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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Astă-iarnă, Popescu, am
îngheţat noi, însă preţurile nici
gând să îngheţe.

Eşti un manager care pune pe primul loc bunul mers al
f irmei. Lucrurile merg bine când eşti la faţa locului, dar
atunci când eşti plecat ai nevoie de Civitas Cam.

Soluţia noastră de supraveghere video cu stocare în
Cloud îţi permite să urmăreşti live ce fac angajaţii
tăi de pe mobil, tabletă sau calculator.

Tarifele lunare sunt accesibile pentru orice afacere,
începând de la numai 35 de lei pe lună.

Află detalii pe CivitasCam.ro sau la 0741.219.404!

actualitate / 3

educaţie / 7

85 de instrumentişti, 90 de corişti şi 120 de dansatori
pe două scene mobile, trupe de dans sportiv, circ şi
teatru, artişti pe tiroliană, cascadori, gărzi stând de strajă
cu făclii aprinse, cai de cavalerie, focuri de artificii şi un
elicopter care va survola cerul şi va împrăştia 10.000 de
flyere ce vor promova Craiova – Capitală Culturală Eu-
ropeană 2021. Pe scurt, acesta este scenariul propus de
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Universitatea
din Craiova
şi-a deschis
porţile pentru
viitorii studenţi

Notă mică
la purtare

Profesorul Constantin Lun-
gule scu, preşedinte le sindica-
tului „Spiru Haret” din învă-
ţământul preunive rsitar dol-
jean, de re gulă bănuit de  de-
cenţă şi respect faţă de norme-
le de conduită, s-a decis deu-
năzi să iasă într-o conferinţă de
presă şi să dezvăluie neînţele-
gerile  personale  cu inspectorul
ge neral şcolar Georgică Be r-
cea.  În peisajul învăţământu-
lui preuniversitar doljean de
stat,  şi unul şi altul au calita-
tea de dascăl, cu toată meni-
rea pe care  o incumbă un ast-
fel de statut în ce ea ce numim
procesul formativ al elevului.

Opera Română şi Primăria Craiova pentru „Carmina
Burana”, ampla cantată scenică a compozitorului Carl
Orff bazată pe melodii şi texte medievale, una dintre
cele mai cunoscute şi cântate partituri din toate timpuri-
le. Grandiosul spectacol se va desfăşura duminică, 1
iunie, de la ora 22.00, în Piaţa „Mihai Viteazul”, în în-
cheierea celei de-a XVIII-a ediţie a Zilelor Craiovei.
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Furtunã

Alianþa PSD-UNPR-PC a obþinut,
în urma alegerilor de duminicã, 16
mandate în Parlamentul European,
PNL - 6 mandate, PDL - 5 mandate,
UDMR - 2 mandate, PMP - 2 manda-
te, iar Mircea Diaconu un mandat,
potrivit rezultatelor finale, anunþate
ieri de purtãtorul de cuvânt al BEC,
Marian Muhuleþ. Ieri dupã-amiazã,
Biroul Electoral Central a înmânat ºi
certificatele de europarlamentar can-
didaþilor care au obþinut mandate.
Aceºtia sunt: Corina Creþu, Ecateri-
na Andronescu, Cãtãlin Ivan, Dan
Nica, Maria Grapini, Damian Drãghi-
ci, Daciana Sârbu, Ioan Mircea Paº-
cu, Viorica Dãncilã, Ionel Sorin Moi-
sã, Victor Boºtinaru, Claudiu Ciprian
Tãnãsescu, Doru Frunzulicã, Con-
stantin Rebega, Ana Claudia Þapar-
del ºi Andi Lucian Cristea (din partea
Alianþei PSD-UNPR-PC), Norica Ni-
colai, Adina Vãlean, Ramona Mãnes-
cu, Cristian Buºoi, Renate Weber ºi
Eduard Hellvig (de la PNL), Theodor
Stolojan, Monica Macovei, Traian

Ponta: Dacã trebuie
sã candidez la prezidenþiale,
candidez cu plãcere

Preºedintele PSD, Victor Ponta,
a declarat ieri, la începutul
ºedinþei CExN al PSD, cã, perso-
nal, ar dori sã fie premier pânã în
2016, dar dacã trebuie sã candide-
ze la preºedinþie, va candida cu
plãcere ºi cu încredere. Acesta le-a
spus celor prezenþi la CExN cã
vrea sã audã de la el ce are de spus
pe subiectul candidaturii la
preºedinþie. „Aº vrea sã fiu premier
pânã în 2016”, a explicat liderul
PSD, adãugând însã cã experienþa
a arãtat cã este nevoie ºi de un
preºedinte bun. Potrivit lui Ponta,
decizia va fi luatã împreunã cu cei
din PSD, „dar dacã eu trebuie sã
candidez, candidez cu plãcere ºi cu
încredere”.

Cod galben de ploi, vijelii
ºi grindinã în aproape toatã þara

Meteorologii au emis o
avertizare cod galben de vreme
rea pentru aproape toatã þara,
valabilã în perioada 30 mai, ora
09 – 31 mai, ora 23. Din diminea-
þa zilei de astãzi, 30 mai, pânã în
noaptea de sâmbãtã spre dumini-
cã (31 mai/1 iunie), vor fi interva-
le de timp cu instabilitate atmosfe-
ricã accentuatã în sudul, estul ºi
centrul þãrii ºi în toatã zona
montanã. Vor fi averse ce vor avea
ºi caracter torenþial, descãrcãri
electrice, intensificãri ale vântului
ce pot lua ºi aspect de vijelie ºi
cãderi de grindinã. Cantitãþile de
apã vor depãºi 25...30 l/mp ºi
izolat 50...60 l/mp. Avertizarea a
fost emisã pentru Bucureºti ºi
toate judeþele þãrii, cu excepþia
zonei de vest ºi nord-vest, respec-
tiv Timiº, Arad, Bihor, Sãlaj, Satu
Mare ºi sud-vestul Maramureºului.
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Ungureanu, Marian Jean Marinescu ºi
Daniel Buda (de la PDL), Iuliu Winkler
ºi Csaba Sogor (de la UDMR), Cristian
Preda ºi Siegfried Mureºan (de la PMP)
ºi Mircea Diaconu. În urma scrutinului
pentru Parlamentul European, Alianþa
electoralã PSD-UNPR-PC a întrunit
2.093.234 de voturi, PNL - 835.531 vo-

turi, PDL - 680.853 voturi, candidatul in-
dependent Mircea Diaconu - 379.582
voturi, UDMR - 350.689 voturi, iar PMP
- 345.973 voturi. Celelalte formaþiuni po-
litice care au propus candidaþi la alegeri-
le de duminicã, precum ºi restul candida-
þilor independenþi, nu au întrunit pragul
electoral de 5% pentru a li se atribui man-

date în PE. În total, s-au prezentat la
urne 5.911.794 de cetãþeni cu drept de
vot, din numãrul total al alegãtorilor în-
scriºi în listele electorale permanente ºi
în cele speciale – 18.221.061. Pe liste su-
plimentare au votat 689.371 alegãtori,
iar 345.011 voturi au fost declarate nule.

Abia ales, unul din europarlamen-
tari s-ar putea sã nu aibã, însã, ocazia
sã-ºi preia mandatul. Preºedintele PSD,
Victor Ponta, a anunþat ieri, la Comitetul
Executiv Naþional al partidului, cã nu
crede cã o va lãsa pe Ecaterina Andro-
nescu sã plece la Bruxelles, deoarece
mai sunt de dus „destule bãtãlii” în þarã
ºi este nevoie de ea în Senat. Ponta i-a
spus lui Andronescu cã vor avea o dis-
cuþie în acest sens ºi cã sperã sã o con-
vingã sã nu plece europarlamentar. Tot-
odatã, liderul PSD a spus cã Victor Ne-
grescu, aflat pe locul 17 al listei PSD-
UNPR-PC la europarlamentare, care, prin
retragerea lui Andronescu, ar urma sã
plece la PE, „se va îmbãta în seara asta”.
Andronescu a fost pe locul doi pe lista
PSD-UNPR-PC.

Preºedintele CNAS, Radu Þibichi, ºi-a manifes-
tat speranþa, ieri, ca, într-o sãptãmânã, noul formu-
lar de reþetã electronicã fracþionatã sã devinã ope-
raþional, astfel încât pacienþii cu boli cronice cãrora
li se prescriu medicamente pentru trei luni sã poatã
ridica lunar, din farmacii, tratamentul. „A fost intro-
dusã (în pachetul de bazã — n.r.) ºi posibilitatea ca
reþeta electronicã sã fie eliberatã fracþionat. Astãzi
(n.r. - ieri) vom posta pe site noul model de reþetã, la
care se mai adaugã o componentã, ºi sperãm ca
într-o sãptãmânã sã devinã operaþional noul for-
mular de reþetã, astfel încât pacienþii cronic cãrora li
se elibereazã reþete pentru trei luni de zile sã poatã
sã ridice din farmacii reþeta lunar, urmând ca ei sã
reþinã o componentã a eliberãrii ºi în luna urmãtoa-
re sã se poatã adresa oricãrei farmacii ºi sã conti-

Preºedinte CNAS: Sperãm ca într-o sãptãmânã noul
formular de reþetã fracþionatã sã devinã operaþional

nue tratamentul. În felul acesta, medicii nu vor mai
fi grevaþi de aceastã activitate, pentru a prescrie
aceeaºi reþetã din motivul cã asiguraþii nu au posi-
bilitãþi financiare sã-ºi procure medicamentele pen-
tru mai multe luni”, a explicat Þibichi  la Forumul
Industriei Farmaceutice — FIF 2014, organizat de
Pharma Business Services în parteneriat cu Ministe-
rul Sãnãtãþii. Potrivit reprezentantului CNAS, în noul
pachet de servicii medicale de bazã s-a stabilit ca
pentru bolnavii cronici numãrul de medicamente, care
era limitat la ºapte pe o singurã reþetã lunarã, sã fie
acordat acum pe una sau mai multe prescripþii.
„Aceasta înseamnã cã va oferi posibilitatea ca medi-
cii, în situaþia în care se schimbã o schemã terapeuti-
cã, sã poatã sã emitã mai multe reþete într-o singurã
lunã pentru bolnavii cronici”, a explicat Þibichi.

Cota unicã va fi menþinutã
în 2015, întrucât trecerea la im-
pozitarea progresivã a venitu-
lui presupune aspecte tehni-
ce, de declarare ºi platã, care
nu pot fi implementate pânã
atunci, a declarat ministrul Fi-
nanþelor, Ioana Petrescu. „Si-
gur menþinem cota unicã de
impozitare pentru companii.
Sincer, nu cred cã se poate re-
aliza din 2015. Existã mai mul-

Persoanele fizice care ºi-au transferat, dupã 22
decembrie 1989, banii pentru achiziþionarea unui au-
toturism Dacia de la CEC la BRD sau moºtenitorii
acestora trebuie sã depunã pânã la 15 iunie o cerere
de restituire în unitãþile BRD, împreunã cu alte docu-
mente, plãþile efectuându-se din 4 septembrie. Potri-
vit Hotãrârii de Guvern nr.392/2014, persoanele pot
merge în orice agenþie BRD cu dosarul format din
originalul CEC-ului cu suma limitatã ºi/sau originalul
dovezii eliberate de bancã în momentul transferului
sumelor de la CEC la BRD, declaraþie notarialã pe
proprie rãspundere, în original, prin care declarÎ cã
nu au încasat despãgubirea pânã la data declaraþiei
ºi cã suma transferatã la BRD nu a fost afectatã în

Ministrul Finanþelor anunþã menþinerea cotei unice în 2015

Cei care au depus bani pentru Dacii la BRD vor fi despãgubiþi din 4 septembrie
nici un fel pânã la data respectivã. Solicitanþii trebuie
sã mai prezinte actul de identitate, documentul în ori-
ginal care atestã schimbarea numelui (certificat de
cãsãtorie, decizie de divorþ etc) ºi actul care atestã
calitatea de moºtenitor sau procura notarialã specia-
lã care atestã calitatea de împuternicit, în original. „În
cazul deponenþilor, moºtenitorilor sau împuterniciþi-
lor acestora care au obþinut o hotãrâre judecÎtoreas-
cã executorie care prevede o sumã pe care statul ro-
mân, prin MFP, a fost obligat sã o achite, aceºtia
trebuie sã se adreseze direct Ministerului Finanþelor
Publice, pentru a depune o cerere ºi copia legalizatã
de instanþa judecãtoreascã emitentã dupã hotãrârea
judecãtoreascã executorie”, se aratã într-un comuni-

cat al BRD. Statul va despãgubi persoanele fizice
care ºi-au transferat, dupã 22 decembrie 1989, banii
de la CEC la BRD, în limita unui plafon de 100 milioa-
ne de lei, prin emisiuni de titluri de stat, prima fiind
lansatã pe 4 august, cu scadenþã la o lunã, fãrã do-
bândã. „Persoanele fizice care au dreptul la despÎgu-
bire se vor putea prezenta la ghiºeele bÎncii, în vede-
rea punerii la dispoziþie a sumelor cuvenite, începând
cu prima zi bancarÎ imediat urmÎtoare datei scadenþei
emisiunii de titluri de stat, respectiv 4 septembrie
2014”, se mai spune în comunicat. Cei care nu depun
solicitãrile în termen de 30 de zile, pânã la 15 iunie, vor
putea depune dosare ºi ulterior, urmând a primi des-
pãgubiri prin viitoare emisiuni de titluri de stat.

te aspecte tehnice (...) În viitorul foar-
te apropiat nu vãd sã se poatã face.
Presupune schimbãri majore, cum se
declarã ºi se plãteºte”, a arãtat Pe-
trescu. Ministrul Finanþelor a recu-
noscut cã trecerea la impozitarea
progresivã este menþionatã atât în
programul de guvernare, cât ºi în
strategia fiscal-bugetarã, ca o formã
de relaxarea a fiscalitãþii pentru per-
soanele cu venituri reduse, dar a re-
fuzat sã rãspundã la întrebarea di-

rectã dacã este de pãrere cã ar tre-
bui sã se renunþe la cota unicã.
„Cred cã în momentul în care se va
lua decizia, dacã se va lua, trebuie
sã se facã o analizã în ce mod aceas-
tã impozitare este vãzutã ca o rela-
xare fiscalã pentru cei cu venituri
mici. Primul pas este sã decizi dacã
doreºti”, a spus Petrescu. Ea a pre-
cizat cã în nici un caz nu se va re-
nunþa la cota unicã de impozitare a
profitului, de 16%.
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Profesorul Constantin Lungules-
cu, preşedintele sindicatului „Spiru
Haret” din învăţământul preuniver-
sitar doljean, de regulă bănuit de
decenţă şi respect faţă de normele
de conduită, s-a decis deunăzi să
iasă într-o conferinţă de presă şi să
dezvăluie neînţelegerile personale cu
inspectorul general şcolar Georgi-
că Bercea. În peisajul învăţămân-
tului preuniversitar doljean de stat,
şi unul şi altul au calitatea de das-
căl, cu toată menirea pe care o in-
cumbă un astfel de statut în ceea
ce numim procesul formativ al ele-
vului. Domnul Constantin Lungu-

MIRCEA CANŢĂR

Notă mică la purtare
lescu susţine, fără nici un fel de
probă peremptorie, că într-o dis-
cuţie telefonică, inspectorul gene-
ral şcolar Georgică Bercea i-ar fi
livrat o replică deloc îngrijită, chiar
frizând vulgaritatea. Dacă admitem
descrierea făcută de profesorul
Constantin Lungulescu unei neîn-
ţelegeri pe care o are, deloc de dată
recentă,  cu profesorul Georgică
Bercea, nu putem fi de acord că o
asemenea discuţie grosieră trebuia
adusă în spaţiul public. Pe elemen-
tarul motiv al calităţii didactice pe
care o au protagoniştii. Un fulgu-
rant moment de luciditate ar fi îm-

piedicat spasmul insurgent. Ce află
domnii elevi din toată povestea
asta? Ce află cadrele didactice, unele
abia intrate în profesie? Poate ni-
mic nou în planul îmbogăţirii reper-
toriului lor, şi aşa suficient de di-
versificat şi frecvent uzitat, într-un
dispreţ faţă de orice reguli de con-
duită. Un sentiment de acreală şi
amărăciune şi-ar face cu greu loc
într-o reflecţie şi aşa greu de pre-
supus. Conferinţa de presă a pre-
şedintelui sindicatului „Spiru Haret”,
pe un subiect realmente pueril şi
jenant, mai de grabă excede bunul
simţ. Făcându-ne să ne gândim la

autoritatea şi competenţa, şi aşa în
suferinţă, care degradează atmosfe-
ra gimnazială şi eficienţa pedagogi-
că. De ce să rămânem uimiţi de ce
s-a întâmplat la Liceul „Henri Coan-
dă” din Craiova la începutul anului
trecut, când un grup de elevi a fost
surprins promovând obscenităţi în
spaţiul vir tual, iar directorul de
atunci îşi ambala discursul de filo-
sofie curriculară considerând toată
povestea o copilărie. Fără a ne erija
în moralişti sau propovăduitori de
pretenţii utopic e, dar afundarea
până la greaţă, voluptatea în a con-
traria reguli minimale ale convieţui-

rii decente, demolarea oricărui res-
pect, vulgaritatea, prostul gust, rea-
ua credinţă, sminteala, batjocura au
devenit reflexe c otidiene. Şi nici
măcar nu încercăm să salvăm apa-
renţele, acţionând şi vorbind ca şi
cum am fi oameni cumsecade, cât
de cât educaţi, cât de cât respectu-
oşi cu alţii şi cu noi înşine, cât de
cât onorabili. Sigur că ar fi de-a
dreptul distractiv să-i vedem pe unii
roşind de propriile sudalme. „Nota
zero la purtare” se numea o piesă
de teatru din anii de demult, în sce-
nariul lui Octavian Sava şi Virgil
Stoenescu. Ar merita revăzută.

Înainte să se treacă la vot, ale-
şii locali din opoziţie au pus pro-
blema gratuităţilor acordate pen-
sionarilor din Craiova. Un consi-
lier PDL a spus că, în ritmul aces-
ta, RAT Craiova nu o să sc oată
niciodată un profit real, iar ceea
ce va declara la f inal de an direc-
torul Radu Preda va fi, de fapt,
un profit realizat tot din subven-
ţiile de la Primăria Craiova.  „Să
găsim o soluţie pe termen lung,
nu să ne amintim de pensionari
doar când se apropie campania
electorală. Oricum sunt şi alte ca-
tegorii defavorizate,  c um ar fi
şomerii şi tinerii, care nu au veni-
turile pensionarilor. Şi sunt con-
vins că pensionarilor  le pasă mai
mult de nepoţii lor”, a spus alesul
democ rat-liberal. Nu a primit re-
plic a din partea municipalităţii,
primarul Lia Olguţa Vasilescu ne-
fiind prezent la şedinţă. În cele din
urmă, proiectul a trecut, fiind în-
registrate două abţineri din partea
consilierilor PDL,  Marian Vas ile şi
Dan Cherc iu.

Consilierii municipali au votat noile
abonamente RAT Craiova

Deşi nu l-a cerut, deocamdată,
se pare că primarul Lia Olguţa Va-
silescu are sprijinul consilierilor
municipali pentru ca Primăria Cra-
iova să preia din nou în adminis-

Aleşii locali au votat, ieri, noile tarife pe
care le va practica de acum înainte RAT
Craiova. Preţul biletelor rămâne neschim-
bat, de 2 lei pentru o călătorie, dar se mo-

difică tipul abonamentelor, în sensul că
este eliminat abonamentul pe o linie (50
de lei) şi înlocuit cu abonamentul pe toa-
te liniile (65 de lei).

Abonamentul unic pe toate
traseele

Proiectul de hotărâre vine cu
câteva noutăţi în ceea ce priveşte
tipurile de bilete şi abonamente pen-
tru c ălători.  Cei care circulă cu
autobuzele şi tramvaiele RAT Cra-
iova au la dispoziţie patru tipuri de

bilete: biletul vândut la tonetă – 2
lei; biletul vândut de conducătorul
auto – 2,50 lei; biletul vândut de
taxator – 2 lei şi biletul pentru tra-
seu exterior de tramvai – 3 lei. Cea
mai importantă schimbare a fost
făcută în ceea ce priveşte abona-
mentele. La tonetele RAT Craiova
se va găsi doar abonamentul pe

toate liniile (abonamentul unic) care
costă 65 de lei, fiind valabil o lună.
Vechiul abonament pentru un sin-
gur traseu, care costa 50 de lei, a
fost eliminat. Tariful de 65 de lei,
care se practică acum pentru abo-
namentul unic, este comparabil cu
fostul abonament lunar ce asigura
transportul pe numai două trasee
ale RAT Craiova.
Abonament pentru o zi şi
abonament nenominalizat

RAT Craiova a păs trat,  în
schimb, variantele economice pen-
tru abonamente. Astfel, cei care cir-
culă pentru o perioadă mai scurtă
de o lună pot şi acum să opteze
pentru unul din cele trei tipuri de

abonamente reduse. La propune-
rea RAT Craiova, validată de con-
silieri, călătorii au la dispoziţie un
abonament unic pentru 15 zile care
costă 34 de lei; abonament unic pe
toate liniile pentru 7 zile – 18 lei;
abonament de o zi pe toate trasee-
le – 6 lei. Totodată, există şi vari-
anta de a cumpăra un abonament
nenominalizat care costă 110 lei.
Până acum, regia a mers pe două
tipuri de abonamente reduse care
erau puţin mai ieftine (cel pentru
15 zile – 26 de lei şi cel pentru 7
zile – 14 lei), dar nu ofereau posi-
bilitatea călătorilor de a circula pe
toate traseele, aşa cum se întâm-
plă acum.

LAURA MOŢÎRLICHE

Grădina Botanică stârneşte şi mila aleşilor locali
Situaţia îngrijorătoare în care se află Grădina

Botanică, în care nu s-a mai investit nimic de zeci
de ani, i-a impresionat şi pe consilierii munici-
pali. Un ales local a rugat autorităţile locale să se

întreprindă ceva pentru a se salva această oază
de verdeaţă care, în alte condiţii, ar merita să
stea alături de cele mai frumoase grădini din ţară,
cele de la Bucureşti şi Cluj.

trare Grădina Botanică. În plenul
de ieri, consilierul municipal PP-
DD Ionel Pană a rugat chiar au-
torităţile locale să găsească o solu-
ţie pentru ca acest spaţiu verde din

inima oraşului să-şi recapete stră-
lucirea de altădată. „În Grădina Bo-
tanică avem multe lucruri valoroa-
se, dar, din păcate, modul cum arată
nu face cinste municipiului Craio-
va. Sunt alte grădini din ţară, cum
sunt cele de la Cluj şi Bucureşti, care
sunt foarte bine îngrijite. Haideţi, vă
rog, să rezolvăm problema acestei
grădini c are este a cetăţenilor şi
poate fi transformată într-un reper
turistic. Aş vrea să se vorbească
peste tot despre această grădină”, a
spus consilierul Pană.

Primăria Craiova va reabilita
infrastructura

Vic eprimarul Craiovei, Mihail
Genoiu, i-a dat dreptate consilie-
rului şi l-a asigurat că municipali-
tatea se va ocupa şi de Grădina
Botanică. „Ne vom ocupa, cu si-
guranţă, de Grădina Botanică. O
vom prelua şi o vom amenaja, poa-
te şi cu fonduri europene. E păcat
să o lăsăm aşa, pentru că acolo
este sufletul şi tinereţea noastră”,
a spus Genoiu. Cu o zi în urmă,

primarul Lia Olguţa Vasilesc u
anunţase, răspunzând la o întreba-
re, că Primăria Craiova urmează să
facă o ofertă Universităţii din Cra-
iova în sensul preluării acestei gră-
dini. Potrivit spuselor primarului,
după ce va intra în posesia acestui
spaţiu, municipalitatea va reabilita
infras tructura,  aleile fiind de-a
dreptul distruse acum. Autorităţile
se gândesc să acceseze chiar un
proiect cu finanţare europeană pen-
tru a face mai multe lucruri acolo.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Scandalul de la Centrul Caransebeº al
Universitãþii Hyperion a izbucnit în vara
anului 2010, când procurorii Direcþiei Na-
þionale Anticorupþie anunþau cã au desco-
perit faptul cã la Facultatea de Drept se
dau note bune la licenþã contra unei ºpãgi
în euro. Trei persoane au fost arestate în
iulie 2010 în acest dosar: Gheorghe Stan-
cu, profesor universitar de drept civil ºi
membru în Comisia de susþinere a exame-
nului de licenþã la Facultatea de Drept din
cadrul Universitãþii Hyperion – sesiunea
iunie 2010 –, în sarcina cãruia s-a reþinut
infracþiunea de luare de mitã în formã con-
tinuatã; Nicoleta Gumã, coordonator al
Centrului Tutorial Caransebeº a Universi-
tãþii Hyperion ºi Eugen Tacotã, student în
anul terminal al Facultãþii de Drept din
cadrul Universitãþii Hyperion – Centrul
Tutorial Caransebeº –, în sarcina cãrora
s-au reþinut infracþiunile de complicitate la
luare de mitã ºi complicitate la dare de
mitã, ambele în formã continuatã.
Favoriza studenþii la licenþã contracost

În rechizitoriul întocmit la finalizarea
cercetãrilor, procurorii au reþinut faptul cã,
„în cursul lunii mai 2010, inculpatul Stan-
cu Gheorghe, în calitate de membru în
comisia de susþinere a examenului de li-
cenþã la Facultatea de Drept din cadrul
Universitãþii Hyperion ºi de coordonator
al lucrãrilor de diplomã a 35 de studenþi ai
Centrului Tutorial Caransebeº din univer-
sitatea anterior menþionatã, a primit de la
aceºtia, prin intermediul inculpatei Gumã
Nicoleta ºi a inculpatului Tacotã Eugen,

Poliþiºtii IPJ Dolj au primit, ieri, la
sediul instituþiei, o grupã de preºcolari
de la Grãdiniþa „Tudor Vladimirescu”

A luat 50.000 de euro de la studenþi:

Profesor universitar – 4 ani ºi 6 luniProfesor universitar – 4 ani ºi 6 luniProfesor universitar – 4 ani ºi 6 luniProfesor universitar – 4 ani ºi 6 luniProfesor universitar – 4 ani ºi 6 luni
de puºcãrie pentru ºpagã la licenþãde puºcãrie pentru ºpagã la licenþãde puºcãrie pentru ºpagã la licenþãde puºcãrie pentru ºpagã la licenþãde puºcãrie pentru ºpagã la licenþã

Ziua Internaþionalã a Copilului
sãrbãtoritã în avans la IPJ Dolj

din Craiova care au participat la un con-
curs de desene pe asfalt, „Poliþistul,
prietenul copiilor”. Preºcolarii au în-

veselit curtea Inspectoratului reprodu-
când maºini de poliþie, treceri de pie-
toni ºi, bineînþeles, semaforul electric.
Apoi s-au urcat într-o maºinã a poliþiei
rutiere ºi au fãcut gãlãgie, folosind în-
cântaþ i  s ta þ ia  º i  ampli f icatorul .  În
schimb, cei mici au primit diploma ºi
dulciuri, manifestarea fiind organizatã
în preambului Zilei Internaþionale a
Copilului.

Poliþiºtii rutieri ºi cei de la Compar-
timentul de Prevenire ºi Analizã a Cri-
minalitãþii s-au întâlnit apoi cu elevi de
la Liceul „Henri Coandã”, unde oame-
nii legii au amenajat un mic traseu cu
jaloane, testându-i pe pasionaþii de role
cu privire la regulile de circulaþie. La
finalul întâlnirii, poliþiºtii le-au oferit
cadou veste reflectorizante ºi permise
speciale pentru role.

Curtea de Apel Craiova a pus punct unui dosar
în care procurorii Direcþiei Naþionale Anticorupþie
au stabilit cã profesorul universitar Gheorghe Stan-
cu, de la Facultatea de Drept din cadrul Universitã-
þii Hyperion – Centrul Tutorial Caransebeº, ar fi
primit peste 50.000 euro de la studenþii care voiau
note mai mari la examenul de licenþã. Banii au ajuns
la profesor prin intermediul unui student din anul
terminal ºi al coordonatoarei Centrului din Caran-
sebeº, Nicoleta Gumã. Miercuri, 28 mai a.c., jude-

cãtorii Curþii de Apel Craiova l-au condamnat pe
profesor la 4 ani ºi 6 luni de închisoare cu execu-
tare pentru luare de mitã, femeia a primit 3 ani ºi 6
luni de închisoare cu executare, dupã ce ambii pri-
miserã pedepse cu suspendare la Tribunalul Dolj,
în timp ce studentul care a intermediat ºi el primi-
rea ºpãgii a fost condamnat definitiv încã din 2011
la 2 ani de închisoare cu executare. Alþi ºase stu-
denþi trimiºi în judecatã în acest dosar au scãpat
cu câte 4 luni de închisoare cu suspendare.

suma de 52.500 euro, pentru a-i favoriza
pe studenþii respectivi în sensul acordãrii
unor note mai mari decât cele cuvenite.

În acest sens, inculpaþii Gumã Nicoleta
ºi Tacotã Eugen s-au strãduit sã îi convin-
gã pe cei 35 de studenþi sã dea câte 1.500
euro, bani pe care cei doi inculpaþi i-au
strâns ºi depozitat provizoriu, pentru ca în
final sã remitã întreaga sumã colectatã –
52.500 euro – inculpatului Stancu Gheor-
ghe. Despre acesta, cei doi inculpaþi cu-
noºteau cã, în schimb, îi va ajuta pe stu-
denþi sã promoveze examenul de licenþã în
mod nemeritat, prin acordarea unor note ºi
rezultate necuvenite”, au comunicat la
momentul respectiv reprezentanþii DNA.

Potrivit anchetatorilor Eugen Tacotã ºi
Nicoleta Gumã s-au asigurat asupra omo-
genitãþii ºi discreþiei întregului grup de stu-
denþi ce urma sã susþinã examenul de li-
cenþã (înlãturându-i pe cei care nu pre-
zentau încrederea necesarã). Împreunã cu
cei trei, procurorii anticorupþie i-au trimis
în judecatã pentru dare de mitã ºi pe in-
culpaþii Adrian-Ionel Cristescu, Iancu Hîn-
da (subofiþer jandarm), Magdalena Lazãr,
Ilie Strãin (subofiþer al ISU Semenic), Ni-
cuºor Florin Þundrea (angajat tot în ca-
drul ISU Semenic), Angelica Stãnica Vã-
drariu, care au dat câte 1.500 euro pentru
a fi favorizaþi la examenul de licenþã.
Pedepse cu suspendare la Tribunalul Dolj

Dosarul a fost înregistrat în noiembrie
2010 la Tribunalul Dolj, instanþã care, doi
ani mai târziu, mai exact pe 19 decembrie
2012, a pronunþat sentinþa în dosar. Ast-

fel, Nicoleta Gumã (fostã Laza), arestatã
în perioada 7 iulie 2010 – 18 februarie
2011, a primit 1 an închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de încercare
de 3 ani, profesorul Gheorghe Stancu
(arestat în perioada 14 iulie 2010 – 18 fe-
bruarie 2011) a primit 2 ani închisoare cu
suspendare pe un termen de 4 ani, iar cei
ºase studenþi care au dat ºpagã pentru note
mari, respectiv Adrian Ionel Cristescu,
Iancu Hînda, Magdalena Lazãr (fostã Io-
vãnescu), Ilie Strãin,  Nicuºor Florin Þun-
drea ºi Angelica - Stanica Vãdraiu au pri-
mit câte 4 luni de închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de încercare
de 2 ani ºi 4 luni.

În plus, instanþa a dispus confiscarea de
la inculpatul Stancu Gheorghe a sumei de
52.500 euro sau echivalentul în lei la data
plãþii, fiecare inculpat fiind obligat ºi la plata
sumei de 11.000 lei fiecare cheltuieli judi-
ciare statului. Faþã de Eugen Tacotã, care
ºi-a recunoscut faptele, s-a dispus disjun-
gerea cauzei, acesta fiind condamnat la 2
ani de închisoare cu executare, sentinþa rã-
mânând definitivã încã din octombrie 2011
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
Pedepse cu executare la
Curtea de Apel Craiova

Ceilalþi ºase inculpaþi din dosar, dar ºi pro-
curorii anticorupþie, au declarat apel, înregis-
trat pe 20 februarie 2013 la Curtea de Apel
Craiova. Miercuri, 28 mai a.c., instanþa a pro-
nunþat sentinþa definitivã în dosar ºi a admis
apelul DNA, atât profesorul cât ºi coordona-
toarea centrului alegându-se cu pedepse ma-
jorate. Judecãtorii de la Curtea de Apel Craio-
va au desfiinþat hotãrârea Tribunalului Dolj ºi
l-au condamnat pe Gheorghe Stancu la 4 ani
ºi 6 luni închisoare ºi pe Nicoleta Gumã la 3
ani ºi 6 luni închisoare, din pedepse urmând
sã se scadã durata arestãrii preventive. În plus,
cei doi sunt obligaþi sã restituie celor 23 de
studenþi de la care au luat ºpagã sumele primi-
te, ce variazã între 1.500 ºi 1.900 de euro.
Mai exact, este vorba despre 41.300 de euro
ºi 2.000 de lei. Cei ºase studenþi inculpaþi în
acelaºi dosar au rãmas cu pedepsele primite
pe fond. Hotãrârea de miercuri a Curþii de Apel
Craiova este definitivã, astfel cã Nicoleta Gumã
ºi Gheorghe Stancu vor ajunge la puºcãrie.
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În toate catedralele, bisericile ºi
mãnãstirile ortodoxe din þarã ºi
strãinãtate au fost pomeniþi eroii,
ostaºii ºi luptãtorii români din toa-
te timpurile ºi din toate locurile,
care s-au jertfit pe câmpurile de
luptã, în lagãre ºi în închisori pen-
tru apãrarea patriei ºi a credinþei
strãmoºeºti, pentru întregirea nea-
mului, libertatea ºi demnitatea po-

Eroii cãzuþi la datorie, cinstiþi de ÎnãlþareEroii cãzuþi la datorie, cinstiþi de ÎnãlþareEroii cãzuþi la datorie, cinstiþi de ÎnãlþareEroii cãzuþi la datorie, cinstiþi de ÎnãlþareEroii cãzuþi la datorie, cinstiþi de Înãlþare
Ostaºii cãzuþi pe câmpul de lup-

tã au fost comemoraþi, ieri, la Cra-
iova, de Ziua Eroilor. Ca în fiecare
an, cinstirea memoriei celor care
s-au sacrificat pentru þarã a coin-
cis cu Ziua Înãlþãrii Domnului Iisus
Hristos. În aceastã zi, a ridicãrii la
ceruri a Mântuitorului, la mor-
mintele soldaþilor români ºi

strãini au fost depuse coroane de
flori ºi oficiate slujbe de pomeni-
re. În prezenþa oficialitãþilor, la
Craiova, manifestãri au fost orga-
nizate în cimitirele „Sineasca”,
„Ungureni”, „Catolic” ºi „Evre-
iesc”, la Monumentul militarilor
ruºi ºi la Placa de comemorare a
militarilor polonezi.

porului român. Sãrbãtoarea Înãlþã-
rii Domnului a fost ºi ziua dedicatã
pomenirii eroilor neamului. În Ci-
mitirul „Sineasca” manifestãrile
speciale au început odatã cu into-
narea Imnului Naþional al Româ-
niei ºi slujba religioasã. Ceremonia
s-a desfãºurat în prezenþa autori-
tãþilor locale ºi judeþene, precum
ºi cea a cadrelor militare.

“Sacrificiul eroilor

nu a fost zadarnic”

Dintre oficialitãþile
prezente la eveniment,
Reprezentantul Guver-
nului în teritoriu – Ma-
rius Cristinel Deca, a
fost cel care a deschis
ºirul discursurilor, subliniind erois-
mul celor care s-au jertfit pentru
þarã. Acesta a fost urmat de vice-
preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Alina Tãnãsescu, care a citit,
nu fãrã unele opinteli, mesajul
transmis de preºedintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

La rândul sãu, viceprimarul
Craiovei, Mihai Genoiu, a trans-
mis mesajul primarului Lia Olguþa
Vasilescu: “Vã transmit un salut
respectuos din partea doamnei pri-
mar Lia Olguþa Vasilescu, prilejuit
de ziua Înãlþãrii Domnului, când
îi comemorãm pe eroii neamului.

Aceºtia sunt luptãtori români din
toate timpurile ºi din toate locuri-
le, cei care au pierit pe câmpurile
de luptã, în închisori sau în lagã-
re. ªtim cu toþii cã sacrificiul eroi-
lor nu a fost zadarnic. Au murit
ca sã apere patria, credinþa strã-
moºeascã, au murit pentru inte-
gritatea neamului, pentru liberta-
tea ºi demnitatea poporului român.
Ei sunt cei care au apãrat cu viaþa
un ideal ºi fiinþa raþionalã. Cel mai
bun mod de a-i cinsti este sã nu
uitãm felul în care eroii au existat
slujind propria naþiune. Ne vom
ruga astãzi împreunã ca lumina din

ziua Înãlþãrii Domnului sã aducã
în inimile românilor de pretutin-
deni sentimentul iubirii faþã de
Dumnezeu ºi patrie ºi sentimentul
de recunoºtinþã faþã de toþi eroii
cunoscuþi ºi recunoscuþi ai nea-
mului românesc”.

La final, reprezentanþii instituþii-
lor publice ºi ai mai multor asociaþii
ºi cadrelor militare în rezervã ºi re-
tragere au depus coroane de flori la
monumentul din Cimitirul Eroilor.
Garda de Onoare a încheiat servi-
ciul militar cu o defilare ºi prezen-
tarea onorului muzicii militare.

ALINA DRÃGHICI

La ºedinþa Consiliului Judeþean,
care a avut loc la finele lunii apri-
lie, consilierul PDL Marcel Marcea
s-a opus votãrii acestui proiect de
hotãrâre pe motiv cã în salã nu se
aflã  directorul Direcþiei pentru
Agriculturã Dolj, Delia Filimon,
care sã dea câteva lãmuri vizavi de
preþul de 170 de lei / tonã masã
verde, care a pãrut suspect de mare
comparativ cu preþul mediu apli-
cat la nivelul unor judeþe cu mai

Consilierii judeþeni au aprobat preþul mediu la masa verde
Consilierii judeþeni au votat ieri, în cadrul ºedinþei

ordinare, proiectul de hotãrâre prin care s-a aprobat
preþul mediu/tonã masã verde obþinutã de pe pajiºte,

fiind vorba de 60 de lei, preþ propus de Direcþia pentru
Agriculturã Dolj, pentru anul 2014. Asta în condiþiile în
care aceeaºi Direcþie fãcuse alte calcule, total eronate,

ºi pe care a dorit sã le supunã la vot luna trecutã.

multã masã verde decât
judeþul Dolj.

La solicitarea lui Mar-
cea, ieri se afla în salã ºi conduce-
rea Direcþiei Agricole. „În urma
consultãrilor cu celelalte direcþii
agricole din þarã, a consultãrilor cu
APIA, Camera Agricolã, asociaþiile
crescãtorilor de animale din Dolj ºi
având în vedere întreþinerea mini-
malã a pajiºtilor prin anumite lucrãri,
potenþialul de producþie, care poate

varia în funcþie de diversitatea fac-
torilor limitativi ce acþioneazã asu-
pra acestor suprafeþe, de lucrãrile
agricole efectuate ºi de dimensiu-
nea fondului pastoral, Direcþia pen-
tru Agriculturã Dolj a propus preþul
mediu/tonã masã verde obþinutã de
pe pajiºte de 60 lei. Am þinut cont ºi
de condiþiile meteo ºi mulþi alþi fac-

tori...”, a precizat Delia Filimon.
Replica consilierului Marcea nu

a întârziat sã aparã. Acesta a spus
cã existã o lipsã de profesionalism
la nivelul Direcþiei Agricole, cã dacã
s-ar fi votat proiectul luna trecutã
ar fi reacþionat zeci de primari care
au pajiºte ºi care erau afectaþi di-
rect. „Bine cã am avut înþelepciu-

nea sã amânãm acest proiect. Pãi
ce fãceam? Jefuiam 100 de primã-
rii?! Luna acesta apare un preþ,
rezonabil, zic eu, 60 lei, dar luna
trecutã ce aþi fãcut? Ce era scris
în proiect? Ce preþ? 170 de lei! Pãi
aºa ceva sã nu se mai întâmple!”,
a spus consilierul Marcel Marcea.

Pe ordinea de zi a ºedinþei ordinare a
Consiliului Judeþean Dolj s-au aflat ieri,
21 de proiecte, la care s-a mai adãugat
cel privind rectificarea bugetului de ve-
nituri ºi cheltuieli pentru Muzeul de Artã
Craiova. ªedinþa a fost condusã de vi-
cepreºedintele CJ Dolj, Cristinel Iovan,
care a luat poziþie fermã atunci când
consilierii judeþeni au solicitat detalii în
legãturã cu Proiectul privind aproba-
rea modificãrii organigramei, a statu-
lui de funcþii ºi a regulamentului de or-
ganizare ºi funcþionare a Clubului Spor-
tiv Judeþean ªtiinþa „U” Craiova, prin
care se propune transformarea unei post

Secretara nu a mai luat locul antrenorului
de secretar dactilograf în antrenor.

„Vrem ºi noi sã ºtim de ce se solici-
tã acest lucru. Nu înþelegem cu sã se
transforme un post de secretarã într-
unul de antrenor?!”, a spus consilierul
Irinei, susþinut puternic de colegul
Marcea Marcel. Vicepreºedintele CJ
Dolj a spus cã aceste informaþii trebu-
ie sã le dea directorul Clubului Sportiv
Judeþean ªtiinþa „U” Craiova, Bogdan
Pâncu, care la ºedinþa de ieri a lipsit.
Vicepreºedintele Iovan a dat ordin se-
cretariatului CJ Dolj ca de acum înain-
te în salã sã se afle toþi directorii pen-
tru a pune la dispoziþie consilierilor ju-

deþeni toate informaþii ºi detalile solici-
tate ºi a spus cã va scoate acest pro-
iect de pe ordinea de zi ºi data viitoare
sã fie în salã ºi directorul Pâncu.

Marcea Marcel a mai avut o propu-
nere ºi anume sã conducã aceastã
ºedinþã de consiliu ºi Alina Tãnãsescu,
unsã recent în funcþia de vicepreºe-
dinte al CJ Dolj. Asta ca sã nu o ia pe
urma fostului vicepreºedinte, Lauren-
þiu Ivanovici, care dupã câþiva ani de
mandat nu a moderat nicio ºedinþã ºi
nu pentru cã nu ar fi fost lãsat, ci, sus-
þin colegii, nu prea este în stare...

Un proiect a fost retras pentru cã directorul era la plimbare...

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

MARGA BULUGEAN
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Având în vedere evoluþia de-
bitelor defluente din Sistemul
Hidroenergetic ºi de Navigaþie
S.H.E.N. Porþile de Fier, situa-
þia hidrologicã actualã ºi pro-
gnoza evoluþiei situaþiei hidro-
meteorologice din Bazinul Du-
nãrii în amonte de intrarea în
þarã (secþiunea Baziaº) pânã pe
1 iunie, ora 6.00, se menþine
codul portocaliu pe sectorul
aval Calafat – Zimnicea ºi co-
dul galben pe sectorul aval
S.H.E.N. Porþile de Fier – Ca-
lafat. De asemenea, între 1 iu-
nie a.c., ora 6.00 – 3 iunie a.c.,

Cod galben pe Dunãre între Porþile de Fier ºi CalafatCod galben pe Dunãre între Porþile de Fier ºi CalafatCod galben pe Dunãre între Porþile de Fier ºi CalafatCod galben pe Dunãre între Porþile de Fier ºi CalafatCod galben pe Dunãre între Porþile de Fier ºi Calafat
Hidrologii au emis, ieri, o avertizare cod

galben de inundaþii pe Dunãre pentru secto-
rul Porþile de Fier – Calafat pânã duminicã
la ora 6.00. Totodatã, aceºtia au hotãrât sã
menþinã codul portocaliu între Calafat ºi

Zimnicea pânã pe data de 1 iunie a.c.

ora 18.00, se instituie
cod galben pe sectorul
aval Calafat – Zimnicea.

Potrivit specialiºtilor,
momentul de producere
al fenomenelor progno-
zate, pe sectorul româ-
nesc al Dunãrii, va fi in-
fluenþat semnificativ ºi de
modul de  exploatare al
S.H.E.N. Porþile de Fier. În evolu-
þia lor nivelurile ºi debitele sunt in-
fluenþate de debitul Dunãrii la in-
trarea în þarã (secþiunea Baziaº) ºi
debitele deversate de S.H.E.N.
Porþile de Fier.

Dunãrea, în continuare
peste cotele de apãrare
Între timp, debitele ºi nivelu-

rile aval Porþile de Fier au fost în
scãdere la staþiile hidrometrice
Gruia, Calafat ºi Bechet, situân-

du-se peste cotele de apãrarea.
Conform prognozei INHGA –

CNPH debitul la intrarea în þarã
(secþiunea Baziaº) în intervalul
28-29 mai a.c. a fost în scãde-
re, pânã la valoarea de 10.600
metri cubi pe secundã, situân-

du-se  peste media multianualã
a lunii mai (7.250 metri cubi pe
secundã). Nivelurile pe Dunãre
se situau ieri peste cota de aten-
þie la s.h Gruia li peste cota de
inundaþie la s.h. Calafat ºi la s.h.
Bechet. În urmãtorul interval de-
bitul Dunãrii la intrarea în þarã
(secþiunea Baziaº), conform pro-
gnozei INHGA, va fi în scãdere
pânã la valoarea de 10.300 me-
tri cubi pe secundã.

Pentru intervalul 31 mai – 4
iunie a.c., conform prognozei
elaborate de INHGA – CNPB,
debitul Dunãrii la intrarea în þarã
(secþiunea Baziaº) va fi în scã-
dere pânã la valoarea de 10.100
metri cubi pe secundã, apoi în
creºtere pânã la 10.400 metri cubi
pe secundã la sfârºitul perioadei
de prognozã, situându-se peste
mediile multianuale ale lunilor mai
(7.250 metri cubi pe secundã) ºi
iunie (6.400 metri cubi pe secun-
dã).

RADU ILICEANU

Cartea universitarilor Sever ªon-
tea ºi Gheorghe Tîrpe „Cercetãri
ºtiinþifice de inginerie industria-
lã” este una precumpãnitor tehnicã,
referirile vizând împlinirile profesio-
nale ale autorilor la Electroputere Cra-
iova ºi Universitatea din Craiova, de-
a lungul anilor, având contingenþã cu
ambele entitãþi. Prin faptul cã, înce-
pând cu anul 1958, au lucrat efectiv
ca specialiºti la uzinele Electropute-
re, devenind apoi cadre didactice la
Facultatea de Mecanicã a Universi-
tãþii din Craiova. Din 1992, în calita-
te de profesori universitari, au deve-
nit ºi conducãtori de doctorate în spe-
cializarea inginerie industrialã. Suc-
cint, lucrarea descrie rezultatele de
cercetare obþinute în laboratoarele
generale ºi de sculãrie din Electropu-
tere ºi cele realizate la Facultatea de

O carte despre oameni. Dar ce oameni!
Mecanicã a Universitãþii din Craio-
va. Nume cunoscute în peisajul aca-
demic craiovean, Sever ªontea ºi
Gheorghe Tîrpe evocã evoluþii in-
teresante, „de pionierat” în fabrica-
rea de locomotive diesel electrice
de 2100 CP ºi 5100 KW. Sunt men-
þionate nume de specialiºti craio-
veni, realizãri ºtiinþifice cu imediatã
aplicare, totul circumscris unei le-
gãturi osmotice a cercetãrii cu pro-
ducþia în pregãtirea studenþilor uni-
versitãþii de profil. Pentru o legãturã
cât mai profundã cu producþia, în-
treaga activitate a disciplinei de teh-
nologie era predatã într-o salã de
curs amenajatã în incinta Electropu-
tere, unde mai funcþiona ºi un labo-
rator cu dotarea aferentã. Fãrã sã
stãruie prea mult asupra meritelor
personale, autorii lucrãrii „Cercetãri

ºtiinþifice de inginerie industrialã”
descriu amploarea cercetãrii ºtiinþi-
fice ºi mai ales competenþa cadrelor
tehnice formate la Facultatea de Me-
canicã a Universitãþii din Craiova. În
schimb, se acordã spaþii relativ ge-
neroase asimilãrii în fabricaþie a unor
piese pentru locomotive ºi aparataj
electric, graþie aportului de inteligenþã
româneascã. Sunt enumerate cerce-
tãrile ºtiinþifice de inginerie industrialã
cu privire la practica controlului ne-
distructiv prin ultrasunete, tehnolo-
gii de prelucrare în industria electro-
tehnicã, cercetãrile de inginerie in-
dustrialã pentru tehnologii neconven-
þionale, participarea la simpozioane
de profil, certificate de inventatori ºi
multe alte împliniri, date uitãrii. Ceea
ce autorii nu omit, sau mai de grabã
nu decupleazã de la substanþa lucrã-

rii lor, sunt numele de specialiºti de
înaltã calificare alãturi de care au lu-
crat, la formarea multora chiar con-
tribuind în mod direct. În semn de
respect pentru conducerea Facultã-
þii de Mecanicã, autorii dedicã suc-
cinte portrete decanilor, prof. dr. ing.
Popescu Iulian, prof. dr. ing. Emil
Cernãianu, prof. dr. ing. Nicolae Du-
mitru, elogiind de-a dreptul activita-
tea ºtiinþificã a acestora, dar ºi vo-
caþia didacticã. Chiar destinatã, cu
predilecþie, unor avizaþi, lucrarea uni-
versitarilor Sever ªontea ºi Gheor-
ghe Tîrpe este strãbãtutã de la un
capãt la altul de o înaltã consideraþie
faþã de cercetarea ºtiinþificã autohto-
nã ºi, bineînþeles, autorii acesteia: oa-
meni. Dar ce oameni!

În judeþul Dolj aceste activitãþi
sunt organizate de Asociaþia Stu-
denþeascã „Amicus”, Centrul Re-
gional de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Dolj,  Direcþia
de Sãnãtate Publicã Dolj, Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Dolj,  So-
cietatea Studenþilor Mediciniºti Cra-
iova, Societatea Studenþilor Farma-
ciºti, Asociaþia pentru Sãnãtate,
Educaþie ºi Familie Craiova ºi Pri-
mãria Craiova.

Astãzi, în mai multe intersecþii
rutiere, voluntari de la Asociaþia Stu-
denþeascã „Amicus”, Societatea
Studenþilor Mediciniºti Craiova ºi
Societatea Studenþilor Farmaciºti
vor oferi un mãr pentru o þigarã
conducãtorilor auto ºi participan-

Ziua Mondialã fãrã Tutun, sãrbãtoritã la Craiova
Anul acesta, sloganul Zilei Mondiale fãrã Tu-

tun este „Accize mai mari la tutun mai puþine
decese ºi boli!”. Agenþia Naþionalã Antidrog se
alãturã Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii în mar-
carea acestei zile prin activitãþi de informare –
sensibilizare – conºtientizare în mediul ºcolar,
sau în comunitate, activitãþi de petrecere a tim-
pului liber ºi de formare de abilitãþi.

þilor la trafic. De asemenea, mâine,
începând cu ora 12.00, în Parcul „Ro-
manescu” va fi organizat un cros. Tot
mâine, la Electroputere Mall, între
orele 15.00-18.00 se vor face deter-
minãri ai parametrilor respiratori.

Potrivit specialiºtilor, cercetãrile au
demonstrat cã practicarea de taxe ºi
accize mai mari sunt eficiente în redu-
cerea fumatului în rândul persoanelor
cu venituri mici ºi, de asemenea, în
prevenirea fumatului la tineri. Creºte-
rea accizelor determinã o creºtere a
preþului la tutun cu 10% ºi o scãdere a
fumatului cu aproximativ 4% în þãrile
cu venituri mari ºi cu pânã 8% în þãrile
cu venituri mijlocii ºi medii.

Recentul studiu privind situaþia fu-
matului la adulþi la nivel global (Glo-

bal Adult Tobacco Survey–GATS,
pentru România în 2011 indicã o pre-
valenþã a fumatului de 26,7% (4.85
milioane) ºi din  37,4%  la bãrbaþi
faþã de 16,7% la femei, ceea ce rele-
vã un anumit progres faþã de preva-
lenþa de 30,0 %  înregistratã în 2007.

 Tutunul produce în prezent apro-
ximativ 6 milioane de victime anual,
dintre care peste 5 milioane sunt uti-
lizatori ºi foºti  utilizatori, iar mai mult
de 600.000 sunt nefumãtori expuºi
fumatului pasiv (dintre care 28% erau
copii în 2004), astfel cã fãrã aplica-
rea unor mãsuri urgente, numãrul de-
ceselor ar putea creºte anual la peste
opt milioane pânã în 2030.

RADU ILICEANU

MARGA BULUGEAN

Duminicã, 1 iunie, Studioul
TVR Craiova, singura televiziune
cu acoperire regionalã  din  Olte-
nia, organizeazã “Ziua Porþilor
Deschise”,  o zi în care telespec-
tatorii pot veni la sediul televiziu-
nii din Calea Unirii nr. 62  pentru
a vedea  munca din spatele came-
relor de luat vederi. „Copiii, pã-
rinþii ºi bunicii sunt invitaþi sã vadã
pe viu cum se filmeazã o emisiu-
ne de televiziune,  care sunt pre-
gãtirile ce preced intrarea în di-
rect ºi desfãºurarea programelor

De 1 Iunie , „Ziua Porþilor
Deschise” la TVR Craiova

chiar din cabina de emisie, ºi vor
face cunoºtinþã cu vedetele ºi cu
angajaþii postului. Îndrãgitele pre-
zentatoare Alina ªerban, Simona
Muºuroi ºi Oana Dincã sunt doar
o parte dintre cei care vã aºteaptã
duminicã, 1 iunie,  între orele
10.00 ºi 18.00, pentru a afla tai-
nele muncii de televiziune” a de-
clarat Anca Dindiricã, director
TVR Craiova. Turul televiziunii este
gratuit, iar grupurile se formeazã
la intrarea în sediul TVR Craiova,
din Calea Unirii nr. 62. 
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Toþi cei care au trecut sau vor
trece pragul Universitãþii din
Craiova astãzi vor intra în pose-
sia unor materiale informative,
menite sã le ofere informaþii de-
taliate cu privire la oferta edu-
caþionalã a fiecãrei facultãþi.
2.880 de locuri la licenþã ºi pes-
te 1.600 de locuri la master pune
la bãtaie ºi anul acesta Universi-
tatea din Craiova.

Universitatea din Craiova ºi-a deschisUniversitatea din Craiova ºi-a deschisUniversitatea din Craiova ºi-a deschisUniversitatea din Craiova ºi-a deschisUniversitatea din Craiova ºi-a deschis
porþile pentru viitorii studenþiporþile pentru viitorii studenþiporþile pentru viitorii studenþiporþile pentru viitorii studenþiporþile pentru viitorii studenþi

Universitatea din Craiova ºi-a des-
chis, ieri, porþile pentru a le prezenta
absolvenþilor de liceu oferta educaþio-
nalã. Evenimentul, intitulat sugestiv „Zi-
lele Porþilor Deschise – 2014”, se desfã-
ºoarã inclusiv astãzi, pânã la ora 17.00,
în Holul Central al instituþiei de învã-
þãmânt superior. În acest fel, elevii din
anii terminali au posibilitatea sã afle
mai multe detalii despre modul în care

“Universitatea din Craiova este
una performantã”

Prezent, ieri, la deschiderea eve-
nimentului, rectorul Universitãþii
din Craiova, Dan Claudiu Dãniºor,
a spus cã instituþia de învãþãmânt
superior pe care o conduce are
mai multe parteneriate cu mari
companii „pentru a le oferi oa-
meni pregãtiþi care sã rãspundã

cerinþelor impuse”. «Universita-
tea din Craiova a început astãzi
(n.r. – joi, 29 mai) acþiunea inti-
tulatã „Zilele Porþilor Deschise”.
Instituþia noastrã are porþile des-
chise nu numai zilele acestea, ci
s-a deschis în ultimul timp mult
mai mult cãtre mediul social. Avem
un parteneriat activ cu mediul de
afaceri, cu Inspectoratele ªcola-
re din Regiunea Olteniei, pentru
cã vrem sã oferim studii care
conteazã pe piaþa muncii, care sã
fie cu adevãrat valorizante pen-
tru copiii din aceastã regiune.
Universitatea din Craiova este una
performantã ºi asigurã apoi un
grad foarte ridicat de angajabili-
tate pe piaþa muncii. Am fãcut în
ultima vreme toate demersurile
pentru ca programele noastre de
învãþãmânt sã fie conectate la ne-
cesitãþile pieþei muncii. Avem un
parteneriat cu toþi oamenii de afa-
ceri, cu toate marile întreprinderi
din zonã, pentru ca programele
noastre sã rãspundã cerinþelor pe
care ei le impun. Avem aceste
parteneriate pentru cã noi vrem

sã oferim acele persoane pregã-
tite care sã rãspundã cerinþelor
pe care angajatorii le au. Nu vrem
sã facem învãþãmânt de dragul
învãþãmântului, ci vrem sã facem
învãþãmânt pentru ca România sã
fie mai prosperã, pentru ca ge-
neraþia urmãtoare sã trãiascã mai
bine într-o þarã dezvoltatã care
meritã statutul de membrã a Uni-
unii Europene”, a afirmat rectorul

Universitãþii din Craiova, Dan
Claudiu Dãniºor.

Universitatea din Craiova pune
la bãtaie în acest an 2.880 de lo-
curi la licenþã ºi peste 1.600 de lo-
curi la master. Examenul de admi-
tere va fi scris la Facultatea de
Drept ºi la facultãþile cu program
vocaþional, iar la celelalte speciali-
zãri se va intra pe baza mediei de
la Bacalaureat ºi din liceu.

va fi organizatã admiterea la facultatea
aleasã, de ce documente au nevoie pen-
tru a-ºi întocmi dosarul de înscriere,
precum ºi numãrul de locuri, taxele de
înscriere ºi de studiu. De asemenea, re-
prezentanþii Universitãþii din Craiova le
oferã viitorilor studenþi ºi detalii refe-
ritoare la cum aratã campusurile în
care vor fi cazaþi sau posibilitãþile de an-
gajare dupã absolvirea facultãþii.

“Voiniceii” din Craiova au sãrbãtorit

45 de ani de activitate

Mici si plãpânzi, plini de entuziasm, ori dimpotrivã, emotivi,
copiii de la Grãdiniþa “Voiniceii” din Craiova au oferit, ieri, un

spectacol plin de farmec ºi amuzament, prilejuit de aniversarea
a 45 de ani de activitate a instituþiei de învãþãmânt preºcolar.

Cei mai speciali oaspeþi – co-
piii care frecventeazã aceastã
grãdiniþã –, alãturi de invitaþii de
onoare, renumitele personaje de
la Disneyland, s-au bucurat de

momentul festiv, au dansat ºi au
fredonat cântece de veselie. Rând
pe rând, preºcolarii au fost cow-
boy, cadâne ºi prinþi, roboþi, dar
ºi dansatori populari în miniatu-

rã. Ei ºi-au interpretat
cu succes rolurile ºi au
reuºit sã îi atragã pe toþi
cei prezenþi în lumea
magicã a copilãriei.

În cadrul evenimen-
tului, micuþii au fost
premiaþi cu diplome de
excelenþã, iar cadrele
didactice au primit me-
dalii, în semn de apre-
ciere pentru modul în
care, cu talent ºi pasi-
une, cu o rãbdare in-
comensurabilã ºi o dra-
goste adevãratã pentru
copii, îºi desfãºoarã
activitatea.

“Mulþumim tuturor celor care
s-au implicat în organizarea eve-
nimentului, pãrinþilor, pentru
sprijinul acordat, cadrelor didac-
tice, pentru devotarea de care
dau dovadã în fiecare zi, ºi spon-
sorilor pentru cã ne-au ajutat ca
pentru o zi sã transformãm lu-
mea poveºtilor în realitate”, a de-
clarat directorul Grãdiniþei “Voi-
niceii”, Lavinia Cilibiu.

Sala 228 din incinta Universi-
tãþii din Craiova gãzduieºte as-
tãzi, începând cu ora 14.00, con-
ferinþa de lansare a proiectului
„Egale pe piaþa muncii, egale
în afaceri”, finanþat în cadrul
Programului Operaþional Secto-
rial pentru Dezvoltarea Resurse-
lor Umane, se aratã într-un co-
municat al organizatorilor.

Obiectivul general al proiec-
tului constã în dezvoltarea carie-
rei, integrarea pe piaþa muncii ºi
în afaceri a femeilor din regiuni-
le Sud-Vest Oltenia ºi Sud-Est
prin acþiuni þintite pe formarea

Pro iec tu l  “Ega le  pe  p ia þa  munc i i ,
ega le  în  a facer i” ,  lansat  la  Cra iova

ºi dezvoltarea de competenþe
profesionale ºi antreprenoriale,
pe combaterea discriminãrii ºi pe
creºterea stimei de sine.

Proiectul se va desfãºura în
douã regiuni, Sud-Vest Oltenia ºi
Sud-Est, ºi are ca principalã acti-
vitate oferirea de cursuri gratuite
pentru grupul-þintã: un curs de ca-
lificare în meseria de tehnician în
activitãþi financiare ºi comerciale
pentru femeile din regiunea Sud-
Vest Oltenia ºi douã cursuri de ca-
lificare în meseriile de tehnician
hotelier ºi lucrãtor în hotelãrie pen-
tru femeile din regiunea Sud-Est.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI
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„A fost impresionant să desco-
perim cât de ataşaţi sunt copiii din
Vidin de tradiţia, cultura şi spiri-
tualitatea românească, astfel încât
am ales împreună cu partenerii
noştri să iniţiem această campa-
nie.  Intenţionăm să dezvoltăm
acest demers, astfel încât să pu-
tem contribui concret cu servicii
sociale şi educative în limba ro-
mână pentru etnicii români din Vi-

„Cărţile româneşti trec Dunărea”: peste 1.100 de volume au ajuns
la comunitatea românească din Vidin
În luna aprilie a acestui an, Asociaţia „Vasilia-

da” şi TVR Craiova, cu sprijinul Inspectoratului
Şcolar Judeţean Dolj şi Librarie.net, iniţiau Cam-
pania „Cărţile româneşti trec Dunărea” pentru a
veni în sprijinul copiilor şi tinerilor care trăiesc
în comunitatea românească din Vidin şi resimt
lipsa cărţilor în limba română. Datorită acestei

iniţiative, peste 1.100 de volume au ajuns la co-
munitatea românească din Vidin (Bulgaria). Căr-
ţile vor f i folosite de copiii care  participă la
cursurile organizate de Uniunea Etnicilor Români
din Bulgaria, cu ajutorul a doi profesori pensio-
nari ce îşi dedică timpul pentru a le cultiva dra-
gostea faţă de limba şi literatura română.

din”, a declarat părintele Adrian
Stănulică, preşedintele Asociaţiei
„Vasiliada”.
Despre nevoile etnicilor
români, la Jurnalul regional
TVR Craiova

Mesajul Campaniei „Cărţile ro-
mâneşti trec Dunărea” a fos t
promovat de TVR Craiova prin
intermediul programelor proprii,

iar Jurnalul regional TVR Craiova
a difuzat săptămânal ştiri despre
comunitatea românească din Vi-
din, precum şi despre principalele
acţiuni privind colectarea de cărţi,
desfăşurate în cadrul campaniei.

„În luna ianuarie, echipa TVR
Craiova ajungea la Vidin pentru  a
realiza un material în cadrul cam-
paniei TVR1, „Ştirile tale sunt la
TVR”. În mod voluntar, câţiva
profesori români îi strâng acasă
sau la sediul Asociaţiei Etnicilor
Români, în fiecare week-end, pe
zecile de copii ce provin din fami-
lii româneşti, pentru a-i învăţa lim-
ba română. Impresionaţi de poves-
tea copiilor şi a dascălilor lor, am
hotărât demararea unei campanii

de strângere de cărţi pentru  a le
veni în ajutor. Am avut cu toţii sen-
timentul că este o cauză pentru
care merită să încercăm să facem
ceva în plus, faţă de ceea ce pre-
supune meseria noastră în mod
obişnuit. Cred că avem cu toţii –
cu atât mai mult noi, cei din tele-
viziunea publică – datoria de a vorbi
despre ei, de a mişca opinia publi-
că în legătură cu problemele lor”,
a subliniat Mirela Giodea, produ-
cător executiv TVR Craiova.
Peste jumătate din cărţi au fost
donate de elevii craioveni

Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dolj s-a alăturat campaniei, în ca-
litate de partener. Astfel, în cadrul

programului „Şcoala Altfel”, pro-
fesorii de Religie au transmis ele-
vilor craioveni mesajul campaniei,
invitându-i să se implice voluntar
în colectarea cărţilor. «În cadrul
orelor de Religie avem în vedere
să le dezvoltăm elevilor sentimen-
tul de responsabilitate şi dragoste
faţă de semeni, iar iniţiativa Aso-
ciaţiei „Vasiliada” le-a oferit posi-
bilitatea de a cunoaşte nevoile co-
piilor din Vidin şi dorinţa acestora
de a continua să înveţe limba ro-
mână, faţă de care elevii noştri au
răspuns cu bucurie şi generozita-
te», a declarat părintele Gheorghe
Pîrva, inspector la disciplina Reli-
gie în cadrul Inspectoratului Şco-
lar Judeţean Dolj.

12 fantezii pentru flaut solo,
în interpretarea Victoriei Stan

Amalia Stancu deschide la
Biblioteca Segarcea expoziţia
„Culoare şi suflet”

Pentru că 1 Iunie este un prilej de a sărbători
copilăria, dar şi de a-i sprijini pe cei mici, Muzeul
Olteniei va oferi celor peste 30 de copii cu diza-
bilităţi, din cele două centre de protecţie, posi-
bilitatea să devină, la ei acasă, ghizi pentru câte-
va ore într-o lume a
Planetei verzi, o lume
a jucăriilor realizate de
ei pent ru ei, înt r-o
lume de poveşti şi oa-
meni costumaţi în per-
sonaje p line de far-
mec. „Fiecare perso-
naj, fiecare bucăţică de
decor sau de costum
va constitui o pagină
din cartea cu poveşti
a copilăriei şi va re-
constitui, în centrele
menţionate, lumea
fascinantă a muzeu-
lui”, spun  reprezen-
tanţii instituţiei.

Împreună cu vo-
luntarii din cadrul pro-

Curs festiv dedicat
Zilei Naţionale
a Republicii Italia

Programul cuprinde 12
fantezii pentru flaut solo, de
Georg Philipp Telemann (1681-
1767), compozitor care a lăsat
posterităţii o colecţie impresi-
onantă de fantezii pe care le-a
dedicat unor instrumente so-
liste, punând pe deplin în va-
loare individualitatea lor tim-
brală. Nu mai puţin de 36 de
asemenea lucrări au fost com-
puse pentru clavecin (publi-
cate la  Hamburg  înt re anii
1732-1733), 12 pentru vioară
(publicate în 1735) şi un set
de fantezii  pentru v io la da
gamba (publicate tot în 1735),
actualmente pierdute.

Victoria Stan s-a născut la
Craiova, oraş în care a de-
prins primele noţiuni muzica-
le. A absolvit apoi Liceul de
Artă din oraşul natal (promo-
ţia 1985, secţia flaut) şi şi-a
continuat studiile la Conser-

vatorul „Gheorghe Dima” din
Cluj-Napoca, la  clas a p rof.
univ. Gavril Costea. După ab-
solvire a devenit artist instru-
mentist în cadrul Filarmonicii
„Banatul” d in Timiş oara
(1989), iar din noiembrie 1996,
şeful partidei de flaut în Or-
chestra Simfonică a Filarmoni-
cii „Oltenia”. Din anul 2002
este as isten t co laborator al
Facultăţii de Litere craiovene
(Departamentul de Muzică), iar
din martie 2004 deţine statutul
de solist instrumentist în Or-
chestra Filarmonicii „Oltenia”.

Pe parcursul carierei artis-
tice a obþinut numeroase pre-

mii la concursurile desfăşura-
te în ţară, atât ca solistă, cât şi
în calitate de membră a unor
grupuri camerale. S-a remarcat
printr-o activitate artistică in-
tensă, susţinând concerte cu
orchestre din ţară, dar şi reci-
taluri în străinătate. În iunie
2012 a obţinut titlul de doctor
în muzică la Universitatea Na-
ţională de Muzică din Bucu-
reşt i, sub  îndrumarea p rof.
univ. dr. Nicolae Brânduş, cu
teza „Tipologii idiomatice în
concertele pentru flaut din se-
colul XVIII şi originalitatea
lu i Carl  Phi lipp  Emanuel
Bach în epoca sa”.

Recitalul Victoriei Stan este
cuprins în programul Zilelor
Craiovei şi în stagiunea de
muzică de cameră a Filarmoni-
cii „Oltenia”, iar biletele costă
10 lei (cu reducere de 50% pen-
tru elevi, studenţi, pensionari).

Filarmonica „Oltenia” invită astă-seară publicul melo-
man la un recital de flaut susţinut de Victoria Stan, în pre-
zent solist instrumentist în Orchestra Simfonică a institu-
ţiei. Evenimentul este găzduit, cu începere de la ora 19.00,
de Secţia de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei.

La Biblioteca Orăşenească „Mircea Rădina”
din Segarcea are loc astăzi, ora 13.00, vernisa-
jul expoziţiei personale de pictură a Amaliei
Stancu, elevă în clasa a VI-a la Liceul Tehnolo-
gic „Horia Vintilă” din localitate. Intitulată „Cu-
loare şi suflet”, aceasta cuprinde 44 de lucrări
în ulei pe pânză, ulei pe rigips, acuarelă pe hâr-
tie, tempera pe carton şi creion pe hârtie. „Ama-
lia Stancu a învăţat să deseneze şi să picteze
singură. Înclinaţia i-a fost descoperită de mama
sa, care a  încurajat-o să-şi cultive talentul. Şcoala
i-a dat posibilitatea să se afirme trimiţându-i lu-
crările la diferite concursuri organizate la nivel
judeţean şi naţional. Amalia pictează din imagi-
naţie, ilustrând în creaţiile sale în principal pei-
sajul, dar nu îi sunt străine temele cu subiecte

biblice, din lumea sportului, a florilor ori a bas-
melor”, au precizat reprezentanţii bibliotecii se-
gărcene, unde mica artistă expune pentru prima
dată în faţa publicului larg. Amalia Stancu îşi
doreşte să se înscrie la cursurile Palatului Copii-
lor şi să devină, apoi, elevă a Liceului de Arte
„Marin Sorescu” din Craiova.

Societatea Cultu rală Româno-Italiană
„Dante Aligh ieri” din Craiova –  Comitet  Lo-
cal al Societăţii „Dante Aligh ieri” d in Roma
şi Secţ ia de Limba ş i literatu ra italiană a Fa-
cu ltăţii de Litere a Universităţ ii din Craiova
vă inv ită să part icipaţi mâine, 31 mai, o ra
10.00, la  Lectoratul Italian, la  un  curs  fest iv
dedicat  Zi lei Naţionale a Republicii  Ital ia
(2 Iun ie).

Vor conferen ţia prof. Aurel ian Velea (Li-
ceul de Arte Plast ice „Nicolae Tonitza” d in
Bucureş ti) –  „Ce înseamnă ziua de 2 iun ie
pentru italien i”, p rof. Raluca Velişcu Ga-
vrilescu (Liceul „Charles  Laugier”, Craiova)
– „Aspecte a le prezenţei italiene în Româ-
nia”, prof. Carmen Făgeţeanu (Liceu l Ad-
ventist  Craiova) –  „Aspecte a le prezenţei
româneşti”, studenta Neaţu Andra (anu l al

III-lea, s ecţia engleză-italiană) –  „Predarea
limbii italiene în România”.

În  final, cei nouă abs olvenţi ai curs urilor
gratuite de limbă ş i civilizaţie italiană o rgan i-
zate de Societatea Cultu rală Româno-Italiană
„Dante Alighieri” din  Craiova vor primi cert i-
ficatele de absolv ire. Coordonatorul p rogra-
mului este prof. univ. dr. Elena Pîrvu, preş e-
dinte executiv  al Societăţ ii Cultu rale Româ-
no-Italiene „Dante Alighieri”, Comitet  Local
al Societăţ ii „Dante Alighieri” din  Roma.

„Copilul, muzeul şi povestea” , la centrele
de plasament „Noricel” şi „Sf. Vasile”

iectului „I like the museum”, specialiştii mu-
zeului vor desfăşura atelierele mobile „Bios Art”,
prezentând fascinanta lume a insectelor şi ani-
malelor. Utilizând ca sursă de inspiraţie materia-
lul prezentat, în cea de-a doua parte a întâlnirii

copiii vor realiza repro-
duceri ale animalelor fa-
vorite folos ind diverse
tehnici (quilling, pictură,
origami, confecţionarea
unor fluturi din materia-
le reciclabile etc.).

Micu ţii p rieten i ai
Muzeului Olteniei vor
prezen ta un p rogram
artist ic ş i vor crea ad-
hoc, împreună cu vo-
luntarii ins titu ţiei, un
muzeu imaginar în care
ei înş iş i vor deven i
gh izi. Totodată, vor în-
văţa micile s ecrete ale
mes eriei de muzeograf
şi vor purta chiar ecu-
soane de ghizi.

Muzeul Olteniei şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, cu
sprijinul Consiliului Judeţean Dolj, organizează astăzi, ora 10.00, la Centrul de Plasament
pentru Copiii cu Dizabilităţi „Noricel” şi Casa de Tip Familial „Sf. Vasile”, evenimentul „Co-
pilul, muzeul şi povestea”, dedicat Zilei Internaţionale a Copilului.



85 de instrumentişti, 90 de corişti şi 120 de dansatori pe două
scene mobile, trupe de dans sportiv, circ şi teatru, artişti pe tiro-
liană, cascadori, gărzi stând de strajă cu făclii aprinse, cai de
cavalerie, focuri de artificii şi un elicopter care va survola cerul
şi va împrăştia 10.000 de flyere ce vor promova Craiova – Capi-
tală Culturală Europeană 2021.

Pe scurt, acesta este scenariul propus de Opera Română şi
Primăria Craiova pentru „Carmina Burana”, ampla cantată sce-
nică a compozitorului Carl Orff bazată pe melodii şi texte me-
dievale, una dintre cele mai cunoscute şi cântate partituri din
toate timpurile. Grandiosul spectacol, în concepţia regizorului-
coregraf Francisc Valkay şi sub conducerea muzicală a dirijoru-
lui David Crescenzi (Italia), se va desfăşura duminică, 1 iunie,
de la ora 22.00, în Piaţa „Mihai Viteazul”, în încheierea celei

de-a XVIII-a ediţie a Zilelor Craiovei.  „Cred că este cel mai important proiect al Operei
Române Craiova din istoria ei, fără a folosi cuvinte prea mari”, declară managerul Antoniu
Zamfir. Peste 20.000 de craioveni sunt aşteptaţi la eveniment, accesul publicului fiind liber.
Instituţia a pus însă în vânzare, la preţul de 30 de lei, şi un număr limitat de bilete, pentru 200
de scaune care vor fi amplasate chiar în faţa scenelor. În lojă se vor afla reprezentanţi ai
Casei Regale a României, precum şi personalităţi ale vieţii cultural-artistice şi politice.
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Celebră deopotrivă în săli
de concert şi pe scene rock

Cântece de slavă închinate pri-
măverii ş i vieţii, versuri satir ice
adeseori indecente şi erotice, cân-
tece de petrecere, dansuri pe o rit-
mică viguroasă... De la prima sa
audiţie (8 iunie 1937, Frankfurt am
Main) şi până în prezent, „Carmi-
na Burana”, capodopera muzicia-
nului german Carl Orff, se bucură
de o celebritate fără precedent.
Astăzi se află în repertoriile tutu-
ror instituţiilor importante de mu-
zică şi spectacol, de fiecare dată
sălile dovedindu-se neîncăpătoare
pentru publicul fascinat de forţa
expresivă a partiturii.

Lucrarea este scrisă pentru un
ansamblu impozant, fiind gândită ca
o operă în care muzica trebuie să
fie însoţită de mişcare sau proiec-
ţii. Cel mai adesea, este prezentată
sub forma cantatei, în concert. În
lume, numeroşi artişti au transpus
în scenă imnul profan al textelor
scrise în latină, germană medievală
şi franceză veche şi muzica puter-
nică a lui Orff. „Carmina Burana”
a fost folosită ca intro sau ca final
în concerte ale unor artişti de renu-
me, precum „The Doors” (clăpa-
rul Ray Manzarek,  unul dintre
membrii fondatori ai renumitei tru-
pe rock conduse de Jim Morisson,
chiar a prelucrat-o în stil propriu,
în anii ’80) sau Michael Jackson.

La Craiova, a fost prezentată în
ultimii ani de nenumărate ori, atât pe
scena Filarmonicii „Oltenia”, cât şi
pe cea a Operei Române, făcând me-
reu săli pline, graţie, deopotrivă, vi-
talităţii interpretărilor şi bogăţiei de
nuanţe a compoziţiei. De această
dată, publicului îi este propus un
spectacolul conceput într-un stil
modern, cu jocuri de lumini şi efec-
te speciale, sincronizate cu muzica.

Inspiraţi de concertul
„Rock Simfonic”, vor să ofere

„evenimentul muzical al anului
în Oltenia”

«Ideea spectacolului mi-a în-
colţit anul trecut, c ând Filarmo-
nica „Oltenia” a organizat în ca-
drul Zilelor Craiovei acel c oncert
„Rock Simfonic” din centrul ora-
şului. Chiar  de-atunci am propus
ca în următorul an,  2014, Opera
Română Craiova să organizeze un
spec tacol de o amploare deosebi-
tă. Ştiind potenţialul muzical-co-
regrafic al lucrării „Carmina Bu-
rana”, am considerat c ă este cea
mai potrivită să o prezentăm pu-
blic ului cu prilejul Zilelor Muni-
cipiului Craiova», declară Anto-
niu Zamfir, managerul instituţiei.

Cantată scenică de amploare, „Carmina Burana” se bazează pe melo-
dii şi texte medievale din secolele al XII-lea – al XIII-lea, descoperite în
manuscris (Codex Buranus), într-o mănăstire benedictină din regiunea Al-
pilor bavarezi, în anul 1803, de Christoph von Artein, şi publicate într-o
culegere, în 1847. Originea numelui devenit celebru, „Carmina Burana”,
i se atribuie primului editor modern al textului, filologul german Johann
Andreas Schmeller, prin latinizarea numelui german al mănăstirii benedic-
tine – Benediktbeuern. Autorii textelor (călugări, filosofi, poeţi, oameni de
rând) vorbesc în versurile lor, într-un mod naiv, despre natură, dans, viaţă
şi dragoste: cântece de slavă închinate primăverii şi vieţii, versuri satirice
adeseori indecente şi erotice, cântece de petrecere, dansuri pe o ritmică
viguroasă. Subintitulată „Cantiones profanae cantoribus et choris cantan-
dae comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis” („Cântece pro-
fane pentru solişti şi cor cu acompaniament instrumental şi tablouri magi-
ce”), lucrarea valorizează limba autentică a manuscriselor medievale – latina
vulgară, germana şi franceza – şi este scrisă pentru un ansamblu impozant: trei
solişti (soprană, tenor, bariton), cor mixt, cor de copii, o amplă partidă de
suflători, orchestră de coarde şi numeroase instrumente de percuţie. Pentru a
populariza mai uşor lucrarea, Carl Orff a realizat şi o versiune cu două piane şi
o amplă secţie de percuţie.

Repetiţiile au început în urmă cu
câteva săptămâni, ultimele detalii
fiind puse la punct, zilele acestea,
la Centrul Multifuncţional din Ro-
maneşti, unde spaţiul este mai ge-
neros cu adevărata desfăşurare de
forţe artistice. Căci peste 350 de
artişti sunt angrenaţi în spectacol
plus personalul tehnic – aproxima-
tiv 50 de oameni pentru care emo-

ţiile sunt la fel de mari, pentru că
sunetul, imaginile ori sincronizarea
momentelor trebuie să iasă perfect
în seara reprezentaţiei. Una care se
vrea de neuitat pentru craioveni,
care va încheia fastuos ediţia din
acest an a Zilelor oraşului şi, tot-
odată, va puncta în competiţia pen-
tru câştigarea titlului de Capitală
Culturală Europeană.

Partitura, la mâna dirijorului
italian David Crescenzi

Textele medievale ale cantatei pro-
fane „Carmina Burana” vor fi na-
rate cu mijloace ale mai multor arte,
astfel că pe cele două scene mobile
care vor fi amplasate în Piaţa „Mihai
Viteazul” îşi vor da întâlnire aproxi-
mativ 85 de instrumentişti şi 90 de
corişti – artişti ai Operei Române
Craiova şi colaboratori  de la Filar-
monica „Oltenia” şi din ţară. Solişti-
lor Diana Ţugui, Alessandro Carmig-
nani (Italia), Ştefan Ignat (Bucureşti)
li se vor alătura Orchestra, Corul şi
Baletul Operei craiovene, Corul de
Copii al Liceului de Arte „Marin So-
rescu” şi cel al Şcolii Generale nr.
39 „Nicolae Bălcescu”, iar condu-
cerea muzicală va fi încredinţată di-
rijorului David Crescenzi (Italia).

Artist prezent pe scene interna-
ţionale în tripla sa ipostază de pia-
nist,  dirijor  de cor şi orchestră,
David Crescenzi este absolvent al
Conservatorului din Pesaro, ur-
mând apoi studii de specializare la
Conservatorul „Giuseppe Verdi” din
Milano. În prezent, este colabora-
tor permanent al Operei Române
din Timişoara, alături de care a

efectuat şi două turnee în Qatar,
în anii 2002 şi 2003.

Spectaculos foc de artificii
pe acordurile „O, Fortuna!”
Pe lângă muzicieni şi cei aproxi-

mativ 120 de dansatori, spectaco-
lul va apela şi la actori, trupe de dans
sportiv şi de circ, cascadori, artişti
care îşi vor croi drum către scenă
cu ajutorul unei tiroliene poziţiona-
te pe centrul comercial „Mercur”.
«Vor întregi reprezentaţia aproxima-
tiv 20 de figuranţi – angajaţi ai unei
firme de pază şi protecţie din Cra-
iova –, care vor schimba gărzile
purtând în mâini făclii aprinse. Vom
avea şi cavalerie – şase cai de rasă,
dresaţi, cu călăreţi, care vor încer-
cui cele două scene într-un pas de

paradă, în ritmul muzicii lui Carl
Orff», a dezvăluit managerul Anto-
niu Zamfir.

Spre finalul spectacolului muzi-
cal-coregrafic, pe acordurile „O,
Fortuna!” – una dintre cele mai
cunoscute pagini vocal-simfonice
din istoria muzicii, recunoscută de
milioane de ascultători –, craiovenii
vor mai avea parte de o surpriză:
un elicopter va survola Piaţa „Mi-
hai Viteazul”, dinspre Primărie spre
Prefectură. După un stop-cadru
deasupra scenelor, aparatul de zbor
– închiriat de la o firmă din Bucu-
reşti – va împrăştia din aer nu mai
puţin de 10.000 de flayere cu în-
semnele Asociaţiei „Craiova – Ca-
pitală Cultural Europeană 2021” şi
cu cele ale Operei Române Craio-
va. Show-ul va fi încheiat după mai
puţin de o oră şi jumătate, cu un
spectaculos foc de artificii.

Cel puţin 20.000 de persoane
sunt aşteptate la spectacol
Ţinând cont că reprezentaţia cu

„Carmina Bu-
ran a”  va  f i
prec edată,  la
ora 20.00, de
un c o nc ert
jazz care, de
asemenea,  va
antrena publi-
cul,  de faptul
că Zilele Cra-
iovei mereu îi
sc ot din case
în număr mare
pe c raioveni,
c a ş i de fru-
museţea muzi-

cii lui Carl Orff ş i de ineditul eve-
nimentului, organizatorii aşteaptă
duminică seara în Piaţa „Mihai Vi-
teazul” cel puţin 20.000 de per-
soane, îndeosebi tineri. «Am emo-
ţii cu atât mai mult la acest pro-
iect, pentru că implică foarte mulţi
factori. Avem nevoie de o sincro-
nizare perfectă între toate mo-
mentele!», mărturiseşte Zamfir.

Convingerea managerului Ope-
rei Române Craiova este că spec-
tacolul „Carmina Burana” din 1
iunie reprezintă „cel mai impor-
tant proiec t al ins tituţiei din isto-
ria ei, fără o folosi cuvinte prea
mari” şi, totodată, „un eveniment
artistic de înaltă ţinută organizat
de Craiova”.  „Să nu uităm c ă în
anii precedenţi au venit aici artişti
şi formaţii de top. Dar o aşa com-
plexitate şi amploare, cu două sce-
ne şi tot ce înseamnă această mix-
tură între muzic ă, dans, teatru,
efecte speciale, nu a avut niciun
eveniment. Noi l-am numi, fără
teama de a greşi,  evenimentul mu-
zical al anului în Oltenia», a adău-
gat Antoniu Zamfir.

***
Accesul publicului la spectacol

va fi liber. Nu însă şi în zona ame-
najată cu scaune în faţa scenelor,
unde intrarea se va face pe bază de
bilete. Acestea se găsesc la vânza-
re, la preţul de 30 de lei, la Agenţia
Operei, din strada „Ion Maiorescu”
nr. 2 (telefon 0351/442.471), des-
chisă astăzi între orele 9.00-13.00
şi sâmbătă de la 10.00 la 12.00.
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Preºedintele rus, Vladimir Pu-
tin, a sosit ieri dimineaþã la Astana
(capitala Kazahstanului), la sesiu-
nea Consiliului suprem economic
eurasiatic - organismul principal al
Uniunii vamale ºi Spaþiului econo-
mic unic între Rusia, Belarus ºi
Kazahstan - pentru semnarea tra-
tatului privind crearea Uniunii Eu-
roasiatice de cãtre cele trei state,
relateazã agenþiile de presã RIA
Novosti ºi ITAR-TASS. Acest pro-
iect ar trebui sã restabileascã in-
fluenþa Moscovei printre foºtii sãi
aliaþi sovietici, comenteazã în acest
context agenþia de presã France
Presse. În afarã de Vladimir Putin,
care deja a emis un ordin privind
semnarea acestui document, pe
textul tratatului ºi-au pus semnã-
tura preºedinþii belarus, Aleksandr
Lukaºenko, ºi kazah, Nursultan
Nazarbaev. Aceastã Uniune, ce va
fi lansatã la 1 ianuarie 2015, ar tre-
bui sã favorizeze integrarea mai
strânsã a celor trei þãri, deja unite
din 2010 în cadrul Uniunii vamale,
structurã strict vamalã între foºtii
parteneri din URSS. „Trei state se
angajeazã sã garanteze libera cir-
culaþie a produselor, serviciilor,

Rusia, Belarus ºi Kazahstan au semnatRusia, Belarus ºi Kazahstan au semnatRusia, Belarus ºi Kazahstan au semnatRusia, Belarus ºi Kazahstan au semnatRusia, Belarus ºi Kazahstan au semnat
pentru înfiinþarea Uniunii Economice Eurasiaticepentru înfiinþarea Uniunii Economice Eurasiaticepentru înfiinþarea Uniunii Economice Eurasiaticepentru înfiinþarea Uniunii Economice Eurasiaticepentru înfiinþarea Uniunii Economice Eurasiatice

capitalului ºi muncitorilor, aplicând
o politicã concertatã în domeniile-
cheie ale economiei: energie, indus-
trie, agriculturã, transporturi”,
subliniazã Kremlinul într-un comu-
nicat. „Aceasta încheie formarea
unei pieþe comune majore în spa-
þiul CSI (Comunitatea Statelor In-
dependente — 170 milioane de
persoane), care va deveni un pu-
ternic nou centru de dezvoltare
economicã”, se mai afirmã în text.
Proiectul are o importanþã capitalã

pentru preºedintele Vladimir Putin,
care a calificat în 2005 implozia
URSS drept „cea mai mare catas-
trofã geopoliticã” a secolului XX.
Încã de la început, un loc impor-
tant în cadrul acestui proiect era
atribuit de Putin Ucrainei, þarã cu
46 de milioane de locuitori, cu un
real potenþial industrial, dar care
traverseazã o crizã fãrã precedent
de la sfârºitul lunii noiembrie, ca
urmare a refuzului preºedintelui
Viktor Ianukovici, destituit ulterior,

de a semna Acordul de asociere cu
UE. Noul preºedinte ucrainean,
miliardarul prooccidental Petro
Poroºenko, ales în urma scrutinu-
lui anticipat de duminicã, a anun-
þat deja cã o prioritate a sa va fi un
termen de intrare a Ucrainei în
Uniunea Europeanã, contrar am-
biþiilor Moscovei, care a încercat
la sfârºitul anului 2013 sã ademe-
neascã Kievul cu avantaje econo-
mice dacã va rãmâne pe orbita sa.
Sediul central al Uniunii Eurasiati-
ce se va afla la Moscova, instanþa
de judecatã — la Minsk (Belarus),
iar organismul de reglementare fi-
nanciarã la Alma-Ata (capitala eco-
nomicã a Kazahstanului), relevã
RIA Novosti. În ajunul semnãrii,
preºedintele belarus a declarat cã
Tratatul privind Uniunea Eurasia-
ticã nu este chiar cel la care a visat
Belarusul. „Din pãcate, acest acord
nu este chiar cel la care a sperat
Belarusul ºi despre care vorbeau
partenerii noºtri din Federaþia
Rusã”, a spus Lukaºenko, citat de
cotidianul rus „Moskovski Kom-
somoleþ”. Cu toate acestea, el a
indicat cã tratatul este un fel de
„compromis”.

Fostul ºef al armatei egiptene, mareºa-
lul Abdel Fattah el-Sisi, câºtigã alegerile pre-
zidenþiale cu 96% din voturile exprimate,
potrivit unor rezultate provizorii, un scru-
tin care consacrã puterea armatei dupã 11
luni de la destituirea islamistului Mohamed
Morsi, singurul care nu a provenit din for-
þele armate. Aceastã victorie nu reprezin-
tã o surprizã, într-o þarã în care orice voce
disidentã este reprimatã, iar opozanþii sunt
decimaþi, încarceraþi sau ajung în faþa jus-
tiþiei, comenteazã AFP. Susþinãtorii lui
Morsi au fost primele victime ale repri-
mãrii implacabile a autoritãþilor instalate
la putere de cãtre el-Sisi, care s-a soldat

Victorie a lui Abdel Fattah el-Sisi în alegerile din Egipt
cu peste 1.400 de morþi ºi aproximativ
15.000 de arestãri. Dupã trei ani de la re-
volta care a condus la înlãturarea de la
putere a lui Hosni Mubarak, activiºti pen-
tru drepturile omului acuzã autoritãþile cã
exercitã, începând din iulie 2013, o pute-
re ºi mai autoritaristã decât cea lui Muba-
rak. „Puþini oameni ºi-ar fi imaginat, la
îndepãrtarea lui Mubarak, cã, trei ani mai
târziu, un mareºal cu ochelari de soare, un
nou faraon, va fi ales cu 96%, fãrã ca
mãcar sã fi prezentat un program sau sã fi
fãcut campanie”, apreciazã Karim Bitar,
director pentru cercetare la Institutul pen-
tru Relaþii Internaþionale ºi Strategice.

Rebelii proruºi din estul Ucrainei au do-
borât un elicopter militar în apropiere de
oraºul Slaviansk, în estul Ucrainei. Preºe-
dintele interimar, Oleksandr Turcinov, a
anunþat, ieri, cã separatiºtii au ucis 14 mili-

Ucraina: Elicopter militar doborât
la Slaviansk, 14 militari uciºi

tari ,  inclusiv un general .
Aceasta este una dintre cele
mai negre zile pentru armata
ucraineanã dupã lansarea
unor operaþiuni împotriva in-
surgenþilor, în estul þãrii. La
22 mai, 17 militari au fost
uciºi, 16 în oraºul Volnovaha,
în regiunea Doneþk, ºi unul în
alt atac al insurgenþilor în re-
giunea vecinã Lugansk. „Am
fost informat cã teroriºtii au
doborât, în apropiere de Sla-
viansk, un elicopter care
transporta militari (...) cu aju-
torul unui lansator portabil de
rachete (de tip) sol-aer ru-
sesc”, a declarat Turcinov în
Parlament. „Paisprezece mili-
tari sunt morþi, inclusiv gene-

ralul (Volodimir) Kulciºki”, a adãugat el.
„Sunt convins cã forþele noastre armate (...)
vor duce la bun sfârºit curãþarea teroriºtilor
ºi cã aceºti criminali pe care-i finanþeazã
Rusia vor fi eliminaþi sau vor ajunge în boxa

acuzaþilor”, a continuat Turcinov. Elicopte-
rul ar fi fost doborât dupã ce transportase
soldaþii la o bazã militarã, relateazã BBC News
Online. Slaviansk a fost teatrul unor con-
fruntãri violente între separatiºti ºi forþele
guvernamentale în ultimele sãptãmâni.

Tocmai de aceea, MAE recomandã cetã-
þenilor români, inclusiv reprezentanþi ai
mass-media, sã pãrãseascã imediat terito-
riul peninsulei Crimeea, precum ºi regiuni-
le Doneþk ºi Lugansk, ca urmare a deterio-
rãrii dramatice a situaþiei de securitate.
Totodatã, cetãþenii români sunt încurajaþi
sã evite deplasãrile, dacã acestea nu sunt
strict necesare, în regiunile Harkiv, Sumi,
Zaporojie, Nikolaiev, Dnepropetrovsk, Her-
son ºi Odessa. MAE reaminteºte cã cetãþe-
nii români aflaþi în situaþii deosebite se pot
adresa Ambasadei României la Kiev, la nu-
mãrul de urgenþã +38093.625.27.17, Con-
sulatului General al României la Cernãuþi,
la numãrul de urgenþã +38093.270.92.60 ºi
Consulatului General al României la Odes-
sa ,  la  numãrul  de urgenþã
+38095.541.27.88.

Avionul Malaysia
Airlines
nu a cãzut acolo
unde se credea

Avionul Boeing 777 al
companiei Malaysia Airlines
dispãrut pe 8 martie nu s-a
prãbuºit în zona din sudul
Oceanului Indian unde au fost
detectate semnale acustice, au
anunþat ieri anchetatorii,
relateazã AFP. Operaþiunea de
cãutare efectuatã de cãtre un
robot submarin în locul în care
au fost înregistrate emisiile —
lãsând sã se înþeleagã cã provin
de la cutii negre — s-a dovedit
nefructuoasã, potrivit Centrului
de coordonare internaþional de
cercetãri (JACC), cu baza în
Australia. „JACC poate informa
cã nici o urmã de rãmãºiþe de la
avion nu a fost descoperitã de
cãtre vehiculul submarin
autonom” ºi Agenþia australia-
nã de securitate a transporturi-
lor a concluzionat cã „poate fi
exclusã posibilitatea ca zona
respectivã sã fie cea în care s-a
prãbuºit zborul MH370”. Nava
australianã Ocean Shield, care
transporta robotul submarin
american Bluefin-21, a pãrãsit
zona dupã ce a parcurs 850 km
pãtraþi din Oceanul Indian
pentru a încerca sã localizeze
epava Boeing 777 dispãrut la 8
martie cu 239 persoane la bord,
în timpul unei curse de la Kuala
Lumpur la Beijing.

Un convoi cu
ajutoare a ajuns,
în premierã,
într-un oraº
de lângã
Damasc

Un convoi cu ajutoare
umanitare a ajuns, pentru prima
oarã într-un an ºi jumãtate, în
oraºul asediat Douma, la est de
Damasc, capitala Siriei, a
anunþat Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii (OMS). Douã camioa-
ne încãrcate cu medicamente,
alimente ºi produse de primã
necesitate au ajuns, sâmbãtã, în
localitatea Douma, în provincia
Ghouta. Acest convoi, închiriat
de mai multe agenþii ONU ºi
Crucea Roºie Sirianã, este
„primul ajutor medical ajuns în
Douma de la lansarea asediului
asupra zonei sale, în noiembrie
2012”, a precizat OMS într-un
comunicat. Aproape jumãtate
dintre cei 55.000 de locuitori
din Douma necesitã ajutor
medical, „în special intervenþii
chirurgicale urgente”. În zona
de est a provinciei Ghouta, doar
ºapte spitale funþioneazã pentru
un milion de locuitori, a preci-
zat OMS. Consiliul de Securitate
ONU a votat în februarie o
rezoluþie care cere sã se ofere
acces la asistenþã umanitarã pe
întreg teritoriul Siriei. În pofida
acestei decizii, organizaþiile
umanitare ºi Naþiunile Unite au
constatat cã ajutorul nu ajunge
încã la milioane de persoane
care au nevoie de el.
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07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Legendele palatului -

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

Gyebaek
10:30 Biziday
11:20 Pe scurt despre orice
11:30 Politicã ºi delicateþuri
12:20 Opinii fiscale
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
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 Parlamentul României
16:50 Legendele palatului:

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

Copacul cu rãdãcini adânci
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
23:00 O datã’n viaþã
00:10 Izbãvirea

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 5 x 5 minute de istorie
08:00 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
08:55 Poate nu ºtiai
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Popasuri folclorice
11:10 Rezistenþa prin culturã
12:10 Mistere ºi conspiraþii
12:55 5 minute de istorie
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
13:55 Agenda BookFest
14:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Jurnal de front
15:50 5 minute de istorie
16:00 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
17:00 Agenda BookFest
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Dictionarul iubirii
2007, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
21:50 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã
23:50 Pãmântul ºi locuitorii sãi

07:35 În cãutarea lui Bin Laden
09:15 Rapsodie în roz
10:50 Pe platourile de filmare
11:20 Eu ºi Marley: Cãþeluºul
12:45 Muhammad Ali vs S.U.A.
14:20 Scooby-Doo! Sãrbãtori

bântuite
14:45 Cei trei nãtãrãi
16:20 Gol puºcã
17:50 Domniºoare la ananghie
18:30 Filme ºi vedete
20:00 Prometheus
22:00 True Blood
23:00 Elysium

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 Rivala (R)
2006, Canada, 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
20:30 Rambo IV
2008, SUA, Germania, Acþiune
22:00 Pericol absolut
2002, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
00:30 Rambo IV (R)

07:00 Abisul pasiunii
2012, Mexic, Dramã
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 ºi seducþie
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 Forþa destinului
23:00 16 & Pregnant
00:00 Lara (R)
02:00 16 & Pregnant (R)
03:00 Doamne de poveste (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 Hellcats
20:00 Suflete pereche
22:45 Serviciul Român de

Comedie
00:15 Patrula
02:00 Dispãruþi
02:45 Chuck
03:30 Dispãruþi (R)
04:15 Chuck

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 Transformers - Rãzboiul

lor în lumea noastrã
2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
23:30 Justiþie urbanã
2007, SUA, Acþiune
01:30 30.000 de leghe sub mari
2007, SUA, SF
03:15 Observator special (R)
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)
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, Romania, Comedie
20:30 Armageddon - Sfârºitul

lumii
1998, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
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 Scooby Doo - Misterul

începe
2009, SUA, Canada, Acþiune

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 Marea Þãcãnealã
21:00 Toate loviturile sus!, Local

Kombat Constanþa
22:00 Fotbal: Anglia - Peru
00:00 ªtiri Sport.ro
00:10 Wrestling RAW
02:00 Mafioþi

TVR 1
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07:00 O datã’n viaþã
08:00 O datã’n viaþã
09:00 O datã’n viaþã
10:00 Beneficiar România
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:00 Gala Umorului
12:00 Tezaur folcloric
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:35 37°C
15:25 Andonevralgicul de

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

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

Vodã
23:10 La limita extremã
01:20 Tezaur folcloric
02:10 O þarã mai bunã (R)
02:35 Sport (R)
02:50 Telejurnal (R)
03:40 Viaþa satului (R)
04:25 Viaþa satului (R)
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: Etapa a X-a:

Dinamo – Farul Constanþa
12:00 Drumul succesului
12:30 5 x 5 minute de istorie
13:00 Popasuri folclorice
13:55 Agenda BookFest
14:10 Top cultura
16:00 Memorialul Durerii
16:55 Mistere ºi conspiraþii
17:45 Agenda BookFest
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 O pariziancã
1957, Italia, Comedie
20:00 5 minute de istorie
20:10 Regele maidanelor
22:00 Citeºte româneºte!
22:30 Destine încruciºate
2007, SUA, Dramã, Thriller
00:00 Cowboy
2007, Franta, Comedie
01:35 Top cultura

07:40 Cirque du Soleil: Departe,
în alte lumi

10:20 Adio, regina mea
12:00 Jimmy ºi Hope
12:25 Dragoste ºi baschet
14:25 Filme ºi vedete
14:55 Star Trek În întuneric 3D
17:05 Talismanul norocos
18:45 Jimmy ºi Hope
19:10 Atlasul norilor
22:00 Silicon Valley
22:30 Casa minciunilor
23:00 Viaþa mea cu Liberace
01:00 Dansatoarea din umbrã
02:45 Ultima razie
04:35 Generaþia celor singuri
06:00 Vântul prin sãlcii

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Bratz
2007, SUA, Comedie, Familie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Sheena: Regina Junglei
1984, Marea Britanie, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic
15:45 Pãcalã se întoarce
2006, Romania, Aventuri,

Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Fiecare vede altceva
2008, SUA, Dramã, Thriller
22:15 Echipa de încredere
2006, SUA, Dramã, Sport
00:45 Fiecare vede altceva (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)

07:00 Studenþi part-time (R)
08:00 Prietenii tãi (R)
09:00 Hellcats (R)
10:00 Serviciul Român de

Comedie (R)
11:30 La Mãruþã
14:00 Zoom in 10
14:15 Studenþi part-time
2009, SUA, Comedie
15:15 Prietenii tãi
16:15 Suflete pereche (R)
19:00 Hellcats
20:00 Dispozitivul groazei
22:00 CineTePrinde, prezentatã

de Cristian Tudor Popescu
22:15 Heli
00:30 Dispãruþi
01:30 Chuck
02:00 CineTePrinde, prezentatã

de Cristian Tudor Popescu (R)

09:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
10:00 Transformers - Rãzboiul

lor în lumea noastrã (R)
2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Fotbal amical: Romania vs

Albania
22:00 Fotbal & nebunii
2005, SUA, Comedie
00:00 Misiune pe Insula

Diavolului
1997, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
02:00 Observator (R)
02:45 Întâmplãri hazlii (R)
1989, SUA, Comedie, Familie
03:15 Junior Chef (R)
05:10 Ciocanitoarea Woody
06:00 Observator

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

Romantic
09:45 Pastila de râs (R)
10:30 Wonderland
2008, Germania, Animaþie,

Aventuri, Comedie, Familie
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
16:45 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 Gordy
23:30 Elita
2001, SUA, Acþiune
01:30 Vreau sã mã mãrit
2009, Argentina, Comedie

07:00 Teleshopping
07:30 Lanterna verde: Începu-

turi
2009, SUA, Acþiune, Animaþie,

Fantastic, SF
09:30 Teleshopping
10:00 Clanul Bau-Bau
2004, Marea Britanie, Comedie,

Familie, Fantastic
11:30 Click! Pofta bunã
12:00 Scooby Doo - Misterul

începe (R)
2009, SUA, Canada, Acþiune,

Animaþie, Comedie, Familie, Mister
14:00 Mamã de ocazie
2009, SUA, Comedie
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 Blãnosul
2006, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie
23:30 Vânãtorul nopþii
1996, SUA, Acþiune, Dramã,

Horror
01:30 ªtirile Prima TV (R)
02:00 Clanul Bau-Bau (R)
2004, Marea Britanie, Comedie,

Familie, Fantastic
03:30 Vânãtorul nopþii (R)
1996, SUA, Acþiune, Dramã,

Horror
05:30 Lanterna verde: Începu-

turi (R)
2009, SUA, Acþiune, Animaþie,

Fantastic, SF

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Fotbal: Anglia - Peru
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
18:30 Marea Þãcãnealã
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Fight Night Braºov:

"Munte de Bãtaie": Marius Tita -
Bogdan Stanciu

21:30 Fotbal: Portugalia - Grecia
23:30 ªtiri Sport.ro
23:45 N-are mamã, n-are tatã!
00:30 Condamnaþi pe viaþã
01:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
02:30 ªtiri Sport.ro
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TVR 1

DUMINICÃ - 1 iunie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 ZIUA PORÞILOR

DESCHISE la TVR – Joaca de-a
copilãria

10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Viaþa satului
14:00 Telejurnal
14:30 Politicã ºi delicateþuri
15:30 ZIUA PORÞILOR

DESCHISE la TVR – Joaca de-a
copilãria

15:45 Tezaur folcloric
16:40 Porþi deschise la TVR
17:00 Sport Plus
18:00 Lozul cel mare
18:35 Porþi deschise la TVR
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Porþi deschise la TVR
21:30 Piedone in Egipt
1980, Italia, Acþiune, Comedie,

Crimã, Dramã
23:25 Garantat 100%
00:25 O datã’n viaþã
01:15 O datã’n viaþã
02:05 O datã’n viaþã
02:55 Telejurnal
03:45 Universul credinþei
04:30 Simbolica
04:35 Universul credinþei
05:25 Imnul României

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Cap compas
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Ziua porþilor deschise
10:05 În curtea bunicilor
11:00 Ziua porþilor deschise
11:10 Cireºarii
1972, Romania, Aventuri,

Comedie
12:00 Ziua porþilor deschise
12:05 Ziua porþilor deschise
13:00 Ziua porþilor deschise
13:05 Pescar hoinar
13:30 Se-ntâmplã acum în TVR
13:35 Naturã ºi sãnãtate
13:55 Agenda BookFest
14:10 Teatru: Micul lord
16:10 Ziua porþilor deschise
17:00 D'ale lu' Miticã
17:45 Agenda BookFest
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Lumea azi
19:00 Academicienii
20:10 A fost sau n-a fost?
2006, Romania, Comedie,

Dramã
21:45 Poate nu ºtiai
22:00 Cãsãtorie imposibilã
2004, Romania, Dramã
23:00 Cireºarii
1972, Romania, Aventuri,

Comedie
23:40 Teatru: Micul lord
01:40 Teatru: Sosesc de la Paris

07:30 Un Halloween de pominã
08:55 Regatul secret
10:35 Chimpanzee
11:55 Se cautã un creier
13:15 ªtrumpfii 2
15:00 Categoria grea în acþiune
16:45 Câinele Japonez
18:15 Regatul secret
20:00 Jack ºi uriaºii
22:00 True Blood
23:00 Rocker
00:30 Sub hipnozã
02:30 Palmetto

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Sheena: Regina Junglei

(R)
1984, Marea Britanie, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:00 Pierdut familie!
2006, SUA, Comedie
16:00 Dr. Dolittle 4
2008, SUA, Comedie
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Agenþii de rezervã
2010, SUA, Acþiune, Comedie
22:45 Sub teroare
1997, SUA, Thriller
00:30 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 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)

08:30 Descoperã România (R)
09:00 Promotor
09:30 Studenþi part-time (R)
10:30 Prietenii tãi (R)
11:30 Hellcats (R)
12:30 Studenþi part-time
13:30 Prietenii tãi
14:30 Dansez pentru tine
19:00 Hellcats
20:00 Who Killed the Electric

Car?
22:00 Acoperã-mi inima
00:30 Dispãruþi
01:30 Chuck
02:15 Acoperã-mi inima (R)
04:15 Dispãruþi (R)
05:00 Chuck (R)

09:00 Prinþesa ºi Broscoiul
2010, SUA, Animaþie, Familie,

Muzical, Romantic, Dragoste
11:00 Fotbal & nebunii (R)
2005, SUA, Comedie
13:00 Observator
13:30 Next Star (R)
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 FamiliaDA
20:30 Thor
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Fantastic
23:00 Albã ca zãpada, o

poveste întunecatã
1997, SUA, Fantastic, Horror
01:00 SRC: Happy Show (R)
02:00 Albã ca zãpada, o

poveste întunecatã (R)
1997, SUA, Fantastic, Horror
04:00 Prinþesa ºi Broscoiul (R)
2010, SUA, Animaþie, Familie,

Muzical, Romantic, Dragoste

08:30 Wonderland (R)
2008, Germania, Animaþie,

Aventuri, Comedie, Familie
10:30 Autobuzul lui Vârciu (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:00 Gordy (R)
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã
21:30 D-Paparazzi
22:30 Grizzly Park
00:30 Autobuzul lui Vârciu (R)
02:30 Vreau sã mã mãrit
03:30 D-Paparazzi (R)
04:30 Ochii din umbrã (R)
06:00 Pastila de râs (R)

07:00 Teleshopping
07:30 Mamã de ocazie (R)
2009, SUA, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Clanul Bau-Bau
2004, Marea Britanie, Come-

die, Familie, Fantastic
11:30 Fetiþele ponei
2013, Animaþie, Comedie,

Familie
13:30 Blãnosul (R)
2006, SUA, Aventuri, Come-

die, Familie
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 Clanul Bau-Bau (R)
2004, Marea Britanie, Come-

die, Familie, Fantastic
05:00 Schimb de mame (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)07:00 ªtiri Sport.ro

08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Promotor
09:30 ªtiri Sport.ro
10:00 Fotbal Cupa Hagi:

semifinala 1
11:00 Fotbal Cupa Hagi:

semifinala 2
12:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Râzi de toþi banii!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Fotbal Cupa Hagi: Finala
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 Fight Night Braºov:

"Munte de Bãtaie"
23:00 N-are mamã, n-are tatã!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:00 Wrestling WWE Super-

stars
02:00 ªtiri Sport.ro

TVR 1

LUNI - 2 iunie

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 România la Cupa

Mondialã
11:30 România la Cupa

Mondialã
12:25 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 Þinutul comanºilor
1950, Aventuri, Western
22:30 Biziday
23:20 Pe scurt despre orice
23:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
00:00 Nocturne
01:00 România la Cupa

Mondialã
01:55 România la Cupa

Mondialã
02:45 Vreau sã fiu sãnãtos
03:10 Sport

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Cap compas
08:00 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
09:00 5 minute de istorie
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Top cultura
12:00 Lumea azi
12:30 Magazin UEFA Cham-

pions League 2013-2014. Ediþia
nr. 32

13:00 Concertele Festivalului
George Enescu

13:50 Poate nu ºtiai
14:00 Drumul succesului
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Rezistenþa prin culturã
15:50 5 minute de istorie
16:00 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
17:00 Deportaþii
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Teatru * Subprefectul
21:40 Poate nu ºtiai
21:50 5 minute de istorie
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Singurãtate în doi
2006, SUA, Dramã
01:00 Concertele Festivalului

George Enescu

07:45 Categoria grea în acþiune
09:30 Câinele Japonez
10:55 Bun venit în Mooseport
12:45 Jack ºi uriaºii
14:45 Madonna: The MDNA

Tour
16:40 Detectivii de la Second

Sight
18:05 Pe platourile de filmare
18:35 Frankenweenie
20:05 Lupta cu valurile
22:00 Urzeala tronurilor
23:05 Furtuna electricã
00:35 ªapte psihopaþi ºi un

câine
02:25 O umbrã de nor
03:00 Lupta cu valurile

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 România, te iubesc! (R)
11:00 Pierdut familie! (R)
2006, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Dr. Dolittle 4 (R)
2008, SUA, Comedie
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Vitezã de declanºare
2000, Canada, Acþiune
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Spartacus: Nisip

însângerat
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

Fantastic
00:00 Vitezã de declanºare (R)
2000, Canada, Acþiune
01:30 ªtirile Pro 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 (R)
13:00 What Life Took from Me

(R)
14:30 Intrigi ºi seducþie (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 Poveºtiri 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)

07:30 Acasã în bucãtãrie
08:30 Studenþi part-time (R)
09:30 Prietenii tãi (R)
10:30 Hellcats (R)
11:30 La Mãruþã
14:00 Aventurile lui Jackie Chan
14:45 Zoom in 10
15:00 Studenþi part-time
16:00 Prietenii tãi
17:00 Who Killed the Electric

Car? (R)
19:00 Hellcats
19:55 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Cãdere liberã
00:15 Dispãruþi
01:15 Chuck
02:00 Cãdere liberã (R)
03:45 Dispãruþi (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Junior Chef
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 Unghi invers
2009, Acþiune, Dramã, Mister
09:00 90210 (R)
2008, SUA, Dramã, Romantic
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, Romania, Comedie
15:00 Trasnitii 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, Romania, Comedie
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 Trasnitii din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
01:30 ªtirile Prima TV (R)
02:00 Epic Show (R)
03:30 Jurnalul unui burlac (R)
04:00 Unghi invers (R)
2009, Acþiune, Dramã, Mister
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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MARÞI - 3 iunie

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

Gyebaek
10:30 România la Cupa

Mondialã
11:30 România la Cupa

Mondialã
12:25 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 Festivalul International de

Circ de la Massi
22:30 Biziday
23:20 Pe scurt despre orice
23:30 Hotel Rwanda
2004, SUA, Dramã, Istoric,

Rãzboi, Thriller
01:35 Interes general

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

pions League
08:00 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
09:00 5 minute de istorie
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Mistere ºi conspiraþii
11:10 Teatru: Subprefectul
12:40 Poate nu ºtiai
12:50 5 minute de istorie
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 Frame 313: The JFK

Assassination Theories

07:30 Cãþelul detetectiv
09:05 Admis pe pile
10:55 Te respect, frate
12:30 O cãlãtorie cu mama
14:05 Simte-te ca acasã
15:45 Legenda cãlãreþului

singuratic
18:15 O chema Sarah
20:00 O fatã pe bicicletã
21:45 Maºina lui Jayne

Mansfield
23:45 Imperiul din Atlantic City
00:40 Imperiul din Atlantic City
01:40 Când se lasã seara peste

Bucureºti sau metabolism

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Genghis Khan (R)
1965, SUA, Aventuri, Dramã,

Istoric
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Pãmântencele cedeazã

uºor
1988, SUA
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Spartacus: Nisip

însângerat
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

Fantastic
00:00 Altã sãptãmânã nebunã

(R)
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Genghis Khan (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 ºi seducþie
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 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 Forþa destinului (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 Hellcats (R)
15:00 Studenþi part-time
16:00 Prietenii tãi
17:00 La bloc (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Hellcats
19:55 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Summer Job
00:00 Dispãruþi
01:00 Chuck

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 Luptând cu focul
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Luptând cu focul (R)
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
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
2009, Argentina, Comedie,

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

07:00 Din iubire pentru Milly
2005
09:00 90210 (R)
2008, SUA, Dramã, Romantic
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, Romania, Comedie
15:00 Trasnitii 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, Romania, Comedie
20:30 Mondenii
2006, Romania, Comedie
20:30 In cautarea comorii

pierdute
2003, SUA, Acþiune
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 Trasnitii din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
01:30 ªtirile Prima TV (R)
02:00 In cautarea comorii

pierdute (R)
2003, SUA, Acþiune
04:00 Din iubire pentru Milly (R)
2005
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 Bellator: Gladiatorii:

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

21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 N-are mamã, n-are tatã!
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

TVR 1

MIERCURI - 4 iunie

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
10:30 România la Cupa

Mondialã
12:25 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
00:10 Secret de familie
2007, Franta, Dramã, Rãzboi

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Pescar hoinar
08:00 Hoaþa
2010,  Italia, Comedie
09:00 5 minute de istorie
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 D'ale lu' Miticã
11:10 Destine ca-n filme
12:10 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
13:50 Poate nu ºtiai
14:00 Magazin UEFA Cham-

pions League
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Omul cu chitara
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 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 Frame 313: The JFK

Assassination Theories

07:35 Legenda cãlãreþului
singuratic

10:05 O chema Sarah
11:45 Pe platourile de filmare
12:15 Regatul secret
14:00 De Anul Nou
16:00 Comoara lui Curly
17:55 Hitchcock
19:35 Jimmy ºi Hope
20:00 Jack ºi uriaºii
21:55 Silicon Valley
22:25 Casa minciunilor
22:55 Urzeala tronurilor
00:00 G.I. Joe: Represalii
01:50 Abraham Lincoln: Vânãtor

de Vampiri
03:35 Elysium
05:25 Pe platourile de filmare
06:00 De Anul Nou

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 Pãmântencele cedeazã

uºor (R)
1988, SUA
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Tânãr ºi Neliniºtit
1973, SUA, Dramã
14:45 Operaþiunea Monstrul
1976, Romania, Comedie
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Maruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Doctor Dolittle
1998, SUA, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Spartacus: Nisip

însângerat
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

Fantastic
00:00 Operaþiunea Monstrul (R)
1976, Romania, Comedie

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 ºi seducþie
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 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 Forþa destinului (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 Hellcats (R)
15:00 Studenþi part-time
16:00 Prietenii tãi
17:00 La bloc (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Hellcats
19:55 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Focul din adâncuri
00:00 Dispãruþi
01:00 Chuck
01:45 Focul din adâncuri (R)
03:00 Dispãruþi (R)
03:45 Chuck (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 Serviciul Roman de

Comedie: Happy Show
21:30 Fotbal amical: Romania

vs Algeria
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Hispania
2010, Spania, Istoric
03:15 Observator special (R)
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
16:30 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 Fãrã control
2009, Canada, Crimã, Mister,

Thriller
09:00 90210 (R)
2008, SUA, Dramã, Romantic
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, Romania, Comedie
15:00 Trasnitii din Queens
1998, SUA, Comedie
16:00 Imagini incredibile din

lume
17:00 AP
Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Trãsniþi din NATO
2003, Romania, Comedie
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 Trasnitii din Queens

(R)
1998, SUA, Comedie
01:30 ªtirile Prima TV (R)
02:00 Cronica cârcotaºilor

(R)
04:00 Fãrã control (R)
2009, Canada, Crimã, Mister,

Thriller
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 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
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Filmele din perioada 30.05 - 5.06.2014

Ruleazã la orele:
16:00; 20:00
Gen film: Comedie,
Dramã
Cu: Vera Farmiga,
Mark Strong,
Tim Plester
Regizor: Nae Caranfil

CLOSER TO THE MOON

JOI - 5 iunie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

6:00 Telejurnal Matinal
9:00 Legendele palatului -

Gyebaek
9:45 Legendele palatului -

Gyebaek
10:30 România la Cupa

Mondialã
12:25 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
17:30 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
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 Trãdãtorul din Texas
22:30 Biziday
23:20 Pe scurt despre orice
23:30 Maºini, teste ºi verdicte
0:00 Dosar România
1:00 România la Cupa Mondialã
2:45 Gala umorului
3:35 Zestrea românilor

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Drumul succesului
08:00 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
09:00 5 minute de istorie
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Academicienii
11:10 De la Dinescu… citire!
12:00 Citeºte româneºte!
12:30 Cap compas
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 Pescar hoinar
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 D'ale lu' Miticã
15:50 5 minute de istorie
16:00 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
17:00 Televiziunea, dragostea

mea
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Magnificul
1973, Franta, Acþiune,

Comedie, Fantastic
21:45 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
23:50 Cât de dulce e moartea
00:40 Concertele Festivalului

George Enescu
01:35 Naturã ºi sãnãtate

08:00 Adio, dar rãmân cu tine!
09:50 Jack ºi uriaºii
11:45 Un gând, un vis, Doyle...

ºi-un pix
14:40 Cinci eroi de legendã
16:20 Stare de ºoc
18:20 Îndrãgostiþi
20:00 Apocalipsa dupã ºoferi
21:00 Love Building
22:25 Sub hipnozã
00:25 True Blood
01:20 Minunea dragostei
03:10 Viaþa mea cu Liberace

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Doctor Dolittle (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Crima din casa mea
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Rãpirea
2011, SUA, Acþiune, Thriller
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Spartacus: Nisip

însângerat
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

Fantastic
00:00 Rãpirea (R)
2011, SUA, Acþiune, Thriller
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Dupã 20 de ani (R)
04:30 Spartacus: Nisip însânge-

rat (R)
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

Fantastic

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 ºi seducþie
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 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)

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 Hellcats (R)
15:00 Studenþi part-time
16:00 Prietenii tãi
17:00 La bloc (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Hellcats
19:55 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Deep Cover
00:15 Dispãruþi
01:15 Chuck
02:00 Deep Cover (R)
03:45 Dispãruþi (R)
04:30 Chuck (R)
05:15 Cine A.M.

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Burlãciþa
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)
06:00 Observator

07:00 Poveste de familie
09:00 Campionul
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:30 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Suleyman Magnificul: Sub

domnia iubirii
22:15 WOWbiz
0:30 ªtirile Kanal D
1:45 Vreau sã mã mãrit
2:45 WOWbiz (R)

07:00 În aºteptarea unui
miracol

2009, SUA, Dramã
09:00 Imagini incredibile din

lume (R)
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 Trasnitii din Queens
1998, SUA, Comedie
16:00 Imagini incredibile din

lume
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Trãsniþi din NATO
2003, Romania, Comedie
20:30 Trenul terorii
2003, SUA, Acþiune
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 Trasnitii din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
01:30 ªtirile Prima TV (R)
02:00 Trenul terorii (R)
2003, SUA, Acþiune
04:00 În aºteptarea unui

miracol (R)
2009, SUA, Dramã
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 Fight Night Braºov:

"Munte de Bãtaie": Mariut Tita -
Bogdan Stanciu

21:00 Fotbal Turul de Elitã unde
19: România - Austria

23:00 ªtiri Sport.ro
00:00 Râzi de toþi banii!

Minc i u n i

a de vã r a t e

Ruleazã la orele: 12:00;
14:00; 18:00
Gen film: Comedie,
Dramã
Cu: Audrey Tautou,
Sami Bouajila, Nathalie
Baye
Regizor: Pierre Salvadori

CINEMA PATRIA

LEGENDELE DIN OZ:

 Intoarcerea lui Dorothy
Proiecþie3D

Ora: 12

“RIO 2” 3D

Ora: 14

X-MEN: Viitorul este
trecut  3D

Ora: 16

“MALEFICIENT” 3D

Orele: 18:30; 20:30

2 - 4 iunie 2014

“X-MEN: Viitorul este
trecut”3D

Ora: 14

“MALEFICIENT” 3D

Orele: 16:30; 18:30; 20:30

5 iunie 2014

X-MEN: Viitorul este
trecut 3D

Ora: 14

MALEFICIENT 3D

Orele: 16:30; 18:30;

EDGE OF TOMORROW3D
-avanpremierã

Ora: 20:30
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regionalã a

Finanþelor Publice Craiova - Administraþia  Ju-
deteanã a  Finanþelor Publice Dolj organizeazã
licitaþie publicã  în condiþiile precizate de
O.G.nr.92/ 2003 rep. privind Codul de procedu-
rã fiscalã cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmi-
lian, nr. 2, cam. 206  pentru debitorul: 1. SC
MARMI  TRAVEL SRL  Craiova, str. Gheorghe
Chiþu, nr. 45, jud Dolj, cod identificare fiscalã
16186202 in data de 13.06.2014, ora 11,00 pen-
tru vânzarea bunurilor: plitã de gãtit electric, preþ
pornire licitaþie 1.610 lei;centralã termicã Ther-
mosathl MCL120, preþ pornire licitaþie 2.080 lei;
centralã termicã ZDB Viadrus U22-4D, preþ por-
nire licitaþie 270 lei; masinã de gheatã Whirlpool
AGB024, preþ pornire licitaþie 360 lei; sobã elec-
tricã, preþ pornire licitaþie 80 lei; generator BCS
6E 110SX, preþ pornire licitaþie 20.610 lei; cântar
CAS LP-11, preþ pornire licitaþie 395 lei; unitate
centralã Dell, preþ pornire licitaþie 85 lei; monitor
touch 19 ’ preþ pornire licitaþie 155 lei; unitate
centralã NEC, preþ pornire licitaþie 40 lei; moni-
tor LG Flatron L1718S 17', preþ pornire licitaþie
35 lei; canapea lemn, prêt pornire licitaþie 55 lei;
dulap sala de consiliu, preþ pornire licitaþie 175
lei; fotoliu lemn 2buc, preþ pornire licitaþie 20 lei/
buc; masã consiliu 4buc, preþ pornire licitaþie
30 lei/buc; mobilier bar, preþ pornire licitaþie 25
lei; masã 17 buc, preþ pornire licitaþie 40 lei/buc;
oglindã 17 buc,  preþ pornire licitaþie 15 lei/buc-
;cuier 17 buc,  preþ pornire licitaþie 15 lei/buc-
;dulap cu 2 uºi glisante17buc, preþ pornire lici-
taþie 80 lei/buc.; dulap cu 2 uºi glisante(uºã cu
oglindã) 17 buc, preþ pornire licitaþie 70 lei/buc;
noptierã 17 buc, preþ pornire licitaþie 5 lei/buc;
pat (cadru)17 buc,preþ pornire licitaþie 30 lei/buc-
;cadã hidromasaj 2buc, preþ pornire licitaþie 35
lei/buc; spalator inox 2cuve, preþ pornire licita-
þie 565 lei;cuptor electric Eloma Genius A6-11,
preþ pornire licitaþie 6.790 lei;dulap refrigerare,
preþ pornire licitaþie 520 lei;espressor profesio-
nal La Spaziale New EK, preþ pornire licitaþie 1.555
lei; frigider preþ pornire licitaþie 340 lei; friteuzã
electricã dublã, preþ pornire licitaþie 100 lei; fri-
teuzã pe gaz dublã MBMGF77B, preþ pornire li-
citaþie 1.925 lei;friteuzã electricã dublã, preþ por-
nire licitaþie 130 lei; hotã profesionalã EPM9/18,
preþ pornire licitaþie 550 lei; masinã de gãtit pe
gaz 6 ochiuri MBM G6S7, preþ pornire licitaþie
1.560 lei;masinã de spãlat rufe Bosch Classixx
1200 Express, prêt pornire licitaþie 145 lei; masi-
nã de spãlat veselã, preþ pornire licitaþie 960 lei;
masinã de spalãt veselã, preþ pornire licitaþie
1.235 lei;  maºinã de spalat veselã MBM  LF55,
preþ pornire licitaþie 1.520 lei; sistem audio Mon-
tarbo, preþ pornire licitaþie 1.730 lei; sistem con-
trol acces Salto- Encoder, preþ pornire licitaþie
190 lei; spãlãtor inox 2cuve, preþ pornire licita-
þie 440 lei; mixer Montarbo SX17, preþ pornire
licitaþie 855 lei; storcãtor fructe Philips HR1858,
preþ pornire licitaþie 50 lei; televizor LG Hisense
PDP-4220, preþ pornire licitaþie 365 lei; hotã pro-
fesionalãp , preþ pornire licitaþie 640 lei;  hotã

Anunþul tãu!
profesionalã , preþ pornire licitaþie 445 lei; pro-
iector Elba Luxor 2 buc, preþ pornire licitaþie 30
lei/buc; sistem telefonic PanasonicKX, preþ por-
nire licitaþie 370 lei; sistem control acces Salto,
preþ pornire licitaþie 1.105 lei; sistem suprave-
ghere video, preþ pornire licitaþie 510 lei; televi-
zor Toshiba 21S3TM, preþ pornire licitaþie 90 lei-
.Amplasare: Pensiunea « La  Izvoare » situatã
pe DE70 la km 17 (Beharca), jud Dolj.Prioritate
are oferta depusã pentru achiziþionarea tuturor
bunurilor mai sus menþionate la preþul total  în
sumã de 55.285 lei, exclusiv TVA. Preþurile  nu
includ TVA. Invitãm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze de-
spre aceasta A.J.F.P.- Dolj înainte de data stabili-
tã pentru vânzare, mentionata mai sus. Invitãm
pe cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sã se
prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop ºi sã depunã cu cel puþin o zi înainte
de data licitaþiei urmãtoarele documente: oferta
de cumpãrare; dovada plaþii  taxei de participa-
re sau a constituirii garanþiei sub forma scriso-
rii de garanþie bancarã,taxa de participare  re-
prezintã 10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi
se plãteºte în lei, în contul IBAN  RO16TREZ
291.50.67XXX005062,cod fiscal 4830007 des-
chis la Trezoreria A.J.F.P. Dolj; împuternicirea
persoanei care-l reprezintã pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naþionalitate românã,co-
pie de pe certificatul unic de înregistrare elibe-
rat de ORC; pentru persoanele juridice strãine-
,actul de înmatriculare tradus în limba românã;
pentru persoanele fizice strãine,copie de pe
paºaport; pentru persoanele fizice  române ,
copie de pe actul de identitate; dovada emisã
de organele fiscale cã nu au obligaþii fiscale
restante faþã de acestea (Consiliul Local ºi Ad-
ministraþia Financiarã în raza cãrora se aflã do-
miciliul sau sediul ofertantului), urmând  sã se
prezinte la datele stabilite pentru  vânzare si la
locul fixat in acest scop. Împotriva  prezentului
înscris, cel interesat  poate introduce contesta-
þie la instanþa judecãtoreascã 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
modificãrile si completãrile ulterioare. Licitaþia
începe de la cel mai mare preþ din ofertele de
cumpãrare scrise, dacã acesta este superior
preþului de pornire la licitaþie, iar in caz contrar
va începe de la acest din urmã preþ.  Adjudeca-
rea se face în favoarea participantului care a ofe-
rit cel mai mare preþ, dar nu mai puþin decât pre-
þul de pornire.  Taxa de participare nu se restituie
ofertanþilor care nu s-au prezentat la licitaþie, ce-
lui care a refuzat încheierea procesului-verbal de
adjudecare, precum ºi adjudecatarului care nu a
platit preþul.  Potivit dispoziþiilor art.9 alin. (2) lit. d)
din O.G. nr. 92/2003rep,cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia mãsuri de
executare silitã, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informaþii suplimentare vã
puteþi adresa A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitropolit Firmi-
lian, nr.2, cam. 206 sau la tel: 0251/ 402.207.

Anunþul tãu!
Florica Costina Simona Intreprindere In-

dividualã titular a proiectului ,, Construire pen-
siune agroturisticã P+M- 2 Margarete ºi imprej-
muire teren,, , anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agen-
þia pentru Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu
se supune evaluãrii impactului asupra mediu-
lui ºi nu se supune evaluãrii adecvate, în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adecvatã pentru proiec-
tul ,, Construire pensiune agroturisticã P+M- 2
Margarete ºi împrejmuire teren,,propus a fi am-
plasat în Comuna PERISOR, Sat PERISOR, Tar-
laua 200, P1 ºi 2 , judeþul Dolj. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivile care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj din Craiova, str Petru Rareº
nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 0830-
1630 ºi vineri între orele 0830-1400, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet http//apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/ observaþii la proiectul deciziei de încadra-
re în termen de 5 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ, pânã la data de 03.05.2014.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu”
Baileºti, judetul Dolj, organizeazã în data de 23 Iu-
nie 2014 ora 09.00 concurs / examen pentru ocu-
parea postului de director financiar contabil ºi în
data de 24 Iunie 2014 ora 09.00 concurs / examen
pentru ocuparea postului de director medical.
Regulamentul de organizare ºi desfãºurare a con-
cursului, bibliografia ºi tema-cadru pentru proiec-
tul de management sunt afiºate la sediul Spitalului
Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu” Baileºti ºi pe
site-ul www.spitalbailesti.ro. Relaþii suplimentare se
pot obtine la compartimentul RUONS, telefon
0251.311.207, int. 613. INSCRIEREA LA CONCURS
SE FACE LA SEDIUL SPITALULUI – COMPARTI-
MENTUL RUONS PANÃ LA DATA DE 16 RESPEC-
TIV 17 IUNIE 2014, IN ZILELE LUCRÃTOARE, ZIL-
NIC INTRE ORELE 08.00 – 15.00.

Concurs cu biciclete
„Eco-Bucovãþ- 2014”
Fundatia „Actiunea Ecologicã Românã”,

în parteneriat cu Primãria Bucovãþ  ºi cu
ªcoala Postlicealã Ecologicã organizeazã
un concurs  cu biciclete, în data de
04.06.2014,  începând de la ora 10:00.

Concursul se va derula pe frumosul traseu,
împãdurit în proporþie de

peste 80 % :  centrul comunei Bucovãþ –
Stadionul Leamna de Sus.

Câºtigãtori vor fi toti participanþii,  iar
primele trei locuri vor primi

diplome ºi premii.
          Incrierile se fac la nr. de telefon :

0251.541590  sau  0251.420534 pana pe  03
iunie, între orele 10:00 – 18:00.

Sunt invitaþi sã participe toþi cetãþenii care
doresc sã facã miºcare

,, pedalând pentru sãnãtate “ !
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 ANIVERSÃRI
Absolvenþii de liceu promo-
þia 1957, se întâlnesc azi, 30
mai a.c., ora 10.00, la Cole-
giul Carol I pentru aniversa-
rea a 57 ani de la absolvire.

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. Telefon:
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 frigorifice
la domiciliul clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut re-
paraþii canapele, fotolii, colþare.
Calitate ºi seriozitate. Telefon:
0351/416.198; 0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând (închiriez) garsonierã
Brazdã. Telefon: 0765/610.457.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CREÞU DUMITRU pentru S.C. RAMPREST

2013 SRL  anunþã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agen-
þia pentru protecþia Mediului Dolj pentru pro-
iectul ,, MODERNIZARE CLÃDIRE STAÞIE ªI AM-
PLASARE SKID GPL,, propus în municipiul Cra-
iova, strada Bibescu, nr. 122, judeþul Dolj, pro-
pus a fi amplasat în municipiul Craiova, strada
Bibescu, nr. 122. judeþul Dolj. Proiectul deciziei
de încadarre ºi motivele care o fundamentea-
zã pot fi consultate la sediul APM Dolj cu se-
diul din Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, în zilele
de L-J între orele 8,00- 16,30 ºi V între orele 8,00-
14,00 precum ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet : http//apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/ observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare pânã la data de
05.06.2014.

Anunþ public privind decizia etapei de în-
cadrare. Spitalul Municipal Calafat, titular al pro-
iectului ,,Montarea unei instalaþii de neutrali-
zare a deºeurilor medicale periculoase rezul-
tate din activitatea spitaliceascã ,, anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM Dolj, pentru proiectul
propus a fi amplasat în municipiul Calafat, stra-
da Traian, nr.5. Proiectul deciziei de încadarre
ºi motivele care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, strada Petru rareº,
nr.1, în zilele de L-V, între orele 9-14,precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet : www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii / observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de 05.06.2014.

Primãria comunei Mãceºu de Sus , jude-
þul Dolj, scoate la concurs în data de 01.07.2014
urmãtoarele funcþii publice de execuþie : - con-
silier superior clasa I, în cadrul Compartimen-
tului Economic, vechime în specialitatea stu-
diilor necesare exercitãrii funcþiei publice – 9
ani ; consilier asistent, clasa I , în cadrul Com-
partimentului Asistenþã Socialã ºi Resurse
Umane, vechime în specialitatea studiilor ne-
cesare exercitãrii funcþiei publice 1 an. Concur-
sul va avea loc în data de 01.07.2014, ora 10,00,
proba scrisã ºi în data de 03.07.2014, ora 10,00
proba de interviu. Relaþii suplimentare la se-
diul Primãriei comunei Mãceºu de Sus. Tele-
fon : 0251/ 354.191.

Anunþ public privind depunerea solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu. Comu-
na Cetate anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul ,,AMENAJARE TURIS-
TICA  A LACULUI RÃÞÃRIE,COMUNA CETATE,
JUDEÞUL DOLJ”, propus a fi amplasat în ex-
travilanul comunei Cetate T 87,parcelele
427,427/1. Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot consultate la sediul APM  Dolj ,Craio-
va ,str. Petru Rareº , nr.1, ºi la sediul Primãriei
Cetate , str. Calea Severinului ,nr. 83,in zilele
de luni –vineri, intre orele 9-14. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
str.Petru Rareº , nr 1.

C O N V O C A T O R. Administratorul
special al  SC LACTIDO SA - în insolvenþã ,
cu sediul în Craiova, înma  triculata la ORC
sub nr. J16/329/1991 , C.U.I.RO2295196 .  In
temeiul Legii 85/2006  privind procedura in-
solvenþei  , a  Legii 31/1990 , republicatã, cu
modificarile ºi completãrile ulterioare,  Legii
297/2004,Regulamentului  CNVM nr.6/2009 si
Actului constitutiv,convoacã Adunarea Ge-
neralã Ordinarã a Acþionarilor, în data de
06.06.2014  ora 10.00 , la sediul SC Lactido
SA din  Craiova , str.N.Romanescu nr.112,
pentru toþi acþionarii înregistrati în Registrul
acþionarilor la  sfârºitul zilei de 29.05.2014
(consideratã ca data de  referinþã) , cu urmã-
toarea Ordine de zi : Aprobarea întocmirii
Planului de reorganizare al societãþii, con-
form art.94 , alin.1, lit.a.din Legea  nr.85/2006
de cãtre Dl.Tabacioiu Daniel – Administrator
special. In situaþia în care , pe data de
06.06.2014 , nu se întruneste cvorumul pre-
vazut de lege , a doua Adunare Generalã Or-
dinarã a Acþionarilor , este convocatã pen-
tru data de 07.06.2014,în acelaºi loc , la ace-
eaºi orã ºi cu aceeaºi ordine de zi .

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.
PARTICULAR, vând aparta-
ment 2 camere, decomanda-
te, preþ negociabil. Telefon:
0736/ 098.074.
VÂND apartament nou, 2 ca-
mere, decomandat, parter,
mobilat, Calea Severinului, nr.
46R. Preþ - 23.000 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0744/789.669.
Vând (schimb) apartament se-
midecomandat 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 casã 3 camere, anexe,
pomi, vie, fântânã, apã ºi ca-
nalizare la poartã, localitatea
Ciutura. Telefon: 0763/305.850.
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
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 3500 mp deschi-
dere 15 m pe ºoseaua Cra-
iova - ªimnicu de sus. Preþ
17 Euro. Telefon: 0744/
563.823.
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 Bucu-
reºti, km 9, ideal showroom
parc auto, benzinãrie, 1000 m,
deschidere 18 m, sau 2000 m
- 36 m. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 650 mp
Coºoveni. str. Scurtu 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.
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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, re-
vizie 2015, stare excelentã
91000 km, 4500 RON, con-
sum 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 Tico la cheie 2000 lei.
Telefon: 0761/155.549.
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.

Vând BMW 320 D, an fabrica-
þie 2003. Telefon: 0757/
322.534.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând plug pentru boi ºi gra-
pã. Telefon: 0251/421.727.
Vând familii de albine. Tele-
fon: 0741/034.955.
Vând avantajos putinã sal-
câm, bicicletã bãrbãteascã,
role Heelys copii. Telefon:
0251/416.455.
Vând saltea terapeuticã MAG-
NETOTERAPIE PULSATILÃ
nouã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0770/222.905.
Tablouri litografie 30 Ron bu-
cata, rochie domniºoarã de
onoare mãrime 36-40- 40 Ron.
Telefon: 0351/181.202; 0767/
049.976.
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,
reductor oxigen sudurã, alter-
nator 12V nou, delcou aprin-
dere Dacia 1310 nou, arzãtoa-
re gaze sobã D 600 mm. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând CEAS ELVEÞIAN origi-
nal sigilat, garanþie, tip Jovial
5020G- ss 0313, 200 Euro. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând PC model MSI – ALL-
IN- ONE, WIND TOP AE 1920
nefolosit, sigilat, garanþie 300
Euro. Telefon: 0722/456.609.
Vând mânzã belgianã 8 luni.
Telefon: 0741/975.279.

Vând pãlãrie fetru nr. 55
nouã- 50 lei, sapã ºi casma
cu coadã 7 lei/buc, saltea
Dormeo 2/1m cu husã 90 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând aparat de sudurã, au-
togen polizor, bormaºinã,
parbriz 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 tri-
fazatã completã, motor Hon-
da pentru pompã ºi echipa-
ment 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 baloþi de lucernã, ca-
litate, preþ negociabil. Tele-
fon: 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
BATISTE toate mãrimile ma-
nuale. 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.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefolosiþi,
antiderapante, cãrucior co-
pii modern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/682.917.

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
etajat patru feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
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
Albalux, 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 þuicã de prune. Telefon:
0765/291.623.

Vând 2 ha teren arabil, fa-
cilitãþi ºosea asfaltatã, apã,
posibilitate energie + alte
avantaje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând teren itravilan zona ANL
412 m.p. Telefon: 0770/
222.518.
Vând pãdure comuna Borãs-
cu - Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãile Govo-
ra, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. 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.
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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 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 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 þuicã prune 15 lei, de fruc-
te 12 lei. Telefon: 0723/653.261.

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 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.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Maºinã de cusut, eventual de-
fectã, DVD recorder. Telefon:
0351/181.202; 0767/049.976.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2 came-
re ultracentral – ultralux, toate
dotãrile, A.C., internet. Tele-
fon: 0762/109.595.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, 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 ca-
mere, semidecomandat, Va-
lea 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
Dacã î-þi doreºti un soþ înalt,
educat, fãrã vicii ºi obligaþii,
vãduv ºi care î-ºi respectã ºi
iubeºte soþia, SUNÃ-MÃ! Nu
gândi cã nu existã aºa ceva.
Ba da existã, dar trebuie sã
ai ºi tu aceleaºi principii ºi
calitãþi. Dacã o sã ai curajul
sã mã cunoºti te vei convin-
ge. Numai cei curajoºi ºi per-
severenþi reuºesc. Doresc o
doamnã de 55-60 ani, care î-
ºi doreºte o familie, numai
din Craiova. Telefon: 0754/
570.421.
Tânãr, doresc cunoºtinþã 22-
23 ani pentru cãsãtorie, prie-
tenie. Telefon: 0251/421.727.
Pensionar caut doamnã ma-
xim 70 ani cu permis auto.
Telefon: 0757/322.534.

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

DIVERSE
Caut meseriaºi pentru a
fora un puþ. Telefon: 0748/
195.954.
Cedez teren extravilan 4500
mp în schimbul reparaþii case
+ anexe gospodãreºti. Tele-
fon: 0727/884.205.
Cesionez drepturi moºtenire
valoare de 34.000 lei. Urgent.
Telefon: 0762/330.026.
Cumpãr cãþel SCHNAUTZE-
ER ºi veveriþe. Telefon: 0721/
995.405.
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grãdinã.
Telefon: 0727/884.205.

CONDOLEANÞE
Foºtii colegi din Electropu-
tere , de la Fabrica de Trans-
formatoare ºi din Direcþiile de
Export ale Uzinei ºi Centralei
Industriale Electronice Cra-
iova, regretã profund dece-
sul inginerului proiectant
GOJOCARU IANCU ºi trans-
mit familiei îndurerate, since-
re condoleanþe! Dumnezeu
sã-l odihneascã în pace!
Familia Omeag este alãturi de
Lucian Florea în aceste mo-
mente grele pricinuite de tre-
cerea în nefiinþã a soþiei MA-
RIA FLOREA ºi transmite sin-
cere condoleanþe familiei în-
durerate! MERI nu te vom uita
niciodatã! Dumnezeu sã te
odihneascã în liniºte ºi pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Reprezentativa Australiei a sosit,
miercuri searã, la Curitiba, iar apoi a
plecat spre Vitoria, oraº unde ºi-a sta-
bilit cantonamentul, fiind prima echi-
pã care a ajuns în Brazilia pentru
Cupa Mondialã ce începe la 12 iunie.

Numeroºi reprezentanþi ai forþe-
lor de ordine s-au aflat în jurul aero-
portului din Curitiba de teama unor
eventuale manifestaþii, care însã nu
au avut loc.

Aproximativ o sutã de persoane
au salutat sosirea jucãtorilor aus-
tralieni.

“Suntem outsideri. Va fi o bunã
ocazie sã producem surpriza, iar fap-
tul cã ne aflãm în þara fotbalului re-
prezintã o motivaþie suplimentarã”, a

Pânã la debutul Cupei Mondiale mai sunt 13 zile

Australia, prima echipã care a ajunsAustralia, prima echipã care a ajunsAustralia, prima echipã care a ajunsAustralia, prima echipã care a ajunsAustralia, prima echipã care a ajuns
în Brazilia pentru Cupa Mondialãîn Brazilia pentru Cupa Mondialãîn Brazilia pentru Cupa Mondialãîn Brazilia pentru Cupa Mondialãîn Brazilia pentru Cupa Mondialã

spus mijlocaºul Tommy Oar, com-
ponent al echipei olandeze FC
Utrecht.

Cei supranumiþi Socceroos (Can-
gurii) vor disputa a treia Cupã Mon-
dialã consecutivã ºi vor intra în
competiþie la 13 iunie, în compania
echipei statului Chile. Din grupã (B),
mai fac parte finalistele ultimei edi-
þii de CM, campioana en-titre Spa-
nia ºi Olanda.

Australia a remizat, scor 1-1,
luni, la Sydney, cu Africa de Sud,
într-un meci amical, urmând ca
pânã la debutul în competiþie sã mai
dea piept cu Croaþia, meci progra-
mat la Salvador.

Urmãtoarele echipe care vor sosi

în Brazilia vor fi Croaþia ºi Iran la 3
iunie, în timp ce ultimele vor fi Co-
reea de Sud, Ghana ºi Portugalia, în
11 iunie.

Revenind la Australia, selecþio-
nerul Ange Postecoglou (48 de ani)
nu a anunþat încã lotul de 23 de ju-
cãtori, ci doar unul lãrgit, de 27.
Ziua limitã pentru definitivarea lo-
turilor tuturor naþionalelor partici-
pante la CM este 2 iunie.

Cei mai cunoscuþi jucãtori austra-
lieni sunt Luke Wilkshire (Dinamo
Moscova), cãpitanul Mile Jedinak
(Crystal Palace), Mark Bresciano
(Al-Gharafa), golgheterul Tim Cahill
(New York Red Bulls) sau Joshua
Kennedy (Nagoya Grampus).

Cunoscutul astrofi-
zician britanic Stephen
Hawking, care ºi-a de-
dicat viaþa explorãrii
misterelor universului,
s-a lansat într-o provo-
care la fel de dificilã:
cum sã facã sã câºtige
Anglia la Cupa Mon-
dialã de fotbal din Bra-
zilia. La cererea casei
de pariuri Paddy Po-
wer, celebrul cercetã-
tor în vârstã de 72 de
ani a analizat datele de
la toate Cupele Mon-
diale pentru care Anglia
s-a calificat de la victoria obþinutã
în 1966. El ºi-a expus concluziile
miercuri în cadrul unei conferinþe
de presã la Londra: „statistic, echi-
pamentul roºu al Angliei este avan-
tajat ºi noi ar trebui sã jucãm în
sistem 4-3-3 mai degrabã decât în
4-4-2”. „Psihologii din Germania
au descoperit faptul cã roºul face

Formula lui Stephen Hawking 
pentru triumful Angliei la CM

ca echipele sã fie mai sigure de ele
ºi pot fi percepute ca fiind mai
agresive ºi dominatoare” a expli-
cat Stephen Hawking, care se de-
plaseazã într-un fotoliu cu rotile din
cauza unei maladii paralizante ºi se
exprimã cu ajutorul unui aparat.
Echipa lui Roy Hodgson (foto) tre-
buie sã „spere sã aibã un arbitru

european” ºi „riscã sã
sufere de pe urma cãl-
durii din Brazilia, din
cauza altitudinii, a dis-
tanþei mari faþã de
casã” a mai avertizat
el. „O creºtere a tem-
peraturii cu 5 grade re-
duce ºansele noastre
cu 59 la sutã. Noi avem
de douã ori mai multe
ºanse sã câºtigãm
când meciurile se joa-
cã la mai puþin de 500
m deasupra nivelului
mãrii. Iar ºansele noas-
tre de a câºtiga cresc

cu o treime când lovitura de înce-
pere este datã la ora localã 3” a mai
detaliat el. Dar la întrebarea cru-
cialã cine va câºtiga Cupa Mon-
dialã, profesorul Hawking a rãs-
puns: „Ar fi o nebunie sã neglijãm
Brazilia. Peste 30 la sutã din Cupe-
le Mondiale au fost câºtigate de
þara organizatoare”.

Real Madrid a câºtigat cea de-a
zecea Ligã a Campionilor, dupã 12
de ani aºteptare, învingîndu-i cu
4-1 pe cei de la Atletico în finalã.
Spaniolii pregãtesc ºi în aceastã
varã mutãri spectaculoase. Ultima
þintã a madrilenilor este Kun Agu-

ero, una dintre vedetele celor de la
Manchester City. Real este dispu-
sã sã plãteascã 73 de milioane de
euro pentru atacantul în vîrstã de
25 de ani, informeazã Daily Star.
Argentinianul este un obiectiv mai
vechi al lui Florentino Perez, care

l-a dorit pe jucãtor din pe-
rioada în care evolua pen-
tru Atletico Madrid. Kun
a fost unul dintre cei mai
importanþi jucãtori ai ”ce-
tãþenilor” în ultimele trei
sezoane, în care echipa sa
a cîºtigat de douã ori ti-
tlul în Premier League.
Englezii susþin cã Aguero
este a doua opþiune a Re-
alului pentru a-ºi întãri
ofensiva, principala þintã
fiind Luis Suarez, atacan-
tul celor de la Liverpool,
al cãrui transfer va fi însã
foarte greu de obþinut.

Real Madrid, gata
sã ofere 73 de milioane
de euro pentru Aguero

DIGI SPORT 1

23:00 – FOTBAL – Meci amical: Spania –
Bolivia.

DIGI SPORT 2

14:10 – MOTO GP – Marele Premiu al Italiei:
sesiune de antrenamente / 18:30 – VOLEI (F) –
Preliminarii Campionatul European 2015: România
– Slovacia / 21:30 – FOTBAL – Meci amical:
Elveþia – Jamaica.

DIGI SPORT 3

16:00 – VOLEI (F) – Preliminarii Campionatul
European 2015: Bosnia – Austria.

DOLCE SPORT

22:00 – FOTBAL – Meci amical: Anglia – Peru.
SPORT.RO

22:00 – FOTBAL – Meci amical: Anglia – Peru.
EUROSPORT

12:00 – TENIS – Turneul de la Roland Garros /
15:30 – CICLISM – Turul Italiei: etapa a 19-a,
contratimp / 18:30 – TENIS – Turneul de la Roland
Garros.

Jucãtoarea de tenis Monica Niculescu,
locul 76 WTA, a fost învinsã în turul doi de
la Roland Garros, cu scorul de 2-6, 7-5, 6-
2, de sportiva Paula Ormaechea (Argentina

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Tenis, Roland Garros

Monica Niculescu, eliminatã dupã ce a avut minge de meci
- locul 75 WTA), dupã ce a avut minge de
meci în setul doi. Partida a început, mier-
curi seara, însã a fost întreruptã din cauza
ploii la scorul de 6-2, 2-0 pentru româncã.

Partida s-a reluat ieri, iar slã-
tineanca a servit pentru
meci la 5-3 în al doilea set,
a avut minge de meci la 5-
4 pe serviciul adversarei,
însã în cele din urmã a pier-
dut cu scorul de 5-7. Apoi,
în setul trei, Niculescu a
fost învinsã cu scorul de 6-
2. Per total, partida a durat
douã ore ºi 20 de minute.
În turul trei, Paula Ormae-
chea va juca în compania
rusoaicei Maria ªarapova,

favoritã numãrul 7, care a trecut de Þveta-
na Pironkova (Bulgaria), scor 7-5, 6-2. Pen-
tru calificarea în turul 2, Niculescu va primi
un premiu în valoare de 42.000 de euro.

Perechea Horia Tecãu/Jean-Julien Rojer
(România/Olanda), cap de serie numãrul 13,
s-a calificat în optimile de finalã ale probei
de dublu masculin de la Roland Garros, al
doilea turneul de Grand Slam al anului. În
turul doi, Horia Tecãu ºi Jean-Julien Rojer
au învins cuplul Nicholas Monroe/Simon
Stadler (SUA/Germania), scor 6-3, 6-0, dupã
56 de minute de joc. Tecãu ºi Rojer vor
întâlni în turul trei perechea învingãtoare din
meciul dintre Daniel Nestor/Nenad Zimon-
jici (Canada/Serbia - favoriþi numãrul 3) ºi
Roberto Bautista Agut/Igor Sijsling (Spania/
Olanda).
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CSJ ŞTIINŢA  U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universita-
tea Craiova face selecţie la toa-
te grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

Rivalitatea dintre Craiova şi Târ-
gu Mureş s-a consumat sportiv pe
teren şi mai puţin elegant în culi-
se. Scandalul s-a declanşat în pri-
ma repriză, la tribuna oficială, aco-
lo unde delegaţia mureşeană a fost
luată în colimator atât de specta-
tori, cât şi de oficialii c raioveni.
Conducerea olteană ar fi ripostat
astfel, după ce nu s-a simţit trata-
tă nici pe departe cu respectul cu-
venit la meciul de la Târgu Mureş.
Oaspeţii au acuzat incidentul prin
intermediului site-ului oficial al clu-
bului, adăugând că şicaele au în-
ceput din noaptea premergătoare
jocului. „În cursul nopţii de marţi
spre miercuri, în faţa hotelului în
care era cazată delegsţia ASA, au
explodat două petarde de mare
putere, de tipul celor folosite de
forţele militare. Mai mult, autoca-
rul echipei a fost vandalizat, per-
soane necunoscute încercând să
forţeze una dintre uşile de acces.
Problemele au continuat şi la stadio-
nul Ion Oblemenco, în startul parti-
dei, oficiali ai echipei noastre fiind
înjuraţi şi scuipaţi de către suporte-
rii gazdelor. Pentru a evita alte inci-
dente, oficialii ASA au preferat să pă-
răsească zona stadionului” se men-
ţionează pe site-ul mureşenilor. E de
discutat cât de credibile pot fi afir-
maţiile ardelenilor, atâta
timp cât în descrierea
jocului de pe site-ul ofi-
cial s-a strecurat şi o fra-
ză stupefiantă: „În mi-
nutul 73, la a doua şi
singura incursiune în
atac, Ivan îl învinge pe
Stăncioiu, cu un şut la
colţul lung”!!!

Geolgău: „Stanciu e
doar un mercenar”

De departe, Daniel
Stanciu a fost inami-
cul public numărul 1,
fiind înjurat în permanenţă de fani,
după contrele cu conducerea ol-
teană.  La f inal,  atât antrenorul
Adrian Falub, c ât şi managerul

Alin Petrache
este noul
preşedinte
al COSR

Alin Petrache este noul preşedin-
te al Comitetului Olimpic şi Sportiv
Român, el fiind ales cu 143 de vo-
turi la Adunarea Generală de ieri în
locul lui Octavian Morariu, care a
demisionat la 15 aprilie. Petrache,
care a fost susţinut de fostul preşedinte al COSR, Octavian Morariu, a
câştigat din primul tur în faţa contracandidaţilor Octavian Bellu şi Elisa-
beta Lipă. Mandatul lui Alin Petrache, 37 de ani, actualul conducător al
Federaţiei Române de Rugby, va fi până în 2016, an în care ar fi expirat
mandatul fostului preşedinte Octavian Morariu, care a decis să renunţe
la şefia COSR pentru a se dedica activităţii din cadrul Comitetului Inter-
naţional Olimpic. „Mă aşteptam să fie o luptă mult mai strânsă. Strategia
mea este una pe zece ani. Cred că alături de ceilalţi doi contracandidaţi
putem să mergem mai departe pentru olimpismul românesc. Avem nevo-
ie de ei” a declarat Petrache.

Handbal / Craiovencele,
surclasate în prezenţa lui Vestergaard

Echipa feminină de handbal SCM Craiova a fost învinsă în deplasare,
de CSM Bucureşti, cu scorul de 31-18 (18-12), în penultima etapă a
play-out-ului (pentru locurile de clasament 7-9). CSM Bucureşti a termi-
nat astfel sezonul pe locul 7, iar Craiova va disputa meciul pentru locul 8
contra echipei Cetate Deva în acest week-end în Sala Polivalentă.  „Echipa
nu s-a conectat total la miza jocului. Am avut o perioadă bună în startul
celei de-a doua reprize, dar ineficienţa şi lipsa de concentrare au dus la
această diferenţă pe tabelă. Pot remarca doar portarii” a spus antrenorul
Aurelian Roşca. La meci a asistat şi fostul tehnician al Oltchimului, dane-
zul Jacob Vestergaard, care este în negocieri avansate să preia din sezo-
nul următor formaţia susţinură de autorităţile din capitală. În ultima pe-
rioadă, CSM Bucureşti a fost pregătită de Mette Kliit, secundul lui Ves-
tergaard la Oltchim.

FRF a confirmat:
Liga I va avea 14 echipe

Ieri, la Casa Fotbalului a fost organizat Comitetul Executiv al FRF, care
a validat sistemul propus de curând de Adunarea Generală a LPF, cu 14
echipe în campionatul intern. Drept urmare, din sezonul 2014/2015 al Ligii
1 vor retrograda în eşalonul secund şase echipe. Pe 25 iulie are loc prima
etapă a campionatului. De asemenea, s-a stabilit că fiecare echipă din liga a
doua va fi obligată să aibă pe teren minimum trei juniori la meciurile oficia-
le, iar formaţiile din eşaloanele inferioare vor juca doar pe teren propriu
partidele de Cupa României, în cazul în care se vor duela cu prim-divizio-
nare. Cele două serii din Liga a doua vor avea câte 14 echipe, fără play-off
şi play-out, în timp ce Liga a treia va avea 6 serii a câte 16 formaţii.

Avocaţii doljeni s-au întrecut
pe zgura de la „Cojan”

Avocaţii doljeni s-au întrecut preţ de câteva zile pe baza sportivă „Ilie
Cojan” în cea de-a treia ediţie a Cupei Baroului Dolj la tenis de câmp. 16
participanţi au fost pe tabloul principal, iar finala cu disputat-o principalii
favoriţi ai turneului, Lucian Marinescu şi Dan Duţescu, primul impunân-
du-se cu 2-6, 6-2, 6-2. În finala mică, Bogdan Dumitrescu a trecut de
Marian Lincă, scor 6-3, 6-2.

Derby cu scântei în culise

La finalul celui mai bun meci al său de când
a venit la Craiova, Dacian Varga s-a declarat
încântat de atmosfera de pe stadion şi spune că
prestaţiile sale mai modeste din alte meciuri au
fos t cauzate şi de pregătirea f izic ă precară după
cele 9 luni de pauză care au precedat venirea sa
în Bănie.  „Am dat un gol important, dar nu es te
golul promovării. Mă bucur că am câştigat cele
trei punc te. A c ontat mult dorinţa mare de re-
vanşă.  Atmosfera a fost extraordinară, de ac e-
ea am şi venit la Craiova.  Când c âştigi,  toată
lumea este fericită, fanii sunt alături de noi şi
mă buc ur că ne-au încurajat din primul până în
ultimul minut. Nu ştiu dacă este cel mai bun
meci al meu. Când intru pe teren încerc să îmi
fac treaba cât pot de bine, să ajut ec hipa. Mi-a
fost mai greu pentru că nu am evoluat nouă
luni, m-am pus la punct cu pregătirea fizică, însă
nici acum nu sunt apt sută la sută, dar cu ajutorul
colegilor va fi bine şi vom ajunge în Liga I” a spus
decarul Ştiinţei.  Varga îi prevede un viitor frumos
lui Andrei Ivan, puştiul care a marcat pentru 2-0 la
primul său joc ca titular în tr icoul Universităţii: „Îl

Varga: „Pentru această atmosferă am venit la Craiova”

felicit pe Andrei. N-am văzut săritura pe care a fă-
cut-o după gol, trebuie să f ie atent să nu mai sară,
că se acc identează ş i avem belele după ac eea. Es te
un juc ător  de perspec tivă, va avea un viitor fru-
mos. Mister a avut încredere în el şi nu l-a deza-
măgit.  Bravo lui şi sper  să o ţină tot aşa”.

Războiul psihologic din jurul partidei CSU – ASA a fost
unul mai încins decât duelul de pe teren

Mureşului au criticat arbitrajul,
Stanc iu  reproşându-i la vestiare
anumite decizii lui Ovidiu Haţegan.
Geolgău a încercat să-l tempere-
ze ş i a reacţionat şi în faţa presei:
„ASA are o echipă bună, dar  pă-
cat c ă are condu-
cători merc enari.
Stanciu s-a dus să-
i certe pe arbitr i că
nu le-a dat vreo
două penalty-uri,
vrea să se justifice
în faţa celor care-l
plătesc ,  deş i au
avut cel mai bun
arbitraj de c ând
sunt  în divizie.
As ta e diferenţa
dintre noi şi ei, că
noi suntem mulţi
care lucrăm cu su-
fletul la acest club,
iar la ei nu au la
ASA nic io fos tă
glorie, doar mercenari”. De ase-
menea, scandalul a fost aproape
să degenereze şi pe marginea te-
renului, între cele două bănci teh-
nice. Balint a rec unsoc ut după
meci: „M-am îndreptat spre Stan-
ciu ac olo în teren,  fiindc ă m-a
enervat. Asta e, o prietenie de 15
ani s-a str icat în câteva luni”. Şi

Dacian Varga a subliniat faptul că
declaraţiile lui Daniel Stanciu i-au
deranjat pe el şi pe colegii săi.

Stanciu: „La Craiova vorbesc 20
de inşi şi nimeni nu face nimic”

În replică, Daniel Stanciu a de-
clarat: „Nu eu am început acest
scandal. Balint şi Tilihoi m-au bălă-

cărit, deşi eu nu am spus nimic de-
spre ei. Nu am vorbit nimic urât de
Craiova, doar că echipa nu a jucat
nimic şi aici nu mă poate contrazi-
ce nimeni. Faţă de câţi bani s-au
cheltuit, echipa nu are nicio idee de
joc şi se chinuie să promoveze. În
ciuda unui buget mult mai redus,
sunt convins că noi vom termina

primii, deşi nu asta era miza, ci
promovarea. Geolgău m-a numit
mercenar, păi Felix Grigore, pe
care-l respect foarte mult, este
cumva vreun oltean pur sânge
şi nu ştiu eu? Eu chiar am origini
în zona Olteniei, dar contează cât
eşti de profesionist, nu de unde
provii. Mie chiar îmi pare rău de
Craiova, acolo unde vorbesc 20
de oameni şi nu face nimeni ni-
mic. Păi ei nici nu ştiau de unde
l-au luat pe Patriche, în iarnă,
credeau că l-au adus de la Spor-
tul, iar eu îl lăsasem liber de con-
tract. Păcat, fiindcă l-am cunos-
cut pe patronul echipei şi mi-a

făcut o impresie deosebită şi acolo
s-au cheltuit foarte mulţi bani. Asta
e, eu le urez să ne întâlnim din nou
în Liga I!”


