeza, Artistul,
cum îi place domniei sale să-şi spună, îşi aşteap-
tă publicul drag la această celebrare, promiţând
un spectacol cu mult diferit faţă de dramele pe
care le joacă atât de bine! Biletele pot fi procura-
te de la Agenţia teatrală, la preţul de 10 lei.

aţi avut sub picioare aceeaşi
scândură, cea a scenei Na-
ţionalului craiovean! Cum a
apărut ideea lui, care sunt...
scenariul şi regia după care
se va desfăşura? Şi care va
fi... rolul dvs.?
- Dacă-mi permiteţi, aş vrea

să încerc să vă conving că e vor-
ba de un spectacol aniversar mai
degrabă decât de unul omagial,
de un remember, pe care direc-

ţiunea teatrului, cu efect de sur-
priză, mi-l oferă. Scenariul are
în intenţie să păstreze un ton re-
zonabil prin adevărul celor rela-
tate, fără ditirambi. Teatrul nu a
început cu mine şi nici nu se va
termina cu mine. Colegii mei mai
tineri se impun uşor şi sigur prin
seriozitate şi talent. Sunt, ca şi
dumneavoastră, spectator la

ceea ce s-a întâmplat cu mine
vreme de 60 de stagiuni. Ideea
acestui spectacol a apărut atunci
când au descoperit că 60 este un
număr impresionant de mare şi
poate unic prin caracterul lui sta-
tornic. Mi-a fost frică să plec în
altă parte, să caut alţi colegi. Cei
de aici mi-au dat siguranţă şi li-
nişte. I-am simţit lângă mine.

- Îmi mărturiseaţi, într-un
interviu pe care aţi avut ama-
bilitatea şi sper că şi plăce-
rea să mi-l acordaţi în urmă
cu un an: „Am intrat în tea-
tru în pantaloni scurţi şi am
ieşit în baston, la pensie!”.
De altfel, pe  această idee
este realizat – pe cât de poz-
naş, pe atât de emoţionant –

şi afişul  spectacolului ani-
versar... Vă aflaţi acum într-
un moment al nostalgiilor,
întorcând privirea către anii
din urmă, într-un timp al de-
cantărilor sau...?
- Nostalgia, ca stare sufleteas-

că, m-a urmărit toată cariera. Am
suferit după fiecare spectacol
scos din repertoriu din cauza bă-
trâneţii lui, după fiecare rol pe care

nu-l mai puteam juca, după fie-
care regizor pe care, cu dispera-
re, simţeam că n-am să-l mai re-
întâlnesc. Există o chimie între
toţi factorii care concură la reali-
zarea unui spectacol, chimie nu-
mai de noi simţită, care, de cele
mai multe ori, te regenerează, te
pregăteşte pentru viitoarea pro-
ducţie. Sigur că, tot datorită aces-
tei chimii, sunt şi oameni cu care
n-ai mai vrea să lucrezi, dar asta
e altă poveste. Şi cum marea ca-
litate a creierului e să uite, nu să
ţină minte, noi trebuie să uităm,
să ne pregătim pentru ziua de mâi-
ne ca şi cum totul ar începe acum.
Meseria asta se alimentează,
atunci, în focul unei noi creaţii, şi
din uitare: să uiţi ce ai rupt din tine
când ai dat viaţă  personajului pe
care l-ai jucat cu o seară înainte,
să uiţi privirile colegului-partener
care te fac să trăieşti momentul
dat, să uiţi coloana sonoră ce te

ridică în suferinţă sau te pierde în
bucurie. Creăm o altă lume, o altă
identitate. Cu alte cuvinte, sufe-
rim! Teatrul, prin creaţie, se naş-
te din suferinţă.

- Sunt convinsă că dacă
aţi avea nouă vieţi, pe toate
le-aţi trăi în şi prin teatru!
Sau mă înşel... un strop?! Aţi
obosit vreodată, domnule

Dellakeza, să tot trăiţi pen-
tru alt şi alt personaj? V-aţi
spus vreodată ferm: „Gata,
de mâine schimb scena şi
îmi joc doar rolul propriei
vieţi! Eu, Valer!”?
- În meseria asta, foarte puţin

îţi aparţii. Vieţile actorilor, ale ac-
torilor adevăraţi, sunt măsurate
în vieţile personajelor jucate. Ni-
mic nu este mai fals ca atunci
când crezi că ai descoperit tot la
un personaj, că eşti stăpân pe
viaţa lui.  Cele „nouă vieţi”, dacă
le-aş fi avut, le-aş fi strâns mă-
nunchi să-mi dea forţă, să mă re-
genereze, să mă ducă spre ca-
tharsis. Dar nu le-am avut,
m-am chinuit normal, cum am
putut, fără să fiu sigur de rezul-
tat.  Am avut, în schimb, peste o
sută de altfel de vieţi în care am
murit frumos, puţin câte puţin. Si-
gur, nu toate au fost aşa cum aş
fi dorit. Tot timpul am fost atent
la ce se petrece cu mine şi cu
cei din în jurul meu. Succesele
mele sunt şi ale colegilor mei. Nu
puteam să fiu bun într-un spec-
tacol prost.  Am avut parte, în
marea majoritate a distribuţiilor,
să evoluez lângă actori străluciţi.

După atâţia ani, nu cred că
mai sunt în stare să mă întorc la
mine. Nici nu mai ştiu care sunt
eu dintre atâtea alte „euri”. Noi,
actorii, suntem ca bătrânul Da-
nubiu care îşi pierde, cum zicea
Jean Bart, în „Europolis”, şi
identitatea şi apa atunci când se
uneşte cu marea.

- Apropo de.. . mâine : ce
veţi face „mâine ”, domnu-
le Valer Dellakeza? Ne veţi
da întâlnire cu Tot cel pre-
miat, cu Senectus sau poa-
te  cu Agamiţă Dandana-
che? Cu Dudard din „Rino-
cerii” lui Eugen Ionescu şi
Robe rt Wilson, cu...
- Veniţi la teatru! Suntem

capabili de noi surprize.



12 / cuvântul libertãþii vineri, 23 mai 2014actualitate

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU ªansa unei ªansa unei ªansa unei ªansa unei ªansa unei altealtealtealtealte Europe Europe Europe Europe Europe
Deºi scrutinul pentru Parlamentul Euro-

pean a început, în câteva dintre statele mem-
bre, testul major, decisiv va începe peste mai
puþin de patruzeci de ore. Un test care anga-
jeazã, întâia oarã de la primele alegeri din
1979, viitorul însuºi al Uniunii ºi, fireºte, al
bãtrânului continent, disputat, controversat,
adulat ºi recuzat, reper al Occidentului ca
leagãn al civilizaþiei, dar ºi martor ºi actor al
unei istorii în care tragediile s-au succedat
într-un ritm ameþitor ºi bulversant.

Campania electoralã, criticatã de mulþi,
observatori ºi politicieni, analiºti simbriaºi
ori gânditori autonomi, divizaþi între un
scepticism afiºat ºi un optimism reþinut,
s-a dovedit, când n-a fost cu totul anostã,
o disputã aprigã, incontinentã, cu o acu-
zatã dozã de buimãcealã a cãrei consecin-
þã deja pronosticatã se va traduce într-un
absenteism record.

În câteva dintre statele „ponderale” ale
Uniunii, în Franþa, Italia ºi chiar în Anglia,
trendul contestatar a generat frisoane
aproape maladive, perturbând substanþial
establishmentul forþelor politice protago-
niste prin tradiþie: lovituri nãucitoare, pa-
ralizante chiar, au sosit dinspre un extre-
mism pe cât de dispers, „ideologic”, pe
atât de agresiv prin „programul” antisiste-
mic, anexându-ºi o retoricã populistã al
cãrui impact în masa europenilor buimã-
ciþi de crizã ºi de o austeritate primitivã ca
soluþie doveditã pãguboasã a generat per-
spectiva unor victorii peste cele scontate.

În acest atipic ºi tulburat context, nu
doar viitorul Parlament, ci destinul însuºi
al Europei, a cãrei unitate ºi aºa marcate
de un deficit de conºtiinþã organicã a tot
fost disputatã, reclamã ceea ce s-a numit
atributul unui moment istoric: o rãscruce
cât un pariu, în care nicio profeþie nu se
detaºeazã dincolo de spaþiul ambiguitãþii ce
se va întinde cu mult dincolo de închide-
rea urnelor. Personal, consider cã, iarãºi
întâia oarã, scrutinul nu va desemna un
câºtigãtor detaºat ºi, deci, vom asista la
un fenomen, cu dizgraþiile deja verificate
în ultimii ani în cadrul alegerilor naþionale:
reaºezãri, târguieli – ce nu ar trebui con-
damnate din start, decât dacã vor fi aloca-
te unor trocuri insipide ºi groteºti.

Nu cred în pronosticul unei victorii a
popularilor, fie ºi la limita deja preconizatã;
în definitiv, starea de dezagregare cu care
se confruntã Uniunea li se datoreazã în mare
mãsurã. Agentul forte al catastrofelor so-
luþii anti-crizã PP a fost, lui i se datoreazã
ºi recesiunea de astãzi ºi e suficient sã in-
vestigãm, cu argumentul datelor ºi al fap-
telor, veridicitatea acestei aserþiuni în con-
textul autohton: opt ani, aºadar douã legis-
laturi naþionale, de politicã pedelist-liberalã,
dar subsumatã bãsescianismului primitiv la
nivel doctrinar au marcat o perioadã infer-
tilã ºi stagnantã, cu consecinþa compromi-
terii mai tuturor instituþiilor structurale ale
statului. Un adevãr mistificat de niºte pro-
pagandiºti pe cât de agresivi pe atât de min-

cinoºi, cu Bãsescu în prim-plan (asumân-
du-ºi, între douã reprize de râs hohotitor,
tãierile de salarii ºi de pensii, nu însã ºi con-
secinþele catastrofale ale acestora), dar ºi cu
vajnicul „avocat” oscilând, aiuritor, între sim-
bria de „procuror” ºi de „judecãtor”: e vor-
ba, fireºte, de Monica Macovei.

M-a siderat, în aceste ultime zile, dis-
perarea cu care acest autoînscãunat „co-
misar” dintr-o tradiþie revolutã al „rãului”
din propria sa þarã aruncã pe piaþa electo-
ralã sentinþe de o turpitudine pe care nu-
mai clandestinitatea unei inconºtienþe o
egaleazã. Declarã, iatã, cã o victorie a so-
cialiºtilor europeni ne va întoarce, istoric,
cu decenii în urmã. Or, o astfel de nãuci-
toare poziþie e uºor anulatã de douã argu-
mente la îndemânã, unul istoric, celãlalt
pe cale de a se istoriciza.

Întâi de toate, neinstruitã „europeneºte”,
bolnavã de narcisism (a se vedea lauda de
sine ca pe vremea bilanþurilor uteciste de
odinioarã), ignorã adevãrul cã proiectul eu-
ropean în faza sa constructivã e datorat
unor personalitãþi de stânga, ba chiar, dacã
ne referim la italieni, chiar socialiºti cu le-
gitimaþie. Apoi, revenind la problema co-
rupþiei, de acasã, pe care pretinde a fi ata-
cat-o, ba chiar distrus-o, o judecatã mai
simplã, în datele ei vizibile, probeazã exact
opusul. Fiindcã, cu Bãsescu la pupitrul de
jucãtor al guvernãrilor „populare” de opt ani,
din cei zece pe care îi va împlini, ca „buliba-
ºã”, peste câteva luni, corupþia, departe de a

se fi stârpit, a crescut ºi e bine mersi.
Fiindcã, dacã n-ar fi aºa, atunci toate dis-

cursurile anti-, toate îngrijorãrile, ba chiar
atenþionãrile din spaþiul politic ºi public (in-
clusiv cele de alaltãieri ale lui Joe Bidden), ar
fi lovite de gratuitate.

A judeca, schematic, acuzând adversarii
de ceea ce tu însuþi eºti vinovat – fiindcã
baroni au fost, sunt ºi vor fi nu numai, sau
nu neapãrat, datoritã unei agregãri politice,
ci al unei permisivitãþi instituþionalizate, iar
instituþiile n-au stat, nici mãcar acum, în
subsidiaritatea social-democraþilor. Nici în
România ºi nici la Bruxelles.

În rest, nu ne rãmâne altceva decât sã
vedem dacã, în somptuoasele aule ale viito-
rului Parlament European, nu vom întâlni,
ca trist ºi nedorit orgoliu…naþional, ceva din
spiritul „jucãuº” al universalului nemuritor
Nenea Iancu. Cu clovnul italian de cinci ste-
le care anunþa, marþi, cã de luni va începe
procesul pe internet, online, al politicienilor
ºi jurnaliºtilor din Peninsulã, aºadar unul „pu-
blic”, ca în tristele perioade stalinist-hitlerie-
ne, spectacolul e dinainte asigurat. În orice
caz, un lucru a sigur: extremiºtii vor arbitra
viitorul PE, instituþiile europene ºi, în con-
secinþã, viitorul nostru imediat. Motiv de a
ne înfiora. ªi a vota în cunoºtinþã de cauzã.
Ceea ce înseamnã, la nivel european, în fa-
voarea unicei alternative viabile: socialiºtii,
singurii care sunt condamnaþi sã surclaseze
consecinþele crizei catastrofale. ªi, de ce nu,
reformarea Uniunii Europene.

Asociaþia Tinerilor Avocaþi din Baroul Dolj
în parteneriat cu Baroul Dolj a desfãºurat în
perioada 10 februarie – 10 mai 2014 proiec-
tul „Engleza juridicã pentru avocaþi”, con-
stând în parcurgerea unui curs de limba en-
gleza pe trei module, acestea desfãºurându-
se într-un atelier sãptãmânal pe parcursul ce-
lor trei luni. „Acest proiect a fost gândit ex-
clusiv ca unul de voluntariat, cursurile fiind
þinute în mod gratuit de formatorul Mihaela
Blejdea – avocat în cadrul Baroului Dolj ºi
traducãtor autorizat de Ministerul Justiþiei pen-
tru limbile englezã ºi francezã.

În perioada aprilie 2013 – octombrie
2014, AroTT implementeazã proiectul Dez-
voltarea de modele eficiente pentru „Tu-
rismul cultural” în Regiunile Montana,
Vidin ºi Dolj, împreunã cu Agenþia de Dez-
voltare Regionalã ºi Centrul de Afaceri 2000
Montana, în calitate de partener lider ºi cu
Agenþia de Dezvoltare Regionalã ºi Centrul
de Afaceri Vidin, ambele din Bulgaria, în
cadrul Programului de Cooperare Trans-
frontalierã România-Bulgaria 2007-2013.

Mihaela Langa, reprezentant AroTT, a
precizat ieri, în cadrul unei conferinþe de
presã, prilejuitã de prezentarea site-
ului www.montana-vidin-dolj.com,
cã acest proiect îºi propune sã con-
tribuie la consolidarea dezvoltãrii
economice a ramurii turismului în re-
giunea transfrontalierã Montana, Vi-
din ºi Dolj, sã creeze centre de in-
formare operaþionale; precum ºi pa-
chete de informare pentru „Turis-
mul Cultural” introduse cu succes
prin aceste centre de informare ºi
iniþiative publice dar ºi pachete de
servicii turistice dezvoltate ºi intro-
duse prin publicul larg. „Se urmã-

Proiectul „Engleza juridicã
pentru avocaþi”, la final

În derularea proiectului am beneficiat de
suportul logistic oferit de Baroul Dolj”, a
precizat av. Narcisa Ciobanu, secretarul
general al Asociaþiei Tinerilor Avocaþi din
Baroul Dolj. Acest proiect se înscrie în se-
ria proiectelor ºi acþiunilor iniþiate ºi desfã-
ºurate de Asociaþia Tinerilor Avocaþi din
Baroul Dolj care vor sã dea o nouã perspec-
tivã în zona Olteniei în ceea ce priveºte no-
þiunea de voluntar ºi voluntariat în interio-
rul castei profesionale a avocaþilor.

Astãzi, odatã cu finalizarea proiectului,
începând cu ora 14.00, la sediul Baroului

Dolj, va avea loc festivitatea de acordare a
diplomelor de participare tuturor avocatilor în-
scriºi în proiect. „Va avea loc, totodatã, ºi o
tombolã prin care va fi trasã la sorþi, dintre
doamnele ºi domniºoarele avocat care au avut
cel puþin o prezenþã la cursuri, câºtigãtoarea
unei rochii create de reputatul designer vesti-
mentar Agnes Toma, þinutã care ne este ofe-
ritã de magazinul Detalii by Agnes Toma din
Craiova, alãturându-se în acest fel activitãþi-
lor demarate de Asociaþia Tinerilor Avocati din
Baroul Dolj”, a completat av. Narcisa Barbu.

„Turismul cultural”,
prezentat ºi pe site

reºte ºi o creºtere a popularitãþii regiunilor
Montana, Vidin ºi Dolj ca destinaþie de ser-
vicii culturale”, a mai spus Mihaela Langa.

La conferinþa de presã a fost prezentã,
din partea bulgarã, Maryka Tsenkova, re-
prezentant al Agenþiei de Dezvoltare Regio-
nalã ºi Centrul de Afaceri Montane. Gru-
pul-þintã vizat de proiect sunt IMM-urile
care opereazã în mediul turismului, muzee,
ONG-uri care activeazã în domeniul turis-
mului ºi patromoniului cultural, toate din
zonã transfrontalierã România-Bulgaria.

Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” continuã
campania „Doi prieteni, o singurã inimã / Dva prija-
telja, jedno srce”, în cadrul cãreia sunt aºteptaþi toþi
craiovenii care vor sã le dea o mânã de ajutor semeni-
lor din Serbia ºi Bosnia-Herþegovina, grav afectaþi de
inundaþii. „Se pot face donaþii constând în alimente
greu perisabile, apã, produse de igienã, lapte praf pen-
tru copii, pãturi, haine, încãlþãminte. Craiovenii sunt
aºteptaþi la sediul teatrului, din Calea Bucureºti nr. 56,
sâmbãta între orele 10.00 – 19.00, duminica pânã la
ora 13.00, iar de luni pânã vineri între 9.00 – 17.00”, a
precizat managerul Adriana Teodorescu.

Candidaþii PSD Dolj, susþinuþi
de Partida Romilor „Pro Europa”

PSD Dolj ºi Partida Romilor „Pro Europa” Filiala
Dolj au semnat, miercuri searã (21 mai), un protocol
de colaborare în vederea susþinerii candidaþilor so-
cial-democraþi la alegerile europarlamentare de dumi-
nicã ºi la cele prezidenþiale din luna noiembrie. Din
partea PSD Dolj protocolul a fost semnat de preºe-
dintele Claudiu Manda, iar din partea Partidei Romilor
„Pro Europa” Filiala Dolj, de liderul Dumitru Nicolae.
La semnarea documentului a fost prezent ºi preºedin-
tele Organizaþiei Naþionale de Tineret a Partidei Romi-
lor „Pro Europa”, Iulian Paraschiv.

Campanie umanitarã pentru Serbia: „Doi prieteni, o singurã inimã”
Filarmonica „Oltenia” din Craiova s-a alãturat ºi ea

gestului umanitar iniþiat de Teatrul pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri”. „Strângem ajutoare pentru vecinii din
Serbia ºi Bosnia ºi Herþegovina, care au suferit pagube
însemnate în urma inundaþiilor recente. Ajutoarele pot
fi depuse la intrarea în sediul instituþiei din Calea Unirii,
de luni pânã vineri, între orele 8.00 – 19.00. Vecinii noºtri
au nevoie stringentã de apã potabilã, conserve, alimente
neperisabile, lapte praf, obiecte de igienã, pãturi, saltele,
haine etc. Hai împreunã sã dãm o mânã de ajutor!” –
este mesajul managerului Vlad Drãgulescu.

MAGDA BRATU

MARGA BULUGEAN

MARGA BULUGEAN
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Societatea de ªtiinþe Istorice
din România (SSIR) are o ve-
che ºi neîntreruptã tradiþie, fi-
ind înfiinþatã în anul 1949. În
prezent, ea numãrã aproximativ
500 de membri, care activeazã
în 29 de filiale. SSIR este o aso-
ciaþie profesionalã obºteascã,
apoliticã ºi independentã, al cã-
rei scop este sã stimuleze cer-
cetarea ºtiinþificã ºi didacticã,
sã-ºi antreneze membrii în cer-
cetarea istoriei locale, naþionale
ºi universale, sã militeze pentru
o atitudine corectã faþã de tre-
cutul istoric ºi faþã de rolul aces-
tei discipline în ºcoalã.

Organizaþia se adreseazã pro-
fesorilor de istorie, cercetãtori-
lor, studenþilor, elevilor ºi oricã-
rei persoane interesate în dome-
niul ºtiinþelor istorice. Preºedin-
tele Societãþii de ªtiinþe Istorice
este actualmente istoricul Bog-
dan Murgescu, prof. univ. dr. la
Facultatea de Istorie a Universi-
tãþii din Bucureºti, iar preºedin-
te de onoare, istoricul Nichita
Adãniloaie. Printre vicepreºedinþi
se numãrã ºi istoricul Sorin Li-
viu Damean, prof. univ. dr. la
Facultatea de Drept ºi ªtiinþe
Sociale a Universitãþii din Cra-
iova, iar funcþia de secretar ge-

La concursul naþional “GEO-
INFO” s-au înscris elevi din zece
judeþe, prin schimb informaþional
ºi realizare de produse (spoturi, ani-
maþii, pagini WEB, postere), care
promoveazã ideea de interdiscipli-
naritate  Geografie – Informaticã.
Concursul a fost structurat pe pa-
tru secþiuni, la care s-au înscris
echipaje formate din 3-5 membri,
din aceeaºi instituþie de învãþãmânt
sau din instituþii diferite. Temele vi-
zate pe fiecare secþiune în parte au
fost urmãtoarele: „Impactul antro-
pic asupra habitatelor naturale ºi
speciilor în orizontul local”, sec-

La aceastã probã, liceenii trebu-
ie sã adapteze scenic una dintre
operele caragialiene – „Un pedagog
de ºcoalã nouã”. Cele opt trupe de
teatru, de la Liceul „Tudor Ar-
ghezi”, Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”, Colegiul Naþional „Carol
I”, Liceul Tehnologic Auto, Cole-
giul Naþional Pedagogic „ªtefan
Velovan”, Colegiul Naþional „Nico-
lae Titulescu”, Colegiul Naþional
Economic „Gheorghe Chiþu” ºi
Liceul de Arte „Marin Sorescu”, îl
vor pune în scenã pe Marius Chi-
coº Rostogan, celebrul personaj al
lui Nenea Iancu, alãturi de elevii sãi,

Istoricii din România se reunesc în Bãnie„Un pedagog de ºcoalã nouã”
intrã în competiþie

Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj ºi Consiliul Judeþean al Elevilor Dolj

organizeazã proba de teatru din cadrul concursului „Competiþia
Tinereþii”, astãzi, la ora 14.00, pe scena Facultãþii de Agronomie.

Se doreºte a deveni o tradiþie

Concursul Naþional „GEO-INFO”, un real succesConcursul Naþional „GEO-INFO”, un real succesConcursul Naþional „GEO-INFO”, un real succesConcursul Naþional „GEO-INFO”, un real succesConcursul Naþional „GEO-INFO”, un real succes

Societatea de ªtiinþe Istorice din Ro-
mânia – filiala Dolj, în parteneriat cu
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman”, Consiliul Judeþean Dolj ºi Fa-
cultatea de Drept ºi ªtiinþe Sociale din
cadrul Universitãþii din Craiova organi-

neral este asumatã de prof. dr.
Bogdan Teodorescu.

Consiliul Naþional coordonea-
zã activitatea SSIR în intervalul
dintre douã conferinþe naþionale
ºi este convocat de preºedintele
SSIR o datã pe an sau ori de câte
ori este nevoie. De regulã, în
aceste împrejurãri au fost ascul-
tate informãri ale membrilor con-
ducerii ºi ale unor preºedinþi de
filiale pe teme ale activitãþii cu-
rente, s-au adoptat documente,
care au exprimat poziþia SSIR
faþã de reforma din educaþie ºi
cu deosebire în legãturã cu rolul
ºi locul istoriei în ºcoalã, au fost
prezentate volumele revistei: Stu-
dii ºi Articole de Istorie, apari-
þie anualã a SSIR, s-au operat
modificãri în componenþa Birou-
lui Naþional Executiv, la propu-
nerea preºedintelui SSIR.

Lucrãrile Consiliului Naþional
se vor desfãºura începând cu ora
9.30, la Sala de Consiliu a Facul-
tãþii de Drept ºi ªtiinþe Sociale,
din strada „Petre Ispirescu” nr.
107D, etajul 4, ºi vor dezbate,
printre altele, tema „Formele de
motivare a membrilor Societãþii
de ªtiinþe Istorice din România ºi
antrenarea diverselor categorii de
vârstã în activitãþile acesteia”. În

semn de omagiu ºi recunoºtinþã
a istoricilor craioveni faþã de pro-
fesorii lor, vor fi prezentate ºi vo-
lumele „Gheorghe Buzatu. In
Memoriam”, recent apãrut, ºi
„Permanenþele istoriei. Profeso-
rul Corneliu Mihail Lungu la 70
de ani”, publicat anul trecut.

ALINA DRÃGHICI

Colegiul Naþional “Carol I” din Cra-
iova a gãzduit, ieri, festivitatea de pre-
zentare a rezultatelor obþinute la pri-
ma ediþie a concursului naþional de
geografie ºi informaticã pentru elevii
de liceu “GEO-INFO”. Evenimentul a
fost organizat de Colegiul Naþional

zeazã astãzi Consiliul Naþional al So-
cietãþii de ªtiinþe Istorice din România,
cu participarea a peste 50 de profesori
de istorie din învãþãmântul preuniver-
sitar ºi universitar, membri delegaþi ai
filialelor din þarã.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Politicienii noºtrii, la întâlnirile
lor îºi întind covorul roºu iar pe
noi Popescule, ne duc cu preºul.

þiune la care locul I a fost adjude-
cat de un echipaj din Curtea de
Argeº; „Implicarea tinerilor în
soluþionarea problemelor comuni-
tare” a fost tema celei de-a doua
secþiuni, iar locul I a fost câºtigat
de Colegiul Naþional „Carol I”, ele-
vii dând dovadã de simþ civic ºi
implicare în acþiuni de voluntariat.
Colegiul gazdã a plecat acasã ºi
cu un al doilea premiu I, obþinut
la cea de-a treia secþiune, unde
tema pentru poster a fost „Recon-
strucþie ecologicã ºi dezvoltare du-
rabilã”. Ultima temã abordatã a
fost „Conºtientizarea populaþiei

asupra calitãþii mediului natutal
ºi social”, unde locul I a revenit
liceenilor din Buzãu.
Elevul trebuie sã se dezvolte
multiplu

Prof. dr. Steluþa Dan, inspec-
tor în cadrul Ministerului Educa-
þiei Naþionale, prezentã, ieri, la Cra-
iova, a precizat cã  elevul trebuie
sã se dezvolte multiplu, nu numai
pe o singurã direcþie, dar acest lu-
cru nu înseamnã cã se vor elimi-
na particularitãþile unei discipline,
ci, din contrã, prin acest tip de
concurs se vor îmbina aceste par-

ticularitãþi. «Este
prima ediþie a aces-
tui tip de concurs,
unul interdiscipli-
nar, Geografie ºi
Informaticã. Ne-am
dorit foarte mult
organizarea unei
astfel de competiþii,
cunoscând legãtura
foarte strânsã între
cele douã discipline.
Ideea a pornit de la

un simpozion susþinut în toamnã
la Buzãu. Noi am propus atunci
un astfel de concurs, care lipsea
în lista foarte amplã a competiþii-
lor naþionale. Bucuria a fost cã
doamna profesoarã Maria Cioba-
nu de la Colegiul Naþional „Carol
I” s-a oferit imediat sã se implice
în organizare. Ne-am bucurat
foarte mult, cunoscând valoarea
judeþului Dolj, valoarea Colegiului
Naþional „Carol I” ºi posibilitãþile
de realizare a acestui concurs. În
primul rând, ne-am propus ca prin
acest concurs sã existe o impli-
care cât mai mare atât a profeso-
rului, cât ºi a elevului în ceea ce
priveºte interdisciplinaritatea, o
atenþie mai mare acordatã acestui
domeniu despre care se vorbeºte

la nivelul învãþãmântului româ-
nesc, nu numai la nivelul Ministe-
rului Educaþiei. Ne dorim un ac-
ces mai mare pe aceastã temã de
interdisciplinaritate, pentru cã ele-
vul trebuie sã se dezvolte multi-
plu, nu numai pe o singurã direc-
þie; nu înseamnã cã eliminãm par-
ticularitãþile unei discipline, ci cã
le îmbinãm», a precizat prof. dr,
Steluþa Dan.

O implicare activã în acest pro-
iect l-a avut prof. Maria Ciobanu,
de la Colegiul „Carol I”, fiind suþi-
nutã de întreaga conducere a ISJ
Dolj, de conducerea Colegiului, dar
în mod special de prof. dr. Frusi-
na Deaconu, inspector ºcolar de
specialitate, Geografie.

MARGA BULUGEAN

“Carol I”, în colaborare cu Ministerul
Educaþiei Naþionale, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj, Societatea de
Geografie din România – Filiala Dolj,
activitatea fiind coordonatã de pro-
fesorii de Geografie ºi Informaticã din
cadrul colegiului craiovean.

pe scena Facultãþii de Agronomie.
“Competitorilor li se dã liberta-

tea sã aducã în faþa spectatorilor
propria lor viziune asupra acestei
opere literare, putând sã facã ana-
logii cu ceea ce se întâmplã azi în
învãþãmântul preuniversitar. Evo-
luþia lor va fi apreciatã de un juriu
format din regizori, actori, teatro-
logi. Precizãm cã partenerul aces-
tei probe este Universitatea din
Craiova, Facultatea de Litere –
Departamentul de Artã Teatralã”,
a precizat Alina Ionescu, director
DJST Dolj.

ALINA DRÃGHICI
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Liderul „autoproclamatei repu-
blici Lugansk”, Valeri Bolotov, ºi-a
anunþat intenþia de a institui legea
marþialã pe teritoriul „autoprocla-
matului stat”, în condiþiile în care
Ucraina se pregãteºte, duminicã,
pentru alegerile prezidenþiale, rela-
teazã Interfax-Ucraina, în pagina
electronicã. „Legea marþialã va rã-
mâne în vigoare pânã când autori-
tãþile de la Kiev îºi vor retrage tru-
pele de pe teritoriul Republicii Lu-
gansk”, a declarat purtãtorul de
cuvânt al liderului separatist din
regiune. Armata ucraineanã a lan-
sat la 13 aprilie o operaþiune mili-
tarã pentru preluarea controlului
asupra regiunilor Doneþk ºi Lu-
gansk, aflate sub controlul sepa-
ratiºtilor proruºi, care ºi-au pro-
clamat suveranitatea în urma unor
referendumuri pentru independen-
þã. Între timp, atacurile separatiº-
tilor continuã în cele douã regiuni
din estul Ucrainei, iar cel mai re-
cent, care a avut loc în noaptea de
miercuri spre joi în regiunea Do-
neþk, s-a soldat cu moartea a cel
puþin nouã militari ucraineni. Pe de
altã parte, preºedintele interimar
Oleksandr Turcinov a anunþat cã

Separatiºtii proruºi vor sã instituieSeparatiºtii proruºi vor sã instituieSeparatiºtii proruºi vor sã instituieSeparatiºtii proruºi vor sã instituieSeparatiºtii proruºi vor sã instituie
legea marþialã în Lugansklegea marþialã în Lugansklegea marþialã în Lugansklegea marþialã în Lugansklegea marþialã în Lugansk

forþele ucrainene se pregãtesc de
faza finalã a operaþiunii speciale din
estul Ucrainei, cu trei zile înaintea
alegerilor prezidenþiale considera-
te cruciale pentru viitorul þãrii, dupã
criza politicã care a adus þara în
pragul rãzboiului civil. Separatiºtii
din regiunile Lugansk ºi Doneþk au
anunþat cã vor împiedica desfãºu-
rarea scrutinului în estul þãrii, unde
aproape douã milioane de alegãtori
ar putea sã nu se prezinte la urne.

Pe de altã parte, Alianþa Nord-
Atlanticã a anunþat, ieri, cã a de-

tectat miºcãri limitate ale trupelor
ruse la graniþa cu Ucraina, fapt ce
poate semnala o posibilã pregãti-
re a retragerii parþiale a acestor
unitãþi, potrivit secretarului gene-
ral al NATO, Anders Fogh Ras-
mussen, citat de agenþiile AFP ºi
Reuters. „Asearã târziu, am ob-
servat o activitate limitatã a tru-
pelor ruse în apropierea frontierei
cu Ucraina, ceea ce poate sugera
cã unele dintre aceste forþe se pre-
gãtesc de retragere”, a declarat
Rasmussen în faþa presei la Pod-

gorica. „Este prea devreme sã
apreciem semnificaþia acestor miº-
cãri, dar sper cã este vorba de-
spre începutul unei retrageri com-
plete ºi reale”, a adãugat el. „În
prezent, cele mai multe dintre tru-
pele ruse care au fost desfãºurate
rãmân în apropierea frontierei cu
Ucraina ºi observãm cã exerciþii-
le ruse continuã în aceastã zonã”,
a precizat Rasmussen. În schimb,
armata rusã a anunþat cã a retras
de la frontierele Ucrainei patru
garnituri feroviare cu blindate,
armament ºi mii de militari, anun-
þã Ministerul rus al Apãrãrii, citat
de AFP. „Transportul echipamen-
telor militare se face cu trenuri,
iar cel al efectivelor umane cu
avioane de tip Il-76”, precizeazã
instituþia. „Pe 21 mai au fost efec-
tuate patru transporturi feroviare
ºi 15 zboruri cu avioane Il-76 din
regiunile Rostov, Belgorod ºi Bri-
ansk”, situate la frontiera cu Ucrai-
na, adaugã Ministerul. Kremlinul a
anunþat, luni, cã preºedintele Vla-
dimir Putin a ordonat retragerea
unitãþilor armatei ruse trimise sã
efectueze manevre în regiunile
Rostov, Belgorod ºi Briansk.

Hong Kong: 35 de persoane
rãnite în urma coliziunii
dintre un feribot ºi o navã-
cargo

Treizeci ºi cinci de persoane
aflate la bordul unui feribot
de mare vitezã au fost rãnite
dupã ce vasul s-a ciocnit cu o
navã-cargo în largul Hong
Kongului, miercuri noapte,
relata ieri agenþia Kyodo,
citând autoritãþile ºi presa
locale. Un total de 162 de
persoane se aflau la bordul
Universal MK 2013 când
acesta a plecat din Hong Kong
cu destinaþia Macao, în jurul
orei locale 22:00, potrivit
operatorului Shun Tak-China
Travel Ship Management Ltd.
Dupã aproximativ o jumãtate
de orã de cãlãtorie, feribotul
a intrat în coliziune cu nava-
cargo în apropiere de Cheung
Chau, o insulã situatã la 10
kilometri sud-vest de Hong
Kong, potrivit radioteleviziu-
nii chineze RTHK. Doi pasa-
geri rãniþi, dintre care unul
serios, au fost transportaþi cu
un vas de salvare cãtre un doc
public din Cheung Chau,
potrivit unui material video
difuzat de TVB. Restul pasa-
gerilor au fost readuºi în
Hong Kong.

Zborul MH370: Au fost reluate
cãutãrile în Oceanul Indian

Cãutãrile subacvatice au
fost reluate ieri în Oceanul
Indian, într-o nouã încercare
de a gãsi aeronava Boeing-
777, aparþinând companiei
Malaysia Airlines, dispãrutã
fãrã urme pe 8 martie, la
puþin timp dupã decolarea din
Kuala Lumpur cu destinaþia
Beijing, având la bord 239 de
persoane (pasageri ºi membri
ai echipajului), relateazã
France Presse. Australia
conduce operaþiunile de
cãutare în apele agitate din
sudul Oceanului Indian, la
sute de kilometri de coasta sa
de vest, cu ajutorul unui robot
submarin american, Bluefin-
21, în aºteptarea unor echipa-
mente suplimentare. „Vehicu-
lul subacvatic autonom
Bluefin-21 a fost trimis în
jurul orei 02:00 dimineaþã
(joi)”, a indicat Centrul de
coordonare (JACC) a cãutãri-
lor MH370 la Perth. Robotul,
capabil sã se scufunde pânã la
o adâncime de 4.500 de metri,
a trebuit sã fie adus la þãrm
sãptãmâna trecutã, dupã ce a
avut probleme la sistemul de
comunicaþii. Un senzor ºi
balize au detectat în ultima
luna ultrasunete emise proba-
bil de cutiile negre ale apara-
tului de zbor. Dar aceste emisii
au încetat, probabil din cauza
epuizãrii bateriilor acestor
dispozitive, ºi nici un alt nou
element nu a permis precizarea
zonei de cãutare. „În decurs
de o sãptãmânã, Bluefin-21
va cãuta în imediata apropiere
a semnalelor acustice, detecta-
te la începutul lunii aprilie de
senzor”, a precizat JACC.

Treizeci ºi unu de persoane ºi-au pier-
dut viaþa ºi peste 90 au fost rãnite în
atentatul comis ieri dimineaþã într-o pia-
þã în aer liber din Urumqi, reºedinþa ad-
ministrativã a regiunii musulmane Xin-
jiang, situatã în vestul Chinei, au infor-
mat autoritãþile, conform agenþiei Xin-
hua. Douã vehicule 4x4 au lovit în mul-
þime, în timp ce din interiorul maºinilor
au fost aruncate bombe artizanale, una
dintre acestea sãrind în aer, a informat
Xinhua, citând martori oculari. În foto-
grafii publicate pe Weibo, echivalentul
chinez al Twitter, se pot vedea flãcãri
pe o arterã cu trei benzi de circulaþie ºi
un nor de fum care se ridicã deasupra

Atentat în China: Bilanþul provizoriu
indicã 31 de morþi ºi peste 90 de rãniþi

tarabelor dintr-o piaþã, în spatele unui
baraj al poliþiei. „Au fost mai multe ex-
plozii puternice în piaþa de dimineaþã din
faþa Palatului Culturii din Urumqi”, a men-
þionat autorul unui mesaj pe Weibo, adã-
ugând cã a vãzut scena de la mai puþin de
100 de metri. De peste un an, Xinjiang
este scena recrudescenþei violenþelor din-
tre populaþia musulmanã turcofonã de ori-
gine uigurã, majoritarã, ºi etnicii chinezi,
mutaþi cu milioanele în ultimele decenii,
comenteazã AFP. Beijingul atribuie aceste
violenþe tendinþelor separatiste ºi „tero-
riste” ale fundamentaliºtilor uiguri. Aceº-
tia din urmã acuzã autoritãþile chineze
cã le reprimã cultura ºi religia.

ªeful forþelor armate terestre din
Thailanda, generalul Prayut Chan-O-
Cha, a anunþat o loviturã de stat, ieri,
într-o declaraþie televizatã, dupã ºapte
luni de crizã politicã. „Toþi thailande-
zii trebuie sã rãmânã calmi ºi funcþio-
narii trebuie sã continue sã lucreze ca
de obicei”, a precizat el. „Pentru ca
aceastã þarã sã revinã la normal”, for-
þele armate „trebuie sã preia puterea
începând cu 22 mai, ora 16.30” (12.30
ora României), a precizat generalul,
acelaºi cu cel care a declarat legea
marþialã marþi, invocând violenþele din
þarã, care s-au soldat cu 28 de morþi
de la începutul crizei, în toamnã.
Anunþul televizat are loc dupã a doua
sesiune de negocieri între principalii
actori ai crizei, destinatã gãsirii unui

Loviturã de stat în Thailanda, anunþatã în direct la televiziune
compromis. Liderii manifestanþilor ce-
lor douã tabere au fost luaþi de la lo-
cul reuniunii în vehicule militare, sub
pazã, chiar înainte de anunþarea lovi-
turii de stat, potrivit martorilor oculari.
Thailanda s-a confruntat cu 18 lovi-
turi de stat sau tentative de lovituri de
stat în aproape 80 de ani. Ultima da-
teazã din 2006, împotriva fostului pre-
mier în exil Thaksin Shinawatra, ºi
a antrenat o serie de crize politice care
au scos în stradã inamicii ºi susþinãto-
rii miliardarului, care rãmâne, în pofi-
da exilului sãu, factorul de diviziune al
þãrii. Episodul actual a început în toam-
nã cu manifestaþii care cereau pleca-
rea de la putere a surorii acestuia, Yin-
gluck, premier din 2011. Ea a fost des-
tituitã de justiþie la începutul lui mai.
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07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Legendele palatului -

Gyebaek
2011, Coreea de Sud, Istoric
09:45Legendele palatului -

Gyebaek
2011, Coreea de Sud, Istoric
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
2012, Coreea de Sud, Istoric
17:30 Zeul rãzboiului
2012, Coreea de Sud, Istoric
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
22:00 O datã’n viaþã
00:10 Stander

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 5 x 5 minute de istorie
08:00 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
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 Concertele Festivalului

George Enescu
13:50 5 minute de istorie
14:00 Naturã ºi sãnãtate
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Jurnal de front
15:50 5 minute de istorie
16:00 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Televiziunea, dragostea

mea
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Casa Buddenbrook
2008, Dramã
21:45 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Escroci de treabã
23:50 Primii europeni

07:35 Lunea, la Racine
08:20 Poveste de Crãciun 2
09:45 Pãzea la minge!
11:20 Hai sã facem schimb!
12:25 Cursã fãrã frâne
14:25 Cãlãreaþa
16:00 Eu, Robotul
17:55 Celeste ºi Jesse pentru

totdeauna
19:30 Filme ºi vedete
20:00 Total Recall. Memorie

programatã
22:00 True Blood
23:00 Capcana minþii
00:40 Motoare sfinte

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 Un milion de probleme (R)
2006, Canada, Dramã, Thriller
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
21:00 Fotbal Cupa Romaniei

Finala: Steaua - Astra
23:15 Fraþi vitregi
2008, SUA, Comedie
01:30 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Apropo Tv (R)

07:00 Abisul pasiunii
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 Chemarea inimii (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru ca te iubesc (R)
13:00 What Life Took from Me

(R)
2013, Mexic, Dramã, Romantic
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Rosa Diamante
17:30 Chemarea inimii
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru ca te iubesc
20:30 What Life Took from Me
2013, Mexic, Dramã, Romantic
22:00 Forþa destinului
23:00 16 & Pregnant
00:00 Lara (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 Adevãrul si numai

adevarul (R)
15:00 Ruleta destinului
16:00 Prietenii tãi
17:00 La bloc (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Adevãrul si numai

adevarul
20:00 Experiment infernal
22:00 Serviciul Român de

Comedie
23:30 Tãcerea simþurilor
01:30 Dispãruþi
02:15 Cronicile misterelor
03:00 Tãcerea simþurilor (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 Propunere indecentã
1993, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
23:00 România danseazã (R)
02:30 Hispania
2010, Spania, Istoric
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 Poveste de familie
2006, Turcia, Dramã
09:00 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
22:15 Deschide Camera

Comorilor! (R)
23:30 Fetele lu' dom' Profesor
2014, Romania, Comedie
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Vreau sã mã mãrit
2009, Argentina, Comedie,

Romantic, Dragoste
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 Trãsniþi din Queens
16:00 90210
2008, SUA, Dramã, Romantic
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Trãsniþi din NATO
20:30 Minþi Periculoase
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 90210 (R)
2008, SUA, Dramã, Romantic
01:30 Trãsniþi din Queens (R)
02:30 ªtirile Prima TV (R)
03:30 Minþi Periculoase (R)
05:30 Click! (R)
06:00 Frumoasa Ceci

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Fotbal Cupa României

Timiºoreana: Astra - Petrolul
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Fotbal Cupa României

Timiºoreana: Steaua - Dinamo,
Dinamo - Steaua

15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Special "Bate Cupa"
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Fotbal: Meciul Legendelor
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling RAW
23:00 Special "Bate Cupa"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fotbal Cupa României

Timiºoreana Finala: Steaua -
Astra

01:30 Mafioþi
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07:00 O datã’n viaþã
08:00 O datã’n viaþã
09:00 O datã’n viaþã
10:00 Gala “Bun de tipar”
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:00 Gala Umorului
12:00 Tezaur folcloric
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:35 37°C
15:25 Andonevralgicul de

sâmbãtã
15:30 37°C
16:10 Undeva, cândva
1980, SUA, Dramã, Fantastic,

Romantic, Dragoste
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Studio fotbal
21:40 Finala: Real Madrid –

Atletico Madrid
00:00 Studio fotbal
00:40 Kobi ºi Leila
2008, SUA, Dramã
02:20 Pe scurt despre orice
02:30 Telejurnal
03:20 Viaþa satului
04:35 Viaþa satului
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping
06:00 Teleenciclopedia

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Ferma
08:30 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
09:25 5 minute de istorie
09:30 Cap compas
10:00 Rugby: CSA Steaua -

Dinamo
12:00 Drumul succesului
12:30 5 x 5 minute de istorie
13:00 Popasuri folclorice
14:00 Top cultura
14:30 Gimnasticã artisticã
17:15 Mistere ºi conspiraþii
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Piciul
1921, SUA, Comedie, Dramã
19:25 Circul
1928, SUA, Comedie, Dramã,

Familie, Romantic, Dragoste
20:40 Revolta din tinutul Harlan
2000, SUA, Dramã
22:30 Citeºte româneºte!
23:10 Teritoriu virgin
2007, Marea Britanie, Aventuri,

Comedie, Dramã, Romantic
00:50 Poate nu ºtiai

07:45 În mintea lui Edwin
Honig

09:15 Seducãtorul 2
11:20 Jaf... la turnul mare
13:05 Jimmy ºi Hope
13:30 Doctor Dolittle
15:00 Vizita regelui la Hyde

Park on Hudson
16:35 Un Crãciun cu Holly
18:10 Universitatea monºtrilor
19:55 Jimmy ºi Hope
20:20 Domniºoare la ananghie
22:00 Silicon Valley
22:30 Casa minciunilor
23:00 Alertã de grad zero
01:10 Pasiune
02:50 Terapie specialã
04:25 Stãpânii strãzilor:

Ucigaºul de poliþiºti
06:00 Apartamentul lui Joe

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:15 Maestrul deghizãrilor
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Mãscãriciul
15:00 Atât de aproape de cer
17:00 Fostele iubite ale iubitului

meu
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Recompensã cu bucluc
2010, SUA, Acþiune, Comedie,

Romantic, Dragoste
22:45 Tranzit
2012, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
00:30 “Toate loviturile sus!”,

Local Kombat Constanþa

07:00 Abisul pasiunii
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 Chemarea inimii (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc
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 Pentru cã te iubesc
20:30 What Life Took from Me
22:00 Forþa destinului
23:00 16 & Pregnant
00:00 Lara (R)
02:00 16 & Pregnant (R)

07:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

08:00 Ruleta destinului (R)
09:00 Prietenii tãi (R)
10:00 Adevarul si numai

adevarul (R)
11:00 Serviciul Român de

Comedie (R)
12:30 La Mãruþã
15:00 Ruleta destinului
16:00 Prietenii tãi
16:30 Prietenii tãi
17:00 Experiment infernal (R)
19:00 Adevãrul ºi numai

adevãrul
20:00 Lecþii de viaþã
22:00 CineTePrinde, prezentata

de Cristian Tudor Popescu
22:15 Fiecare se crede normal
00:15 Dispãruþi

09:00 Vânãtorul de crocodili
2002, SUA, Acþiune, Aventuri
11:00 Operaþiunea Dumbo
1995, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Rãzboi
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 Nume de cod: Agentu' de

serviciu
2007, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
22:30 Cascã ochii cã o-ncurci
2001, SUA, Comedie
00:30 Regele ªarpe
2006, SUA, Acþiune, Horror, SF
02:30 Observator (R)
03:15 Cascã ochii cã o-ncurci

(R)
2001, SUA, Comedie
05:10 Întâmplãri hazlii

08:30 Campionul
2006, Israel, Comedie,

Dramã, Romantic
09:45 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
16:30 Deschide Camera

Comorilor! (R)
17:45 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 Eroii cerului
2006, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
00:30 Ultima ºansã
2008, SUA, SF
02:30 Vreau sã mã mãrit
2009, Argentina, Comedie,

Romantic, Dragoste
03:30 ªtirile Kanal D (R)
04:30 Asta-i România! (R)
06:00 Inima nu respectã

reguli

07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, Romania, Comedie
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 Cursa nebunilor
2001, SUA, Comedie
23:30 Tamara Drewe
2010, Marea Britanie, Comedie
01:30 ªtirile Prima TV (R)
02:30 Vrei sã fii milionar (R)
03:30 Cursa nebunilor (R)
2001, SUA, Comedie
05:30 Secrete de stil (R)
06:00 Casa: construcþie ºi

design (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: Meciul Legendelor
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Râzi de toþi banii!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Fotbal Cupa României

Timiºoreana Finala: Steaua - Astra
17:00 Fotbal Cupa Prieteniei

Bergenbier Turneul Final Est
Bacãu

18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Finala Cupa Campionilor

1989: Steaua - AC Milan
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Local Kombat Constanþa
22:30 Special Finala Champions

League
22:40 Local Kombat Constanþa
00:30 ªtiri Sport.ro
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TVR 1

DUMINICÃ - 25 mai

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Universul credinþei
08:00 Ediþie specialã: Alegeri

europarlamentare 2014
09:00 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
12:00 Ediþie specialã: Alegeri

europarlamentare 2014
12:15 Viaþa satului
13:00 Ediþie specialã-Ultima

ediþie
14:00 Telejurnal
14:30 Politicã ºi delicateþuri
15:30 Tezaur folcloric
16:30 Magazin Mondial FIFA

2014
17:00 Ediþie specialã
17:15 Sport Plus
18:00 Lozul cel mare
18:30 Loredana la Gala

Premiilor Muzicale Radio
Româniaediþia a XII-a

19:00 Ediþie specialã
19:35 Oameni care au schimbat

Lumea
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Ediþie specialã
22:30 Ediþie specialã
23:00 Garantat 100%
00:00 O datã’n viaþã
00:55 O datã’n viaþã
02:40 Sport
02:55 Telejurnal
03:44 Loredana la Gala

Premiilor Muzicale Radio
Româniaediþia a XII-a

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 Cireºarii
1972, Romania, Aventuri,

Comedie
13:00 Pescar hoinar
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:00 Omul cu chitara
15:00 Gimnasticã artisticã
19:00 Academicienii
20:10 Felicia, înainte de toate
2009, Romania, Belgia, Franta,

Croatia, Dramã
22:10 Cãsãtorie imposibilã
2004, Romania, Dramã
23:10 Cireºarii (R)
1972, Romania, Aventuri,

Comedie
00:10 Teatru: Rãzboiul domnului

de Beaumarchais
01:50 Felicia, înainte de toate (R)
2009, Romania, Belgia, Franta,

Croatia, Dramã
03:50 Omul cu chitara
04:40 Ferma
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GEO

07:20 Filme ºi vedete
07:50 Domniºoare la ananghie
09:30 La Middleton
11:10 Al 41-lea preºedinte
12:55 Hotelul Marigold
15:00 Aºa se scrie istoria!
16:40 Copacabana
18:25 O mie de cuvinte
20:00 Viaþa mea cu Liberace
22:00 Elysium
23:50 Urzeala tronurilor
00:55 True Blood
01:55 Furtuna electricã
03:25 Viaþa mea cu Liberace
05:20 Katie Morgan: Întrebãri

despre sex
06:00 Aºa se scrie istoria!

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Atât de aproape de cer

(R)
1995, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Apropo Tv
15:00 ªtirile Pro Tv
15:15 Domniþa ºoim
17:00 ªtirile Pro Tv
17:15 Domniþa ºoim
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 S-a furat mireasa
21:00 ªtirile Pro Tv
21:15 S-a furat mireasa
22:45 Cãdere liberã
01:00 Apropo Tv (R)

07:00 Abisul pasiunii
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 Chemarea inimii (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc
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 Pentru cã te iubesc
20:30 What Life Took from Me
22:00 Forþa destinului
23:00 16 & Pregnant
00:00 Lara (R)
02:00 16 & Pregnant (R)
03:00 Doamne de poveste

(R)
04:00 Lara (R)
06:00 Intrigi ºi seducþie (R)

09:00 Români de succes (R)
09:15 Descoperã România (R)
09:45 Promotor
10:15 Salbaticia Carpatilor
2011, Marea Britanie, Documen-

tar
11:15 Ruleta destinului (R)
12:15 Prietenii tãi (R)
12:45 Prietenii tãi
13:15 Adevãrul ºi numai

adevãrul (R)
14:15 Lumea Pro Cinema
14:45 Zoom in 10
15:00 Ruleta destinului
16:00 Prietenii tãi
17:00 Lecþii de viaþã (R)
19:00 Adevãrul ºi numai

adevãrul
20:00 Cãlãtorul în timp
22:00 Motive 2
00:00 Dispãruþi
01:00 Cronicile misterelor
01:45 Motive 2 (R)
03:15 Dispãruþi (R)

09:00 În cãutarea Tãrâmului de
Nicãieri

2004, SUA, Dramã
11:00 Nume de cod: Agentu' de

serviciu (R)
13:00 Observator
13:15 Next Star (R)
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 FamiliaDA
20:30 Miami Vice
23:15 Serviciul Român de

Comedie: Happy Show (R)
00:45 Observator (R)
01:30 Miami Vice (R)
03:45 În cãutarea Tãrâmului de

Nicãieri (R)
2004, SUA, Dramã
06:00 Observator

08:30 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
09:45 Pastila de râs (R)
10:30 Autobuzul lui Vârciu (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
14:15 Eroii cerului (R)
2006, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã
21:30 D-Paparazzi
22:30 Bestia
2006, SUA, Horror
00:30 O noapte la McCool's
2001, SUA, Comedie
02:30 Vreau sã mã mãrit
2009, Argentina, Comedie,

Romantic, Dragoste
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)
2006, România, Comedie
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
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 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 Cupa României

Timiºoreana Finala: Steaua - Astra
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Râzi de toþi banii!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Local Kombat Constanþa
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 Local Kombat Constanþa
23:00 N-are mamã, n-are tatã!
00:00 ªtiri Sport.ro

TVR 1

LUNI - 26 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
2011, Coreea de Sud, Istoric
09:45 Legendele palatului -

Gyebaek
2011, Coreea de Sud, Istoric
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 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
17:30 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
18:10 Vreau sã fiu sãnãtos
18:45 Dincolo de celebritate
18:50 În linia întâi
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Între bine ºi rãu
22:30 Biziday
23:20 Pe scurt despre orice
23:30 TIFF 2013
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
2011, Coreea de Sud, Istoric

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Cap compas
08:00 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
08:50 Poate nu ºtiai
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Top cultura
10:40 În curtea bunicilor
12:30 Pescar hoinar
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
1996, Canada, Dramã
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Deportaþii
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
19:30 Teatru * Sosesc de la

Paris
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Sub soarele diavolului
1987, Franta, Dramã
00:50 Concertele Festivalului

George Enescu
01:45 Poate nu ºtiai
02:00 Omul cu chitara

07:40 Hotelul Marigold
09:45 Copacabana
11:30 O mie de cuvinte
13:05 Eu, Robotul
15:00 Iubire ºi onoare
16:35 Chimpanzee
17:55 Cãlãreaþa
19:30 Pe platourile de filmare
20:00 Muhammad Ali's Greatest

Fight
21:40 Dupã dealuri
00:10 Þinutul gheþurilor
01:55 Minciuni adevãrate
04:15 Domniºoara Christina
06:00 Eu, Robotul

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 România, te iubesc! (R)
11:00 Lawrence al Arabiei
1962, Marea Britanie, Aventuri,

Biografic, Dramã, Rãzboi
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Schimb de case
2005, Irlanda, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Rãzboiul dragonilor
2007, SUA, Acþiune, Dramã,

Fantastic, Horror, Thriller
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 Rãzboiul dragonilor (R)

07:00 Abisul pasiunii
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 Chemarea inimii (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 What Life Took from Me

(R)
14:30 Intrigi si seductie (R)
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Rosa Diamante
17:30 Chemarea inimii
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 What Life Took from Me
22:00 Povestiri de noapte
22:30 Forþa destinului
23:00 My super sweet 16
23:30 16 & Pregnant
00:00 Lara
02:00 My super sweet 16 (R)
02:30 16 & Pregnant (R)
03:00 Doamne de poveste (R)
04:00 Lara (R)

07:00 Acasã în bucatarie
08:00 Aventurile lui Jackie Chan
08:30 Ruleta destinului (R)
09:30 Prietenii tai (R)
10:30 Adevãrul ºi numai

adevãrul (R)
11:30 La Mãruþã
14:00 Lumea Pro Cinema (R)
14:45 Zoom in 10
15:00 Studenþi part-time
16:00 Prietenii tãi
17:00 Cãlãtorul în timp (R)
19:00 Adevãrul ºi numai

adevãrul
19:55 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Cãminul ororilor
00:00 Dispãruþi
01:00 Cronicile misterelor

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
2010, Spania, Istoric
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 Poveste de familie
2006, Turcia, Dramã
09:00 Campionul (R)
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
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
2011, Turcia, Dramã, Romantic
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Vreau sã mã mãrit
2009, Argentina, Comedie,

Romantic, Dragoste
02:45 WOWBiz (R)
04:45 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)
2003, România, Comedie
15:00 Trãsniþi din Queens
1998, SUA, Comedie
16:00 90210
2008, SUA, Dramã, Romantic
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
2007, SUA, Comedie, Dramã
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 90210 (R)
2008, SUA, Dramã, Romantic
01:30 Trãsniþi din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
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
2009, Columbia, Comedie,

Dramã, Romantic
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 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 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Glory Super Fight Series:

Sergei "The Russian Mercenary"
Kharitonov - Daniel "The Warrior"
Sam

21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling WWE Super-

stars
23:00 Mafioþi
00:00 ªtiri Sport.ro
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TVR 1

MARÞI - 27 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
2011, Coreea de Sud, Istoric
10:30 Biziday
11:20 Pe scurt despre orice
11:30 Nocturne
12:20 Opinii fiscale
12:30 Tribuna partidelor

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

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
17:30 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
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
2004, SUA, Dramã, Mister
21:50 Dincolo de celebritate
22:00 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
22:30 Biziday
23:20 Pe scurt despre orice
23:30 Camp Hope
01:15 Interes general

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Naturã ºi sãnãtate
08:00 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
08:50 5 minute de istorie
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
10:30 Teatru: Sosesc de la Paris
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 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
17:00 Televiziunea, dragostea

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

Circ de la Monte-Carlo
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
23:50 Pãmântul ºi locuitorii sãi
00:50 Concertele Festivalului

George Enescu
01:45 Poate nu ºtiai

07:50 Iubire ºi onoare
09:25 Cãlãreaþa
10:55 Muhammad Ali's Greatest

Fight
12:30 Chimpanzee
13:50 Batman: The Dark Knight

Returns, Part 2
15:05 Talismanul norocos
16:45 ªtrumpfii 2
18:30 Drew Peterson: Incoruptibil
20:00 Dragoste în ofsaid
21:45 Bãiatu' tatii
23:40 Detectivii din Louisiana
01:25 Apel misterios
02:50 Capcana minþii

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 Lawrence al Arabiei
1962, Marea Britanie, Aventuri,

Biografic, Dramã, Rãzboi
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Clubul guvernantelor
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
23:00 ªtirile Pro Tv
23:30 CSI: New York - Crimina-

liºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
00:30 Altã sãptãmânã nebunã

(R)
01:30 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Lawrence al Arabiei (R)

07:00 Abisul pasiunii (R)
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 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)
03:00 Doamne de poveste (R)
04:00 Lara (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 Studenþi part-time (R)
11:30 Prietenii tãi (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Adevãrul ºi numai

adevãrul (R)
15:00 Studenþi part-time
16:00 Prietenii tãi
17:00 La bloc (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Adevãrul ºi numai

adevãrul
19:55 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Calcã apãsat: Povestea

lui Dewey Cox
2007, SUA, Comedie
00:00 Dispãruþi
2003, Canada, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Cronicile misterelor
2001, SUA, Comedie, Horror

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 Câinii zãpezii
2002, SUA, Comedie
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Câinii zãpezii (R)
2002, SUA, Comedie
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 Poveste de familie
2006, Turcia, Dramã
09:00 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
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
2011, Turcia, Dramã, Romantic
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Vreau sã mã mãrit
02:45 WOWBiz (R)
04:45 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 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
15:00 Trãsniþi din Queens
1998, SUA, Comedie
16:00 90210
2008, SUA, Dramã, Romantic
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
20:30 Mondenii
2006, România, Comedie
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 90210 (R)
2008, SUA, Dramã, Romantic
01:30 Trãsniþi din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
02:30 ªtirile Prima TV (R)
03:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Click! (R)
06:00 Frumoasa Ceci
2009, Columbia, Comedie,

Dramã, Romantic
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 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 ªtiri Sport.ro
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Bellator: Gladiatorii:

Patricio "Pitbull" Freire - Diego
"The Gun" Nunes

21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling RAW

TVR 1

MIERCURI - 28 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
2011, Coreea de Sud, Istoric
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 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
17:30 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
18:10 Europa mea
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Dosar România
22:00 O þarã mai bunã
22:30 Biziday
23:20 Pe scurt despre orice
23:30 Drumul spre Brazilia

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Pescar hoinar
08:00 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
08:55 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
13:55 Agenda BookFest
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Omul cu chitara
15:50 5 minute de istorie
16:00 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
16:55 Televiziunea, dragostea

mea
17:00 Agenda BookFest
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
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
23:50 Pãmântul ºi locuitorii sãi
00:50 Concertele Festivalului

George Enescu
01:45 Poate nu ºtiai

07:40 ªtrumpfii 2
09:25 Drew Peterson:

Incoruptibil
10:50 Dragoste in ofsaid
12:35 Loviturã cu efect
14:25 Celeste ºi Jesse pentru

totdeauna
16:00 Hai sã facem schimb!
17:35 Seducãtorul 2
19:35 Jimmy ºi Hope
20:00 Viaþa mea cu Liberace
22:00 Silicon Valley
22:30 Casa minciunilor
23:00 O nouã identitate
00:40 Drum interzis 4: Începu-

turi sângeroase
02:10 Viaþa mea cu Liberace
04:05 Motoare sfinte
06:00 Loviturã cu efect

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 Bonneville (R)
2006, SUA, Comedie, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Alo, aterizeazã strãbunica!
1981, Romania, Comedie,

Familie
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Copacul lui Joshua
1993, SUA, Acþiune
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Spartacus: Nisip

însângerat
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

Fantastic
00:00 Copacul lui Joshua (R)
01:30 ªtirile Pro Tv (R)

07:00 Abisul pasiunii (R)
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 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
00:15 Lara
02:15 16 & Pregnant (R)
03:15 Doamne de poveste

(R)
04:00 Lara (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 Studenþi part-time (R)
11:30 Prietenii tãi (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Adevãrul ºi numai

adevãrul (R)
15:00 Studenþi part-time
16:00 Prietenii tãi
17:00 La bloc (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Adevãrul ºi numai

adevãrul
19:55 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 London
00:00 Dispãruþi
01:00 Cronicile misterelor
01:45 London (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 Român de

Comedie: Happy Show
22:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Hispania
2010, Spania, Istoric
03:15 Observator special (R)
03:45 Acces direct (R)

07:00 Poveste de familie
2006, Turcia, Dramã
09:00 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
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 D-Paparazzi (R)
21:00 Pe banii pãrinþilor
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Vreau sã mã mãrit
2009, Argentina, Comedie,

Romantic, Dragoste
02:45 WOWBiz (R)
04:45 Teo Show (R)

07:00 Neam trezit
10:00 Teleshopping
10:30 Jurnalul unui burlac (R)
11:00 Cireaºa de pe tort (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Epic Show (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Râzi ºi câºtigi (R)
14:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
15:00 Trãsniþi din Queens
1998, SUA, Comedie
16:00 90210
2008, SUA, Dramã, Romantic
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 90210 (R)
2008, SUA, Dramã, Romantic
01:30 Trãsniþi din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
02:30 ªtirile Prima TV (R)
03:30 Cronica cârcotaºilor (R)
05:30 Click! (R)
06:00 Frumoasa Ceci
2009, Columbia, Comedie,

Dramã, Romantic

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Regii KO-ului: Muhammad

Ali
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling SMACK
23:00 Condamnaþi pe viaþã
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
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Filmele din perioada 23.05 - 29.05.2014

Ruleazã la ora:
12:00; 14:00; 18:00
Gen film: Dramã,
Thriller
Cu: Clive Owen, An-
drea Riseborough,
Gillian Anderson
Regizor: James Marsh

DANSATOAREA DIN UMBRÃ

JOI - 29 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
2011, Coreea de Sud, Istoric
09:45 Legendele palatului -

Gyebaek
2011, Coreea de Sud, Istoric
10:30 Biziday
11:20 Pe scurt despre orice
11:30 Exclusiv în România
12:20 Opinii fiscale
12:30 Tribuna partidelor

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

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:50 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
17:30 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
18:10 Lozul cel mare
18:45 Clubul celor care

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

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

sâmbãtã

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Drumul succesului
08:00 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
08:55 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
13:55 Agenda BookFest
14:00 Pescar hoinar
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 D'ale lu' Miticã
15:50 5 minute de istorie
16:00 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
16:55 Televiziunea, dragostea

mea
17:00 Agenda BookFest
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Confidenþe pe pernã
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
23:50 Pãmântul ºi locuitorii sãi
00:50 Concertele Festivalului

George Enescu

07:50 Pe platourile de filmare
08:20 Celeste ºi Jesse pentru

totdeauna
09:55 Hai sã facem schimb!
11:30 Seducãtorul 2
13:35 Jaf... la turnul mare
15:20 Concert Pink
16:55 Rapsodie în roz
18:30 Eu ºi Marley: Cãþeluºul
20:00 O afacere regalã
22:15 Noaptea cea lungã
23:20 True Blood
00:15 Vacanþã dupã gratii
01:50 Zborul
04:05 Total Recall. Memorie

programatã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 Alo, aterizeazã strãbunica!

(R)
1981, Romania, Comedie,

Familie
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Rivala
2006, Canada, Thriller
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Maruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Altã sãptãmânã nebunã
21:30 Sezon de vânatoare
2013, SUA, Acþiune, Dramã,

Rãzboi, Thriller
23:30 ªtirile Pro Tv
00:05 Spartacus: Nisip însângerat
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

Fantastic

07:00 Abisul pasiunii (R)
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 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 Pentru cã te iubesc
20:30 What Life Took from Me
22:00 Forþa destinului
23:00 16 & Pregnant
00:00 Lara (R)
02:00 16 & Pregnant (R)
03:00 Doamne de poveste (R)
04:00 Lara (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 Studenþi part-time (R)
11:30 Prietenii tãi (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Adevãrul ºi numai

adevãrul (R)
2010, SUA, Dramã
15:00 Studenþi part-time
2009, SUA, Comedie
16:00 Prietenii tãi
1994, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
17:00 La bloc (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Adevãrul ºi numai

adevãrul
19:55 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Teoria conspiraþiei
00:45 Dispãruþi
01:30 Chuck

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
2008, Marea Britanie, Dramã
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 Poveste de familie
2006, Turcia, Dramã
09:00 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Vreau sã mã mãrit
2009, Argentina, Comedie,

Romantic, Dragoste
02:45 WOWBiz (R)
04:45 Teo Show (R)

07:00 Neam trezit
10:00 Teleshopping
10:30 Click! Poftã bunã! (R)
11:00 Cireaºa de pe tort (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Vrei sã fii milionar (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Râzi ºi câºtigi (R)
14:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, Romania, Comedie
15:00 Trãsniþi din Queens
1998, SUA, Comedie
16:00 90210
2008, SUA, Dramã, Romantic
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
20:30 Cu naºu' la psihiatru
1999, SUA, Comedie
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 90210 (R)
2008, SUA, Dramã, Romantic
01:30 Trãsniþi din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
02:30 ªtirile Prima TV (R)
03:30 Cu naºu' la psihiatru

(R)
1999, SUA, Comedie
05:30 Click! (R)
06:00 Frumoasa Ceci
2009, Columbia, Comedie,

Dramã, Romantic
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 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 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Local Kombat Reºiþa:

Uzina de Bãtaie
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling WWE PPV

Royal Rumble

# S e l f i e

Ruleazã la orele: 16:00;
20:00
Gen film: Comedie
Cu: Olimpia Melinte,
Vlad Logigan, Levent
Sali, Flavia Hojda,
Crina Semciuc, Alexan-
dru Cãlin
Regizor: Cristina Iacob

CINEMA PATRIA

LEGENDELE DIN OZ:
ÎNTOARCEREA LUI DOROTHY

Ruleazã la ora: 13:30 (3D, ro)

Gen film:Animaþie, Familie,
Muzical
Cu:Dan Aykroyd, James Be-
lushi, Lea Michele, Kelsey
Grammer

X-Men :

Viitorul este trecut
Ruleazã la ora: 18:00(3D); 21:00 (3D)

Gen film:Fantastic, SF
Cu: Jennifer Lawrence, Ian
McKellen, Michael Fassbender,
Hugh Jackman

Godzilla 3D
Ruleazã la ora: 15:30(3D)

Gen film: Acþiune, Aventuri, SF
Cu: Aaron Taylor-Johnson,
Elizabeth Olsen, Bryan Cran-
ston, Ken Watanabe
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SC Construcþii Feroviare Craiova SA cu

sediul în Craiova, Str.Aleea I Bariera Vâl-
cii, nr.28A, înregistratã la ORC Dolj sub
nr.J16/2209/1991, CUI:RO2292068 anun-
þã: vânzarea prin licitaþie publicã cu stri-
gare, a urmãtoarelor utilaje: automacara
18t, tractor U650, Wola, încãrcãtor Komat-
su 2 buc, instalaþie sertizat furtune hid.,
autobetoniere Renault ºi Mercedes, bas-
culante Mercedes ºi MAN, buldoexcava-
tor Komatsu. Licitaþia se va þine la sediul
SC Construcþii Feroviare Craiova SA din
Craiova, Str.Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A,
în data de 30.05.2014, ora 12.00. Preþul de
pornire a licitaþiei este comunicat în Caie-
tul de sarcini în Euro la cursul în Lei, din
ziua licitaþiei, fãrã TVA. Condiþii de parti-
cipare la licitaþie: cumpãrarea caietului de
sarcini în valoare de 100Lei (exclusiv
TVA); plata unei garanþii de participare
la licitaþie la nivelul sumei de 5.000Lei;
plata taxei de participare în sumã de
100Lei (exclusiv TVA). Alte condiþii de
participare la licitaþie sunt prezentate în
caietul de sarcini. Plata caietului de sar-
cini, a taxei de participare ºi a garanþiei
de participare se poate face în numerar,
la casieria SC Construcþii Feroviare Cra-
iova SA, sau în contul societãþii
RO89BTRL01701202473373XX, deschis
la Banca Transilvania -Agenþia Craiova.
Documentele pe baza cãrora se eliberea-
zã caietul de sarcini sunt: buletin/carte
de identitate sau paºaport -pentru per-
soane fizice; buletin/carte de identitate
sau paºaport precum ºi documentul care
atestã calitatea de reprezentant legal al
societãþii interesate, în situaþia în care
acesta se prezintã pentru cumpãrarea
caietului de sarcini; în situaþia în care in-
vestitorii se vor prezenta prin împuterni-
cit, acesta va prezenta procura specialã
autentificatã ºi buletin/carte de identitate
sau paºaport; dovada achitãrii taxei de
100Lei, exclusiv TVA. Pentru participarea
la licitaþie, ofertanþii vor depune la sediul
societãþii Construcþii Feroviare Craiova
SA în plic sigilat documentele de partici-
pare pânã în ziua anterioarã þinerii licita-
þiei, ora 15.00, acest termen fiind termen
de decãdere. Licitaþia se va desfãºura cu
cel puþin doi participanþi. În situaþia în care
se prezintã un singur investitor, licitaþia
se va transforma în negociere directã.
Neprezentarea de cãtre potenþialii cum-

pãrãtori a oricãruia dintre documentele
de participare conduce la excluderea
acestora din procedura licitaþiei. Verifica-
rea ºi analizarea documentelor de parti-
cipare la licitaþie se va face în ziua licita-
þiei, iar la ora 9.00 în aceeaºi datã se va
afiºa la sediul SC Construcþii Feroviare
Craiova SA lista ofertanþilor acceptaþi.
Caietul de sarcini se poate procura de
cei interesaþi de la sediul societãþii SC
Construcþii Feroviare Craiova SA, Str.A-
leea I Bariera Vâlcii, nr.28A, începând cu
data publicãrii anunþului de vânzare. Cei
interesaþi pot solicita detalii la sediul SC
Construcþii Feroviare Craiova SA, Str.A-
leea I Bariera Vâlcii, nr.28A, tel/
fax:0251.419.161, e-mail: constructii_fero-
viare@yahoo.com, începând cu data
publicãrii anunþului de vânzare. Persoa-
na de contact: dl.Tenea Aurel -Director
General tel.0744.302.731.

A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regio-
nalã a  Finanþelor Publice Craiova - Admi-
nistraþia  Judeþeana a  Finanþelor Publice
Dolj organizeazã licitaþii publice  în condi-
þiile precizate de O.G.nr.92/ 2003 rep. pri-
vind Codul de procedurã fiscalã cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare, la se-
diul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmilian,
nr. 2, cam. 206  pentru debitorii: 1. SC ES-
SOR  TRANS SRL  Craiova, str. Stefan
Velovan, nr. 29, bl. 13, sc.1, ap. 17, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 25337746 în data
de 3.06.2014, ora 11,00 pentru vânzarea
bunurilor:autotractor Renault, tip Magnum
460,an fabricaþie 2007,nr înmatriculare DJ-
20-ESO, preþ pornire licitaþie 105.750 lei;-
semiremorcã Krone,tip SDP27, an fabri-
caþie 2001, nr. înmatriculare DJ-23-ESO,-
preþ pornire licitaþie 21.000 lei. Amplasare:-
Brãdeºti, str. Brãdiºteanu, nr. 181, jud Dolj.
2.SC ROMCLARIAS SRL Craiova, str Ca-
racal, nr 79, jud Dolj, cod identificare fis-
calã 21969170 în data de 3.06.2014, ora 14,00
pentru vânzarea bunurilor: balon presosta-
tic, preþ pornire licitaþie 26.920 lei; genera-
tor aer cald preþ pornire licitaþie 11.795 lei;
arzator NG 10-M-TNL, preþ pornire licitaþie
3.045 lei. Amplasare: Craiova, str Elena
Farago, nr 19, teren sport scoalã nr.33. Pre-
þurile  nu includ TVA. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri
sã înºtiinþeze despre aceasta A.J.F.P.- Dolj
înainte de data stabilitã pentru vânzare,
menþionata mai sus. Invitãm pe cei intere-

saþi in cumpãrarea bunurilor sã se prezin-
te la termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop ºi sã depunã cu cel puþin o zi
înainte de data licitaþiei urmãtoarele docu-
mente: oferta de cumpãrare; dovada pla-
þii  taxei de participare sau a constituirii
garanþiei sub forma scrisorii de garanþie
bancarã,taxa de participare  reprezintã 10%
din preþul de pornire a licitaþiei ºi se plã-
teºte în lei, în contul IBAN  RO16TREZ
291.50.67XXX005062,cod fiscal 4830007
deschis la Trezoreria A.J.F.P. Dolj; împu-
ternicirea persoanei care-l reprezintã pe
ofertant; pentru persoanele juridice de
naþionalitate românã,copie de pe certifica-
tul unic de înregistrare eliberat de ORC;
pentru persoanele juridice strãine,actul de
înmatriculare tradus in limba românã; pen-
tru persoanele fizice strãine,copie de pe
paºaport; pentru persoanele fizice  româ-
ne , copie de pe actul de identitate; dova-
da emisã de organele fiscale cã nu au obli-
gaþii fiscale restante faþã de acestea, vala-
bila in ziua licitatiei (Consiliul Local ºi Ad-
ministraþia Financiarã în raza cãrora se aflã
domiciliul sau sediul ofertantului), urmând
sã se prezinte la data stabilitã pentru  vân-
zare ºi la locul fixat în acest scop. Împotri-
va  prezentului înscris, cel interesat  poate
introduce contestaþie la instanþa judecã-
toreascã competentã în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoºtiinþã,
în conformitate cu prevederile art.172-173
din OG nr. 92/2003, republicatã cu modifi-
cãrile si completãrile ulterioare. Licitaþia
începe de la cel mai mare preþ din ofertele
de cumpãrare scrise, dacã acesta este su-
perior preþului de pornire la licitaþie, iar in
caz contrar va începe de la acest din urmã
preþ.  Adjudecarea se face în favoarea par-
ticipantului care a oferit cel mai mare preþ,
dar nu mai puþin decât preþul de pornire.
Taxa de participare nu se restituie ofertan-
þilor care nu s-au prezentat la licitaþie, celui
care a refuzat încheierea procesului-ver-
bal de adjudecare, precum ºi adjudecata-
rului care nu a platit preþul. Potivit dispozi-
þiilor art.9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003
rep,cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, când urmeazã sã se ia masuri de exe-
cutare silitã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informaþii supli-
mentare vã puteþi adresa A.J.F.P. -  Dolj,
str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam. 206 sau
la tel: 0251/ 402.207.
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la li-

citaþie publicã cu strigare în vederea în-
chirierii spaþiul cu destinaþie de locuinþã
situat în : Craiova, str. Mihail Strejan, bl.
14, sc.2, ap.8. Licitaþia va avea loc la se-
diul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str.Brestei nr.
129, la data de 09.06.2014. Relaþii supli-
mentare la telefon : 0251/411.214 int.17.

ANUNÞ PRIVIND VÂNZAREA PEN-
TRU BUNURI MOBILE Anul 2014 , luna
06 ziua 10. În temeiul art.162 alin.(1)din Or-
donanþa Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de Procedurã Fiscalã , republica-
tã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re , se face cunoscut cã in ziua de 10,
luna 06, anul 2014 ,ora 10.00 ,  în localita-
tea Bechet  ,sediul SFO Bechet, str.Nico-
lae Titulescu , nr.27, se vor vinde prin LI-
CITAÞIE PUBLICÃ   urmãtoarele bunuri
mobile aparþinând urmãtorilor debitori  :
-Organizaþia Utilizatorilor de Apã pentru
Irigaþii Jiu- Bechet , cu domiciliul fiscal în
localitatea Bechet -pompa MA 200X5 -2
buc – stare de întretinere bunã – preþ de
pornire a licitaþiei 20790 lei.  - motor elec-
tric 55 Kw – 2 buc – stare de întreþinere
bunã – preþ de pornire a licitaþiei 5074 lei.
- SC Tel  Don Ver SRL , cu domiciliul  fis-
cal în localitatea Nedeia , com Gighera -
rãcitor Artic vertical 5 sertare – 1 buc –
stare de întretinere bunã – preþ de porni-
re a licitaþiei 287 lei + TVA 24% .-  ladã
frigorificã orizontalã – buc – stare de în-
treþinere bunã – preþ de pornire a licitaþiei
366 lei + TVA24%. - rafturi expunere mar-
fã 3 polite – 8 buc – stare de întretinere
bunã – preþ de pornire a licitaþiei 180 +
TVA 24%. -vitrinã lemn expunere marfã –
2 buc – stare de întreþinere bunã – preþ
de pornire a licitaþiei 191 +TVA 24%. -SC
Miranis Styl SRL  cu domiciliul fiscal in
localitatea Dabuleni. - rafturi metalice cu
5 poliþe – 5 buc – stare de întreþinere bunã
– preþ de pornire a licitaþiei 225 lei. - vitri-
nã expunere marfã – 1 buc – stare de în-
treþinere bunã – preþ de pornire a licitaþiei
120 lei. - monitor marca Davio CRT 17”- 1
buc – stare de întreþinere bunã – preþ de
pornire a licitaþiei 23 lei. - suport umerase
(mobil dublu) – 1 buc – stare de întreþine-
re bunã – preþ de pornire a licitaþiei 56 lei.
- suport umeraºe – 16 buc – stare de în-
tretinere bunã – preþ de pornire a licitaþiei

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
96 lei. *)Cotã de taxã pe valoare adaugatã
pentru vânzarea bunurilor mobile este de
24% / neimpozabil , în conformitate cu
prevederile art. 140, alin. (3), lit b)  din Le-
gea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificãrile ulterioare ºi pct. 4,  alin 3 din
Normele Metodologice de aplicare a Ti-
tlului VI din  Codul Fiscal aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 44 / 2004 , cu
modificãrile ulterioare.Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bu-
nuri sã înºtiinþeze despre aceasta orga-
nul de executare înainte de data stabilitã
pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpã-
rarea bunurilor sunt invitati sã prezinte ,
pânã la termenul de vânzare sau , în ca-
zul vânzãrii prin licitaþie , pânã în ziua pre-
cedentã termenului de vânzare : oferte de
cumpãrare ;în cazul vânzãrii la licitaþie ,
dovada plaþii taxei de participare , repre-
zentând 10%din preþul de pornire a lici-
taþiei sau scrisoare de garanþie bancarã;
împuternicirea persoanei care-l reprezin-
tã pe ofertant ; pentru   persoane juridice
de naþionalitate românã , copie de pe cer-
tificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerþului ; pentru
persoane juridice strãine , actul de înma-
triculare , tradus în limba romanã; pen-
tru persoanele fizice române , copie de
pe actul de identitate ; pentru persoane-
le fizice strãine , copie de pe paºaport;
dovadã (certificat de atestare fiscalã) , emi-
sã de creditorii fiscali , ca nu are obligaþii
fiscale restante urmând sã se prezinte la
data stabilitã pentru vânzare ºi la locul
fixat în acest scop. Impotriva prezentului
înscris , cel interesat poate introduce
contestaþie la instanþã judecatoreascã
competenþã , în termen de 15 zile de la
comunicare , în conformitate cu preve-
derile art.172-173 din Ordonanþa Guver-
nului nr.92/2003, republicatã, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare . Potrivit
dispoziþiilor art.9,alin.(2),lit.d)din Ordo-
nanþa Guvernului nr.92/2003, republicatã
, cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, când urmeazã sã se ia mãsurile de
executare silitã , nu este obligatorie audi-
erea contribuabilului . Pentru informaþii
suplimentare vã puteti adresa la sediul
nostru sau la nr. de telefon 0251 336 795 .
Data afiºãrii: 23.05.2014.

Potrivit art. 838 alin 1C.p.civ., adu-
cem la cunoºtinþã generalã cã, în ziua
de 27.06.2014, ora 10,00, va avea loc în
localitatea Craiova, judeþul Dolj, la ar-
hiva Biroului executorului judecãto-
resc Puºcã Stelian situatã în str. Ro-
mânia Muncitoare, nr.17-19 vânzarea la
licitaþie publicã a bunului imobil situat
în Craiova, str.Brazda lui Novac, bl, 20,
sc,2.ap.7, judeþul Dolj, locuinþã compu-
sã din 3 camere decomandate, 2 bal-
coane ºi dependinþe cu o suprafaþã
construitã de 66,52 mp, având atribuit
numãr cadastral 4012/2/7,înscrise în CF
nr. 8934 a localitãþii Craiova, proprieta-
tea debitoarei ipotecare Arpezeanu
Maria, domiciliatã în Craiova, str. N. Ti-
tulescu, bl.8, sc.2, ap.11, care datorea-
zã creditorului Ilie Bogdan Ilie, domici-
liat în Craiova, str. B-dul Dacia, bl,U3,
sc.1,ap.4 suma de 20.000 euro conform
titlului executoriu reprezentat de con-
tractul de împrumut autentificat sub nr.
136/ 22.01.2009 la B.N.P. Marinescu Ma-
ria Daniela ºi suma de 6.190 lei conform
încheierii din 10.04.2014- cheltuieli de
executare. Preþul de începere a licita-
þiei este de 160.000 lei , valoare stabilitã
conform încheierii din 20.05.2014 co-
municatã pãrþilor , dovada îndeplinirii
acestei proceduri aflându-se la dosa-
rul de executare.

Direcþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj organi-
zeazã concurs (examen) la sediul  in-
stituþiei din Craiova, str. Nicolae Titu-
lescu nr. 22, jud. Dolj,  în data de
15.07.2014, ora 1000  proba scrisã, ºi  în
data de 17.07.2014, ora 1400, interviul,
pentru ocuparea  urmãtoarelor posturi
vacante: 1 post psiholog practicant, 3
posturi educator specializat, 4 posturi
asistent social, 1 post ºofer tr.I  si 1 post
ingrijitor. Dosarele de concurs se pri-
mesc 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 - came-
ra 3. Informaþii suplimentare se pot ob-
þine la sediul institutiei - camera 3 sau
la telefon 0251/407009.
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ASOCIAÞIA TREND – anga-
jeazã psiholog pentru derularea
de activitãþi de consiliere indivi-
dualã ºi/sau de grup cu copii ºi
pãrinþii din diverse categorii so-
ciale vulnerabile. Activitãþile se
vor implementa pe o perioadã de
10 luni în localitatea Podari, ju-
deþul Dolj. Cei interesaþi pot de-
pune cv-urile la adresa de email:
predusfiluta@yahoo.com, pânã
în data de 27.05.2014, ora 16.00.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare orice magazin,
ajutor bucãtar, îngrijire bãtrâni
sau copii minori. Telefon:
0747/072.570; 0251/552.089.
Inspector protecþia muncii ni-
vel superior ºi cadru tehnic
PSI ofer serviciu. Telefon:
0721/995.405.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Gresie, faianþã, zugrãveli, zi-
dãrie, tencuieli. Telefon: 0736/
003.526.
Îngrijesc persoanã vârstnicã,
cu maximã seriozitate, în sco-
pul donãrii unei locuinþe. Te-
lefon: 0723/466.154.
Coafez ºi tund la domiciliul
clientului. Telefon: 0785/
449.260.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifi-
ce la domiciliul clientului, asi-
gur garanþie. Telefon: 0785/
103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut re-
paraþii canapele, fotolii, colþa-
re. Calitate ºi seriozitate. Te-
lefon: 0351/416.198; 0768/
623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând (închiriez) garsonierã
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 ultra-
central, ultralux, A.C. internet,
toate dotãrile. Telefon: 0762/
109.595.
VÂND apartament nou,2 ca-
mere, decomandat, parter,
mobilat, Calea Severinului,
nr.46R. Preþ- 23.000 Euro ne-
gociabil. Telefon: 0744/
789.669.

Vând (schimb) apartament
semidecomandat etaj 1/4 cu
apartament  decomandat p/3
sau diferenþa. Telefon: 0742/
390.301.
Vând apartament 2 camere,
bloc PATRIA, etaj. III. Telefon:
0761/387.316.
Apartament 2 camere, zonã
centralã km 0 (sau închiriez).
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament Brazdã, 2
decomandate. Telefon: 0770/
901.283.
Vând apartament 2 camere
Craioviþa Nouã. Telefon: 0351/
401.251.
Vând apartament 2 camere,
în fostã casã naþionalizatã,
zonã centralã, gaze, curte,
cumpãrat de la proprietar.
Eventual, schimb cu aparta-
ment în bloc. Telefon: 0727/
816.959.
Particular vând apartament 2
camere decomandate Braz-
dã. Telefon: 0770/174.116.
Vând apartament 2 camere
lângã Kaufland Craiova. Tele-
fon: 0723/692.884; 0722/
151.452.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere
zona 1 Mai cu îmbunãtãþiri.
Telefon: 0758/347.623.
Vând 3 decomandate 1 Mai,
2 bãi, 2 balcoane, 86 m.p. îm-
bunãtãþiri. Preþ 49.000 euro.
Telefon: 0761/142.328.
Vând (schimb) 3 camere se-
midecomandate 43 mp, etaj
1 cu apartament 2 camere de-
comandate etaj 1 sau 2 plus
1500 Euro. Telefon: 0351/
409.381.

CASE
Vând D+P 6 camere, pivniþã,
utilitãþi, 2 bãi + 3 camere cãrã-
midã, teren 1.300 mp str. Bu-
covãþ – 95.000 Euro. Telefon:
0769/360.741.
Vând casã ºi 600 mp teren
Craiova. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0251/428.437.

Vâns casã comuna Vârvoru
de Sus, 4 camere, bucãtãrie,
apã curentã. Telefon: 0746/
375.946.
Casã la roºu, proiect deose-
bit, posibil ºi sediu firmã, plus
800 mp teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de la co-
munã, la asfalt, 13 km de Cra-
iova, comuna Robãneºti. Te-
lefon: 0784/096.826.
Vând casã cu dependinþe în
satul Negoeºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884; 0722/151.452.
Vând casã, grãdinã, vie. Te-
lefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 camere, te-
ren, Craioviþa Nouã zona Triaj,
fãrã acte, 1000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0763/806.750.
Vând casã Bucovãþ. Telefon:
0767/341.784.
Vând casã 4 camere la 20 km
de Craiova, baie, mansardã
nefinisatã. Telefon: 0769/
969.604.
Vând casã 5 camere, încãlzi-
re centralã, sau schimb cu
apartament minim 3 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Telefon:
0788/452.733. Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti 12, pre-
tabil cabinet medical – avo-
caturã. Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425; 0761/
687.300.
Vând casã recent renovatã cu
apã curentã, livadã, vie, în co-
muna Giurgiþa. Telefon: 0755/
953.397.
Vând casã Câmpia Islaz cu
teren 320 m. Telefon: 0351/
178.898.
Vând casã în Calafat, str. Jiu-
lui, 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 comu-
na Leu 1174 mp zonã comer-
cialã, ieºiri 2x17 m, reþea apã,
electricitate, cadastru, carte
funciarã. Telefon: 0724/
572.434; 0351/179.436.
Vând teren zonã centralã, 260
metri pãtraþi. Preþ 210 euro/
mp. Telefon: 0769/709.451.
Vând teren 1500 mp deschi-
dere 30 m Bariera Vâlcii 20
Euro / mp. Telefon: 0748/
887.219.
Vând teren urgent str. Pãuni-
þei – Lãpuº 2200 mp. Telefon:
0751/675.783.
Vând teren 3000 m.p. Leam-
na de Jos, zonã bunã. Tele-
fon: 0251/414.112; 0727/
463.456.
VÂND TEREN, ZONA BARIE-
RA VÂLCII, deschidere 22 m,
Telefon: 0784/607.532.
Vând teren intravilan 4000 mp
la 10 km de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon: 0727/
884.205.

Vând teren 400 mp în Segar-
cea, intravilan, cu cadastru,
strada Unirii, nr. 29F (în spate-
le liceului). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând, închiriez teren, zona CI-
TROEN, MAZDA, Calea Bu-
cureºti, km 9, ideal showro-
om parc auto, benzinãrie,
1000 m, deschidere 18 m, sau
2000 m - 36 m. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren intravilan 650 mp
Coºoveni. str. Scurtu Gheor-
ghe. Telefon: 0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de casã,
Secui – Dolj. Telefon: 0768/
304.392.
Vând teren ZONÃ CENTRA-
LÃ 350 mp Telefon: 0746/
660.001.
Vând teren intravilan Coºo-
veni. Telefon: 0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lãþime
Centura de Nord, 15 E/mp.
Telefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu de
Sus la 600 m de Lacul Tan-
chiºtilor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro lotul de
casã în spatele spitalului Balº-
Olt. Telefon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Centura de
Nord, 13 euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdure si-
tuatã în Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil, facili-
tãþi ºosea asfaltatã, apã, po-
sibilitate energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan zona ANL
412 m.p. Telefon: 0770/
222.518.
Vând pãdure comuna Borãs-
cu - Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãile Govora,
Belvedere, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Poziþie super-
bã. Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, nepar-
celabil, str. Dobrogei, nr. 40,
Craiova.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha. Te-
lefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI

CUMPÃR teren arabil. Tele-
fon: 0723/364.681.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu te-
rasã, zonã centralã. Telefon:
0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMERCIAL
Brazdã, 26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3 came-
re decomandat, etaj l-3. Tele-
fon: 0763/690.698.

SCHIMBURI
Schimb teren intravilan 4000
mp cu apartament 2 camere
+ diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.
Schimb apartament în Timi-
ºoara cu similar Craiova. Te-
lefon: 0740/887.095

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Audi A6, fabricat în 2006,
full options, stare perfectã,
bleu-marin, piele, xenon, limi-
ted edition, 9000 Euro. Accept
orice verificare. Telefon: 0762/
10.95.95.
VÂND Fiat Stilo, stare impe-
cabilã, 2.200 Euro negociabil.
Telefon: 0728/981.100
VÂND Chevrolet Kalos, 2005,
unic proprietar, 200 Euro. Te-
lefon: 0768/ 104.581.
Vând Tico la cheie 2000 lei.
Telefon: 0761/155.549.
Vând BMW 320 D, an fabrica-
þie 2003. Telefon: 0757/322.534.
Vând Ford Tranzit- 2005. Te-
lefon: 0722/ 511.426.
Vând urgent MATIZ 2004, RCA
2014; ITP 2015, 38.000 Km re-
ali, 1500 Euro sau varianta Ra-
bla. Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Vând Renault Laguna 2, an
2003, culoare gri metalic, 6
trepte, turbo-diesel, motor
1.9, 262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0753/948.440.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând plug pentru boi ºi gra-
pã. Telefon: 0251/421.727.
Vând familii de albine. Tele-
fon: 0741/034.955.
Vând cauciucuri cu jantã 155/
13 noi, aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, polizor un-
ghiular( flex) D 125/ 850 W,
foarfecã tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu nouã 20 l, re-
ductor oxigen sudurã, alterna-
tor 12V nou, delcou aprinde-
re dacia 1310 nou, arzãtoare
gaze sobã D 600mm. Tele-
fon: 0251/ 427.583.
Vând CEAS ELVEÞIAN origi-
nal sigilat, garanþie, tip Jovial
5020G- ss 0313, 200 Euro.
Telefon: 0722/456.609.
Vând PC model MSI – ALL-
IN- ONE, WIND TOP AE 1920
nefolosit, sigilat, garanþie 300
Euro. Telefon: 0722/456.609.

Vând pãlãrie fetru nr. 55 nouã-
50 lei, sapã ºi casma cu coa-
dã 7 lei/buc, saltea Dormeo
2/1m cu husã 90 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat de sudurã, auto-
gen polizor, bormaºinã, par-
briz Tico. Telefon: 0761/
155.549.
Vând 3 locuri de veci. Tele-
fon: 0770/661.777.
Vând þiglã Jimbolia din demo-
lãri ºi cãpriori stejar. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.
Binoclu, perucã castaniu 40
Ron, Lulea 6 bucãþi 10 Ron
bucata. Telefon: 0351/
181.202; 0767/049.976.
Instalaþie hidrofor irigaþii trifaza-
tã 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 puternice.
Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând mânzã belgianã 8 luni.
Telefon: 0741/975.279.
Vând baloþi de lucernã, cali-
tate, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat, frigi-
der inox, televizor mic ºi
mare, ºifonier stejar. Telefon:
0752/142.493.
Vând remorcã auto 240 kg
nefolositã cu prelatã, 60 ele-
mente calorifer fontã, 5 bate-
rii, 110 þigle beton. Telefon:
0251/458.192.
Vând ªabloane imprimat
Steag UE ºi NATO toate mãri-
mile plus ºabloane pentru BA-
TISTE toate mãrimile manua-
le. Telefon: 0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani cu
diagonala 30 ºi 37 cm, 120
Ron, aparate de radio Sele-
na, Gloria, 30 lei bucata. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi. Tele-
fon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS pen-
tru castrat armãsari, inox veri-
tabil - stazã perfectã. Telefon:
0720/231.610.
Vând baloþi de lucernã, cali-
tate, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/779.702.
Vând video player - 100 lei.
Telefon: 0769/016.889, 0723/
984.309.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 - 80 lei, saltea Dor-
meo nouã, o persoanã, lus-
tre 2-3 braþe 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 cimitirul
Ungureni. Telefon: 0351/
437.906.
Vând 2 maºini de scris mar-
ca OLIVETTI STUDIO ºi BMB
232. Preþ negociabil. Telefon:
0763/806.750.
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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 ghete (bocanci) nr. 44,
piele naturalã, nefolosiþi, anti-
derapante, cãrucior copii
modern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcute
dar nefinisate la cimitirul Ro-
maneºti, convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând trandafiri la ghiveci, cu-
lorile alb, portocaliu, albastru,
roºu cu sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete, pantofi
negri, flex mare, calculator in-
struire copii nou, combinã ste-
reo - nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese Dacia
noi. Telefon: 0735/445.339.
Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Telefon: 0251/
415.863; 0765/027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/682.917.
Vând un injector pentru insta-
laþie de încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant sigilatã, te-
levizor color diagonalã 30 cm -
100 lei, motor maºinã spãlat Al-
balux, Telefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E 460, 500
Ron, Nokia 113, 80 Ron ga-
ranþie. Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap hai-
ne, aragaz voiaj ºi butelie,
aparat foto, bicicletã, aparat
mãsurã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare pluºate, mo-
chetã, haine din piele, maºi-
nã de cusut, galerii sculptate,
9 ha pãdure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.

Vând cutie ºah ºi table bine
întreþinute 25 lei, garniþã de un-
turã cu capac smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie voiaj 5
litri, 2 ochiuri, mascã Merce-
des. Telefon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn imi-
taþie car complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor co-
lor Grundig micã defecþiune
50 lei, cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe lem-
ne ºi gaze,  ºamotatã tip Co-
ralex, stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de marmurã, bi-
tum, abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune. Telefon:
0765/291.623.
Vând covor persan 220/180,
70 lei. Telefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Convenabil, canapea, fotolii,
bibliotecã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP, marcã ruseas-
cã ºi discuri Electrecord de
muzicã popularã ºi uºoarã.
Telefon: 0765/789.181.
Vând canapea extensibilã ta-
piþerie pluº, preþ 160 lei, sta-
re bunã negociabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile pen-
tru opticã, diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri ptr. opti-
cã. 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 CUSUT
“SINGER”. TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã fãrã
picior nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), covor
persan 2/3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând þuicã prune 15 lei, de
fructe 12 lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de cusut casni-
cã, simplã, acþionatã manual.
Telefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã termicã pe
gaze, în funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2 came-
re, etaj 2, ultracentral, pretabil
firmã. Telefon: 0745/698.425.
Închiriez cabinet medical (km
0), mobilat ºi dotat cu ecograf
Honda - HS 2000 (sonde 3,5-
7,5 Mhz), suprafaþa 40 mp (25E/
mp). Telefon: 0744/184.267.
Bucureºti - Mall Vitan, garsoni-
erã confort I, etaj 1, bloc 5 nive-
le, complet mobilatã, 230 euro
/ lunã. Telefon: 0722/714.578.
Caut colegã de apartament,
2 camere decomandate Braz-
dã. Telefon: 0745/062.618;
0762/267.631.
ÎNCHIRIEZ apartament 2 came-
re, semidecomandat, Valea
Roºie. Telefon: 0740/522.562.

Închiriez apartament deco-
mandat Sãrari, renovat, apã
potabilã contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Telefon:
0761/665.763.
Închiriez birou + depozit stra-
dal Dezrobirii. Telefon: 0351/
437.906.

MATRIMONIALE
Tânãr, doresc cunoºtinþã 22-
23 ani pentru cãsãtorie, prie-
tenie. Telefon: 0251/421.727.
Pensionar, 65 ani, 1,60 înãlþi-
me, caut pensionarã cu suflet
fãrã locuinþã ºi copii, pentru a
petrece tot restul vieþii împre-
unã ºi îngrijire gospodãrie la
þarã. Telefon: 0784/743.541.

65 - 172 – 85, nefumãtor, fãrã
obligaþii, modest, simpatic,
doresc doamnã pentru prie-
tenie, cãsãtorie. Telefon:
0351/181.202; 0767/049.976.
Pensionar caut doamnã ma-
xim 70 ani cu permis auto.
Telefon: 0757/322.534.
Domn serios 52 ani cu servi-
ciu caut doamnã serioasã
pentru prietenie eventual cã-
sãtorie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/895.691.

DIVERSE
Absolvenþii C.N. Fraþii Buzeºti
promoþia 1969 sunt invitaþi la
întâlnirea aniversarã în data de
21 iunie 2014, ora 10.00. In-
formaþii: Rada C-tin; 0726/
210.110; Gheorghe Aristide -
Telefon: 0744/914.274; 0723/
172.191.
Caut meseriaºi pentru a fora
un puþ. Telefon: 0748/195.954.
Caut cãþel SCHNAUTZEER ºi
veveriþe. Telefon: 0721/
995.405.

Caut o echipã de oameni pen-
tru a amenaja o grãdinã. Te-
lefon: 0727/884.205.

PIERDERI
S.C. MARTAS GRUP SRL,
CUI 16561638, declarã
pierdut Certificat Înregistra-
re în scopuri de TVA. Se
declarã nul.

CONDOLEANÞE
Colectivul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã
Dolj este alãturi de colegul
Florea ªtefan la durerea pri-
cinuitã de decesul soþiei ºi
transmite întreaga compasi-
une familiei îndoliate. Since-
re condoleanþe!
Constantin ºi Cristi Florea
regretã trecerea în nefiinþã a
celei care a fost cumnatã ºi
mãtuºã, FLOREA CARMEN
ANGELA ºi sunt alãturi de
ªtefan, Oana ºi ªtefania în
aceste clipe grele. Dumne-
zeu sã o odihneascã în pace!
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A fost golgheterul sezonului
2012/2013 ºi unul dintre cei mai
importanþi oameni ai Stelei, reu-
ºind sã înscrie chiar ºi în poarta
lui Chelsea, deþinãtoarea trofeului
Ligii Campionilor la acea vreme.
Acum, la un an de la acel moment,
Raul Rusescu traverseazã o pe-
rioadã grea.

Transferat de Sevilla în schim-
bul unei sume apropiate de douã
milioane ºi jumatate de euro, Raul
Rusescu nu a reuºit sa bifeze decât

United ºi Bayern s-ar fi înþelesUnited ºi Bayern s-ar fi înþelesUnited ºi Bayern s-ar fi înþelesUnited ºi Bayern s-ar fi înþelesUnited ºi Bayern s-ar fi înþeles
pentru Tpentru Tpentru Tpentru Tpentru Toni Kroosoni Kroosoni Kroosoni Kroosoni Kroos

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Preºedintele lui Bayern Mun-
chen, Karl Hopfner, a anunþat,
ieri, cã gruparea bavarezã nu îi
va prelungi contractul mijloca-
ºului Toni Kroos (24 de ani), iar
englezii de la Daily Mail au scris
cã formaþia germanã ºi Man-
chester  United,  preluatã  în
urmã cu câteva zile de Louis

van Gaal, fost tehnician la Bay-
ern (2009-2011), s-au înþeles
deja pentru un transfer de 25 de
milioane de euro.

Totodatã, jurnalistii englezi
susþin cã discuþiile pentru tre-
cerea lui Kroos pe “Old Traf-
ford” vor fi urmate de negocieri
ºi pentru transferul olandezului

Arjen Robben.
În cinci sezoane în tricoul lui

Bayern, Kroos, internaþional ger-
man, a strâns 176 de meciuri în
toate competiþiile, punctând de
23 de ori. Dacã vine vorba de
naþionalã, în rândurile cãreia se
aflã din 2010, Kroos a bifat 42
de selecþii, înscriind 5 goluri.

ªtefan Radu, ofertat de trei nume importante
Clubul Lazio Roma a primit

oferte pentru fundaºul ªtefan
Radu din partea grupãrilor Fio-
rentina, Newcastle ºi Tottenham
(formaþia lui Vlad Chiricheº), a
scris, ieri, presa italianã, citând
Sky Sport.

Site-ul calciomercato.it a no-
tat cã românul este “mai mult ca
niciodatã în centrul atenþiei în

perioada de transferuri”, în timp
ce calcionews24.com, cã ªtefan
Radu este “extrem de cãutat”.

Presa internaþionalã a mai
scris în ultima perioadã cã de
ªtefan Radu, care are contract
cu Lazio pânã în 2016, sunt in-
teresate cluburile Napoli, Man-
chester United, Wolfsburg ºi
Werder Bremen.

Fotbalistul în vârstã de 27 de
ani se aflã la clubul din capitala
Italiei din 2008, iar în sezonul
2013/2014 de Serie A a jucat în
24 de partide, înscriind un gol.

Cu Lazio, ªtefan Radu ºi-a
trecut în palmares trei trofee:
douã Cupe ale Italiei (2009,
2013) ºi o Supercupã a Italiei
(2009).

PRO TV
21:00 – FOTBAL – Cupa Ro-

mâniei, finala: Steaua – Astra.
DIGI SPORT 1
22:00  – BOX: Wladimir

Klitschko – Alex Lepai, galã
în Germania, la Oberhausen.
DIGI SPORT 2
20:00 – BASCHET (M) –

Liga Naþionalã, play-off, se-
mifinale: „U” Mobitelco Cluj
– CSU Ploieºti.
DOLCE SPORT
3:30  – BASCHET NBA:

Miami Heat – Indiana Pacers.

SPORT LA TV, ASTÃZI
– TRANSMISII ÎN DIRECT –

EUROSPORT
13:00 – TENIS (M) – Tur-

neul de la Dusseldorf (Ger-
mania) / 15:30 – CICLISM –
Turul Italiei: etapa a 13-a /
20:00 – SPEEDWAY (curse
de motociclete).
EUROSPORT 2
12:30  –  FOTBAL AUS-

TRALIAN: Geelong Cats –
North Melbourne / 15:15 –
TENIS (F) – Turneul de la
Nurnberg (Germania) / 17:45
– CICLIM – Turul Norvegiei:
etapa a 3-a.

Pedro, dorit pe „Anfield”Pedro, dorit pe „Anfield”Pedro, dorit pe „Anfield”Pedro, dorit pe „Anfield”Pedro, dorit pe „Anfield”
Vicecampioana Angliei, FC Li-

verpool, va încerca în aceastã varã
sã completeze atacul devastator for-
mat din Luis Suarez ºi Daniel Stur-
ridge, care a produs 52 de goluri în
ultimul sezon de Premier League.

Brendan Rodgers cautã un jucã-
tor tehnic, de vitezã, capabil sã joa-
ce în flanc, iar numele care îi surâ-
de cel mai mult este cel al lui Pedro
(26 de ani), de la Barcelona! Cata-
lanii se aratã dispuºi sã-l vândã, dar
numai “pentru preþul potrivit”.

Versatilitatea sa l-ar propulsa
direct ca titular în sistemul 4-3-3
gândit de antrenorul de pe “An-
field”, în condiþiile în care Barce-

lona pregãteºte multe restructurãri,
iar Luis Enrique nu þine neapãrat
sã-l mai aibã la dispoziþie pe mijlo-
caºul ofensiv care loveºte mingea
cu ambele picioare.

Pentru Pedro, Liverpool ar tre-
bui sã plãteascã cel puþin 20 de
milioane de euro, dar suma nu pare
una exorbitantã, dacã luãm în cal-
cul cã ºefii “cormoranilor” au achi-
tat sume asemãnãtoare pentru a
aduce jucãtori de un calibru mult
inferior, precum este cazul lui Jor-
dan Henderson.

În cazul în care Pedro nu va fi
convins, Liverpool are ºi o varian-
tã de rezervã, tot în lotul Barcelo-

nei: chilianul Alexis Sanchez, un fot-
balist care are caracteristici asemã-
nãtoare.

Problema transferului lui Pedro
la Liverpool îl include ºi pe selecþi-
onerul Spaniei, Vicente del Bosque.
Este de aºteptat ca explozivul ju-
cãtor al Barcelonei se fie titular în
angrenajul naþionalei la CM 2014,
ceea ce-i pune în aºteptare pe ºefii
catalani, care sperã ca preþul lui
Pedro sã creascã în urma evoluþii-
lor din Brazilia.

Nu este exclus ca preþul sã de-
vinã unul prohibitiv pentru Liver-
pool, care ar fi obligatã sã se ori-
enteze spre alt fotbalist în acest caz.

Rusescu ar putea lua drumul „Segundei”
ºapte minute în Primera Division,
singura realizare fiind o ocazie mare
de gol. Cu prestaþii mai puþin apre-
ciate de antrenorul Unai Emery, în
ciuda faptului cã a reuºit sã înscrie
în preliminariile ºi în grupele Euro-
pa League, competiþie pe care for-
matia andaluzã a reusit chiar sã o
câstige, Rusescu nu a reuºit sã le ia
faþa unor jucãtori precum Carlos
Bacca sau Kevin Gameiro.

Acest lucru a dus la un împru-
mut la Sporting Braga. Ajuns în

iarnã în Portugalia, Rusescu a fost
unul dintre oamenii importanþi,
marcând ºapte goluri ºi reuºind sã
se evidenþieze de mai multe ori
prin jocul sãu bun.

Chiar ºi aºa, Rusescu nu pare
nici acum favorit pentru un loc în
echipa Sevillei. Jurnaliºtii din An-
daluzia spun cã Rusescu ar putea
primi o micã ºansã sã dovedeas-
cã ce poate, însã lupta cu Bacca
ºi Gameiro, carora li s-ar putea
alãtura încã un fotbalist de valoa-
re, Sevilla urmãrind sã se întãreas-
cã serios, este una mult prea grea
pentru român.

Astfel, presa din Sevilla a scris
ca fostul atacant al Stelei ar pu-
tea ajunge acum la, “surpriza”,
Osasuna Pamplona, formaþie
care a retrogradat în acest sezon
în Segunda Division. Argumen-
tul ar fi acela cã Unai Emery îl
doreste foarte mult pe Oriol Rie-
ra (27 de ani), atacant care a
marcat de 13 ori în ultimul sezon
de Primera.
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 34 22 11 1 71-20 77
Astra 34 22 6 6 70-28 72
Petrolul 34 18 14 2 53-20 68
Dinamo 34 17 8 9 52-34 59
FC Vaslui 34 15 6 13 38-32 51
CFR Cluj 34 13 12 9 44-33 51
Pandurii 34 14 8 12 59-39 50
Botoşani 34 12 7 15 36-52 43
Ceahlăul 34 10 11 13 27-31 41
Oţelul 34 12 5 17 43-53 41
„U” Cluj 34 11 7 16 29-46 40
Viitorul 34 10 10 14 29-50 40
Gaz Metan 34 10 9 15 32-39 39
Chiajna 34 10 9 15 34-47 39
FC Braşov 34 9 11 14 32-40 38
ACS Poli 34 10 8 16 26-42 38
Săgeata 34 10 8 16 32-54 38
Corona 34 2 8 24 20-69 14

6

5

4

LIGA I
Etapa a XXXIV-a

FC Vaslui – Astra Giurgiu 1-4
Au marcat: A. Mureşan 79 – aut. / M. Cristescu 43, Takayuki 48, Alibec 53, 61.
 „U” Cluj – Pandurii 0-3
Au marcat: Abrudan 49 – aut., Alex Dos Santos 54, Erico 90.
Corona – Petrolul 0-3
Au marcat: Priso 19, 63, Camara 69.
Steaua – Oţelul 2-2
Au marcat: Keşeru 68, 88 / Milea 62, Pârvulescu 84 – aut.
FC Botoşani – Dinamo 1-2
Au marcat: Fulop 18 – pen. / Bilinski 27, 78.
Săgeata – CFR Cluj 2-1
Au marcat: S. Pană 5, Deletic 30 / Deac 57.
ACS Timişoara – Concordia 1-0
A marcat: Bărbuţ 49.
Gaz Metan – FC Braşov 1-1
Au marcat: Vitinho 48 / An. Cristea 76.
Viitorul – Ceahlăul 1-0
A marcat: Mitriţă 5.

În turneul pentru loc urile 7-9 al Ligii Naţionale
feminine de handbal,  SCM Craiova a fos t învinsă,
în deplasare,  de CSM Cetate Deva,  cu scorul de
19-17 (11-9).  În partida disputată la Sebeş, pentru
formaţia pregătită de Aurelian Roşc a ş i Gheorghe
Sbora au marc at: C. Florica (1), Dinc ă (2), Snopo-

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

Steaua Bucureşti – campioană, va juca în turul 2 preliminar al Cham-
pions League, pentru a intra în grupe trebuind să elimine 3 adversari.

Astra Giurgiu – ocupanta locului secund şi finalistă a Cupei, va juca în
turul 3 preliminar al Europa League, pentru a intrat în grupe trebuind să
elimine 2 adversari.

Petrolul Ploieşti – locul 3, va juca în turul 2 preliminar al Europa League,
trebuind să elimine 3 adversari pentru a ajunge în grupe.

CFR Cluj – va juca în turul 2 prel iminar al Europa League, întrucât
Dinamo nu are licenţă pentru cupele europene, intrând în insolvenţă, iar FC
Vaslui nu a primit nici licenţa pentru Liga I.

Corona Braşov, Săgeata Năvodari şi ACS Poli au retrogradat de pe ulti-
mele 3 locuri, iar FC Vaslui fiindcă nu a obţinut licenţa.

Golgheterii Ligii I
16 goluri – Antal (FC Vaslui); 13 goluri – Budescu (Astra), Lemnaru

(„U” Cluj); 11 goluri – Eric şi Alex Dos Santos (ambii de la Pandurii), S.
Szekely (ACS Timişoara); 10 goluri – Piovaccari (Steaua), Albin (Petrolul),
Golubovic (Ceahlăul), Wellington (Chiajna), Marquinhos (Ceahlăul); 9 go-
luri – Matulevicius (Pandurii), Hamza (Petrolul), S. Buş (Corona).

Juniorii Craiovei dispută turneul semifinal la Arad
Grupa de ’97
va avea
ca adversare
echipele UTA,
„U” Cluj
şi Viitorul Cluj

Ieri s-au stabilit cele două gru-
pe semifinale ale campionatului na-
ţional de juniori B (născuţi cel mai
devreme în 1997). În grupa A, Uni-
versitatea Craiova va juca din nou
cu echipa care i-a fost adversară
şi în grupa preliminară, UTA Bă-
trâna Doamnă Arad,  cea care va
şi găzdui turneul din perioada 31
mai – 4 iulie. În întâlnirile ante-
rioare, alb-albaştrii s-au impus în
Bănie cu 4-0,  pierzând la Arad cu
2-0.  Celelalte adversare ale echi-
pei pregătite de Nelu Petrişor vor
fi Universitatea Cluj şi Viitorul „Mi-
hai Georgescu” Cluj. Programul
Universităţii Craiova la turneul se-
mifinal: 31 mai, ora 20: Universi-
tatea Craiova – Universitatea Cluj,
2 iunie, ora 18: Viitorul Mihai
Georgescu Cluj – Universitatea
Craiova, 4 iunie, ora 10: UTA Bă-

trâna Doamnă – Univers itatea
Craiova. Partidele se vor disputa
pe s tadionul „Francisc  Neuman“.
Despre turneul semifinal, Bogdan
Pânc u,  direc torul Centrului de
copii ş i juniori al Universităţii Cra-
iova, a spus: „Es te grupa pe care
ne-o doream ş i sunt convins că

o vom câş tiga pentru a fi prezenţi
pe 14 iunie în f inala mare de la
Mogoşoaia”. Din grupa B, care
se va desfăşura la Ovidiu, pe te-
renurile Ac ademiei Gheorghe
Hagi, fac parte: Viitorul Constan-
ţa, Dinamo Bucureşti, CSMS Iaşi
şi CSS Botoşani.

Asociaţia Judeţeană de Atletism Dolj, CSM Craiova, CS Olim-
pic Craiova,  LPS „Petrache Trişcu” Craiova şi Direcţia Jude-
ţeană pentru Sport şi Tineret Dolj organizează astăzi şi mâine,
pe Stadionul Ion Oblemenco, concursurile interjudeţene: Me-
morialul „Ionel Ghiţă”, Memorialul „Mihai Nistor”, Memorialul
„Eugeniu Ştefănesc u” – seniori,  tineret, juniori I, II, II  – ediţia a
II -a. La eveniment vor participa sportivi din Hunedoara, Cara-
cal,  Dr. Tr. Severin, Teleorman,  Tg. Jiu şi Craiova. Sâmbătă, 24
mai 2014, în Parcul Nicolae Romanescu, (zona Foişor – Fanfa-
ră),  se va desfăşura programul săptămânal „Sport în familie”,
între orele 10.30 – 11.30.

Serie de memoriale de atletism
pe „Ion Oblemenco”

SCM Craiova, învinsă la DevaHandbal
va (1) , Ianaş i (1), C. I lie (4) , Apipie (2), Tivadar
(3), Cioaric (1) şi Han (2) . În primul mec i al gru-
pei, Craiova a trecut de CSM Bucureşti, toate cele
3 echipe fiind la egalitate de puncte. Următorul meci
al echipei din Bănie va fi miercuri, 28 mai,  în capi-
tală c u CSM Bucureşti.


