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CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

 GRÂU DE PANIFICAŢIE LA PREŢUL DE 750 RON / TO
FLOAREA-SOARELUI LA PREŢUL DE 1.750 RON / TO

Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:
-Siloz Banu Mărăcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moţăţei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Băileşti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portaresti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreţ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeşti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaşi: 0251.447.562
-Baza Dăbuleni: 0251.334.398
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dl. Mircea Presecan – 0728.286.060
Dna. Rodica Avram – 0743.026.526
DJ, MH - Dl. Tudoran Adrian – 0743.036.229
OT. - Dl. Rotaru Adrian – 0728.286.065

Prin proiectul naţional AgroCariera,
Studenţii de la
Facultatea de
Agricultură, în
practică la ferme

Universitatea din Craiova organizează, în luna iulie,
concurs de admitere la cele 11 facultăţi din structura
sa. În cadrul celor 55 de programe de studii, pentru anul
universitar 2012-2013, sunt scoase la concurs 2.841 de
locuri finanţate de la buget pentru forma de învăţământ
cu frecvenţă, 2.894 de locuri cu taxă la forma de învăţă-
mânt cu frecvenţă, 705 locuri cu taxă la învăţământ la
distanţă şi 200 de locuri cu taxă la frecvenţă redusă.

Pentru informaţii despre condiţiile şi perioada de
admitere, numărul de locuri pentru programul de stu-
dii vizat, sunteţi invitaţi să accesaţi www.ucv.ro, secţi-
unea „Admitere” sau paginile web ale facultăţilor pre-
ferate de dumneavoastră.

S-a împărţit
caşcavalul în CLM
Craiova. Pe tăcute

şi nemestecate

Horia Patapievici
poate demisiona
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Social democraţii doljeni s-au întâlnit, ieri, la Filar-
monica “Oltenia” pentru a face un bilanţ al alegerilor
locale din 10 iunie a.c. La eveniment au participat pri-
marii PSD, viceprimarii şi preşedinţii de organizaţii lo-
cale, lipsind însă parlamentarii PSD Dolj, care se aflau în
Parlamentul României, unde se citea propunerea de sus-
pendare din funcţie a preşedintelui Traian Băsescu. Întâl-
nirea de ieri a fost utilă şi din acest punct de vedere, pen-
tru că Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, i-a anunţat pe pesedişti că nu au timp să se odihneas-
că după munca depusă la alegerile locale, pentru că cel
mai probabil se va intra în campanie pentru
referendumul de suspendare a preşedintelui
Traian Băsescu. La evenimentul de ieri a ajuns
şi ministrul Justiţiei, Titus Corlăţean, care
a luat parte în Craiova la o întâlnire cu pre-
şedinţii de Curţilor de Apel din ţară.
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Campania
arheologică
2012: Istoria
se reconstituie
la Răcarii de Jos,
Cioroiu Nou
şi Desa
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$1 EURO ...........................4,4796 ............. 44796
1 lirã sterlinã..........................5,5796.......................55796

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaievineri, 6 iulie - max: 35°C - min: 19°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,5827........35827
1 g AUR (preþ în lei).......186,2190......1862190

Cursul pieþei valutare din 6 iulie 2012-anunþat de BNR
VALUTA
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România, ameninþatã
cu suspendarea din
Consiliul European

Eurodeputatul Markus Ferber,
preºedinte al delegaþiei Germaniei
(CSU-CDU) din Parlamentul
European, a declarat, în exclusivita-
te pentru „Adevãrul” Europa, cã va
iniþia demersurile pentru o sancþiune
fãrã precedent împotriva României,
din cauza pericolelor care ameninþã
statul de drept. „Sunt extrem de
îngrijorat în legãturã cu situaþia din
România. Ceea ce se întâmplã este
împotriva spiritului ºi principiilor
Uniunii Europene. Voi contacta
Comisia Europeanã ºi instituþiile
europene pentru a face toþi paºii
necesari în vederea suspendãrii
voturilor României din Consiliul
European, pentru lipsa asigurãrii
standardelor minime funcþionãrii
statului de drept”, a declarat Ferber,
citat de „Adevãrul”.
CCR nu se mai poate
pronunþa asupra schimbãrii
lui Blaga ºi Anastase

Noul preºedinte al Camerei
Deputaþilor, Valeriu Zgonea, a
declarat ieri cã OUG prin care se
suspendã dreptul Curþii Constituþio-
nale a României (CCR) de a se
pronunþa asupra hotãrârilor luate
de Parlament a intrat în vigoare de
miercuri, astfel încât CCR nu se mai
poate pronunþa asupra acestora.
Întrebat dacã CCR se mai poate
pronunþa asupra sesizãrilor privind
hotãrârile Parlamentului de
revocare a Robertei Anastase ºi a lui
Vasile Blaga din funcþiile de
preºedinþi ai Camerelor, Zgonea a
precizat: „Juridic, începând de ieri,
CCR nu se mai poate pronunþa pe
hotãrârile politice luate de Parla-
ment. CCR revine în haina sa dupã
ce, în 2010, i-au fost date competenþe
care atacau capacitatea Parlamen-
tului de a-ºi exercita suveranitatea”.
Preºedintele PDL, Vasile Blaga, a
anunþat, tot ieri, cã PDL va ataca la
Curtea de Apel OUG de modificare a
Legii de funcþionare a CCR.

Ministrul Afacerilor Externe a
fost anunþat de cãtre Administraþia
Prezidenþialã cã va fi suspendat
dacã nu trimite toate documentele
aferente numirii unor ambasadori,
în special a celui propus pentru
Roma, a declarat premierul Victor
Ponta ieri. În timp ce se afla la o
întâlnire cu oamenii de afaceri la
Camera de Comerþ, ºeful Guver-
nului a precizat cã „am avut o dis-
cuþie telefonicã urgentã cu minis-
trul Marga, care m-a informat cã
pe problema unor ambasadori care
au fost audiaþi ºi au primit vot ne-
gativ în comisiile de politicã exter-
nã, de la Cotroceni i s-a transmis
cã dacã nu trimite toate documen-
tele - este vorba în special de am-
basadorul de la Roma, dacã am în-
þeles bine din scurta discuþie - va fi
suspendat pentru cã nu îºi îndepli-
neºte îndatoririle. Eu am considerat
cã nu avem nevoie de o nouã crizã

Min i s t ru l  Marga ,  l a  un  pas
d e  r e v o c a r e a  d i n  f u n c þ i e

Colegiul Director Naþional al PDL se va reuni luni, pentru a lua mãsurile
care se impun în privinþa suspendãrii sefului statului, a declarat preºedinte-
le partidului, Vasile Blaga (foto): „Am convocat pentru luni, la ora 11:00,
printr-o dispoziþie de preºedinte al partidului, Colegiul Director Naþional
Extraordinar, tocmai pentru a lua toate mãsurile care se impun în situaþia
datã”. Totodata, liderul PDL a precizat cã formaþiunea „este alãturi de pre-
ºedintele Traian Bãsescu clar ºi fãrã
comentarii” ºi a fãcut un apel „so-
lemn” cãtre UDMR, UNPR ºi gru-
pului minoritãþilor „sã se trezeascã”
ºi sã nu participe la acte de bandi-
tism politic. „(...) Am guvernat îm-
preunã, am lucrat împreunã cu Tra-
ian Bãsescu ºi ºtiþi foarte bine cã nici
Constituþia, nici democraþia nu s-au
aflat vreodatã în pericol în aceastã
perioadã. Nu puneþi umãrul la rãs-
turnarea democraþiei în România.
Demonstraþi cã aveþi conºtiinþã pen-
tru ca, apoi, sã vã puteþi uita în ochii
celor care v-au ales”, a spus Blaga,
într-o conferinþã de presã.

PDL a convocat, pentru luni,
Colegiul Director, ca sã discute

de suspendarea lui Bãsescu

Ulterior, judecãtorii CCR au anunþat cã se vor
întruni astãzi la ora 9 pentru analiza cererii. În
debutul ºedinþei de ieri, deputatul PDL Ioan Ol-
tean a propus constituirea unei comisii de anche-
tã, invocând faptul cã în solicitarea de suspenda-
re depusã de USL este „o înºiruire de declaraþii,
opinii, atitudini” care nu sunt abateri foarte grave
de la Constituþie ºi sunt insuficiente pentru de-
clanºarea unei proceduri de suspendare a ºefului
statului, dar, cu 216 voturi împotrivã ºi 19 abþi-
neri, solicitarea a fost respinsã. Ieri searã, potrivit
unor surse politice, Guvernul avea planificat sã se
reuneascã într-o ºedinþã specialã, cu intenþia de a
modifica, prin ordonanþã de urgenþã, legislaþia pri-
vind referendumul pentru demiterea preºedinte-
lui. Potrivit acestor surse, legislaþia ar putea fi
modificatã în sensul cã preºedintele poate fi de-
mis cu 50% plus unu din numãrul alegãtorilor care
vin la vot ºi nu cu 50% plus unu din numãrul total
al alegãtorilor înscriºi pe liste, cum este acum.

Existã trei motive de fond
ºi unul conjunctural pentru suspendare

În faþa Camerelor reunite, Traian Bãsescu a
început prin a spune cã „nu contest dreptul Par-
lamentului de a iniþia ºi finaliza suspendarea pre-
ºedintelui. E un drept constituþional, cred în acest
mod de a-l valida sau invalida pe preºedintele
României, într-un moment în care majoritatea
parlamentarã considerã cã trebuie s-o facã. Ceea
ce nu cred însã: nu cred cã procedura prin care
acest drept constituþional e exercitat poate avea
fisuri sau abuzuri”. Revenind la cererea propriu-
zisã de suspendare, care are 16 file, ºeful statu-
lui a spus cã apreciazã „cã are patru mari obiec-
tive, dintre care 3 de fond ºi unul conjunctural:
primul e punerea sub controlul PSD ºi PNL a
instituþiilor statului, în mod deosebit a justiþiei. Al
doilea obiectiv - subordonarea tuturor instituþii-

lor statului cãtre partid, prin incãlcarea gravã a
Constituþiei ºi legilor. Al treilea obiectiv - legat de
nepunerea în aplicare a refendumului din noiem-
brie 2009, prin care poporul, în numele cãruia
PNL ºi PSD afirmã cã au declanºat suspenda-
rea, a votat cu 85% pentru Parlament unicame-
ral ºi 300 de parlamentari. Acestea sunt motivele
de fond pentru care doriþi suspendarea preºe-
dintelui. Aveþi ºi unul conjunctural: premierul fur-
nizat e deja recunoscut în toatã Europa ºi dinco-
lo de ocean ca prim-ministru Copy, Copy -Pas-
te. Mai aveþi o problemã de ultimã orã privind
CV-ul premierului: toþi îl ºtiam masterand în Uni-
versitatea din Catania, ieri a apãrut în presã cã n-
a urmat niciodatã un curs”.

Ar vrea sã-i aibã de partea sa pe pensionarii
cãrora nu le-a fost afectatã pensia

Bãsescu a þinut sã remarce, totodatã, cã în ce-
rerea de suspendare „îmi reproºaþi declaraþii fã-
cute, nu am vãzut fapte incriminate, am fãcut
declaraþii. ªi eu sunt la fel de liber ca orice parla-

mentar sã fac declaraþii”. Apoi, le-a spus senato-
rilor ºi deputaþilor cine ar vrea sã voteze împotri-
va suspendãrii: „pensionarii care n-au pierdut ni-
mic sau cãrora le-a crescut pensia în timpul man-
datelor mele, sau mai ales acelora care aveau pen-
sie de 7 lei ºi au dobândit 350 lei”. Apoi, a venit cu
o propunere: „N-aþi vrea, cu ocazia referendu-
mului de validare sau invalidare a preºedintelui, sã
organizaþi ºi referendumul pentru parlament uni-
cameral ºi validarea noii Constituþii, în care sã in-
troduceti (n.r. - Parlament) unicameral ºi 300 par-
lamentari? (...) Vã voi respecta de douã ori dacã,
odatã cu referendumul de invalidare sau validare
a preºedintelui, veþi supune votului poporului ºi
modificãrile la Constituþie”.

Populaþia cu drept de vot
ar putea scãdea cu trei milioane

Premierul Victor Ponta vrea ca la referendu-
mul de demitere a preºedintelui sã fie utilizate re-
zultatele recensãmîntului din 2011, în urma cãru-
ia a reieºit cã populaþia României este cu aproape
trei milioane de locuitori mai micã. Acesta a de-
clarat ieri cã a solicitat, deja, Institutului Naþional
de Statisticã, date despre intrarea în vigoare a re-
zultatelor recensãmîntului. „ªtiþi foarte bine, deo-
camdatã, pe listele electorale, noi figurãm ca în
2001 sau 2002, cu trei milioane de oameni în plus,
oameni care nu mai sunt cu adevãrat electori. O
sã încerc sã rezolv aceastã problemã pentru ca
referendumul, dacã se va organiza, (...) sã se or-
ganizeze cât mai repede, sã se organizeze absolut
corect, pentru ca votul românilor sã punã punct
acestei crize politice într-un fel sau altul”, a spus
Ponta. Listele electorale se realizeazã pe baza re-
zultatelor oficiale ale ultimului recensãmînt vala-
bil. Dacã numãrul de votanþi de pe liste scade,
atunci ºi numãrul de voturi necesare la referen-
dum pentru demiterea preºedintelui scade.

Senatul ºi Camera Deputaþilor s-au reunit ieri, la ora
10:00, în ºedinþã comunã extraordinarã, pentru citirea ce-
rerii USL de suspendare a preºedintelui Traian Basescu,
care era prezent în salã. ªi va veni ºi astãzi, când sunt
programate dezbaterea ºi votul asupra acestei cereri, dupã
cum a anunþat. Potrivit Constituþiei, ºeful statului va avea

dreptul, astãzi, sã ia cuvântul de câte ori considerã nece-
sar. La finalizarea ºedinþei de ieri, care a durat aproxima-
tiv douã ore, cererea de suspendare a fost trimisã cãtre
Curtea Constituþionalã a României (CCR) pentru consul-
tare, iar Curtea a primit termen pânã azi, la ora 12, sã-ºi
dea avizul, care, oricum, este consultativ.

Bãsescu vrea douã referendumuri simultan: pentruBãsescu vrea douã referendumuri simultan: pentruBãsescu vrea douã referendumuri simultan: pentruBãsescu vrea douã referendumuri simultan: pentruBãsescu vrea douã referendumuri simultan: pentru
suspendarea lui ºi pentru modificarea Constituþieisuspendarea lui ºi pentru modificarea Constituþieisuspendarea lui ºi pentru modificarea Constituþieisuspendarea lui ºi pentru modificarea Constituþieisuspendarea lui ºi pentru modificarea Constituþiei

ºi avem nevoie de ministrul de Ex-
terne, astfel cã i-am cerut sã proce-
deze la trimiterea documentelor cã-
tre preºedinte, dar în momentul în
care Parlamentul a dat aviz negativ
ºi preºedintele vrea sã numeascã
mâine ambasadori, se dorea o nouã
crizã”. Ministrul de Externe, Andrei
Marga, a declarat cã, în cele din
urmã, a trimis preºedintelui, la cere-
rea expresã a acestuia, hârtiile cu pro-
punerile de ambasadori pentru Italia
ºi Qatar, respinºi de comisiile parla-
mentare, adãugând, totuºi, cã „nu e
bine” sã fie numiþi aceºtia. ªeful di-
plomaþiei a arãtat, într-o declaraþie
pentru Mediafax, cã el i-a solicitat
lui Traian Bãsescu sã accepte alte
nominalizãri de ambasadori în locul
Danei Manuela Constantinescu ºi,
respectiv, Valeriu Nistor, însã ºeful
statului a dorit „neapãrat” ca MAE
sã urmeze procedura în vederea tri-
miterii la post a celor doi.
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Cu o zi înainte de ºedinþa de CLM Craiova, în timp ce vizita
pasajul suprateran, primarul Lia Olguþa Vasilescu dãdea asi-
gurãri cã plenul o sã se desfãºoare foarte repede, pentru cã
numirile în consiliile de administraþie erau ca ºi fãcute. Previ-
ziunile edilului s-au adeverit, ieri, în totalitate. Consilierii mu-
nicipali au fost distribuiþi pe la regii, instituþii de culturã ºi alte
comisii cu o vitezã uimitoare, aleºii locali din opoziþie fiind
simpli martori la... cãratul apei.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU
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Administratorii SC Pieþe ºi
Târguri SRL ºi SC Salubritate
SRL sunt vizaþi pentru a fi
schimbaþi. În plenul de ieri au
fost numiþi reprezentanþii CLM
în comisia de evaluare a acesto-
ra. Viceprimarul Florentin Tudor
ºi consilierii USL Alin Mitricã, ºi
Rãzvan Socoteanu vor analiza
activitatea de la Pieþe, iar la
Salubritate – Rãzvan Socoteanu,
Nicuºor Cotescu ºi Dorel Voicu.

Viceprimarul Florentin
Tudor a fost desemnat sã
facã parte într-una dintre
cele mai sensibile comisii
ale CLM Craiova, Comisia
de delimitare a teritoriului
administrativ al municipiu-
lui Craiova. ”Misiunea
colegului nostru va fi
foarte grea, pentru cã
aceste probleme adminis-
trative nu au fost tranºate
de 23 de ani încoace. Va
trebui sã fim alãturi de el
pentru ca sã se vadã
efectele de funcþionare a
acestei comisii”, a venit
sfatul de la fostul vicepri-
mar Mãrinicã Dincã.

Vicepr imarul
Cristina Calangiu
s-a autopropus, în
ºedinþa de ieri,
pentru a face parte
din comisia de vân-
zare a spaþiilor cu
destinaþie de cabi-
nete medicale. Din
aceastã comisie
mai face parte ºi
consilierul USL,
Nicuºor Cotescu.

Fãrã sã fie nevoie de nici o inter-
venþie din partea primarului, consilierii
au fost nominalizaþi unul dupã altul în
consiliile de administraþie ale regiilor
ºi instituþiilor aflate în subordinea
CLM Craiova. Ca sã se câºtige timp,
aleºii au gãsit de cuviinþã sã facã
nominalizãrile pentru fiecare punct în
parte, pe partide, iar în partea a doua
sã le voteze la pachet, profitând ºi de
faptul cã trebuiau sã se exprime prin
vot secret în toate cazurile. În mai
puþin de o orã ºi jumã-
tate, toate cele 23 de
puncte de pe ordinea
de zi a ºedinþei extraor-
dinare erau deja
parcurse, aleºii petre-
când cea mai parte a
timpului cu procedura
de vot. La final au
pãrãsit sala obosiþi
dupã tãiatul ºi bifatul
atâtor nume care se
vor afla, pentru patru
ani de-acum înainte, în
structurile de conduce-
re ale regiilor.

O nouã garniturã
scoasã la rodaj

Respectând algorit-

mul politic, reprezentanþii USL ºi-au
trimis cei mai mulþi oameni în consilii-
le de administraþie. La Regia de
Termoficare, Regia Autonomã de
Administrare a Domeniului Public ºi
a Fondului Locativ ºi Regia Autono-
mã de Transport Craiova au fost
numiþi trei din cei ºase reprezentanþi
pe care trebuie sã îi
aibã CLM Craiova.
Toþi cei care au fost
nominalizaþi sunt
membri de partid,
care nu se regãsesc
în rândul consilieri-
lor ºi care nu au
mai ocupat astfel de
funcþii pânã acum.
O excepþie a fost
nominalizarea lui
Marinel Florescu în
CA-ul Regiei de
Transport, acesta
fiind, în acest
moment, ºi directo-
rul instituþiei. În

celelalte consiliile ale instituþiilor de
culturã, sport ºi sãnãtate, tot USL-ul
a avut ultimul cuvânt, reuºind, fãrã
probleme, sã-ºi impunã cei mai mulþi
oameni ºi aici.

Fosta ºefã de cabinet
a Olguþei Vasilescu, la CAO

Cea mai grea loviturã a fost datã,
totuºi, la Compania de Apã „Olte-
nia”. Fostul reprezentant al CLM,
Adriana Motocu, a fost înlocuitã cu
Eliza Peþa, cea care a îndeplinit
funcþia de ºef de cabinet al primaru-
lui Lia Olguþa Vasilescu, în perioada
în care aceasta era senator de Dolj.

Cu câteva minute înainte de
începerea lucrãrilor în plen,
propunerea privind numirea
acesteia a fost completatã cu
încã un articol. Potrivit
actului, Eliza Peþa este
mandatã, chiar din momentul
numirii, sã propunã schimba-
rea tuturor membrilor Consi-
liului de Administraþie al
CAO. În proiect au fost
înscriºi paºii pe care aceasta
va trebui sã-i parcurgã pentru
a se atinge acest scop: sã se
convoace Adunarea Generalã
a Acþionarilor, iar pe ordinea
de zi a ºedinþei sã se regã-
seascã în mod obligatoriu
încetarea mandatelor membri-
lor CA.

Opoziþie cu glas timid
Cei doi consilieri PDL prezenþi la

ºedinþã, Mãrinicã Dincã ºi Dan
Cherciu, au încercat sã facã opozi-
þie, dar pe un ton firav ºi fãrã a
putea sã schimbe ceva în desfãºura-
rea lucrurilor. Fostul viceprimar a
încercat sã-l numeascã pe colegul
sãu de partid, Nicolae Marinescu,
consilier în mandatul trecut, în CA-
ul Casei de Culturã ”Traian Deme-
trescu”. „Am înþeles cã trebuie sã
punem un om de specialitate. Dom-
nul Marinescu a mai fost reprezen-
tantul nostru la Casa de Culturã ºi
consider cã e un gest de eleganþã sã
îi propunem tot pe el. Dacã nu îl
validaþi, noi nu vom mai face alte
propuneri”, ºi-a prezentat punctul de
vedere consilierul PDL. Propunerea
sa a fost respinsã pe motiv cã nu
îndeplineºte condiþiile de legalitate,
proiectul referindu-se la consilierii
actuali. Profitând de situaþie, PP-
DD-ul ºi-a nominalizat propriul
consilier, în persoana lui Ionel Panã.

Rãmâne cum am stabilit!
La vot, lucrurile au fost ºi mai

clare, toate proiectele fiind adoptate
cu majoritate de voturi. Au existat
doar douã abþineri, ºi acestea doar
în cazul câtorva proiecte aflate pe
ordinea de zi. A existat, totuºi, ºi o
excepþie, proiectul privind desemna-
rea reprezentanþilor CLM Craiova în
consiliile de administraþie ale unitãþi-
lor de învãþãmânt preuniversitar
fiind retras de pe ordinea de zi de
primar pe motiv cã nu s-au comple-
tat toate locurile. Acest fapt a atras
replica alesului Dan Cherciu, care a
þinut sã le batã obrazul colegilor din
actualul mandat: ”Vreau sã vã fac o
observaþie. În mandatul trecut, deºi
noi am avut majoritatea, am negociat
locurile în consiliile de administraþie
pentru ca fiecare partid sã fie
reprezentat. Ceea ce se întâmplã
acum e un fel de a ne face cã
suntem democraþi. Adicã ni se dã
dreptul sã ne numim ºi noi oameni
pe liste, dar numai un nebun îºi
poate închipui cã dacã l-am trecut
va fi ºi votat”.
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Continuând cercetãrile într-o cauzã ce a
vizat destructurarea unui grup infracþional
organizat specializat în activitãþi de înºelãciu-
ne ºi spãlare de bani, în urma cãreia ºapte
persoane au fost arestate preventiv în luna
martie a.c., poliþiºtii BCCO Craio-
va în colaborare cu ofiþerii Direc-
þiei de Investigaþii Criminale din
cadrul IGPR ºi SRI Constanþa, sub
coordonarea procurorului de caz
din cadrul DIICOT – Serviciul Te-
ritorial Craiova, au descins, mier-
curi, 4 iulie a.c., la ºapte locaþii din
Constanþa, în acelaºi timp fiind
puse în executare ºi 12 mandate
de aducere emise pe numele unor
persoane despre care s-a stabilit cã
fãceau parte din acelaºi grup in-
fracþional. Cei 12 au fost audiaþi
de procurorul craiovean, la finalul
audierilor fiind emise ordonanþe de
reþinere pentru ºase dintre ei, care
au fost „îmbarcaþi” ºi aduºi direct
în arestul IPJ Dolj, alãturându-se

Un TIR încãrcat cu sulfat
de sodiu a fost implicat într-
un accident, ieri-dimineaþã, pe
Centura de Nord a Craiovei.
Potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj, în jurul
orei 10.30, pompierii au fost
solicitaþi pe DN 65 F, unde un
TIR încãrcat cu sulfat de so-
diu, în stare cristalinã, depozi-
tat în saci, ieºise de pe carosa-
bil ºi se izbise de un gard din
beton. „Remorca autotrenului
era încãrcatã cu aproximativ 24
de tone de sulfat de sodiu ºi,
pentru a preîntâmpina izbucnirea unui incen-
diu, la faþa locului s-au deplasat douã auto-

Cinci dintre cei ºapte craioveni ridicaþi
miercuri de poliþiºti întrucât erau suspec-
taþi de implicare în mai multe scandaluri
ºi fapte cu violenþã au primit, miercuri
noaptea, mandate de arestare preventivã
pentru 29 de zile emise de magistraþii Ju-
decãtoriei Craiova. În baza probatoriului
administrat de poliþiºtii
Secþiei 4 Craiova, în sar-
cina acestora s-au reþinut
infracþiunile de ultraj con-
tra bunelor moravuri ºi
tulburarea ordinii ºi liniº-
tii publice, ameninþare ºi
port fãrã drept de armã
albã. Potrivit reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, cei care
au ajuns în arest sunt
Florin Stamin, (25 de
ani), Cristian Dumitru zis
Dinamo, (22 de ani), So-
rin Pãun (31 de ani), Dan
Prioteasa (20 de ani) ºi
Marius Trîncã (28 de
ani). Reamintim cã, mier-
curi dimineaþa, poliþiºtii
Secþiei 4 Craiova, împre-
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Ofiþerii Brigãzii de Combatere a Cri-
minalitãþii Organizate (BCCO) Craiova,
împreunã cu un procuror din cadrul DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova au
organizat, miercuri, o acþiune în jude-
þul Constanþa în urma cãreia ºase per-
soane au fost reþinute ºi aduse la Cra-
iova, în arest. Activitãþile s-au desfã-
ºurat dupã ce, continuând cercetãrile
în dosarul vizând furturile din contai-
nerele cu marfã ce plecau din Slatina,
de la Pirelli ºi ajungeau goale în Portul

Constanþa, situaþia fiind similarã ºi în
cazul altor societãþi care contractase-
rã serviciile de transport ale suspecþi-
lor, oamenii legii au stabilit cã ºi cei
ºase constãnþeni participau la comite-
rea faptelor pentru care alþi ºapte
membri ai grupului infracþional sunt în
arestul IPJ Dolj încã din luna martie.
Pe parcursul cercetãrilor s-a stabilit
cã prejudiciul creat de gruparea in-
fracþionalã în perioada 2009-2011 este
de aproximativ 2,5 milioane de euro.

speciale cu apã ºi spumã, dar ºi echipaje de
descarcerare ºi de prim-ajutor medical de

urgenþã. Din fericire, nu s-a produs nici
un incident”, ne-a declarat mr. Florin Co-
coºilã, ofiþer de presã al ISU Dolj. La
locul accidentului au ajuns ºi poliþiºtii Ser-
viciului Rutier Dolj, care au stabilit cã
ºoferul autotrenului, Tãnase Bogdan Fun-
giur, de 29 de ani, din Caraº-Severin, din
cauza neadaptãrii vitezei într-o curbã
uºoarã la stânga, a pierdut controlul di-
recþiei ºi a pãrãsit carosabilul, oprindu-
se în gardul din beton. Accidentul s-a sol-
dat doar cu pagube materiale, însã ºofe-
rul a fost amendat de poliþiºti cu 560 de
lei pentru neadaptarea vitezei, dupã cum
au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

unã cu colegi de la Serviciul de Investiga-
þii Criminale ºi Poliþia Municipiului Craio-
va, au descins la 10 locuinþe aparþinând
unor craioveni suspectaþi, printre altele, ºi
de faptul cã au bãtut o persoanã în plinã
stradã, victima având nevoie de 55 de zile
de îngrijiri medicale.

colegilor lor. Este vorba despre Dan Viºan
(30 de ani), Robert Covaci (37 de ani), Da-
niel Cocîrlea (32 de ani), Rãduþu Dima (33
de ani), Alexandru Dumbravã (23 de ani) ºi
Cristian ªapera (27 de ani), toþi din Constanþa.

Bunuri în valoare de 70.000 de euro
confiscate miercuri, la percheziþii

Potrivit anchetatorilor, membrii grupu-
lui infracþional, coordonat de Marin Ghen-

cea ºi Viorel Sidãu, care au
acþionat pe raza mai multor
judeþe ale þãrii prin interme-
diul unor societãþi comercia-
le ce aveau ca obiect de ac-
tivitate transportul rutier de
mãrfuri, au indus în eroare
mai multe societãþi prin sub-
stituirea mãrfii ºi însuºirea
acesteia, ulterior valorifi-
când-o prin intermediul al-
tor societãþi, falsificând do-
cumentele de provenienþã ºi
transport. Reamintim cã una
din firmele prejudiciate a
fost ºi Pirelli, oamenii legii
stabilind cã, în perioada
aprilie – iulie 2010, suspec-
þii, în calitate de reprezen-
tanþi sau angajaþi ai SC Pa-

tronul ºi Argatul SRL ºi SC Daiodra SRL,
ambele din Constanþa, specializate în trans-
porturi rutiere, ºi-au însuºit ºi valorificat
10.000 de anvelope în valoare de aproxi-
mativ 500.000 de euro, cu ocazia trans-
portãrii acestora de la producãtor cãtre

Portul Constanþa. Mai exact, pe drumul de
la Slatina pânã în Portul Constanþa aceºtia
au oprit vehiculele, au desigilat containere-
le, au descãrcat anvelopele, apoi au aplicat
din nou sigilii, la destinaþia finalã ajungând
doar cartoane în loc de anvelope. Pentru
a-i induce în eroare pe beneficiari, învinui-
þii au folosit în mai multe cazuri identitãþi
false, dar ºi numere de înmatriculare ºi do-
cumente de transport falsificate. Folosind
acelaºi mod de operare, membrii reþelei au
“uºurat” ºi alte transporturi pe care le
aveau, alegându-se cu zeci de combine fri-
gorifice, televizoare cu plasmã, obiecte de
mobilier sau þigãri, prejudiciul cauzat prin
activitatea infracþionalã ajungând la apro-
ximativ 2,5 milioane de euro, dupã cum
s-a stabilit prin extinderea cercetãrilor.

În urma percheziþiilor de miercuri, poli-
þiºtii BCCO Craiova au ridicat în vederea
confiscãrii bunuri despre care existã date cã
fac parte din transporturile prãdate, în va-
loare de circa 70.000 de euro, dupã cum a
precizat comisar-ºef Silviu Vãcaru, coman-
dantul BCCO Craiova. Cei ºase constãnþeni
reþinuþi miercuri au fost prezentaþi, ieri dupã-
amiazã, Tribunalului Dolj, cu propunere de
arestare preventivã, în sarcina lor fiind reþi-
nute infracþiunile de aderare la un grup in-
fracþional organizat, furt calificat, înºelãciu-
ne, spãlare de bani ºi contrabandã.
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 “Am câştigat detaşat alegerile”
Lucrările întâlnirii au fost con-

duse de preşedintele PSD Dolj, Ion
Prioteasa, care s-a arătat mulţumit
de rezultatul obţinut la alegerile lo-
cale din 10 iunie şi i-a felicitat pe
toţi primarii şi activiştii de partid
pentru munca depusă pe parcursul
campaniei electorale. PSD a obţi-
nut la alegerile locale din 10 iunie
55 de primari, iar în urma consti-

Pagină realizată de ALINA DRĂGHICI şi MARIN TURCITU

Social democraţii doljeni s-au întâlnit, ieri, la Filarmo-
nica “Oltenia” pentru a face un bilanţ al alegerilor locale
din 10 iunie a.c. La eveniment au participat primarii PSD,
viceprimarii şi preşedinţii de organizaţii locale, lipsind însă
parlamentarii PSD Dolj, care se aflau în Parlamentul Ro-
mâniei, unde se citea propunerea de suspendare din funcţie
a preşedintelui Traian Băsescu. Întâlnirea de ieri a fost uti-
lă şi din acest punct de vedere, pentru că Ion Prioteasa, pre-
şedintele Consiliului Judeţean Dolj, i-a anunţat pe pesedişti
că nu au timp să se odihnească după munca depusă la alege-
rile locale, pentru că cel mai probabil se va intra în campa-
nie pentru referendumul de suspendare a preşedintelui Tra-
ian Băsescu. La evenimentul de ieri a ajuns şi ministrul
Justiţiei, Titus Corlăţean, care a luat parte în Craiova la o
întâlnire cu preşedinţii de Curţilor de Apel din ţară.

Preşedintele Consiliului Jude-
ţean Dolj, Ion Prioteasa, a spus că
doljenii au ieşit într-un număr atât
de mare la vot pentru că au înţeles
că este timpul să pună capăt unui
sistem corupt condus de PDL.
“Dincolo de promisiuni, de pro-
grame politice, oamenii au înţeles
că un sistem politic neviabil şi co-
rupt până în cele mai înalte nivele,
trebuie să plece. Rezultatul alege-
rilor locale reprezintă sfârşitul unei
perioade negre a istoriei noastre
recente şi intrarea într-o nouă eta-
pă politică. În duminica de 10 iu-
nie românii au dat un vot pentru
schimbare şi trebuie să le arătăm
acum că merităm votul lor. După
o lungă guvernare, doljenii, româ-
nii, au simţit că se poate şi o altfel
de guvernare, au înţeles că auste-
ritatea nu înseamnă numai bani tă-
iaţi, ci şi o distribuire mai echita-
bilă a costurilor crizei, o atenţie su-
plimentară acordată categoriilor
vulnerabile, precum şi susţinerea
întreprinzătorilor şi a clasei de mij-
loc”, a precizat Ion Prioteasa.

Vicepreşedintele PSD Titus Corlăţean: “În calitate de vicepreşe-
dinte al PSD, vă sugerez să nu vă grăbiţi să plecaţi în vacanţă, în
concediu, pentru că va fi o perioadă importantă pentru ţară şi pentru
cetăţeni şi noi vom avea o anumită responsabilitate. Vă rog să vă gân-
diţi la o reprogramare a unor concedii binemeritate. Interesele Româ-
niei sunt acelea de a stopa ceea ce se întâmplă şi de a intra într-o
perioadă de pace în ţară, în care va trebui să facem nişte lucruri
cerute de cetăţeni, în care va trebui să ne implicăm cu toţii. Alegerile
locale au trecut, cetăţenii au inves-
tit foarte multă încredere în USL şi
în PSD şi aşteaptă rezultatele acti-
vităţii noastre. Dincolo de dificul-
tăţile socio-economice ale Româ-
niei, cu resursele bugetare care azi
sunt atât cât – sunt şi sperăm ca,
pe măsură ce muncim, să fie tot mai
generoase –, trebuie să ne facem da-
toria faţă de comunităţile locale.
Speranţa este spre mai bine, pentru
că lumea a votat schimbarea şi va
şti să discearnă, dincolo de ceea ce
se întâmplă în plan politic, între
ceea ce înseamnă dorinţa de schim-
bare în bine pe care USL o repre-
zintă şi ceea ce fac alţii care se agaţă
cu dinţii de o putere pe care în mod
legitim nu mai au dreptul să o aibă
în această ţară. Şi semnalul trans-
mis de români la 10 iunie a fost
foarte clar”.

tuirii consiliilor locale din judeţ, un
lot de 53 de viceprimari. “Suntem
la trei săptămâni după scrutinul
electoral din 10 iunie. Acum pot
spune, fără să mai fie nevoie să mă
uit peste statistici, că am câştigat
detaşat alegerile. Văd o sală plină de
oameni care vor scoate ţara asta la
lumină după guvernarea PDL. Eu
cred că acesta este adevăratul man-
dat pe care oamenii ni l-au dat cu
trei săptămâni în urmă. Judeţul Dolj

are nevoie de o minte limpede, de
administratori care să gândească în
interesul comunităţii şi să-l adminis-
treze spre binele celor locuitorilor.
A fost o campanie grea, în care fie-
care dintre noi a dat tot ce a avut
mai bun pentru ca rezultatul să fie
unul pe măsura aşteptărilor. Mulţi
oameni şi-au pus încrederea în noi.
Mulţi dintre dumneavoastră şi-au
sacrificat timpul liber, au luat la pi-
cior uliţele satelor pentru a-i con-

vinge pe oameni că USL şi
PSD sunt alternative reale
la guvernarea PDL – o gu-
vernare marcată de corup-
ţie şi neajunsuri pentru fie-
care dintre dumneavoastră.
Vreau să vă mulţumesc tu-
turor pentru implicarea to-
tală pe care aţi avut-o în
campania electorală şi pen-
tru rezultatul deosebit pe
care l-aţi înregistrat fiecare
dintre dumneavoastră. Îna-
inte de a intra în focurile
scrutinului electoral, orga-
nizaţia de Dolj şi a PSD şi
eu personal ne-am propus
un rezultat bun, mult peste

media pe ţară. Astăzi, la ora bilan-
ţului, putem trage linie în urma scru-
tinului electoral şi să concluzionăm
ca am obţinut un rezultat bun, iar
în unele localităţi chiar foarte bun.
A fost un rezultat muncit, care ne
plasează între primele organizaţii ju-
deţene pe ţară, dacă nu cumva or-
ganizaţia de Dolj este în acest mo-
ment cea mai puternică”, a declarat
preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa.
“Zgonea este un produs
100% al PSD Dolj”

Şeful administraţiei publice jude-
ţene le-a reamintit celor prezenţi în
sală de schimbările majore din ulti-
mele 48 de ore de pe scena politică
românească, ce au dus la reconfi-
gurarea conducerilor celor  două
Camere ale Legislativului, salutând
alegerea în funcţia de preşedinte al
Camerei Deputaţilor a parlamenta-
rului de Dolj Valeriu Zgonea: “Do-
resc să salut în mod special alege-
rea colegului nostru din organizaţia
de Dolj, deputatul Valeriu Zgonea,
în fruntea Camerei Deputaţilor. Este
unul din parlamentarii social-demo-

craţi care s-a remarcat prin activi-
tatea sa, fiind un produs 100% al
PSD Dolj. Schimbarea preşedinţi-
lor celor două camere ale Parlamen-
tului reprezintă doar o etapă din
această construcţie politică, pe care
USL o pregăteşte pentru ca ţara
noastră să iasă de sub influenţa ne-
fastă a preşedintelui Traian Băses-
cu. Cel mai important moment ur-
mează să se consume în următoa-
rele săptămâni, odată cu organiza-
rea referendumului de demitere a
preşedintelui Traian Băsescu. USL
rămâne un apărător ale legii şi al prin-
cipiilor democratice după care func-
ţionează statul de drept şi va res-
pecta toate angajamentele pe care
ţara noastră şi le-a asumat în faţa
instituţiilor internaţionale”.

“Trebuie să rămânem în dispozi-
tiv de luptă”

La rândul său,  primarul Cra-
iovei, Lia Olguţa Vas ilesc u, le-a
mulţumit primarilor din judeţul
Dolj c are au ajutat-o în campa-
nia electorală ş i le-a transmis că
trebuie să rămână “în dispozitiv
de luptă”, având în vedere c ă ur-

mează referendumul de suspen-
dare a preşedintelui Traian Bă-
sesc u şi alegerile parlamentare.
“Vreau să vă mulţumesc tuturor
pentru modul în care v-aţi im-
plic at în această campanie elec-
torală şi c ă ne-aţi ajutat să câş-
tigăm şi Craiova. As ta înseamnă
că ş i noi trebuie să îi sprijinim
pe ei de ac um înainte. Vă spun
că trebuie să rămânem în dispo-
zitiv de luptă. Luna viitoare în-
cepe suspendare lui Traian Bă-
sesc u,  un luc ru pe c are trebuie
să-l facem,  pentru că am văzut
cu toţii ce înseamnă Traian Bă-
sesc u la cârma României, iar în
toamnă ne aş teaptă alegerile par-
lamentare ş i vrem să avem gu-
vernul nostru.  Noi, primarii,  tre-

buie să ne batem pentru a spri-
jini deputaţii ş i senatorii,  pentru
c ă fără ei nu putem să avem
majoritate în parlament, dec i nu
putem să avem guvern, şi aţi vă-
zut ce înseamnă as ta pentru ju-
deţele prin tradiţie ale PSD”,  a
c onc his primarul munic ipiului
Craioa, Lia Olguţa Vasilesc u.
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Marþi, 10 iulie, ora 11.00,
într-un moment de rãscruce
pentru viitorul economiei glo-
bale, Banca Comercialã Româ-
nã va organiza la Hotel Golden
House din Craiova o dezbatere
despre revenirea economicã,
crearea de locuri de muncã ºi
competitivitate vãzute din pris-
ma evoluþiei întreprinderilor
mici ºi mijlocii la nivel naþional
ºi local, în regiunea Sud-Vest.
Patru reprezentanþi ai BCR –
Cezar Radu Cârstea, direc-
tor Regional Corporate BCR,
Regiunea Sud-Vest; Bogdan
Marian Þugui, director jude-
þean Corporate BCR, Dolj; Melania Mirea, director Segmentul
Micro-întreprinderi BCR; Ionuþ Stanimir, ºef Comunicare Ex-
ternã BCR – vor dialoga cu presa localã despre nevoile financiare
ale afacerilor mici ºi mijlocii, despre cele mai frecvente erori, dar
ºi despre oportunitãþile de afaceri existente.

Craiova: Dezbatere despre
revenirea economicã

În vederea îmbunãtãþirii dia-
logului instituþional cu mediul de
afaceri, conducerea Autoritãþii
Naþionale a Vãmilor (ANV) a
avut, în cursul sãptãmânii tre-
cute, o întrevedere cu asocia-
þiile reprezentative din domeniul
industriei producãtoare de alco-
ol. Principalele subiecte abor-
date au fost atât mãsurile anti-
fraudã ºi combaterea evaziunii
fiscale din acest domeniu, cât
ºi propunerile de modificãri le-
gislative menite sã reducã tra-
ficul ilicit cu alcool. „Reprezen-
tanþii asociaþiilor din domeniul
alcoolului ºi-au prezentat punctul de vedere cu privire la situaþia
comercializãrii produselor alcoolice, menþionând ºi problemele cu
care aceºtia se confruntã”, se precizeazã într-un comunicat de
presã remis de Autoritatea Naþionalã a Vãmilor. Conducerea auto-
ritãþii vamale a subliniat importanþa dialogului instituþional cu me-
diul de afaceri onest, prioritãþile Autoritãþii Naþionale a Vãmilor
fiind combaterea evaziunii fiscale, a fraudelor vamale ºi creºterea
încasãrilor la bugetul de stat.

Întâlnire de discuþii între ANV
ºi producãtorii de alcool

Miercuri, 4 iulie, o echipã
comunã formatã din inspecto-
rii vamali din cadrul Direcþiei
Judeþene pentru Accize ºi Ope-
raþiuni Vamale Olt ºi lucrãtori
din cadrul I.P.J Olt a efectuat
o acþiune de supraveghere ºi
control pe raza municipiului
Slatina. În cadrul acesteia a fost
opritã pentru control o autou-
tilitarã marca Peugeot, condu-
sã de un cetãþean român în
vârstã de 32 de ani. În urma
controlului au fost descoperite
7.395 de pachete de þigãri,
mãrcile Plugaru ºi Fischer, ne-
timbrate sau cu marcaje fiscale de Republica Moldova ºi fãrã do-
cumente de provenienþã. „Autoritatea vamalã a reþinut, în vederea
confiscãrii, þigãrile descoperite, cu o valoare de peste 60.000 de
lei, iar autoutilitarã a fost indisponibilizatã pânã la finalizarea cer-
cetãrilor”, se precizeazã într-un comunicat de presã.

Au fost descoperite 7.395
de pachete de þigãri
netimbrate

Fondul Naþional de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii
(FNGCIMM), pilon de susþinere a sectorului
IMM din România, a manifestat un perma-

nent interes în identificarea nevoilor partene-
rilor sãi tradiþionali, constituindu-se ca un liant
al consolidãrii parteneriatului dintre institu-
þiile financiare ºi IMM-uri.

De la începutul acestei veri,
clienþii NextGen Communications
îºi pot plãti facturile ºi online, di-
rect de pe site-ul www.next-gen-
.ro, prin intermediul platformei

PayU. Aceastã nouã modalitate de
platã se adaugã celor existente,
achitarea facturilor NextGen pu-
tându-se face în magazinele pro-
prii, în magazinele Romtelecom,

la punctele de prezenþã PayPoint
ºi Payzone, cât ºi prin interme-
diul sistemului bancar. “Serviciul
de platã online aduce ca princi-
pale beneficii abonaþilor NextGen
Communications, urmãtoarele:
serviciul este gratuit – comision
0%; confirmarea plãþii este rapi-
dã; înregistrarea plãþii este ime-
diatã – la finalizarea tranzacþiei ºi
nu în ultimul rând, suport non
stop oferite de PayU pe email ºi
telefon pentru plata online a fac-
turii NextGen”, se precizeazã
într-un comunicat de presã al
companiei Romtelecom. Semna-
rea acestui parteneriat pentru ser-
vicii de platã online a facturilor
NextGen cu unul dintre principa-
lii operatori de plãþi electronice
corespunde strategiei NextGen
de a oferi metode moderne de pla-
tã a facturii.

Facturile NextGen CommunicationsFacturile NextGen CommunicationsFacturile NextGen CommunicationsFacturile NextGen CommunicationsFacturile NextGen Communications
pot fi plãtite onlinepot fi plãtite onlinepot fi plãtite onlinepot fi plãtite onlinepot fi plãtite online

NextGen  Communicatios oferã servicii de internet prin fibrã opticã
de pânã la 100Mbps, televiziuni prin cablu digitalã ºi analogicã, tele-
fonie fixã în 60 de oraºe din þarã ºi peste 200 de localitãþi rurale.
Oferta naþionalã promoþionalã curentã NextGen presupune acorda-
rea a pânã la opt luni 50% reducere pentru orice serviciu nou adãu-
gat atât pentru clienþi noi, cât ºi pentru clienþi existenþi. NextGen
Communications este o subsidiarã deþinutã 100% de SC Romtele-
com, care activeazã pe piaþã din 2008.

PayU România este cel mai im-
portant furnizor local de soluþii
eCommerce integrate, parte a PayU
Group deþinut de Naspers Ltd, un
grup multinaþional, cu operaþiuni în
domeniile media, Internet ºi eCom-
merce. PayU desfãºoarã operaþi-
uni de integrare plãþi online peste
18.000 de companii în Europa Cen-
tralã de Est, India ºi Africa de Sud.

În acest sens, începând cu aceas-
tã lunã, FNGCIMM ºi-a redus co-
misioanele practicate în relaþia cu
IMM-urile cu un procent mediu de
circa 0,50 puncte procentuale, scã-
dere ce va conduce la economii pen-
tru IMM-uri, estimate într-un an de
aproximativ 10 milioane lei. Procen-
tele comisioanelor de garantare prac-
ticate pentru garanþiile contragaran-
tate se încadreazã între 1,60% ºi
2,60%, pentru IMM-urile cu istoric
de funcþionare, iar pentru IMM-uri-
le care se încadreazã în categoria
start-up procentul comisionului de
garantare este de 3,8%, conform
Comunicãrii Comisiei Europe-
ne  C155/02/2008.

Reducerea costurilor
cu finanþarea

În vederea susþinerii activitãþii in-
vestiþionale, FNGCIMM a procedat
la diminuarea comisionului aferent
garantãrii creditelor pentru investi-
þii cu circa  0,60 puncte procentua-
le. Aceastã reducere a fost posibilã
ca urmare a aportului Fondului Ro-
mân de Contragarantare, astfel cã
IMM-urile beneficiazã de un ajutor
de minimis care contribuie la redu-
cerea procentului de comision. Prin
aceastã mãsurã se vor crea premi-
sele accesului la creditare al IMM-
urilor, respectiv în reducerea cos-
turilor cu finanþarea, ºi este moti-
vatã ºi de calitatea portofoliului de
garanþii actual. FNGCIMM doreº-
te sã îºi menþinã trendul ascendent

al dezvoltãrii sale, prin continua op-
timizare a calitãþii serviciilor, astfel
încât sã poatã oferi un rãspuns adec-

vat cerinþelor specifice ale partene-
rilor sãi, alãturi de care construieº-
te succesul.
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Horia Patapievic i, preşedintele
Institutului Cultural Român (ICR),
este un intelectual supărat excesiv
pe actuala putere. Nu e singurul.
E supărat nu de dată recentă, ci
din vremea în care aceasta era în
opoziţie. În nici o împrejurare nu
şi-a reprimat resentimentele, fiind-
că nu s-a dorit vreodată imparţial
politic, exprimându-şi cu consec-
venţă fidelitatea doar faţă de cel
care îl numise la conducerea ICR.
Lucru firesc. Pentru a ajunge, prin
desant, preşedinte la ICR, în ia-
nuarie 2005, din demnitatea res-
pectivă a trebuit înlăturat Augus-
tin Buzura, cărturarul clujean, au-
tor al mai multor romane antico-
muniste, când comunismul era la
putere. Blândul Buzura nu a făcut

MIRCEA CANŢĂR
campanie pentru PSD, ci doar pen-
tru cultura română. Nu făcea po-
litică, îşi făcea, în schimb, dato-
ria. Unicul păcat: nu făcuse cam-
panie electorală, în toamna lui
2004, pentru portoc alii,  nici nu
semnase petiţii în favoarea lor şi
nici nu apăruse la televizor să afir-
me cât de mult îl scârbise guver-
narea lui Adrian Năstase. Nu avea
nici veleităţi de anticomunist post-
comunism. Ieri, CCR urma să ia
în discuţie sesizarea Avoc atului
Poporului care menţiona neconsti-
tuţionalitatea OUG nr. 27/2012,
prin care ICR a trecut de sub au-
toritatea preşedintelui în subordi-
nea Senatului. În situaţia în care
CCR va decide constituţionalitatea
actului menţionat, punctul de ve-

dere al actualei conduceri a ICR
sună astfel: o lovitură împotriva
unei instituţii care şi-a dovedit ca-
pacitatea de a promova cultura şi
a gestiona bunul gust. „Vom in-
terpreta acest lucru ca pe un atac
împotriva unei instituţii româneşti
şi ne vom da demisia”, a declarat,
miercuri seara, preşedintele ICR,
într-un interviu pentru Digi 24.
Când, în 2009, premergător turu-
lui al doilea al alegerilor preziden-
ţiale, Horia Patapievici oferea un
interviu descalificant pentru publi-
caţia catalană „La Vanguardia”, îşi
aducea, de fapt, prinosul recunoş-
tinţei pentru cine considera dom-
nia sa că îl merită. Nu era o opţiu-
ne ca multe altele, ci, de fapt, un
servic iu elec toral.  Până recent,

conducerea ICR era asigurată de
Horia Roman Patapievici – preşe-
dinte, Tania Radu şi Mircea Mihă-
ieş – vicepreşedinţi, însă Camera
Deputaţilor a eliminat, la 19 iunie
a.c., aceste ultime funcţii din orga-
nigramă, prevăzute din 2011 în le-
gea de funcţionare a instituţiei. În-
treg Consiliul de conducere al ICR
are în c omponenţă doar oameni
care, de-a lungul timpului, şi-au
exprimat ataşamentul faţă de pre-
şedintele Traian Băsescu. Ceea ce
nu e condamnabil, dar trebuie re-
cunoscut. Tot de-a lungul timpu-
lui, ICR n-a fost scutit de o serie
de scandaluri, între altele invocân-
du-se şi lipsa de transparenţă în
cheltuirea banilor publici. Agitaţia
creată a sugerat că cineva are ceva

de ascuns. Mişcarea papioanelor,
din 18 iunie, la sediul ICR, cu par-
ticiparea câtorva sute de oameni, a
lăsat să se înţeleagă că „omul re-
cent (...) este omul nesatisfăcut de
propria sa modernitate ( ...).  Să
fim moderni dar – nihil sine deo!”
(„Omul recent”, Ed. „Humanitas”,
2005). Anumite abordări filosofi-
ce ale domnului Horia Patapievici
par interesante. Însă, în cazul de
faţă, lucrurile sunt mult mai sim-
ple: ameninţate sunt nişte sinecuri.
Aşa că, în loc de demitere, prefe-
rabilă este demisia. Mai ales am-
balată în c eva pe care să sc rie
„onoare”. Când Augustin Buzura
era dat la o parte nu s-a auzit o
singură voce în apărarea lui. Şi era
vorba de un mare scriitor.

Horia Patapievici poate demisiona

În luna august vor fi alocate resurse
pentru 400 de posturi de judecător

şi 280 de personal auxiliar

După întâlnirea de la Craiova cu preşe-
dinţii curţilor de apel, ministrul Justiţiei, Ti-
tus Corlăţean, a declarat că pentru imple-
mentarea noului cod de procedură civilă, la
rectificarea bugetară, din luna august, vor fi
alocate resurse pentru finanţarea a încă 400
de posturi de judecător şi 280 de personal
auxiliar. Acesta a mai precizat că resursele
financiare vor fi alocate printr-un memoran-
dum aprobat de Ministerul de Finanţe care
prevede alocarea de resurse pentru imple-
mentarea noului cod de procedură civilă.

„În ciuda promisiunilor făcute fostului mi-
nistru al Justiţiei, domnul Cătălin Predoiu, de
fostul ministru al Finanţelor şi de fosta guver-
nare, banii pentru implementarea codului de
procedură civilă nu au fost prevăzuţi în buget.
În clipa în care am revenit la guvernare, noi
am reuşit foarte rapid să adoptăm în Parla-
ment codul de procedură civilă şi am desco-
perit că nu erau bani necesari pentru un număr
suplimentar de judecători, pentru grefieri, pen-

tru personal auxiliar suplimentar. Am făcut
demersuri la Guvern şi, prin spijinul premieru-
lui şi al ministrului Finanţelor, avem un memo-
randum aprobat care consfinţeşte la începutul
lunii august, la rectificarea bugetară, alocarea
acestor resurse”, a spus Corlăţean.

Titus Corlăţean nu a dorit să dezvăluie care
va fi suma alocată prin memorandum, afir-
mând că este vorba de bani pentru 150 de
posturi vacante de judecători, 250 de posturi
care nu sunt deloc bugetate şi 280 de posturi
de personal auxiliar: „Este şi un angajament
asumat de fostul Guvern, dar, în primul rând,
este vorba de statul român în relaţia cu Co-
misia Europeană pentru Mecanismul de Co-
operarea şi Verificare pe care trebuie să îl
respectăm, pentru că ţine de bunul mers al
instanţei. Se vor accelera nişte proceduri,
va fi un efect benefic pentru cetăţeni şi pen-
tru firmele care se vor adresa justiţiei şi aceşti
bani îi vom obţine de la Guvern”.

MARIN TURCITU

Titus Corlăţean, ministrul Justiţiei din România, a participat, ie ri, la o întâlnire
cu preşedinţii curţilor de apel din ţară, la sediul Curţii de Apel Craiova, pe tema
bune i funcţionări a instanţelor din România. După întâlnire, ministrul Titus Cor-
lăţe an a declarat că „a fost abordată problema sediilor instanţelor, a alocării de
resurse, a angajării prin concurs pentru jude cători,  personal auxiliar, pentru că de
la 1 septembrie intră în vigoare  noul cod de procedură civilă. Sperăm să aducă
schimbări în bine şi în viaţa ce tăţenilor şi în mediul economic. Căutăm soluţii
pentru justiţie şi pentru buna funcţionare a instanţelor, pentru că asta vizează
viaţa cetăţeanului şi a funcţionarea mediului economic”

Teheranul, mai aproape
de Craiova prin muzică

Căldură mare
şi grâu copt!

Lucrările de recoltare au început în Dolj, unele
poate ceva mai devreme, datorită temperaturilor
ridicate, ce au accelerat procesul de maturizare a
culturilor păioase. Calculele arată o producţie me-
die de grâu de circa 2.900 kg/ha, însă trebuie ţinut
cont că treieratul este la început. Conform datelor
furnizate de Direcţia Agricolă Dolj, din cele 167.822
ha de teren cultivat cu grâu şi secară au fost recoltate 44.250 ha (6%), rezultând o producţie de
128.325 tone. În privinţa rapiţei s-a raportat o producţie medie de 912 kg/ha, după ce s-a realizat
culesul pe o suprafaţă de 457 ha, din cele 8.039 ha existente. La orz, producţia medie este de
3.200 kg/ha, după ce a fost recoltată 94% din suprafaţa totală, respectiv 9.500 ha.

 ANA-MARIA GEBĂILĂ

O delegaţie a Departamentului de Relaţii
Internaţionale al Muzeului Muzicii din Te-
heran (Iran) s-a întâlnit, ieri, cu prefectul
de Dolj, Elena Costea, în vederea continuă-
rii şi întăririi relaţiilor culturale dintre Tehe-
ran şi judeţul Dolj. Din delegaţie au făcut
parte membri ai Ansamblului de Muzică Tra-
diţională şi Country din Teheran, care au
susţinut, marţi, un concert la Filarmonica
„Oltenia”. Ansamblul a performat şi mier-
curi pe scena Teatrului Naţional “Marin So-
rescu” din Craiova, în cadrul spectacolului

aniversar ”După 20 de ani” al Ansamblului
Folcloric “Maria Tănase”.

“Veţi beneficia de suportul nostru în acţi-
unile pe care le veţi întreprinde în scopul
promovării tradiţiilor şi culturii olteneşti în
Iran, dar şi a valorilor iraniene, în judeţul
nostru”, a declarat Elena Costea. La rândul

său, directorul Departamentului de Relaţii
Internaţionale al Muzeului Muzicii din Tehe-
ran a dat asigurări că se va implica în pro-
movarea tradiţiilor şi culturii olteneşti în Iran.
«Relaţiile dintre Craiova şi Teheran datează
de 10 ani. În această perioadă am organizat,
în comun, o serie de evenimente, concerte şi
expoziţii, atât în Craiova, cât şi în Teheran.
Avem o bună colaborare cu Filarmonica “Ol-
tenia” şi cu Ansamblul Folcloric “Maria Tă-
nase”. Vă asigurăm că vom continua aceste
parteneriate. De altfel, în a doua parte a lunii

viitoare vom organiza, la Teheran, un turneu
la care vor participa membri ai Filarmonicii
“Oltenia” şi ai Ansamblului Folcloric “Maria
Tănase”», a declarat reprezentantul Depar-
tamentului de Relaţii Internaţionale al Muzeului
Muzicii din  Teheran, Farzin Pirouzpey.

ANA-MARIA GEBĂILĂ
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Astãzi are loc ultima
probã scrisã a bacalau-
reatului. Examenul se
susþine la una din disci-
plinele la alegere din aria
curricularã corespunzã-
toare specializãrii. S-au
înscris 175.067 absol-
venþi de liceu, care au
avut de ales între zece
discipline. Conform op-
þiunilor, proba de azi va
fi susþinutã la Fizicã –
20.989 elevi, Biologie –
70.372 elevi, Chimie –
12.779 elevi, Geografie – 56.076 elevi, Logicã – 2.843 elevi,
Psihologie – 1.301 elevi, Economie – 1.575 elevi, Filosofie – 1.220
elevi, Sociologie – 2.031 elevi ºi Informaticã – 5.873 elevi. Re-
zultatele acestei sesiuni se vor afiºa duminicã, pânã la ora 14.00.

Ultima zi de bacalaureat

Absolvenþii de gim-
naziu care au susþinut
examenul de Evaluare
Naþionalã se pregãtesc
acum pentru admite-
rea la liceu. De ieri s-
a dat startul comple-
tãrii opþiunilor în fiºe-
le de înscriere pentru
admitere, care se fac
atât de elevi, cât ºi de
pãrinþii acestora, asis-
taþi de diriginþi. Opþi-
unile se pot face pânã
pe 8 iulie. În interva-
lul 6-13 iulie au loc corecturi în aplicaþii. Ca ºi în anii pre-
cedenþi, admiterea se va desfãºura prin repartizare compu-
terizatã. Prima etapã de repartizare va fi organizatã pe 14
iulie, iar rezultatele se vor afiºa la sediul unitãþilor de învã-
þãmânt, pe 15 iulie.

Absolvenþii de gimnaziu,
în febra admiterii la liceu

Biblioteca Universi-
tãþii din Craiova a pri-
mit, ieri, o donaþie de
carte din partea Gu-
vernului Republicii din
Macedonia. Este vor-
ba de 128 de volume
de literaturã macedo-
neanã, traduse în lim-
ba englezã,  care au
fost aduse de Aleksan-
dar Spirkovski, repre-
zentantul Ambasadei
Macedoniei în Româ-
nia. „Donaþia de carte face parte dintr-un proiect al Ambasa-
dei Macedoniei care îºi propune sã promoveze literatura ºi
cultura macedonene. Alegerea Universitãþii din Craiova nu
este întâmplãtoare. Avem o colaborare mai veche cu aceastã
universitate prin lectoratul macedonean, înfiinþat înainte de
1989. Craiova este, de asemenea, oraºul gazdã al unei puter-
nice comunitãþi macedonene ºi gazdã pentru unul din sediile
Asociaþiei Macedonene din România”, a precizat reprezen-
tantul Ambasadei Macedoniei în România.

128 de volume de literatura
macedoneanã, donate
Universitãþii din Craiova

Peste 20 de studenþi ºi alte per-
soane din afara mediului universi-
tar au absolvit primul curs gratuit
de limbã ºi civilizaþie bulgarã, des-
fãºurat la lectoratul de limba bulga-
rã din cadrul Facultãþii de Litere a
Universitãþii din Craiova, prin Pro-
gramul de Cooperare Transfronta-
lierã România-Bulgaria 2007-2013.
Cele 360 de ore de curs s-au desfã-
ºurat pe o perioadã de ºase luni ºi
au fost susþinute de prof. univ. dr.
Kiril Tsancov.

În cadrul programului, a avut loc
ºi o vizitã a cursanþilor la Veliko Târ-
novo, Bulgaria, unde au participat la
cursuri practice de învãþare a limbii

bulgare, organizate de Universitatea
“Sf. Chiril ºi Metodie”, precum ºi la
diverse evenimente cultural-artistice,
în scopul cunoaºterii obiceiurilor
culturale ºi a tradiþiilor þãrii vecine.
De asemenea, la Universitatea par-
tenerã din Veliko Târnovo au fost
organizate cursuri de limba românã.

“Activitatea nu se încheie aici,
pentru cã Facultatea de Litere a con-
ceput acest proiect ca pe unul de
viitor, în sensul dezvoltãrii unui pro-
gram complex de studii culturale
balcanice, centrate în jurul celor douã
lectorate, bulgar ºi macedonean.
Sperãm ca în patru ani cele douã sã
se dezvolte convenabil, fie prin in-

termediul unor astfel de programe
de colaborare transfrontalierã, fie
prin programe ale Comisiei Europe-
ne de culturã, de învãþãmânt sau alte
comisii ale comunitãþii europene”, a
declarat managerul de proiect, prof.
univ. dr. Nicolae Panea, decanul Fa-
cultãþii de Litere din Craiova.

ANA-MARIA GEBÃILÃ
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- Înainte Popescule, erai erou
când mureai pentru þarã,
astãzi eºti erou cã trãieºti în EA.Grupaj realizat de CARMEN RUSAN

Limba ºi civilizaþia bulgarã, promovate
de Facultatea de Litere din Craiova

Desfãºurat sub sloganul „Star-
tul tãu pentru o carierã în agricul-
turã”, proiectul AgroCariera se
adreseazã studenþilor din anii ter-
minali de studiu ai facultãþilor de
agriculturã din România ºi îºi pro-
pune sã îi sprijine în pregãtirea pen-
tru trecerea de la mediul de studiu
în cel privat, precum ºi în angaja-
rea efectivã în domeniu. Au fost
selectaþi 400 de studenþi din anii al
II-lea ºi al III-lea de la Universita-
tea de ªtiinþe Agronomice ºi Me-
dicinã Veterinarã din Bucureºti,
Universitatea din Craiova – Facul-
tatea de Agriculturã, Universitatea
„Ovidius” din Constanþa – Facul-
tatea de Agriculturã, Universitatea
de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Ve-
terinarã din Cluj.

Burse pe perioada practicii
 Studenþii selecþionaþi sã facã

practicã au beneficiat de stagii de
pregãtire de câte zece zile la fer-
me cu experienþã internaþionalã ºi
cu dotãri tehnice moderne. În
funcþie de perioadele agricole au
participat la diverse lucrãri agricole
de însãmânþare, de întreþinere ºi
de recoltare. Acþiunile au fost tre-
cute zilnic într-un caiet de sarcini.
În plus, pe perioada stagiului stu-
denþii au beneficiat atât de cazare

ºi masã, cât ºi de o bursã de 400
de lei. La final, aceºtia au primit ºi
un set de cãrþi, care reprezintã
ABC-ul oricãrui agronom.

Stagii ºi în strãinãtate
Din cei 400 de studenþi care au

beneficiat de acest proiect, 30 au
fost selectaþi pentru a efectua douã
vizite de studiu de câte cinci zile la
doi parteneri transnaþionali: Grin-
dstend Agricultural Academy din
Danemarca ºi, respectiv, Cereal
Research Non Profit Company, cel
mai mare institut de cercetare agri-
colã din Ungaria, implicat în cer-
cetarea soiurilor ºi hibrizilor de ce-
reale, porumb ºi culturi industria-
le. „La finalul proiectului, studen-

þii vor avea un bagaj de experienþã
absolut necesar pentru trecerea de
la ºcoalã la viaþa activã. Proiectul
îºi propune sã conducã la creºte-
rea ocupabilitãþii tinerilor absol-
venþi, prin îmbunãtãþirea abilitãþi-
lor ºi deprinderilor necesare anga-
jãrii, corelate cu necesitãþile ºi ce-
rinþele de pe piaþa muncii”, a pre-
cizat prof. univ. dr. Marin Soare,
decanul Facultãþii de Agriculturã ºi
Horticulturã din Craiova.

Proiectul AgroCariera se finalizea-
zã în aceastã lunã, însã dupã aceas-
tã experienþã facultatea va continua
sã realizeze practicã la fermele cu
care a încheiat parteneriate.

CARMEN RUSAN

Grupul Agricover împreunã cu 16 parteneri – patru universitãþi, zece ferme agricole din
România ºi douã instituþii reputate în domeniul agricol din Danemarca ºi Ungaria – desfã-
ºoarã proiectul AgroCariera, o amplã iniþiativã naþionalã ce a debutat în anul 2011, dedi-
catã formãrii studenþilor pentru o carierã în agriculturã. În acest proiect a fost implicatã ºi
Facultatea de Agriculturã ºi Horticulturã din Craiova.

Prin proiectul naþional AgroCariera,

Studenþii de la Facultatea
de Agriculturã, în practicã la ferme
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Castrul roman de la Răcarii de
Jos – în curând obiectiv turistic

Campania arheologică 2012 a
Muzeului Olteniei a debutat la 1
iunie,  în cas trul roman de la Ră-
carii de Jos.  Săpături pe acest
şantier au fost realizate, în pe-
rioada 2003-2010, împreună cu
specialişti ai Muzeului Naţional de
Is torie a României din Bucureşti,
însă de anul trec ut s itul a trec ut
în proprietatea Primăriei Brădeşti
şi în exploatarea exclus ivă a Mu-
zeului Olteniei. Dată fiind impor-
tanţa lui, prin ves tigiile descope-
rite aic i,  şi ac ces ibilitatea,  prin
situarea în vec inătatea Gării CFR
şi a principalei ar tere de circula-
ţie – E 70, la numai 30 km de
Craiova şi 6 km de Filiaşi, repre-
zentanţii celor două instituţii în-
cearcă transformarea lui într-un
monument arheologic vizitabil,  al
doilea în Dolj,  după Cioroiu Nou.

«Anul acesta ne-am propus,  în
premieră faţă de anii trecuţi, be-
neficiind şi de sprijinul financiar
din partea Consiliului Judeţean
Dolj, să mergem pe două direcţii
– una de cerc etare propriu-zisă,
de săpături,  şi alta de realizare a
unei c onservări primare a ruine-
lor castrului, mai bine zis  a te-
meliilor zidului exterior,  în încer-
carea, în timp, de a fac e din acest
monument arheologic şi un ob-
iectiv turis tic. Sunt câteva ele-
mente care avantajează foarte
mult aces t sit arheologic pentru
a deveni,  în anii următori,  ob-
iec tiv turistic . Ins istăm cu aceas-
tă c onservare primară toc mai
pentru a arăta public ului af lat în
tranzit prin zonă că avem şi mo-
numente arheologic e vizitabile
importante», a precizat directo-
rul Muzeului Olteniei, arheologul
Florin Ridiche.

Sprijinul financiar, constant în ultima vreme,
acordat de Consiliul Judeţean Dolj a făcut ca
Muzeul Olteniei din Craiova să organizeze
anual ample campanii arheologice, atât la Cio-
roiu Nou, cât şi la Desa şi, mai nou, în localita-
tea Răcarii de Jos din comuna Brădeşti. Re-
zultatele nu au întârziat să apară, iar investiţia
din 2012, de 150.000 de lei – sumă dublă faţă
de anii trecuţi – îi susţine şi îi motivează şi mai
mult pe arheologi. După Cioroiu Nou, aceştia
încearcă să pună în circuitul turistic al doilea
monument arheologic vizitabil din judeţul Dolj:

castrul roman de la Răcarii de Jos. Au început
aici reconstituirea bastionului de pază şi supra-
veghere, iar săpăturile au scos la iveală diver-
se fragmente de cărămizi, ceramică, os şi me-
tal. În paralel, specialişti de la Universitatea
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca realizează
scanarea geofizică tridimensională a terenului,
pentru a vedea ce „ascunde” situl. Săpăturile
vor fi încheiate săptămâna viitoare, arheologii
Muzeului Olteniei urmând să se mute, de la
jumătatea acestei luni până la final de august,
la Cioroiu Nou, apoi la Desa.

Dorel Bondoc,
arheolog – Muzeul Olteniei:

 Situl istoric existent la Cioroiu Nou (unde primele cercetări au
avut loc în 1938, sub coordonarea lui C. S. Nicolăescu-Plopşor şi Dumi-
tru Tudor, fiind reluate în 2000 de arheologul Dorel Bodoc) ar putea
adăposti ruinele Malvei, fosta capitală romană a Daciei Malvensis, căuta-
tă de sute de ani, teoria continuând să fie „alimentată” de sutele de des-
coperiri făcute aici.

 Începute încă din 2001, cercetările făcute în punctele „La Ruptu-
ră” şi „Castraviţa”, situate pe malul Dunării, în dreptul localităţii Desa,
au scos la iveală vestigii importante. Între acestea, şi primul tezaur mo-
netar de aur din Oltenia, descoperit cu prilejul campaniei arheologice din
vara anului trecut. Acesta cuprinde 75 de monede de 24 K, datate la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi evaluate la aproximativ 150.000 de euro.

Scanarea geofizică, realizată
de specialişti de la Universita-
tea din Cluj-Napoca

Ca şi anul trecut, cercetările sunt
realizate la Răcarii de Jos de arheo-
logul Dorel Bondoc, căruia, sub
soarele toropitor al lui Cuptor, îi dau
o mână de ajutor câţiva localnici.
«În 2011 luam în primire un mai-
dan, un câmp plin de buruieni şi de
gunoaie. După două campanii lăsăm
în urmă un câmp curat, cosit, sca-
nat prin metode non-invazive şi cu

bastionul de pază şi supraveghere,
din colţul de nord-vest,  în bună
măsură conservat primar. Sperăm
pe viitor şi într-o restaurare măcar
parţială, astfel încât în cel mai scurt
timp acest monument să poată fi
vizitabil», a menţionat arheologul.

Dorel Bondoc susţine că, „în
mare măsură, săpăturile de-aici au
răspuns aşteptărilor de dinainte de
începere”, şi pentru că norocul a
fost de parte sa, şi pentru că „acest
castru se încadrează în tipologia spe-
cifică arhitecturii militare romane”.
De un real ajutor îi sunt însă tehni-
cile moderne: scanarea geofizică, re-
alizată chiar în aceste zile de spe-

c ialişti din c adrul Universităţii
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

«De obicei, săpăturile anuale se
execută pe suprafeţe foarte mici, în
primul rând din cauza finanţării, dar
şi pentru că se sapă încet, cu şpa-
clul, cu lopata, cu hârleţul... Aşadar,
e foarte dificil să ne dăm seama cum
arată în ansamblul lui un sit arheolo-
gic, mai ales unul de dimensiunile
celui de la Răcarii de Jos. Aşadar, cu
ajutorul metodelor geofizice – ulti-
mele folosite, din America până în
Orient –, reuşim în timp real să aflăm

date de pe suprafeţe foarte mari, deşi
nu perfecte, nu întotdeauna de foar-
te mare detaliu, pentru că uneori de-
pinde de teren. Spre exemplu, aici
putem să ne facem o idee de întrea-
ga organizare internă a fortificaţiei –
zidurile clădirii comandamentului,
drumurile cele mai importante din
interiorul castrului, porţile, barăcile
unde erau cazaţi soldaţii etc. În două-
trei zile am aflat planul castrului.

Apoi, cu ajutorul celeilalte metode pe
care o folosim, radar sau georadar,
aflăm detaliile mult mai precise, adi-
că inclusiv încăperile din clădirea co-
mandamentului», a explicat Felix
Marcu, arheolog la Universitatea clu-
jeană. Scanarea se realizează, în pre-
zent, doar pe suprafaţa castrului, însă
„ideal ar fi să fie radiografiată şi zona
din jur, pentru că acolo existau aşe-
zări civile”, a adăugat acesta.

Luna aceasta se reiau săpăturile
şi la Cioriu Nou şi Desa

Săpăturile de la Răcarii de Jos
se vor încheia săptămâna viitoare,
mai precis pe 10 iulie, de la jumă-
tatea acestei luni până la final de
august urmând să se reia cercetă-
rile pe şantierul de la Cioriou Nou
(comuna Cioroiaşi), unde se află
una dintre cele mai mari aşezări
urbane romane din Oltenia. „Con-
cret, pe aliniamentul vechilor edi-
ficii vom desfăşura o suprafaţă de
mari dimensiuni în vederea adân-
cii ei şi punerii în evidenţă a res-
pectivelor edificii», a precizat Do-
rel Bondoc. La sfârşitul lui iulie se
va deschide campania arheologică
şi în comuna Desa.

„Şi la Cioroiu Nou, precum şi
la Desa vom continua această du-
blă campanie – de c ercetare ar-
heologică şi de realizare a conser-
vării primare, pentru a transfor-
ma aceste monumente arheologi-
ce în obiective turis tice”, a mai
spus direc torul muzeului craio-
vean, Florin Ridiche.

«În afară de reconstituirea bas-
tionului, săpătura arheologică de la
Răcarii de Jos s-a concretizat în de-
gajarea pământului depus în urma
dărâmăturilor, în executarea de son-
daje perpendiculare pe zidul de in-
cintă, pentru că nu poţi săpa pe lângă
un zid de castru, ci numai trans-
versal, numai intersectându-l cum-
va, după care am demontat marto-
rii de pământ. Odată cu asta s-a pre-
levat materialul de construcţie an-
tic, care a fost pus de-o parte şi
folosit la această restaurare, aceas-
tă conservare primară. De aseme-
nea, am procurat calcar de undeva
din judeţul Vâlcea, dintr-o carieră
specială, astfel încât să folosim o
materie primă cât mai aproape de
cea originală, să fim cât mai aproa-
pe de realitatea antică a aces tui
monument. Nu în ultimul rând, s-a

procedat la prelevarea de obiecte
arheologice. Între acestea: fragmen-
te de cărămizi purtând amprente

umane sau de animale, ceramică de
uz casnic, oase de animale şi frag-
mente de obiecte de metal».

Florin Ridiche şi Dorel Bondoc Felix
Marcu

Campania arheologică 2012: Istoria se reconstituie
la Răcarii de Jos, Cioroiu Nou şi Desa
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Pentru al doilea an consecutiv,
Forumul Economic Mondial
(WEF) a plasat Islanda în topul
þãrilor cu preocupãri susþinute în
privinþa egalitãþii între femei ºi bãr-
baþi. În 2011, aceastã micã porþiu-
ne de teren vulcanic, pierdutã în
Atlanticul de Nord, cu o populaþie
de 320.000 de locuitori, a fost de-
semnatã de revistele americane
„Newsweek” ºi „The Daily Beast”
ca þara în care femeile trãiesc cel
mai bine. Clasamentul se bazeazã
pe o evaluare a sistemului juridic
privind drepturile femeilor, acce-

sul la educaþie ºi sãnãtate, capaci-
tatea de a gestiona afaceri sau pro-
centul de femei pe scena politicã.
Aflatã pe marginea prãpastiei, ca
efect al crizei economice care a
cuprins insula în 2008, Islanda a
traversat „revoluþia caserolelor” în
2009, ce a condus la demisia gu-
vernului conservator predominant
masculin. Johanna Sigurdardottir
(foto), homosexualã revendicatã,
este prima femeie care exercitã
funcþia de premier. În 15 ani, pre-
zenþa femeilor în parlamentul islan-
dez (Althing) a crescut de la 10%

la 47%, mai exact la 27 de membri,
inclusiv preºedintele Parlamentului,
care are 63 de deputaþi. Ca o com-
paraþie, ultimele alegeri legislative
din Franþa au adus în Adunarea Na-
þionalã doar 55 de femei (26,9%),
faþã de 420 de bãrbaþi. De la 24
iunie, Biserica Islandezã, care cu-
prinde 70 de femei printre cei 160
de referenþi, are pentru prima oarã
o femeie la rangul de episcop, în
persoana lui Agnes Siguroardottir.
Aceastã evoluþie se datoreazã cra-
hului financiar din 2008, care a dis-
creditat persoanele aflate la pute-
re, majoritatea bãrbaþi. „Actorii
principali ai colapsului secolului fi-
nanciar au fost bãrbaþi, de fapt un
grup de bãrbaþi omogen, cu un dis-
curs cultural ºi social ascuns în
propriile afaceri”, citeazã în rapor-
tul sãu bancar Margret Robertet,
care a examinat originile crizei.
Analiza preºedintelui Asociaþiei pen-
tru drepturile femeilor, Halldora
Traustadottir, timp de 10 ani, evi-
denþiazã faptul cã o societate care
conteazã pe mai multe femei în
consiliul de administraþie obþine
rezultate mai bune. Raþionamentul
poate fi extrapolat în sfera politi-
cã. Noul guvern a multiplicat deci-
ziile privind drepturile femeilor. În
2010, o lege a interzis orice formã
de comerþ care implicã nuditatea

angajaþilor. Toate cluburile de strip-
tease ºi lap-dance ºi-au închis por-
þile. Decisã sã faciliteze accesul
femeilor la piaþa muncii, premie-
rul a prelungit cu trei luni conce-
diul pentru creºterea copilului, o
veritabilã instituþie în Islanda. La
ora de faþã el dureazã nouã luni ºi
se descompune astfel: 3 luni pen-
tru mamã, 3 luni pentru tatã ºi 3
luni care se partajeazã. În 2013,
societãþile islandeze cu peste 50 de
salariaþi vor trebui sã aibã 40% din
manageri femei. O lege deja apli-
catã în þãrile nordice, cu un sim-
bolism aparte. Cu toate acestea,
insula nu ºi-a anulat toate inegali-
tãþile ºi „copacul încã poate ascun-
de pãdure”. În aceastã micã insu-
lã, înaltele funcþii didactice nu sunt
ocupate decât în proporþie de 19%
de femei, deºi ele constituie 60%
din personalul universitãþilor. Con-
damnãrile pentru viol sunt extrem
de rare. Recenta candidaturã a unei
tinere mame, cu trei copii, la ale-
gerile prezidenþiale, Thora Arnor-
sdottir, vedetã la televiziunea naþi-
onalã, a fost sugestiv în privinþa
feminismului islandez. Cu toate
acestea, realegea lui Olafur Rag-
nar Grimsson ca preºedinte de-
monstreazã cã femeile trebuie sã
rãmânã vigilente, pentru cã bãrbaþii
reprezintã, totuºi, puterea.
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Autoritatea electoralã mexicanã
a anunþat, miercuri, cã va renumãra
buletinele de vot din 54,5% din
urnele pentru alegerile prezidenþia-
le de duminicã, ale cãror rezultate
preliminare, care îl dau câºtigãtor
pe candidatul PRI, Enrique Pena
Nieto, sunt contestate de candida-
tul de stânga. „În toatã siguranþa,
vom deschide ºi renumãra (...)
54,5% din totalul urnelor de la ale-
gerile prezidenþiale, adicã buletine-
le din 78.012 urne vor fi renumã-
rate”, a declarat secretarul execu-
tiv al Institutului federal electoral
(IFE), Edmundo Jacobo, în cadrul
unei conferinþe de presã. Marþi,
echipa de campanie a candidatului
coaliþiei de stânga, Andres Manuel

Autoritatea electoralã mexicanã
va renumãra buletinele din 54,5%

din secþiile de vot de la prezidenþiale
Guvernul spaniol pregãteºte

un nou pachet de mãsuri de
reducere a cheltuielilor publice,
pentru a respecta þinta de deficit
pentru 2012 (5,3% din PIB),
potrivit acordului cu Bruxellesul.
Reuters dezvãluie cã, potrivit
unor surse din cadrul executivu-
lui de la Madrid, este vorba de
economii totale de cel mult 30 de
miliarde de euro, care includ
tãieri din salariile funcþionarilor
publici, îngheþarea pensiilor,
reducerea indemnizaþiilor de
ºomaj sau închiderea de posturi
publice de televiziune. „Nu este
vorba de nici o decizie luatã.
Sunt doar calcule tehnice, cât s-
ar putea economisi, când s-ar

Guvernul spaniol pregãteºte
reducerea salariilor

ºi îngheþarea pensiilor
Lopez Obrador, a solicitat renumã-
rarea tuturor buletinelor, apreciind
cã scrutinul a fost afectat de frau-
de. Miercuri, rezultatele provizorii
ale alegerilor prezidenþiale acordau
38,15% din voturile exprimate lui
Pena Nieto, faþã de 31,64% pen-
tru Lopez Obrador, o diferenþã de
aproximativ 3 milioane de voturi.
Jacobo a mai precizat cã ºi buleti-
nele conþinute în 61,3% din urnele
pentru alegerile senatoriale ºi
60,3% din urnele pentru alegerile
deputaþilor vor fi renumãrate.
„Aceasta este cea mai importantã
operaþiune de redeschidere, în
transparenþã ºi publicitate maximã,
din istoria electoralã a þãrii noas-
tre”, conform acestuia.

putea încasa. Însã poate fi o
parte, totul, sau nimic”, citeazã
Reuters o sursã apropiatã
Executivului, care explicã ºi
faptul cã în cadrul acestuia
existã dezbateri puternice cu
privire la punctele în care sã fie
fãcute aceste ajustãri bugetare.
Oricum, aratã EFE la rândul sãu,
noile mãsuri nu ar putea fi
cunoscute înainte de o nouã
reuniune a Ecofin, în 10 iulie, iar
altele ar putea fi prezentate abia
în cadrul bugetului pentru 2013,
când guvernul ar urma sã
propunã ºi un plan fiscal pentru
2014, dupã cum au indicat surse
din cadrul Ministerului spaniol al
Finanþelor.

Nova Cidade de Kilamba este un oraº cu
clãdiri noi, în culori vii ºi impecabile, con-
struit în mai puþin de trei ani, la 30 de km
de Luanda, capitala Angolei. Nova Cidade
de Kilamba (foto) este, însã, un oraº-fan-
tomã, construit de o companie de stat chi-
nezã – China International Trust&Invest-
ment Corporation (Citic) pentru modica
sumã de 3,5 miliarde dolari. Aproximativ
500.000 de persoane ar putea fi gãzduite
de acest complex urban modern. Un jurna-
list de la BBC care a vizitat Nova Cidade de
Kilamba afirmã cã n-a vãzut nimic în afarã
de muncitori chinezi. Noul oraº din deºert
a fost decontat, aºa cum se întâmplã în
Africa, prin acces prioritar la resursele na-
turale, petrolul în cazul Angolei. Din punct
de vedere tehnic, proiectul a fost deja
amortizat de guvernul angolez. Problema
este alta: din cele 2.800 de apartamente dis-
ponibile, în cele 750 de blocuri de câte 8

DIG, un oraº-fantomã construit de China în inima Angolei

Un deputat al OSCE
s-a întâlnit cu Timoºenko

Un deputat olandez al
Adunãrii parlamentare a
Organizaþiei pentru Securitate ºi
Cooperare în Europa (OSCE),
Coskun Coruz, s-a întâlnit
miercuri cu opozanta ucrainea-
nã Iulia Timoºenko, într-un
spital din Harkov, a anunþat
OSCE într-un comunicat citat de
AFP. „Apreciez faptul cã autori-
tãþile ucrainene mi-au acordat
posibilitatea de a o întâlni pe
Timoºenko ºi sper cã aceastã
vizitã marcheazã începutul unui
angajament permanent al
Ucrainei în favoarea valorilor
OSCE ºi a unui dialog cu
OSCE”, a explicat Coskun
Coruz. Întâlnirea cu Iulia
Timoºenko a durat aproape douã
ore ºi aceºtia au putut discuta
despre importanþa unui sistem
judiciar independent ºi de o
reformã penitenciarã în Ucraina,
a precizat OSCE, care are sediul
la Viena. Deputatul olandez s-a
întâlnit, de asemenea, cu agenþi
penitenciari, magistraþi ai
Parchetului ºi directorul spitalu-
lui din Harkov.
Parlamentul austriac
a aprobat aderarea
Croaþiei la UE

Parlamentul austriac a
aprobat, miercuri searã, ratifica-
rea Tratatului de aderare a
Croaþiei la Uniunea Europeanã,
printr-un vot aproape unanim al
parlamentarilor austrieci. Din cei
159 de deputaþi prezenþi în
Parlament, 152 au votat pentru
ratificarea tratatului ºi 7 deputaþi,
de extremã-dreaptã, au votat
împotrivã, noteazã AFP. Austria a
devenit astfel a opta þarã a UE ce
dã undã verde intrãrii Croaþiei în
blocul european. La 23 ianuarie,
croaþii au spus „da” aderãrii þãrii
lor la UE cu o foarte largã
majoritate (peste 67% din voturi),
în timpul unui referendum, pentru
a deveni al 28-lea stat membru al
UE. Cele 27 de state membre ale
UE trebuie sã ratifice Tratatul de
aderare pentru a valida integra-
rea Croaþiei în blocul european,
programatã pentru 1 iulie 2013.
Guvernul elveþian neagã
cã a exportat arme în Siria

Departamentul Federal
elveþian al Afacerilor Economice
(FDEA) a negat, miercuri, o
acuzaþie cã a vândut grenade de
mânã de fabricaþie elveþianã
pentru a aþâþa conflictul din Siria,
a declarat FDEA într-un comuni-
cat, transmite agenþia Xinhua.
Armele fotografiate în Siria ar fi
putut fi redirecþionate prin
exportul spre Emiratele Arabe
Unite (EAU), a adãugat FDEA.
Ziarul elveþian „Sonntagszeitung”
a publicat, duminicã, fotografia
unei grenade de mânã descoperite
de un reporter la 28 iunie în
oraºul Marea din Siria. Potrivit
constatãrilor iniþiale ale anchetei
declanºate de FDEA, grenada
provenea dintr-un transfer
efectuat de producãtorul de arme
elveþian de stat RUAG în Emirate-
le Arabe Unite în 2003, când un
total de 225.162 de grenade de
mânã au fost exportate forþelor
armate ale EAU. Pentru a restricþi-
ona afacerea, o declaraþie de
interdicþie a reexportãrii a fost
semnatã în urma vânzãrii. FDEA a
declarat cã, în prezent, nu existã
nici o dovadã cã grenade de mânã
elveþiene au ajuns în Siria, dar cã
anchetele vor continua.

etaje, doar 220 au fost vândute. Din 10
ºcoli, doar una singurã funcþioneazã. Pro-
iectul a fost susþinut de
guvernul  preºedintelui
Jose Eduardo Dos Santos,
care, la debutul mandatu-
lui sãu, a promis construi-
rea unui milion de case în
4 ani. Preþurile variazã în-
tre 120.000 ºi 200.000 de
dolari ºi sunt inaccesibile
pentru marea majoritate a
populaþiei, din care 2/3 trã-
ieºte cu mai puþin de doi
dolari pe zi, potrivit esti-
mãrilor organizaþiilor in-
ternaþ ionale.  Guvernul
promite angolezilor facili-
tarea împrumuturilor pe
termen lung pentru locuin-
þe, dar detractorii sãi esti-

meazã cã totul se datoreazã alegerilor pre-
zidenþiale care au loc la 31 august.
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7,00 Jurnal Matinal * Sport *
Meteo
9,10 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI
10,15 Dincolo de celebritate
10,30 O datã-n viaþã  (r)
12,30 Lumea modei
12,45  Film serial  *  LEGENDE-
LE PALATULUI (r)
14,00 Jurnalul TVR
14,45 e-Forum
15,15 Teleshopping
13.30 Arborii lumii: Salcia
14.00 Tezaur folcloric (r)
17,00 La vie en rose
17,40 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnalul  plus
21,10 Film  * U-571
23,15 Distractis Show (r)
23,55 Film * CA ªI MORT
1,35 Film serial  * MAD  MEN –
NEBUNII DE PE MADISSON
AVENUE
2,20 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
3,25 Jurnalul  TVR  (r)
4,25 Jurnal plus  (r)
5,15 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI  (r)

6,05 Ora de ºtiri  (r); 7,00 Teleshop-
ping; 8,10 Film  * FATA DIN VECINI
(r); 9,40 Meseria mea: scriitor;  10,00
Documentar * AROMÂNII  (r); 13.30
Poveºti estivale…cu cântec!; 11,00
Confesiuni  (r); 12,00 Ora de business
(r); 13,00 Pescar honar  (r); 13,30
Film seria * Iubire de varã  (r); 14,00
Teleshopping;  14,35 Împreunã în
Europa!; 15,30 Teleshopping; 16,00
Rãzushow;  17,00 Confesiuni; 18,00
Info + ora 18;  18,15 Film serial *
Iubire de varã; 18,50 Film * O
ÎNTÂLNIRE NEAªTEPTATÃ;  20.30
Ora de business: 21,30 D’ale lu’ Miticã:
22,30 Ora de ºtiri; 23.20 Aºa-i
românul;  23,30 Unora le place…;
0,35 Pescar hoinar (r); 1,00
Rãzushow (r); 2.00 Ora de business;
2,50 Film *  ANIMAL DE PARDÃ  (r);
4,30 Unora le place... (r);    5,20
Mesager.

6.00 Film * WINNIE DE PLUª; 7.05
Pe platourile de filamare; 7,35 Film *
ZATHURA * O AVENTURÃ
SPAÞIALÃ;  9,20 Autobiografia lui
Nicolae Ceauºescu; 12,25 Film *
AVALON; 14,30 Film * CONSPIRA-
ÞIA TÃCERII;  16,00 Film  *
RAMONA ªI BEZZEUS; 17,45 Film
* RANGO; 19,30 Filme ºi vedete;
20,55 Film *  PIRAÞII DIN CARAIBE
* PE APE ªI MAI TULBURI;  23,10
Film * RECUPERATORII;1,00 Film
serial * Urzeala tronurilor; 2,50 Film *
DRUM INTERZIS 3.

 07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT   (r)
11,00 Film * A FOST ODATÃ UN
BÃIEÞEL (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * PE URMELE
VÂNÃTORILOR DE FILDEª
16,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * UNICUL
22,15 Film  * BROKEBACK
MOUNTAIN * O IUBIRE SECRETÃ
1,15 Film serial  *  CSI: MIAMI
2,00 Film * SEMENI VÂNT,
CULEGI FURTUNÃ!   (r)
3,30 Film *  UNICUL  (r)
5,00 Film serial  *  CSI: MIAMI

6,30 Film serial  * ÎN NUMELE
IUBIRII  (r); 7,30 Teleshopping; 8,00
Film serial  * LEGÃTURI  RISCANTE
(r); 9,00 Teleshopping; 9,30 Film serial
*  LARA  (r);  10,30 Teleshopping;
11,00 Film serial  *  SUFLET
VÂNDUT (r); 12,00 Teleshopping;
12,30 Film serial  *  EMPERATRIZ  (r);
14,00 Teleshopping; 14,30 Film serial
* CAMELEONII; 15,30 Film serial *
PREDESTINAÞI; 16,30 Poveºtiri
adevãrate; 17,30  Film serial *
LEGÃTURI  RISCANTE; 18,30 Film
serial  * LARA; 19,30 Film serial *
SUFLET  VÂNDUT; 20,30 Film serial
* EMPERATRIZ; 22,30 Film serial  * ÎN
NUMELE IUBIRII; 23,30 Film serial  *
DEMON ªI ÎNGER; 0,30 Poveºtiri
adevãrate  (r);  1,30 Film serial  *
PREDESTINAÞI  (r); 2,30 Film serial  *
CAMELEONII  (r); 3,30 Doamne de
poveste  (r); 4,30 Film serial  *
DEMON ªI ÎNGER (r); 5,30 Poveºtiri
adevãrate  (r).

8,00 Film serial  * MINUNATELE
PERIPEÞII ALE LUI FPALJACK  (r);
9,00 Film serial  * ACEEAªI
CHRISTINE, ALTE AVENTURI  (r);
10,00 Teleshopping; 10,45 Happy
Hour;  12,00 Teleshopping; 12,30 Film
serial  * MINUNATELE PERIPEÞII
ALE LUI FPALJACK; 14,00 Film
serial  * ACEEAªI CHRISTINE, ALTE
AVENTURI; 15,00 Film serial  *
PRIVILEGIUL; 16,00 Film *
TRENURI ªI VIEÞI  (r); 18,00   Pozã
la minut.  (r);  19,00  Film serial  *
PRIVILEGIUL; 20,00  Film *
PRIETENI PE VIAÞÃ ; 22,00 Film *
CADILACUL ROZ;  0,30 Film serial  *
ANTURAJ  (r); 1,00 Film serial*CO-
BRA 11 ÎN ALERTÃ; 2,00 Film *
CADILLACUL ROZ   (r);4,00 Film
serial*COBRA 11 ÎN ALERTÃ (r);
4.45 LUMEA PRO CINEMA (r).

6,00 Observator
8,00 Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Teleshopping
11,10 Film serial  *  MADDIE
ªI DAVID
12,10 Mireasã pentru fiul meu
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 OBSERVATOR
20,20 Film * SUPERMAÞIA
LUI BOURNE
22,45 Film * OMUL ÎNTUNE-
RICULUI 2
1,00 Film * SUPREMAÞIA LUI
BOURNE  (r)
3,00 Acces direct  (r)

7,00  ªtirile B1 TV; 11,00 Talk
B1; 12,00 ªtirile B1 TV; 14,00
Talk B1;  15,00 ªtirile B1 TV;
16,00 Talk B1;  17,00 ªtirile
B1 TV;  18,30 Aktualitatea
B1; 20,00 La taifas; 21,00 X-
Press; 23,00 Ultimul cuvânt;
0,00 ªtirile B1 TV; 1,00 X-
Press; 2.40 ªtirile B1 TV;
3.10 Aktualitatea  B1.

6,00 Film serial  * TRÃSNIÞII
(r)
7,00 Film serial  * ÎN FAMILIE
8,00 Cireaºa de pe tort  (r)
9,00 Teleshopping
9,30 Film  * VEÃJITOAREA CEA
BUNÃ   (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  * NIMENI NU-I
PERFECT
13,00 Teleshopping
13,30 Sport, dietã ºi o vedetã  (r)
13,45 Teleshopping
14,15 Focus Monden (r)
15,00 Film serial  *  IUBIRI
SECRETE
17,00 Curat, murdar?  (r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus  sport
19,30 Cireaºa de pe tort   (r)
20,30 Vreau sã divorþez
22,00 Film  * MARTOR FÃRÃ
VOIE
0,00 Film * URMÃRIRE  FATALÃ
2,00 Fpod * Podul lui Finþescu (r)
3,00 Focus  (r)7,45  Film serial  *  DRAGOSTE

DULCE  AMARÃ   (r);  9,00 Film serial
* TRIUNGHIUL  IUBIRII 2  (r); 10,00
Film serial  * SUFLETE  PERECHE
(r); 11,00 Film serial  * CULOAREA
FERICIRII; 12,00 Grupul Vouã  (r);
12,15 Gadgeturi, gadgeturi, gadgeturi;
12,45 Grupul Vouã  (r);  13,15  Copii
contra pãrinþi;  15,00 Film serial  *
RÃZBOINICUL (r); 16,30 1 X 2; 17,30
Film serial  *  DRAGOSTE DULCE
AMARÃ; 18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15
Film serial * SUFLETE  PERECHE;
20,15 Film *  ODISEU ªI INSULA
CEÞURILOR; 22,15 Film * JUSTI-
ÞIARUL ÎNTUNERICULUI; 0,15 Film
*ODISEU ªI INSULA CEÞURILOR
(r); 2,00 Film  * JUSTIÞIARUL
ÎNTUNERICULUI  (r).

8,00 Film serial  * SOÞI DE
MILITARI;    9,00 Film serial  *
BUFFY, SPAIMA VAMPIRILOR;
10,00 Film *  CRIMELE DIN
MIDSOMER;   12,00 Film serial  *
SOÞII DE MILITARI; 13,00  Film
serial  * LEGE ªI ORDINE; 14,00
Film serial  * BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR; 15,00 Film *
LEGATE DE UN SECRET; 17,00
Film * CRIMELE DIN MIDSO-
MER; 19,00 Film serial  *SOÞII DE
MILITARI; 20,00 Film serial  *
MEDIUMUL; 21,00 Film  * RÃPITÃ
DIN DRAGOSTE; 23,00 Film  *
INOCENÞÃ DE VÂNZARE;   1,00
Film * CU DUªMANUL LA ALTAR;
3,00 Film serial  * MEDIUMUL.
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7,00  Clubul desene animate
8,10 Omul ºi timpul
9,30 Pelerin
9,50 Film * NOILE AVENTURI
ALE LUI PIG ÎN ORAª
11,30 M.A.I. aproape de tine
12,00 Pro Patria
12,30 Europa mea
13,00 Arta.ro
14,00 Jurnal TVR
14,30 Muzici ºi tradiþii în
Ciºmigiu
16,30 Filmoteca veselã
17,00 Gimnasticã
18,53 Jurnalul  TVR
20,00 Festivalul Naþional de
Creaþie ºi Interpretare, Mamaia
Copiilor 2012
23,00 Profesioniºtii
0,00 Film serial * MAD MEN
Euro Studio
1,50 Film *   CA ªI MORT   (r)
3,30 M.A.I. aproape de tine (r)
4,10 Viaþa satului (r)

7,00 Teleshopping; 8,00 Cap
compas; 8,30 Sfinþi ºi meserii;
9,00 Zon@IT  (r);  9,30
Magazin olimpic; 10,00 Arena
leilor  (r); 11,00 Aventura
urbanã;  12,00 Face toþi banii;
13,00  Jamie Oliver gãteºte în
30 de minute; 13,35 Atenþie, se
cântã!; 15,10 Film * VERI-
ªOARA MEA RACHEL (I);
17,00 Paºaport de România;
18,00 Mistere romane; 19,00
Naturã ºi aventurã; 19,30
Carabinerii; 20,30 Sirene;
22,30 Ora de ºtiri; 23,50 Aºa-i
românul; 23,30 Timpul
chitarelor; 0,30 Mistere
romane (r); 1,30 Film *  VISE
DISTUSE   (r); 3,15 Face toþi
banii (r)  4,05 Jamie Oliver
(r) .

7,35 Film * VIAÞÃ DE GUNO-
IER; 9,15 Film  *  CASTO-
RUL; 10,45 Film  * CÃLÃTO-
RIILE LUI GULIVER;    12,10
Film serial  *    JIMMY ªI
HOPE;  12,35 Film * DR.
DOLITTLE * CÎINI DE
MILIOANE;  14,05 Film  *
CULOAREA SENTIMENTE-
LOR; 16,30 Premiile Billboard;
19,35 Film serial  *  JIMMY ªI
HOPE; 20,00 Film serial *
FETELE; 20,30 Film * BES-
TIAL;  22,00 Film  * FÃRÃ
OBLIGAÞII;  23,50  Film *
CYRUS; 1,20  Film   * CUM
SÃ-ÞI PIERZI VIRGINITATEA.

6,00 Happy Hour (r)
7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film  *  GRÃDINA SECRE-
TÃ  (r)
12,00 Film serial * LEGENDA
CÃUTÃTORULUI
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Film   *  RENATO SAU
LEROY?
15,00 Film *  ÎNTÂLNIRE CU
FÃT-FRUMOS
17,00 Film * CLUBUL DE
NOAPTE
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film * ELEKTRA
22,30 Film  * PE VAL
0,00 BOXBUSTER - Live
1,00 Film  * LOKAL KOMBAT   (r)
2,30 Film * BROKEBACK
MOUNTAIN  * O IUBIRE
SECRETÃ  (r)
5,00 Film *  RENATO SAU
LEROY?    (r)

6,30 Film serial *    ÎN NUMELE
IUBIRII  (r); 7,15 Teleshpopping;
7,45  Film serial  *  LEGÃTURI
RISCANTE  (r);  8,45 Teleshop-
ping;  9,15 Film serial  * LARA  (r);
10,15 Teleshopping;   10,45 Film
serial * SUFLET  VÂNDUT  (r);
11,45 Teleshopping;  12,15 Film
serial *  EMPERATRIZ  (r); 14,00
Teleshopping; 14,30 Film serial  *
CAMELEONII; 15,30  CRISTINA
SHOW; 16,30  Poveºtiri adevãrate;
17,30 Film serial  * LEGÃTURI
RISCANTE; 18,30 Film serial  *
LARA; 19,30 Film serial * SUFLET
VÂNDUT; 20,30 Film serial *
EMPERATRIZ; 22,30 Film serial  *
ÎN NUMELE IUBIRII;  23,30  Film
serial  * DEMON ªI ÎNGER; 0,30
Poveºtiri adevãrate  (r); 1,30 Film
serial *  PREDESTINAÞI  (r); 2,30
Film serial *  CAMELEONII  (r);
3,30 Doamne de poveste   (r); 4,30
Film serial  *  DEMON ªI ÎNGER
(r); 5,30 Poveºtiri adevãrate  (r).

9,00 Happy Hour  (r); 10,45 Film
serial * ACEEAªI CHRISTINE,
ALTE AVENTURI  (r); 11,45  Film
serial  * MINUNATELE PERIPEÞII
ALE LUI FLAPJACK  (r);  12,15
Descoperã România; 13,15 Acasã
în bucãtãrie; 14,15 Zoom în 10;
14,30 Lumea Pro Cinema  (r);
15,00 Film serial  *  PRIVILEGIUL
(r); 16,00 Film  * PRIETENI PE
VIAÞÃ (r); 18,00 Film serial  *
ACEEAªI CHRISTINE, ALTE
AVENTURI; 19,00 Film serial *
ATINGEREA VIEÞII; 20,00  Film   *
MIHAI VITEAZUL (I); 22,15 Film *
LEGENDELE VIKINGILOR; 0,00
Film serial * ANTURAJ; 0,30 Film *
LEGENDELE VIKINGILOR; 2,00
Lumea Pro Cinema (r).

06,00 OBSERVATOR
9,00 Film * HERCULE ªI
AMAZOANELE
11,00 Film * BIG MAN: EFEC-
TUL BUMERANG
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Mireasã pentru fiul meu
19,00 OBSERVATOR
20,20 Film  * CAPTIVI ÎN IAD
22,30 Film * SOCIETATEA
SECRETÃ 2
0,30  Film * CAPTIVI ÎN IAD
2,00  OBSERVATOR
3,00 Film * HERCULE ªI
AMAZOANELE
4,45 Film serial  *  LALE

7,00 ªtirile  B1 TV; 8,00
Lumea lui Banciu  (r);  9,00
ªtirile B1TV;   10,00
Weekend B1; 12,00 ªtirile
B1 TV;  13,00 La taifas  (r);
14,00 3600;  15,00 ªtirile B1
TV;  16,00 Pasul Fortunei;
18,00 ªtirile  B1 TV; 19,00
Monden  B1;  21,00 X-Press;
23,00 Business  B1;  0,00
ªtirile Pro TV; 1,00 X-Press
(r) .

6,30 Film serial  * NIMENI NU-I
PERFECT
7,00 Film serial  *  ÎN FAMILIE
7,30 Teleshopping
8,00 Cireaºa de pe tort  (r)
9,00 Camera de râs
9,30 Un zâmbet pe…4 roþi
10,00 Teleshopping
10,30 Secrete de stil
11,00 Sport, dietã ºi o vedetã
11,30 Camera de râs
12,00 Verde-n în faþã
12,30 Film serial * CSI * CRIME
ªI INVESTIGAÞII
14,00 Film serial  *   IUBIRI
SECRETE
15,45 M-a fãcut mama artist
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * PEAR HARBOR
0,00 Fete bune
2,00 Mondenii   (r)
3,00 Focus  (r)
4,30 Secrete de stil (r)
5,00  Cireaºa de pe tort (r)

6,00 Pitici de varã  (r); 7,00 Pastila
Vouã  (r); 7,30 Taxi Driver  (r); 8,30
Baronii  (r);  9,15 Film serial *
SUFLETE  PERECHE  (r);  10,15
Film serial  *  DRAGOSTE DULCE-
AMARÃ  (r);   11,15 Film serial  *
AVENTURILE LUI SINBAD; 12,15
Poamã acrã; 14,15  Film * CÃLÃTO-
RIE CÃTRE CENTRUL PÃMÂNTU-
LUI;   16,15 Film * SUBSTITUIRE
CU BUCLUC; 18,30 ªtiri Naþional
TV; 19,15 Film serial  *  SUFLETE
PERECHE; 20,15 Film * TURBU-
LENÞE 2 * FRICA DE ÎNÃLÞIMI;
22,15 Film  * TABÃRA MAJORETE-
LOR;  0,15 Film  * FRICA DE
ÎNÃLÞIME  (r); 2,00 Film  * TABÃRA
MAJORETELOR   (r).

6,00 Film serial  * BUFFY,
SPAIMA VAMPIRILOR; 7,00
Film serial  * HERCULE
POIROT;  9,00   Film *
PARADISUL FURAT; 11,00
Film serial  * HERCULE
POIROT; 13,00 Film  *
RISCURI ASUMATE; 15,00
Film * LA SUPRAFAÞÃ; 17,00
Film * RÃPITÃ DIN DRAGOS-
TE; 19,00 Film serial  *
NUMAI   TATÃ SÃ NU FII!;
20,00 Film serial *  SOÞIA
PERFECTÃ;   21,00 Film
*PLANUL PERFECT; 23,00
Film   * CU DUªMANUL LA
ALTAR; 1,00 Film  * REGII
PLAJELOR; 3,00 Film serial *
MEDIUMUL.
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TVR 1

DUMINICÃ - 8 iulie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

7,00 Clubul desenelor animate
8,10 Universul credinþei
10,00 În grãdina Danei
10,35 Viaþa satului
11,50 Minutul de agriculturã
12,00 Viaþa satului
13,00 Profesioniºtii...
14,00 Jurnalul TVR
14,30 Universul Celibidache
15,00 Tezaur folclorc
16,00 Dãnutz S.R.L.
18,00 Lozul cel mare
18,53 Jurnalul TVR
20,00 FESTIVALUL NAÞIO-
NAL DE CREAÞIE ªI INTER-
PRETARE – MAMAIA COPII-
LOR 2012
23,00 Garantat 100%
0,00 Film serial  *  MAD MEN-
NEBUNII DE PE MADISON
0,55 Film serial  * LEGENDE-
LE PALATULUI
1,55 Dãnutz S.R.L.  (r)
3,35 Universul credinþei  (r)
5,50 Pelerin

8,00 Paºaport de România (r);
9,00 Aventura  urbanã (r);
10,00 Fii în formã!; 10,30 Naturã
ºi aventurã  (r); 11,00 Motoma-
gia; 11,30 Azi despre mâine;
12,00 Succes de femeie; 12,30
Fraþi de viþã; 13,00 Jamie
Oliver; 13,35  Aºa-i românul;
14,30 Toate pânzele sus; 15,10
Film * VERIªOARA MEA
RACHEL (II); 17,00  D’ale lu’
Miticã (r); 18,00 Mistere
romane; 19,00 Pe picior mare;
19,30 Film serial * Carabinieri;
20,30 Film * PODUL; 22,15
Meseria mea;  22,30 Ora de
ºtiri;  23,30 Acadeaua; 0,30
Mistere romane (r); 1,,30 Film *
PODUL (r); 3,10 Aventura
urbanã  (r);  4,00 Jamie Oliver
gãteºte în 30 de minute  (r); 4,30
Acadeaua   (r).

6,00 Film * BÃIATUL DIN
BALON; 7,25Generaþia celor
singuri;   8,45 Film  * BES-
TIAL; 10,10 Film * RÃZBOIUL
NASTURILOR; 11,45 Filme ºi
vedete;  12,10 Film * UNDE
ESTE DRAGOSTEA? 14,05
Film * BILETUL DE LOTERIE;
15,45 Film * MEGAMIND;
17,20 Film * UN COLÞ DE RAI;
19,05 Film serial  *  REDAC-
ÞIA; 20,00 Film * PERIFERIC;
22,25 Film serial  *   FAMILIA
BORGIA; 0,05 Film * AMOR
LA DISTANÞÃ;  1,45 Film *
ARMATA CRIMEI.

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial * Legendele
Cãutãtorului
11,00 Film   *  ÎNTÂLNIRE CU
FÃT-FRUMOS  (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Film * CLUBUL DE
NOAPTE (r)
15,00 Film *  SURF NINJAS
17,00 Film * FRUMOASA ªI
DICTATORUL
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * VICTIME COLATE-
RALE
22,45 Film * DISPÃRUT ÎN
MISIUNE
1,00 Film * VICTIME COLATE-
RALE(r)
2,30 Film * DISPÃRUT ÎN
MISIUNE   (r)
5,00 Dupã 20 de ani  (r)

 6,30 Film serial  *    ÎN NUME-
LE IUBIRII  (r); 7,15 Teleshop-
ping;   7,45 Film serial *
LEGÃTURI RISCANTE  (r);
8,45 Teleshopping;  9,15 Film
serial  *   LARA  (r);   10,15
Teleshopping; 10,45 Film serial *
SUFLET  VÂNDUT  (r); 11,45
Teleshopping;  12,15  Film serial
* EMPERATRIZ  (r); 14,00
Teleshopping; 14,30 Film serial
*    CAMELEONII; 15,30 Film
serial  *FRUCTUL OPRIT;
17,30   Film serial  * LEGÃTURI
RISCANTE; 18,30 Film serial *
LARA; 19,30 Film serial  *
SUFLET  VÂNDUT;  20,30 Film
serial *   EMPERATRIZ; 22,30
Film serial  * ÎN NUMELE
IUBIRII;  23,30 Film serial *
DEMON ªI ÎNGER; 0,30 Film
serial * PREDESTINAÞI  (r);
2,30 Film serial  *  CAMELEO-
NII  (r); 3,30 Doamne de
poveste  (r); 4,30 Film serial *
DEMON ªI ÎNGER  (r); 5,30
Acasã în bucãtãrie  (r).

8,45 Happy  Hour   (r); 10,00
Film serial * MINUNATELE
PERIPEÞII ALE LUI FLAP-
JACK  (r); 10,30 Acasã în
bucãtãrie  (r);  11,30 ProMotor;
12,00 Film serial * ACEEAªI
CHRISTINE * ALTE AVENTURI;
13,00 Filmul care-þi umflã roþile la
bicicletã; 14,00 Lumea Pro
Cinema; 14,30   Zoom în 10;
14,45 Film serial * ATINGEREA
VIEÞII; 15,45 Film  *  MIHAI
VITEAZUL    (r); 18,00 Film
serial  *  ACEEAªI CHRISTINE,
ALTE AVENTURI; 19,00 Film
serial  * ATINGEREA VIEÞII;
20,00  Film * MIHAI VITEAZUL;
22,15 Film  * PUTEREA;  0,45
Film serial *  ANTURAJ; 1,15
Cobra 11 în alertã (r); 2,00 Film
serial  * PUTEREA  (r);  4,00
Lumea Pro Cinema  (r);  4,30
Apropo TV   (r).

6,00 OBSERVATOR
9,00  Film * DIN RUSIA, CU
DRAGOSTE
11,00 Film *  ROBBERSONII
ªI POLIÞIA
14,00 Film * PRINÞUL
VALIANT
16,00 Observator
17,00 Film *  ÎNDRÃGOSTIÞI
LULEA
19,00 OBSERVATOR
20,20 DEMASCAREA
22,30 Film * MAI RÃU NU SE
POATE
0,30 Film  * VASUL FANTOMÃ
(r)
2,00 Observator  (r)
3,00 Film * ÎNDRÃGOSTIÞI
LULEA (r)
4,30 Film serial  * CIOCÃNI-
TOAREA  WOODY

7,00 ªtirile B1 TV;  8,00 Lumea
în 10.000 de minute; 9,00
ªtirile B 1; 10,00 Weekend B1;
12,00 ªtirile B1 TV;   14,00
Condamnaþii; 15,00  ªtirile B1
TV;  16,00  ArtTele;  16,30
Doctor B1; 18,00  ªtirile B1
TV;  19,00 Pasul urmãtor; 21,00
Sub semnul întrebãrii; 23,00
Lumea lui Banciu; 0,00 ªtirile B1
TV.

6,00 Cunoaºte, viseazã, iubeºte!
(r)
7,00 Film serial *   ÎN FAMILIE
7,30 Teleshopping
8,00  Cireaºa de pe tort
9,00 Camera de râs
9,30 Casã, construcþie ºi design
10,00 Teleshopping
10,30 Cu lumea-n cap
11,00 Levintza prezintã
11,30  Cunoaºte, viseazã, iubeºte!
12,30 Film  * EFECTUL WOW
(r)
13,00 Miss fata de la þarã
16,00 Film serial  *  ANOTIMPUL
VRÃJITOARELOR  (r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Schimb de mame
22,00 Vreau sã divorþez  (r)
23,30 Film  * CÃDEREA ÎN
UITARE
1,30 Podul lui Finþescu  (r)
2,30 Focus  (r)
3,30 Film * CÃDEREA ÎN
UITARE (r)
5,30 Film * ANOTIMPUL
VRÃJITOARELOR  (r)

6,00 Pitici de varã  (r); 7,00
Vouã; 7,30 Taxi Driver  (r);
8,30  Baronii  (r);   9,15 Film
serial *   CÃLÃTORIE CÃTRE
CENTRUL PÃMÂNTULUI  (r);
11,15 Film *  SUBSTITUIRE
CU BUCLUC (r); 13,30 Sã v-
amintiþi duminica  (r); 16,45
Iubire  interzisã  (r); 18,30 ªtiri
Naþional TV; 19,15 Film serial *
SUFLETE  PERECHE; 20,15
Film  * EROII;  23,00 Film serial
* AVENTURILE LUI SINBAD;
0,00 Sã v-amintiþi duminica
(r); 3,00 Baronii  (r);  3,30
Consilier de urgenþã  (r);   5,00
Taxi Driver  (r).

6,00 Film serial  * BUFFY,
SPAIMA VAMPIRILOR; 9,00
Film * REGII PLAJELOR;
11,00 Film *  VERDICT
FINAL;  13,00 Film  * PLA-
NUL PERFECT ; 15,00 Film
* CAPCANÃ ÎN LUMEA
MODEI; 17,00 Film * FLORÃ-
REASA;  19,00 Film serial *
ÎN MINTEA ERICÃI; 20,00
Film serial *  NUMAI TATÃ SÃ
NU FII!; 21,00 Film serial  *
SOÞIA PERFECTÃ; 22,00
Film  * OBSESIE CRIMINA-
LÃ; 0,00 Film   * ÎNTÂLNIRE
CU PERIPEÞII; 2,00 Film *
PARADISUL FURAT.

TVR 1

LUNI - 9 iulie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

7,00 Jurnal matinal
9,10 Film serial *   LEGENDELE
PALATULUI
10,15 Dincolo de celebritate
10,30 Dãnutz S.R.L.
12,30 Lumea modei
12,45 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI  (r)
14,00 Jurnalul TVR
15,30 Maghiara de pe unu  (r)
17,00 Magazin Mondial 2014
17,40 Film serial *   LEGENDELE
PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Prim – plan
21,00 Film serial * SERVICIUL
OMORURI
22,00 Cu ochii’n  4
23,10 Film *  ÎN VACANÞÃ
1,00 Nocturne
2,00 Film serial *   LEGENDELE
PALATULUI
2,55 Magazin Mondial 2014 (r)
3,21 Zoom (r)
3,25 Jurnalul TVR (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 8,00 Aºa-
I românul (r); 9,00 TV BAC;
10,00 Aromânii; 10,30 Cap
compas; 11,00  Confesiuni  (r);
12,10 Atenþie, se cântã! (r);
13,35 Cu toate pânzele sus (r);
14,00 Teleshopping; 14,35
Împreunã în Europa; 16,00  TV
BAC; 17,00 Confesiuni; 18,00
Info + ora 18; 18,15 Film serial *
IUBIRE DE VARÃ; 18,45
Lumea ºi noi; 19,15 Cu bicicleta
în deºert; 19,45 Film *POTO-
PUL (I); 21,30 Film serial  *
LEGE ªI ORDINE;  22,30 Ora
de business; 23,20 Aºa-i
românul;  23,30 Film *  APÃRÃ-
TORII  DREPTÃÞII;  0,50
Meseria mea; 1,10 TV BAC  (r);
2,00 Lumea ºi noi  (r);  2,30 Cu
bicicleta în deºert (r); 2,55 Film *
POTOPUL  (r); 4,30 Confesiuni
(r); 5,20 Mesager.

6,00 Film *  BILETUL DE
LOTERIE; 7,40 Film *MEGA-
MIND;   9,15  Film * UN COLÞ
DE RAI; 11,00 Cafea fierbinte;
12,25 Film * PÃCÃTOASA;
14,00 Film * EVITA;  16,15 Film
* MÃMICI PENTRU MARTE;
17,45 Film * LUPTA CU
VALURILE; 19,30  Pe platouri-
le de filmare; 20,00 Film serial *
REDACÞIA; 21,00 Film *
ADEVÃRATUL CURAJ;  22,50
Film serial  * FETELE;  23,20
Film * 127 DE ORE; 0,55 Film *
ADIO GARY!; 2,10 Film *
AGENÞII DE REZERVÃ.

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT   (r)
11,00 Film  * SURF NINJAS    (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * FRUMOASA ªI
DICTATORUL   (r)
16,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film  * ANTRENAMENT
TACTIC
22,30 ªtirile Pro TV
23,00 Film serial  * MESAJE DE
DINCOLO
0,15 Film * ANTRENAMENT
TACTIC  (r)
2,00 ªtirle Pro TV    (r)
3,30 Film serial *   MESAJE DE
DINCOLO   (r)
4,30 Dupã 20 de ani  (r)
5,30 Ce se întâmplã, doctore?  (r)

6,30 Film serial *    IUBIRE
BLESTEMATÃ; 7,45 Film serial *
LEGÃTURI RISCANTE   (r); 9,15
Film serial *    LARA; 10,45 Film
serial  * SUFLET VÂNDUT (r);
11,45 Teleshopping; 12,15 Film
serial  *  EMPERATRIZ  (r); 14,30
Film serial  *   CAMELEONII;
15,30 Film serial  * PREDESTI-
NAÞI; 16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Film serial  * LEGÃTURI
RSCANTE; 18,30 Film serial  *
LARA; 19,30 Film serial *
SUFLET  VÂNDUT;  20,30 Film
serial  *  EMPERATRIZ; 22,00
Poveºtiri de noapte;  22,30  Film
serial  *  IUBIRE  BLESTEMATÃ;
23,30 Film serial  * DEMON ªI
ÎNGER; 0,30 Poveºtiri adevãrate
(r); 1,30 Film serial * FRUCTUL
OPRIT (r); 2,30 Poveºtiri de
noapte  (r);  3,00 Film serial  *
CAMELEONII   (r); 3,45 Doamne
de poveste   (r).

8,30 Fim serial * MINUNATELE
PERIPEÞII ALE LUI FLAP
JACK; 9,00 Film serial *
ATINGEREA VIEÞII (r); 10,00
Teleshopping; 10,45 Happy
Hour; 12,00 Teleshopping; 12,30
Film serial *  MINUNATELE
PERPEÞII ALE LUI FLAPJAK;
14,00  Zoom în 10; 14,15  Lumea
ProCinema  (r); 14,45   Film serial
* ACEEAªI CHRISTINE, ALTE
PERIPEÞII; 15,45  Filmul care-þi
umflã roþile la bicicletã  (r);  16,45
Film  * MIHAI VITEAZUL (r);
19,00 Film serial * ATINGEREA
VIEÞII; 20,00 Film serial *
CHUCK;  21,00 Film serial *
POZÃ LA MINUT; 22,00 Film  *
BEOWULF;  0,30 Film serial *
ANTURAJ; 3,00  Film serial *
CHUCK  (r); 3,45 Film serial *
SANTURAJ; 4,30 Lumea Pro
Cinema  (r).

6,00 OBSERVATOR
8,00 Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Teleshopping
11,10 Film serial * MADIE ªI
DAVID
12,10 Mireasã pentru fiul meu
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Film *SURPRIZÃ! VINE
POLLY!
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film * GINOSTRA
3,45 Acces  direct   (r)

7,00 ªtirile B1 TV;  11,00
Talk  B1; 12,00 ªtirile B1
TV; 16,00 Talk B1; 17,00
ªtirile B1 TV;  18,00  Aktuali-
tatea B1; 20,00 Sub  semnul
întrebãrii; 22,00 Ultimul
cuvânt; 23,00  Lumea lui
Banciu; 0,00 ªtirile B1 TV;
1,00 Sub semnul întrebãrii
(r); 2,40 ªtirile B1 TV(r);
3,10 Aktualitatea B1 (r); 4,20
ªtirile B1  (r); 5,15  Ultimul
cuvânt (r).

7,00 Film serial  * ÎN FAMILIE
8,00 Cireaºa de pe tort  (r)
9,30 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte!
10,30 Verde-n faþã   (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial * ORÃªELUL
LENEª
13,30 Camera de râs
13,45 Teleshopping
14,15 Cu lumea-n cap (r)
15,00 Film  * PETE, MASCOTA
LICEULUI
17,00 Film serial *  TRÃSNIÞII
(r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Miss fata de la þarã
22,15 Film serial *   TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
0,00 Mondenii  (r)
0,30  Film * SECRETE LA
LICEU
2,30  Focus (r)
3,30 Film * SECRETE DE
LICEU (r)

6,00 Film  * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 8,00 Aºa-I românul;
9,00  Film serial *  BUFFY,
SPAIMA VAMPIRILOR; 10,00
Film  * CRIMELE DIN MIDSO-
MER;   12,00 Film serial * SOÞII
DE MILITARI;   13,00 Film serial
*  LEGE ªI ORDINE;  14,00 Film
serial *   BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR; 15,00  Film  * UN
SÃRUT LA MIEZUL NOPÞII;
17,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER;  19,00 Film serial *
SOÞII DE MILIRARI; 20,00 Film
serial *  MEDIUMUL; 21,00 Film
serial *   NUMAI TATÃ SÃ NU
FII!;  22,00 Film serial * ÎN
MINTEA ERICÃI; 23,00  Film
serial * ÎN JUNGLA ORAªULUI;
0,00 Film serial * CU SÂNGE
RECE; 2,00  Film serial  *
MEDIUMUL, 4,00 NEVESTELE
DIN ORANGE COUNTRY.

6,00 Sare ºi piper  (r); 7,45 Taxi
Driver  (r); 9,00 Baronii  (r);  10,00
Film serial  *   SUFLETE PERECHE
(r);    11,00 Film serial *   CULOA-
REA FERICIRII  (r); 12,00 Grupul
Vouã  (r); 12,15 Gadgeturi,
gadgeturi, gadgeturi.; 12,45 Suflete
pereche   (r); 13,45 Film serial *
CUSCRELE  (r); 14,45  Film  *
EROII (r);  17,30 Film serial  *
DRAGOSTE DULCE AMARÃ;
18,30 ªtiri Naþional TV;  19,15 Film
serial  * TRIUNGHIUL  IUBIRII  2;
20,15 Film serial  * SUFLETE
PERECHE;  21,15 Film serial *
RÃZBOINICUL; 22,45 Film  * ÎN
CÃUTAREA AMANDEI; 0,45
Gadgeturi, gadgeturi, gadgeturi!.;
1,15 Film serial  *  CULOAREA
FERICIRII  (r);  2,15 Film * ÎN
CÃUTAREA AMANDEI  (r).
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TVR 1

MARÞI - 10 iulie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL NAÞIONAL TV

7,00 Jurnal matinal
9,10 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
10,15 Dincolo de celebritate
10,30 Dãnutz S.R.L.  (r)
12,30 Lumea modei
12,45 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI  (r)
14,00 Telejurnal TVR
14,45 Teleshopping
15,30 Rom european
16,00 Maghiara de pe unu
17,00 Leacurile naturii
17,40 Film serial * LEGENDELE
PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
21,00 Film serial  * ANATOMIA
LUI GREY
22,50 Lumea modei
23,10 Film * VREAU SÃ
TRÃIESC
1,20 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI (r)
2,15 Film * ÎN VACANTÃ (r)
4,00 Jurnalul TVR (r)
5,00 Lumea modei
5,15 Film serial * LEGENDELE
PALATULUI (r)

7,00 Teleshopping; 8,00 Face toþi
banii  (r); 9,00 TV BAC  (r);  10,00
Aromânii   (r); 10,30 Cu bicicleta în
deºert; 11,00 Confesiuni  (r); 12,00
Ora de business  (r);   13,00 Fraþi
de viþã   (r);  13,30  Film serial  *
IUBIRE DE VARÃ  (r); 14,00
Teleshopping; 14,35 Împreunã în
Europa;  15,30 Teleshopping;
16,00  TV BAC;  17,00 Confesiuni;
18,00  Info + ora 18;  18,15 Film
serial * IUBIRE DE VARÃ;  18,45
Lumea ºi noi;  19,15  Patron,
catedralã, oraº; 19,45 Film *
POTOPUL (II); 21,30 Film serial  *
LEGE ªI ORDINE; 22,20 Pastila
de sãnãtate; 22,30  Ora de ºtiri;
23,20 Aºa-i românul;  23,30   Film
* EFECT DE DOMINO; 1,00  TV
BAC (r); 2,00 Lumea ºi noi (r);
2,30 Patron, catedralã, oraº (r);
2,55 Film * POTOPUL (II) (r); 4,30
Confesiuni (r); 5,20 Mesager.

6,00 Film * MÃMICI PENTRU
MARTE; 7,30 Film * LUPTA CU
VALURILE; 9,15 Film *
STEALTH – PERICOL INVIZI-
BIL; 11,15 Film * CINEMA
VERITE; 12,45  Film  * O
AFACERE MARE; 14,25 Film *
BURLESQUE: VIS ÎMPLINIT;
16,25  Film  * HARRY POTTER
ªI TALISMANELE MORÞII (I);
18,50 Film serial * MILDRED
PIERCE; 20,00 Film * SECRE-
TUL EVEI; 21,30 22,05 Film *
CUM SÃ-ÞI PIERZI VIRGINITA-
TEA;  23,35   Film serial  *
RIPOSTA;  0,40 Film  * DRA-
GOSTE DE COWBOY; 2,25 Film
* CA UN SÃLBATIC.

6,00 Happy  Hour  (r)
07,00  ªtirile Pro TV
10,00 Film serial *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT  (r)
11,00 Apropo TV  (r)
12,00 România, te iubesc!  (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film serial * LOIS ªI CLARK
16,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile PRO TV
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * COMOARA DIN
SPATELE CÃRÞILOR
22,30  ªtirile Pro  TV
23,00 Film serial  * MESAJE DE
DINCOLO
0,15  Film * COMOARA DIN
SPATELE CÃRÞILOR    (r)
2,00 ªtirile Pro TV  (r)
3,30 Film serial  * MESAJE DE
DINCOLO  (r)
4,00 ProMotor   (r)
5,00 Apropo  TV  (r)

6,30 Film serial  * ÎN NUMELE
IUBIRII  (r); 7,30 Teleshopping;  8,00
Film serial  *  LEGÃTURI RISCANTE
(r);  9,00 Teleshopping;  9,30 Film
serial  * LARA  (r); 10,30 Teleshop-
ping; 11,00 Film serial  *  SUFLET
VÂNDUT  (r); 12,00  Teleshopping:
12,30  Film serial  *  EMPERATRIZ
(r); 14,00 Teleshopping; 14,30 Film
serial *  CAMELEONII;  15,30 Film
serial * FRUCTUL OPRIT; 16,30
Poveºtiri adevãrate;  17,30 Film serial *
LEGÃTURI  RISCANTE; 18,30 Film
serial  *  LARA  (r); 19,30 Film serial  *
SUFLET  VÂNDUT  (r); 20,30 Film
serial  * EMPERATRIZ; 22,00 Poveºtiri
de noapte; 20,30 Film serial  *  ÎN
NUMELE  IUBIRII; 23,30 Film serial
* DEMON ªI ÎNGER;  0,30 Poveºtiri
adevãrate  (r); 1,30 Film serial  *
FRUCTUL OPRIT  (r); 2,30 Poveºtiri
de noapte  (r); 3,00  Film serial  *
CAMELEONII  (r); 3,45 Doamne de
poveste  (r);  4,30  Film serial  *
DEMON ªI ÎNGER  (r); 5,30 Poveºtiri
adevãrate.

9,00 Film serial * MINUNATELE
PERIPEÞII ALE LUI FLAPJACK
(r); 10,00 Teleshopping;  10,45
Happy  Hour; 12,00 Teleshopping;
12,30 Film serial * MINUNATELE
PERIPEÞII ALE LUI FLAJACK;
13,30  Teleshopping;  14,00   Acasã în
bucãtãrie; 15,00 Film serial  *
PRVILEGIUL  (r); 16,00  Film  serial *
POZÃ LA MINUT (r); 17,00 Film serial
*  A FOST ODATÃ UN BÃIEÞEL  (r);
18,00 Film serial *  POZÃ LA MINUT
(r); 19,00  Film serial  * PRIVILE-
GIUL; 20,00 Film serial  *  CHUCK;
21,00 Film serial  * POZÃ LA MINUT;
22,00 Film   * SPÃRGÃTORII DE
NUNÞI; 0,00  Film serial  * ANTURAJ;
0,30 Film serial  * CHUCK   (r);  1,00
Film * SPÃRGÃTORII DE NUNÞI  (r);
2,00 Apropo TV.

6,00 OBSERVATOR
8,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Teleshoppinh
11,10 Film serial  * MADDIE
ªI DAVID
12,10 Mireasã pentru fiul meu
13,00 Observator
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 Observator
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Film * FORÞA RÃULUI
22,15 Observator
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film * TOPAZ
3,45 Acces direct  (r)

6,00 Lumea lui Banciu  (r);
7,00 ªtirile B1 TV;  11,00
Talk B1; 12,00 ªtirile B1 TV;
14,00 Talk B1; 15,00 ªtirile
B1 TV;   16,00 Talk B1;
17,00 ªtirile B1 TV; 18,00
Aktualitatea B1; 20,00 Sub
semnul întrebãrii; 22,00
Ultimul cuvânt; 23,00 Lumea
lui Banciu; 0,00  ªtirile B1
TV;  1,00  Sub semnul
întrebãrii  (r).

7,00 Film serial  * ÎN FAMILIE
8,00 Cireaºa de pe tort   (r)
9,00 Teleshopping
09,30  Film *  PETE, MASCOTA
LICEULUI  (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  *  NIMENI
NU-I PERFECT
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
13,45 Teleshopping
14,15 Focus monden  (r)
15,00  Film  * MIREASÃ PRIN
POªTÃ
17,00 Film serial  * TRÃSNIÞII
(r)
18,00 Focus  18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film  * LUPTÃTORII
DREPTÃÞII
22,15 Film serial  *  TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
0,00 Mondenii
0,30 Film * LUPTÃTORII
DREPTÃÞII   (r)
2,30 Focus  (r)
3,30 Mondenii  (r)
4,00 Film serial  *  NIMENI
NU-I PERFECT  (r)
5,00 Cireaºa de pe tort   (r)6,00  Albumul Naþional  (r); 7,45 Film

serial  *  DRAGOSTE DULCE-
AMARÃ  (r);  9,00 Film serial  *
TRIUNGHIUL IUBIRII 2  (r); 10,00
Film serial  *  SUFLETE PERECHE
(r); 11,00 Film serial  *    CULOAREA
FERICIRII; 12,00 Grupul Vouã  (r);
12,15 Crime Inc.;   12,45 Sã v-amintiþi...
duminica  (r); 15,00 Film serial *
RÃZBOINICUL  (r); 16,30 Film serial
* AVENTURILE LUI TARZAN; 17,30
Film serial  *    DRAGOSTE DULCE -
AMARÃ; 18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15
Film serial  *   TRIUNGHIUL IUBIRII
2;  20,15 Film serial  *  SUFLETE
PERECHE; 21,15 Film serial  *
RÃZBOINICUL; 22,45 Iubire interzisã
(r); 0,30 Crime Inc. (r); 1,00  Film serial
*   CULOAREA FERICIRII  (r); 2,00
Film serial  *   AVENTURLE LUI
TARZAN  (r); 3,00 Schimb de vieþi  (r);
4,30 Sare ºi piper  (r).

6,10 Film *  CRIMELE DIN
MIDSOMER; 8,00 Film serial *
SOÞII DE MILITARI;  9,00 Film
serial *   BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR; 10,00 Film  *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
12,00   Film serial * SOÞI DE
MILITARI; 13,00 Film serial  *
LEGE ªI ORDINE;   14,00 Film
serial *   BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR; 15,00 Film  *
OBSESIE CRIMINALÃ; 17,00
Film * CRIMELE DIN MIDSO-
MER;   19,00 Film serial  *   SOÞII
DE MILITARI; 20,00 Film serial  *
MEDIUMUL;  21,00 Film *
DRAGOSTE ªI MOARTE; 23,00
Film  * CAPCANÃ ÎN LUMEA
MODEI;  1,00  Film  * UN SÃRUT
LA MIEZUL NOPÞII; 3,00 Film
serial * MEDIUMUL;  4,00
Nevestele  din Orange County.

TVR 1

MIERCURI - 11 iulie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

7,00 Jurnal matinal
9,10 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI
10,15 Dincolo de celebritate
10,30 Dãnutz S.R.L.
12,30 Lumea modei
12,45 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI  (r)
14,00 Jurnalul TVR
14,45 Teleshopping
15,30 Oameni ca noi
16,00 Convieþuiri
17,00 România olimpicã 2012
17,40 Film serial * LEGENDELE
PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
21,00 Film serial  * DR. HOUSE
22,50 Lumea modei  (r)
23,10 Film * ÎN TRANZIT
1,05 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
2,00 România olimpicã 2012 (r)
2,30 Leacurile naturii  (r)
3,00 Jurnalul TVR (r)
4,00 Jurnal plus   (r)
4,50 Rom european (r)

8,00 Aventura urbanã; 9,00 TV
BAC  (r); 10,00 Aromânii  (r);
10,30 Patron, catedralã, oraº;
11,00 Confesiuni  (r);   12,10
Pericol de explozie (r); 13,00
România delicioasã  (r); 13,30
Film serial  * IUBIRE DE VARÃ
(r); 14,00 Teleshopping; 14,35
Împreunã în Europa!;   15,30
Teleshopping;  16,00 TV BAC
(r); 17,00 Confesiuni;  18,00 Info
+ ora 18;  18,15 Film serial *
IUBIRE DE VARÃ;  18,45 Lumea
ºi noi; 19,15 La pas; 19,45 Film *
EPIDEMIE ÎN L.A.;  21,20
China;  21,30 Film serial  * LEGE
ªI ORDINE; 22,20 Pastila de
sãnãtate; 22,30 Ora de ºtiri; 23,20
Aºa-i românul; 23,30 Film * UNA
E BLONDÃ, ALTA ªI MAI
BLONDÃ; 1,10 TV BAC (r);
2,05  Lumea ºi noi  (r); 2,35 La
pas; 3,05 Film * EPIDEMIE ÎN
L.A. (r); 4,30 Confesiuni  (r); 5,20
Mesager.

6,00 Film *  BURLESQUE: VIS
ÎMPLINIT; 8,00 Film *  HARRY
POTTER ªI TALISMANELE
MORÞII; 10,25  Film * SEDUCÃ-
TORUL;  12,30 Pe platourile de
filmare; 13,00 Film * Inventarele
MINCIUNII;  14,40 Film *
COANA MARE: AªA TATÃ, AªA
FIU; 16,30 Film * ENGLEZUL
CARE A URCAT P COLINÃ,
DAR A COBORÂT UN MUNTE;
18,05 Film * OARE CUM O
REUªI; 19,35 Film serial  *
JIMMY ªI HOPE; 20,00 Film *
PERIFERIC; 21,25 Film serial  *
REDACÞIA;  22,25   Film  * SÃ
NU MÃ PÃRÃSEªTI;  0,10  Film
* SOROCUL.

7,00 ªtirile  PRO TV
10,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
11,00 Film serial * LOIS ªI
CLARK   (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film serial  * LOIS ªI
CLARK
16,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * DISPARIÞIA
22,30 ªtirile Pro TV
23,15 Film serial * MESAJE DE
DINCOLO
0,15 Film * DISPARIÞIA   (r)
2,00 ªtirile Pro TV  (r)
3,30 Film serial *  MESAJE DE
DINCOLO (r)

6,30 Film serial * ÎN NUMELE
IUBIRII;  7,30  Teleshopping  (r);
8,00 Film serial  * LEGÃTURI
RISCANTE  (r); 9,00 Teleshop-
ping; 9,30 Film serial *  LARA  (r);
10,30 Teleshopping;  11,00  Film
serial  *  SUFLET  VÂNDUT  (r);
12,00 Teleshopping;  12,30 Film
serial  *EMPERATRIZ  (r); 14,00
Teleshopping; 14,30  Film serial *
CAMELEONII; 15,30 Film serial  *
FRUCTUL OPRIT; 16,30  Poveºtiri
adevãrate; 17,30 Film serial  *
LEGÃTURI  RISCANTE; 18,30
Film serial  * LARA; 19,30 Film
serial * SUFLET  VÂNDUT;  20,30
Film serial  * EMPERATRIZ;   22,00
Poveºtiri de noapte;  22,30 Film
serial  *  ÎN NUMELE IUBIRII;
23,30 Film serial  *DEMON ªI
ÎNGER;   0,30 Poveºtiri adevãrate
(r);  1,30 Film serial  *  FRUCTUL
OPRIT (r); 2,30 Poveºtiri de noapte
(r); 3,00 Film serial  *  CAMELEO-
NII  (r); 3,45 Doamne de poveste
(r); 4,30 Film serial  *  DEMON ªI
ÎNGER  (r).

 8,00 Film serial * MINUNATELE
PERIPEÞII ALE LUI FLAPJACK
(r); 9,00  Acasã în bucãtãrie  (r);
10,00  Teleshopping; 10,45  Happy
Hour;   12,00 Teleshopping; 12,30
Film serial  * MINUNATELE
PERIPEÞII ALE LUI FLAPJACK;
13,30 Teleshopping;  14,00 Film * A
FOST ODATÃ UN BÃIEÞEL; 16,00
Acasã în bucãtãrie (r); 18,00 Film
serial  *  POZÃ LA MINUT (r); 19,00
Film serial  * ATINGEREA VIEÞII;
20,00 Film serial * CHUCK;  21,00
Film serial  *  POZÃ LA MINUT;
22,00  Film   * NUMÃRUL 23; 0,00
Film serial * ANTURAJ;  0,30 Film
serial * COBRA 11 ÎN ALERTÃ;
1,30 Film * NUMÃRUL 23(r);  3,00
Film serial * CHUCK (r).

6,00 Observator
8,00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10,00 În gura presei
10,50 Teleshopping
11,10 Mireasã pentru fiul meu
11,30 Plasa de stele  (r)
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 Observator
17,00 Acces direct
19,00  Observator
20,20 Film * CAVALERII
SPAÞIULUI
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film serial  * LA BIROU
2,00  Film * CONFIDENÞE PE
PERNÃ
3,45 Acces direct (r,)

7,00  ªtirile  B1 TV;    11,00
Talk B1; 12,00 ªtirile B 1
TV;  14,00  Talk B1;  15,00
ªtirile B1TV;  16,00 Talk B1;
17,00 ªtirile B1TV; 18,00
Aktualitatea B1; 20,00 Sub
semnul întrebãrii; 22,00
Ultimul cuvânt;  23,00  Lumea
lui Banciu;  0,00  ªtirile B1
TV; 1,00  Sub semnul
întrebãrii  (r).

7,00 Film serial * ÎN FAMILIE
8,00 Cireaºa de pe tort
9,00  Teleshopping
9,30  Film  * MIREASÃ PRIN
POªTÃ   (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  *  NIMENI
NU-I PERFECT
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
13,45 Teleshopping
14,15 Focus monden
15,00 Film  * REVOLUÞIA
STELARÃ
17,00 Film serial *  TRÃSNIÞII
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film *  PRIETENIE
PENTRU TOTDEAUNA
22,15  Film  serial  *  TRÃSNI-
ÞI I
23,15 Focus  monden
0,00 Mondenii
0,30 Film * PRIETENIE
PENTRU TOTDEAUNA  (r)
2,30 Fpod: Podul lui Finþescu
3,30 Focus  (r)
5,00 Mondenii  (r)6,00 Film * CRIMELE DIN

MIDSOMER; 8,00 Film serial *
SOÞII DE MILITARI; 9,00 Film serial
*   BUFFY, SPAIMA  VAMPIRILOR;
10,00  Film * CRIMELE  DIN
MIDSOMER;   12,00 Film serial *
SOÞII DE MILITARI;  13,00  Film
serial  *   LEGE ªI ORDINE; 14,00
Film serial  * BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR;  15,00  Film *
FLORÃREASA;  17,00 Film *
CRIMELE DIN MIDSOMER;  19,00
Film serial  *  SOÞII DE MILITARI;
20,00 Film serial  *   MEDIUMUL;
21,00 Film serial  *  ÎN JUNGLA
ORAªULUI; 22,00 Film serial  *
SOÞIA PERFECTÃ; 23,00 Film serial
* NUMAI TATÃ SÃ NU FII!;  0,00
Film serial   ÎN MINTEA ERICÃI;
1,00 Film  *  INOCENÞÃ DE
VÂNZARE; 3,00 Film serial  *
MEDIUMUL.

6,00 Sãrut mâna, mamã! (r); 7,45 Film
serial  *   DRAGOSTE DULCE –
AMARÃ; 9,00 Film serial  *    TRIUN-
GHIUL IUBIRII 2  (r);   10,00 Film
serial  *  SUFLETE PERECHE  (r);
11,00 Film serial * CULOAREA
FERICIRII; 12,00 Grupul Vouã  (r);
12,15 Gadgeturi, gadgeturi,
gadgeturi.; 12,45 Sã v-amintiþi...
duminica  (r);  15,00 Film serial  *
RÃZBOINICUL  (r); 16,30 Film serial
*   AVENTURILE; 17,30 Film serial  *
DRAGOSTE DULCE – AMARÃ;
18,30 ªtiri Naþional TV;  19,15 Film
serial  * TRIUNGHIUL IUBIRII  2;
20,15 Film serial  * SUFLETE
PERECHE;  22,15 Film serial  *
RÃZBOINICUL; 22,45 Fosta mea
iubire  (r); 0,30  Crime Inc.  (r);  1,00
Film serial  *    CULOAREA FERICI-
RII  (r);   2,00  Film serial  *  AVENTU-
RILE LUI TARZAN (r);  3,00  Pitici de
varã;  5,00 Taxi Driver   (r).
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Filmele din perioada 6.07 - 12.07.2012

JOI - 12 iulie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL NAÞIONAL TV

6,15 Teleshopping
6,55 Imnul României
7,00 Jurnal matinal
9,10 Film serial *   LEGENDELE
PALATULUI
10,15 Dincolo de celebritate
10,30 Omul ºi timpul  (r)
11,50 Zoom
12,00 Bebe magia
12,30 Lumea modei
12,45 Film serial  *    LEGENDE-
LE PALATULUI
14,00 Jurnalul TVR
14,45 Interes general
15,15 Teleshopping
15,30 Akzente
16,50 Lozul cel mare
17,40 Film serial *  LEGENDELE
PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnalul pus
21,00 Film serial  * HOÞII DE
DIAMANTE
21,55 Lumea modei
22,10 Exclusiv
23,20 Film *  ZIGZAG
1,05 Film serial * LEGENDELE
PALATULUI
2,00 Film * ÎN TRANZIT (r)
3,50 Jurnalul  TVR  (r)

6,00 Ora de ºtiri (r); 7,00
Teleshopping; 8, 00 D’ale lu’
Miticã (r); 9,00 TV BAC (r); 10,00
Aromânii; 10,30 La pas (r); 11,00
Confesiuni  (r); 12,10  Pericol de
explozie  (r); 13,30  Film serial *
IUBIRE DE VARÃ  (r); 14,00
Teleshopping; 14,35 Împreunã în
Europa!;15,30  Teleshopping;
16,00 TV BAC; 17,00 Confesiuni;
18,00 Info + ora 18;  18,15 Film
serial  * IUBIRE DE VARÃ; 18,45
Lumea ºi noi; 19,15 Pescar
hoinar; 19,45 Film * EPIDEMIE
ÎN L.A.; 21,20 China;  21,30 Film
serial  * LEGE ªI ORDINE;
22,20 Pastila de sãnãtate;  22,30
Film * ªARPELE; 1,35 TV BAC
(r); 2,30 Lumea ºi noi  (r); 3,00
Film *  EPIDEMIE ÎN L.A. 4,20
Aºa-i  românul.

6,00 Film * INVENTARIEREA
MINCIUNII; 7,35 Film  * OARE
CUM O REUªI; 9,10 Premiile
Bilboard 2012; 12,15 Film *
CÃLÃTORIILE LUI GULIVER;
13,40 Film * RÃZBOIUL
NASTURILOR;  15,15 Film *
SCOOBY DOO; 16,35 Film *
CONSPIRAÞIA TÃCERII; 18,05
Film  * UNDE ESTE DRAGOS-
TEA;  20,00 Film * FAMILIA
TUCHE; 21,35 Film serial  *
FAMILIA  BORGIA; 22,30  Film
* CUM SÃ-ÞI PIERZI VIRGINI-
TATEA; 0,00 Real Sex;  0,55 Film
*  GRÃSANUL; 2,30 Film *
RECUPERATORII.

6,00 Happy  Hour  (r)
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  *    TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
11,00   Film serial  *  VIAÞA ÎN
AFRICA (r)
13,00 ªtirile PRO TV
13,45 Film *  O ALEGERE
DIFICILÃ
16,00 Film serial  *    TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film  * SOLOMON KANE
22,30 ªtirile Pro TV
23,15 Film serial * DOI BÃRBAÞI
ªI JUMÃTATE
0,00 Vis de femeie
0,30 Film  * SOLOMON KANE   (r)
2,30 ªtirile Pro TV  (r)
5,00 upã 20 de ani   (r)

6,30 Film serial *    ÎN NUMELE
IUBIRII  (r); 7,30 Teleshopping;
8,00 Film serial  * LEGÃTURI
RISCANTE  (r);  9,00  Teleshop-
ping; 9,30 Film serial *  LARA  (r);
10,30 Teleshopping; 11,00 Film
serial  * SUFLET  VÂNDUT  (r);
12,00 Teleshopping; 12,30 Film
serial  * EMPERATRIZ (r);  14,00
Teleshopping; 14,30  Film serial *
CAMELEONII;  15,30 Film serial *
PREDESTINAÞI;  16,30  Poveºtiri
adevãrate; 17,30 Film serial  *
LEGÃTURI RSCANTE; 18,30 Film
serial  *   LARA; 19,30 Film serial *
SUFLET  VÂNDUT;  20,30 Film
serial  * EMPERATRIZ; 22,00
Poveºtiri de noapte;  22,30 Film
serial  *    IUBIRE BLESTEMATÃ;
23,30 Film serial  *    7 PÃCATE;
0,30 Poveºtiri adevãrate  (r); 1,30
Film serial  * PREDESTINAÞI  (r);
2,30 Poveºtiri de noapte (r); 3,00
Film serial  *  CAMELEONII   (r);
3,45  Doamne de poveste  (r).

8,00 Film serial * MINUNATELE
PERIPEÞII ALE LUI FLAPJACK
(r); 9,00  Acasã în bucãtãrie  (r);
10,00  Teleshopping; 10,45 Happy
Hour;  12,00 Teleshopping;  12,30
Film serial * MINUNATELE PERIPE-
ÞII ALE LUI FLAPJACK; 13,15
Teleshopping;  14,00  Zoom în 10;
14,30 ProMotor; 15,30 Descoperã
România  (r); 16,00 Acasã în bucãtãrie;
17,00  Film serial  * PRIVILEGIUL
(r); 18,00 Film serial  *  POZÃ LA
MINUT;   19,00 Film serial  *
PRIVILEGIUL; 20,00 Film serial *
CHUCK;    21,00 Film serial *   POZÃ
LA MINUT; 22,00 Film   * SEDUCÞII
OTRÃVITOARE; 0,00 Film serial *
Cobra 11 în alertã;  1,00 Film serial *
SEDUCÞIE OTRÃVITOARE  (r);
2,30  Film serial * CHUCK (r).

06,00 OBSERVATOR
8,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Mireasã pentru fiul meu
11,10 Teleshopping
12,00 Film serial  *   VÂNÃ-
TOAREA DE COMORI
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 PRODANCA ªI REGHE
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film serial *  LEGE ªI
ORDINE  (r)
2,00 Film  *  ANIMALUL   (r)
3,45 Acces direct  (r)

6,00 Lumea lui  Banciu  (r) ;
7,00 ªtir i le   B1  TV;
11,00  Talk B1; 12,00 ªtir i le
B1 TV ;   14,00 Talk B1;
15,00 ªtir i le B1 TV;  16,00
Talk B1;  17,00 ªtir i le  B1
TV; 18,00 Actualitatea B1;
20,00  Sub semnul întrebã-
ri i;  22,00  Ult imul cuvânt;
0,00   ªtir i le B1 T; 1,00
Sub semnul întrebãrii.

6,00 Film serial  * IUBIRI
SECRETE  (r)
7,00 Film serial * ÎN FAMILIE
8,00 Cireaºa de pe tort
9,30 Film * REVOLUÞIA
STELARÃ  (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Orãºelul leneº
12,30 Film serial  * NIMENI
NU-I PERFECT
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
13,45 Teleshopping
14,15 Focus monden
15,00 Film  *  VIAÞA LA
FERMÃ
17,00 Trãsniþii
18,00 Focus  18
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Curat, murdar?
21,30 Fete bune
22,15 Trãsniþii
23,15 Focus monden
0,00 Mondenii
0,30 Film *  O VREM PE
CANDY
2,30 Focus  (r)
3,30 Film * O VREM PE
CANDY (r)9,00 Film serial  *  TRIUNGHIUL

IUBIRII 2  (r); 10,00 Film serial *
SUFLETE PERECHE  (r); 11,00
Film serial  *  CULOAREA
FERICIRII; 12,00 Grupul Vouã
(r);  12,15 Gadgeturi, gadgeturi,
gadgeturi!.; 12,45 Grupul Vouã  (r);
13,15 Fosta mea iubire  (r);  15,00
Film serial * RÃZBOINICUL  (r);
16,30 Film serial  *  AVENTURLE
LUI  TARZAN;  17,30 Film serial *
DRAGOSTE DULCE AMARÃ;
18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15 Film
serial * TRIUNGHIUL  IUBIRII  2;
20,15 Film serial  * SUFLETE
PERECHE; 21,15 Film serial *
RÃZBOINICUL; 22,45 Copii
contra pãrinþi; 0,30Crime Inc. (r);
1,00 Film serial  * CULOAREA
FERICIRII  (r); 2,00  Pitici de varã
(r); 3,00 Taxi Driver   (r);  4,00
Albumul Naþional  (r).

6,00 Film *  CRIMELE DIN
MIDSOMER;    8,00 Film serial *
SOÞII DE MILITARI; 9,00   Film
serial *    BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR; 10,00 Film   *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
12,00 Film serial  * SOÞII DE
MILITARI; 13,00 Film serial  *
LEGE ªI ORDINE;  14,00 Film
serial  *    BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR; 15,00 Film  *
DRAGOSTE DE SOLDAT; 17,00
Film *  CRIMELE  DIN  MIDSO-
MER; 19,00 Film serial  * SOÞII
DE MILITARI; 20,00 Film serial  *
MEDIUMUL; 21,00 Film serial  *
CU SÂNGE  RECE;   0,00 Film *
CAMPIOANEªE; 3,00 Film serial
* MEDIUMUL; 4,00 Nevestele
din Orange Country.

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

EPOCA DE GHEAÞÃ 4: CONTINENTE ÎN DERIVÃ

INVINCIBILII

Ore de spectacol:
14:00 (ro);
16:30(ro); 19:00;
21:30
Gen film: Anima-
þie, Aventuri,
Comedie, Familie
Cu: Ray Romano,
John Leguizamo,
Denis Leary,
Queen Latifah
Regizor: Steve
Martino, Mike
Thurmeier
(ro) - film dublat în limba

românã

Ore de spectacol:
14:00;16:00; 20:00
Gen film: Comedie, Dramã
Cu: François Cluzet, Omar Sy
Regizor: Olivier Nakache,
Eric Toledano

Lumea de dincolo:
Trezirea la viaþã

Ore de spectacol: 14:00
Gen film: Acþiune, Horror
Cu: Kate Beckinsale, Sandrine
Holt, Michael Ealy
Regizor: Mans Marlind, Björn Stein

Motanul încãlþat
Gen film: Animaþie, Aventuri,
Comedie, Fantastic
Cu: Antonio Banderas, Salma
Hayek, Zach Galifianakis
Regizor: Chris Miller
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Anunþul tãu!
D.G,F.P.Dolj-Administratia Finantelor Pu-
blice Bailesti scoate la licitatie publica
urmatoarele bunuri mobile si imobile
apartinind urmatorilor debitori: SC Niki
Naty SRL din localitatea Galicea Mare str.
“M. Eminescu” nr. 4 CF- 10851306 in data
de 16.07.2012, ora 10, urmatoarele bunuri:
1) autobus IVECO 370 12 30 – 18.340 lei;
Barbosu Florin SNC din localitatea Oro-
del CF- 5649476 in data de 18.07.2012,
ora 10, urmatoarele bunuri: 1) Mercedes
benz sprinter 312D 4025 – 18.500 lei; SC
Trans Barbosu SRL din localitatea Oro-
del sat, Cornu CF - 14488778 in data de
20.07.2012 ora 10 urmatoarele bunuri: 1)
microbus Mercedes Benz Sprinter 313
CDI (DJ-07-GAG) –31.600 lei; 2) microbus
Mercedes Benz Sprinter 313 CDI (DJ- 17-
BCL); 3) microbus Mercedes Benz Sprin-
ter 312 D – 8.300 lei; 4) autobus marca
Golden Dragon tip XML6896E1A – 290.000
lei. Barbosu Irina din localitatea Orodel
sat, Cornu nr. 115 CF-29182032 in data
de 23.07.2012, ora 10, urmatoarele bunuri:
1) cladire de locuit – 10.900 lei; 2) teren
intravilan 1700 mp – 11.300 lei. Preturile
nu includ TVA. Invitam pe cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor, sa instiinte-
ze despre aceasta organul de executare
inainte de data stabilita pentru vanzare. Li-
citatia se va tine la sediul AFPM Bailesti,
la ora  10  iar vinzarea se va face conform
OG nr. 92/2003, republicata, cu modifica-
rile si completarile ulterioare, numai catre
cei care nu au obligatii fiscale restante.
Pentru participarea la licitatie ofertantii
depun, cu cel putin o zi inainte de data
licitatiei, respectiv: 13.07.2012; 17.07.2012;
19.07.2012; 20.07.2012, urmatoarele docu-
mente: a) oferta de cumparare; b) dovada
platii taxei de participare sau o scrisoare
de garantie bancara, reprezentind 10% din
pretul de pornire a licitatie, in contul con-
tul RO37TREZ2925067XXX000742, cod fis-
cal 4554416, deschis la Trezoreria Bailesti
c) imputernicirea persoanei care il repre-
zinta pe ofernat; d) pentru persoanele ju-
ridice de nationalitate romana, copie de
pe certificatul unic de inregistrare elibe-
rat de oficiul registrul comertului; e) pen-
tru persoanele juridice straine, copie de
pe actul de inmatriculare in limba roma-
na; f) pentru persoanele fizice romane,
copie de pe actul de identificare; g) pen-
tru persoanele fizice straine, copie de pe
pasaport; h) dovada, emisa de creditorii
fiscali, ca nu are obligatii fiscale restan-
te. Relatii suplimentare la telefon 0251/
312.169 sau la sediul AFPM Bailesti str.
“Victoriei” nr. 42.

Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publi-
cã cu strigare în vederea închirierii spaþiului co-
mercial situat în Craiova, Calea Unirii, nr. 31-
pivniþa, jud. Dolj, în suprafaþã 67,90 mp, profil
prestãri servicii. Licitaþia va avea loc la sediul
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str. “Brestei” nr.129, în
data de 20.07.2012, ora 15.30. Relaþii suplimen-
tare la telefon: 0251/ 411.214, int,17.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publi-
cã cu strigare în vederea închirierii spaþiului co-
mercial situat în Craiova, Calea Unirii, bl. 21 B
– parter, jud. Dolj, în suprafaþã 37,48 mp, profil
prestãri servicii. Licitaþia va avea loc la sediul
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str. “Brestei” nr. 129,
în data de 19.07.2012, ora 15.30. Relaþii supli-
mentare la telefon: 0251/ 411.214,  int.17.
SC SPIACT CRAIOVA SA invitã societãþile inte-
resate, sã participe cu oferte pentru achiziþia
“Sistem inteligent de simulare ºi testare” pen-
tru Proiectul “Sistem automat integrat de îm-
bunãtãþire a siguranþei traficului feroviar ºi ru-
tier prin modernizarea trecerilor la nivel cu ca-
lea feratã”, realizat în cadrul POSCCE, D.2.1,
O.2.1.1 “Proiecte de CD în parteneriat între
universitãþi/institute de cercetare ºi întreprinderi
“Tipul contractului: Achiziþia ºi contractarea
produsului “Sistem inteligent de simulare ºi tes-
tare” pentru “Sistem automat integrat de îmbu-
nãtãþire a siguranþei traficului feroviar ºi rutier
prin modernizarea trecerilor la nivel cu calea
feratã”. Documentaþia de atribuire poate fi soli-
citatã, gratuit, în formã scrisã ºi/sau în formã
electronicã la secretariatul SC SPIACT SA -Cra-
iova, “Aleea Depoului” nr. 10, cod poºtal: 200101
sau la nr. de fax: 0251.419.178, cu cel puþin 24
de ore înainte de data ridicãrii ºi nu mai târziu
de data de 16 iulie 2012.
SC SPIACT CRAIOVA SA invitã societãþile/in-
stitutele/universitãþile cu activitate principalã de
cercetare, interesate sã participe cu oferte pen-
tru achiziþia “Servicii de cercetare industrialã ºi
dezvoltare experimentalã” pentru Proiectul “Sis-
tem automat integrat de îmbunãtãþire a sigu-
ranþei traficului feroviar ºi rutier prin moderni-
zarea trecerilor la nivel cu calea ferata”, realizat
în cadrul POSCCE -AXA II, Operaþiunea 2.1.1
“Proiecte de CD în parteneriat între universi-
tãþi/institute de cercetare ºi întreprinderi”. Tipul
contractului: Achiziþie ºi contractare servicii de
cercetare industrialã ºi dezvoltare experimen-
talã pentru “Sistem automat integrat de îmbu-
nãtãþire a siguranþei traficului feroviar ºi rutier
prin modernizarea trecerilor la nivel cu calea
feratã”. Documentaþia de atribuire poate fi soli-
citatã, gratuit, în formã scrisã ºi/sau în formã
electronicã la secretariatul SC SPIACT SA - Cra-
iova, “Aleea Depoului” nr. 10, cod poºtal: 200101
sau la nr. de fax: 0251.419.178, cu cel puþin 24
de ore înainte de data ridicãrii ºi nu mai târziu
de data de 16 iulie 2012.

OFERTE SERVICIU
Policlinicã angajeazã asis-
tent balneofizioterapie. Tele-
fon: 0761/008.528.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif  0,90 lei/km. Telefon:
0761/906.706.
Execuþii lucrãri: amenajãri
interioare (zugrãveli); insta-
laþii electrice complexe; con-
fecþii metalice; construcþii de
lemnãrie; învelituri acoperiº
cu tablã; montare jgheaburi
– burlane. Telefon: 0763/
983.510; 0753/678.063.
Montãm þiglã metalicã tip
Lindab, jgheaburi ºi burla-
ne. Vopsim acoperiºuri, dul-
gherie cu materiale proprii
sau ale clientului. Ofer certi-
ficat de garanþie, discount
25%. Telefon: 0761/
090.605; 0740/880.002.
Femeie serioasã, gospodi-
nã, fac menaj pentru oa-
meni serioºi. Telefon: 0762/
047.095.
Frumuseþe ºi relaxare la sa-
lonul de întreþinere corpora-
lã M.B.S. din spatele Primã-
riei, str. „Romul”, bl. B1, ap.
2 (intrarea prin spate). Pro-
gramãri la: 0766/642.441;
0735/621.293.
Repar frgidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zugrã-
veli); - instalaþii electrice com-
plexe; - confecþii metalice; -
construcþii de lemnãrie; - în-
velituri acoperiº tablã, jghea-
buri – burlane. Telefon:
0763/983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil.Telefon: 0771/
579.669.
Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ
convenabil. Telefon:
0724/434.140.
Vând locuinþã confort sporit
din Craiova, preþ negociabil.
Telefon: 0728/014.925.
Vând garsonierã ºi camerã
cãmin. Telefon: 0761/375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0723/263.797.

Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P /7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând 2 decomandate, zona
Ciupercã, 4/10. Telefon:
0770/299.997; 0351/
459.222.
Particular, vând apartament
2 camere, decomandate în
Valea Roºie. Telefon: 0746/
125.822.
Vând casã strada „Frasinu-
lui” nr. 9 (zona Gãrii). Tele-
fon: 0742/813.349.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere decoman-
dat, îmbunãtãþiri, P/7, Sara,
1 Mai, stradal, mobilat.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re McDonald’s. Telefon:
0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 came-
re Brazdã parter, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate,
4/ 4, mobilat, utilat complet,
45.000 E. Telefon: 0743/
697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re mobilat, 70.000 Euro
Lãpuº Argeº. Telefon:
0770/ 317.820.
Vând 4 decomandate, toa-
te îmbunãtãþirile, izolat inte-
rior – exterior. Telefon: 0745/
995.125.
Vând apartament 3 came-
re Rotonda 8/8, negociabil.
Telefon: 0770/144.867.
Vând apartament 4 came-
re, 1 Mai, Insulã, 60.000
euro, negociabil. Telefon:
0731/640.052.
Vând apartament 3 came-
re, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764.658.600.
Vând (închiriez) apartament 4
camere, parter, vedere trila-
teralã, 100 mp, centralã, AC,
gresie, faianþã, parchet stejar
masiv, 2 bãi, 2 balcoane în-
chise, jaluzele exterioare, izo-
laþie exterioarã, cart. Sãrari,
79.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0770/174.583.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând, închiriez sau schimb
cu casã sau apartament în
Craiova, vilã la ªimnic
D+P+M/240 mp construiþi.
Telefon: 0761/418.574,
dupã ora 1500.
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize zonã
centralã. Telefon: 0760/
654.164.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dum-
brava” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.
Vând urgent convenabil
casã 6 camere cu teren
4500 mp Livezi – Podar la
strada Principalã, puþ ame-
rican, grãdinã, vie roditoa-
re. Telefon: 0251/522.579.
Particular, vând casã rega-
lã superbã în comuna Dioºti,
3 camere ºi dependinþe,
curte 3000 mp, fântânã în
curte, apã curentã la stradã,
la 100 m de DN 65 Craiova
– Caracal. Preþ convenabil.
Telefon: 0722/336.634.

Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã
sau apartament ºi dife-
renþa de bani. Telefon:
0762/738.112.
Vând casã strada „Ecate-
rina Teodoroiu”, 4 came-
re, 300 mp teren, preþ
100.000 euro. Telefon:
0743/482.603.
Vând casã, curte de 500
mp, str. „Rãchitei” (zona
Brestei). Telefon: 0770/
682.147; 0351/446.754.
Vând casã cãrãmidã 4 ca-
mere, 3 holuri, 2 bucãtãrii
sat Motoci – Mischii – Dolj,
intravilan 7500 mp, even-
tual parcelabil, lãþime stra-
dã 36 m. Telefon: 0251/
599.514.
Urgent! Variante! Vând
sau schimb casã Craiova,
str. „Fluturi” nr. 28.

TERENURI
Vând 2000 mp central
Craiova. telefon: 0768/
927.299. 0371/125.886
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova
cu o casã bãtrâneascã,
pomi, vie, fântânã, cadas-
tru fãcut. Telefon: 0727/
884.205.
Gherceºti, 3300 mp des-
chidere 30 m, casã, fân-
tânã, apã, gaze, cadastru,
intabulare. Telefon: 0251/
450.498; 0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschi-
dere drum E uropean Pie-
leºti (Pârºani) spate Q.
Fort (7 euro mp). Telefon:
0749/362.367.

Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti –
Citroen, Mazda, deschide-
re 35 m, ideal hale, depozi-
te, showroom. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit,
lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitã-
þile, preþ convenabil. Tele-
fon: 0746/467.922; 0745/
903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt ara-
bil în comuna Amãrãºtii de
Jos, Dolj. Telefon: 0351/
422.201.

SCHIMBURI
Schimb apartament etaj 1,
2 camere, Kaufland – Pen-
ny, cu similar Brazdã sau
Calea Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracentral
cu apartament 3 camere
central, etaj 1 sau 2. Tele-
fon: 0770/682.554.

Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + dife-
renþã cu apartament 2 ca-
mere Craiova. Telefon:
0767/263.391.
Schimb apartament Craio-
va cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu apar-
tament 4 camere în Cra-
ioviþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.

TERENURI
In atenþia agenþiilor imobili-
are. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp împrej-
muit cu gard beton plus 500
mp construcþii. Telefon:
0721/152.832.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã.  Te le fon:  0723/
693.646.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultra-
central, lângã Ambient. Te-
lefon: 0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral,
25 km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Cumpãr loc casã zona A.
Telefon: 0743/961.900;
0757/282.926.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan co-
muna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebitã,
ºoseaua naþionalã, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian.
Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000
km parcurºi, stare excep-
þionalã, preþ negociabil. Te-
lefon: 0747/080.046.
Vând Dacia 1300 pentru
rabla. Telefon: 0251/
428.437, strada „Aleea
Târgului” nr. 26.

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon. 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Toyota Avensis 1.8,
2004, 72.000 km, unici
proprietari, 6500 euro.
Telefon: 0722/794.673.
Vând Peugeot 107, roºu,
3 ani, 13.000 km. Telefon:
0724/026.118.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Vând scarã metalicã spi-
ralã 6 m, coºuri metalice
pentru autoservire, uºi ºi
ferestre metalice. Telefon:
0721/152.832.
Vând tocãrie de aluminiu,
11 ml, arzãtor gaze(1000)
Telefon: 0720/521.488.
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.
Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimiti-
rul Ungureni aproape de
administraþ ie. Telefon:
0351/459.605; 0729/
162.941.

Vând cadru motosapã cu
freze, instalaþie irigaþii, mo-
tor Honda. Telefon: 0728/
154.845.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon:
0768/034.443.
Vând familii de albine.
Vând remorcã auto 5 T.
Vând sticle Golden 0,5 L.
Telefon: 0741/034.955.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând cuºti etajate de me-
tal, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437, strada
„Aleea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã
salcâm nouã 50 vedre.
Telefon: 0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Vând mascã calorifer pre-
vãzutã cu pupitru pentru
ºcolar, chiuvetã, putinã,
cãldare aramã, loc de veci
nisipuri. Telefon: 0351/
466.663.
Vând dormitor Vera, mo-
del italian. Relaþii la telefon:
0768/238.214.
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
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De vânzare
„Vila  Vânãtorul”
(lacul Giormani).
Informaþii la telefon:

0729/163.267

De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

Vând panou solar nou, sigi-
lat, 4000 lei. Telefon: 0729/
033.903.
Vând 5 tone grâu. Telefon:
0724/072.784.
Urgent! Vând douã gropi
suprapuse în Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0721/
440.291; 0720/507.501.
Vând icoane împãrãteºti 60/
80 ºi de hram foiþã aur 200
Ron. Telefon: 0767/116.092.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Aragaz douã ochiuri cu bu-
telie, canistre metal 20 litri,
alternator 12V, polizor (flex)
D 125x 850 W, cauciucuri cu
jantã 155X13, puþin rulate,
preþ negociabil. Telefon:
0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând grâu din producþia anu-
lui 2011. Telefon: 0722/
259.061.
Vând albine, familii puterni-
ce ºi centrifugã – Podari. Te-
lefon: 0720/115.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puterni-
ce, 5-6 rame cu puiet în
Podari – Dolj. Telefon: 0720/
115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând grâu ºi semãnãtoare
porumb 6 rânduri. Telefon:
0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã ova-
lã cu douã scaune ºi lavoar.
Telefon: 0730/619.935.
Vând motor pompã Honda.
Telefon: 0728/154.845.
Vând þiglã Jimbolia marca
Leu. Telefon: 0762/738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.

Avantajos. Piscinã copii, ca-
nistre metal, dormezã cu
saltea, covoare (iutã, persa-
ne), piese auto Dacia noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând nuc pentru mobilã. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând frigider electrostar, bo-
canci, ghete, pantofi militari,
piese motor D115, Dacia,
drujbã defectã, combinã
muzicalã 205 nouã, piei
bovinã prelucrate, calculator
instruire copii (CIP), þuicã.
Telefon: 0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000 l.
Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30 lei;
burtierã fãrã picior nouã 30
lei; uºã cu toc 40 lei. Tele-
fon: 0351/801.186.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând perucã damã coafa-
tã,  50 RON. Telefon: 0771/
385.193; 0351/462.193,
dupã ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând cal semigreu, 9 ani.
Telefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fon-
tã 30 lei; uºã cu toc 30 lei;
fereastrã cu toc, geam 30
lei, linoleu pânzat 3 lei mp.
Telefon: 0351/801.186.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã induc-
þie, biele, furtune, etc.) noi.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150
L ºi 40 kg greutate. Telefon:
0735/527.117.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar,
aparat foto Cuena 6. Tele-
fon: 0729/092.211.

Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transfor-
mator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Valea
Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând ladã ºi cruce marmu-
rã dimensiune 1 m fãrã
postament. Telefon: 0251/
428.437.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni.  Telefon:
0351/459.222; 0770/
299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu  producþie
2011, preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã
tip Horenca. Telefon: 0724/
967.663.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare manua-
lã, nou, 1000 RON, nego-
ciabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi
1 masã – birou pentru cal-
culator. Telefon: 0728/
309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 co-
joc gri cu glugã, 1 cojoc
maro cu guler blanã, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.

Vând bicicletã de damã
150 Ron, minibicicletã 110
Ron, totul negociabil. Tele-
fon: 0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu
pat, uºi, ferestre cu geam,
extinctoare. Telefon: 0351/
170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfu-
maþi preþ 120 Ron. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând fabricã de monopol,
comuna Negomir, judeþul
Gorj, sat Palchinu. Telefon:
0762/278.639; 0253/
285.145.
Vând menghinã pentru lã-
cãtuºerie cu deschidere
între bacuri 180 mm. Te-
lefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu jumã-
tate vechi – jumãtate nou,
1 leu/kg. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29
cm, 1600 lei. Dinuþi Ilie, co-
muna Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismã-
rie nr. 9 Singer, pe rotund,
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând la preþ convenabil 32
de giurgiuvele fãrã toc ºi 6
uºi de interior. Telefon:
0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.

Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.

CASE
Casã la þarã la asfalt Podari,
Vîrvor, Þuglui, etc, cu apã ºi
curent. Garsonierã Craiova.
Telefon: 0748/195.954.

TERENURI
Cumpãr teren Brazdã 500
mp minimum. Telefon: 0251/
561.078; 0722/869.284.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit po-
liclinicã privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Caut femeie cu casã, douã
camere, vârsta 65/1.65/65,
poate avea bãiat major. Te-
lefon: 0768/034.443.
Domn strãin necãsãtorit, do-
resc cunoºtinþã cu doamnã
sub 45 de ani. Sprijin finan-
ciar. Telefon: 0768/804.599.

Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã  pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, credin-
cioasã, mic handicap, fãrã
vicii, pentru cãsãtorie. Rog
seriozitate. Telefon: 0770/
293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru prie-
tenie eventual cãsãtorie. Te-
lefon: 0740/895.691.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Vând societate. Telefon:
0766/190.913.
Profesor universitar pensionar,
doresc contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngriji-
re. Telefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut feme-
ie pentru ajutor în gospodã-
rie. Telefon: 0729/805.979.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

PIERDERI
Pierdut Certificat de Mem-
bru Nr.DJ 09262 din
23.02.2009, eliberat de
Colegiul Medicilor Dolj. Se
declarã nul.
Consiliul Local Greceºti Ser-
viciul Economic Public
anunþã pierderea CUI Nr.
14091718. Se declarã nul.

COMEMORÃRI
Astãzi ANUÞA VOICHES-
CU (RÃCARU) ar fi îm-
plinit 43 de ani. Lacri-
mile ºi durerea din su-
fletele noastre nimeni
ºi nimic nu le va ºterge.
Te vom plânge veºnic
NUÞICA. Dumnezeu sã
te odihneascã în pace!
Pãrinþii ºi sora.
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

GARSONIERE
Garsonierã decomandatã
Brazda – Rocadã, etaj 3,
termopan, uºã metalicã, in-
terfon, 118.000 lei negocia-
bil. Tel. 0768.155.466
Garsonierã decomandatã
Rovine – Delice, parter, fãrã
îmbunãtãþiri, 120.000 lei ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

2 CAMERE
URGENT!!! 2 decomanda-
te Rovine - ªcoala nr. 11,
etaj 2/4, gresie, faianþã, ter-
mopan, parchet, instalaþii
electrice ºi sanitare schim-
bate, bucãtãria pe balcon,
44.000 euro negociabil. Tel.
0768.155.466
PENTRU INVESTIT!!! 2
semidecomandate Nico-
lae Titulescu – Geamuri,
etaj 3/4, fara imbunãtãþiri,
46 mp, 125.000 lei nego-
ciabil. Tel. 0768.155.466
2 decomandate George
Enescu – ªcoala nr.12, etaj
1/4, 55 mp, 43.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

3 CAMERE
URGENT!!! 3 decomanda-
te Brazda – Simplon, etaj
1/10, curat, bine întreþinut,
75 mp, balcon pe sufrage-
rie ºi bucãtãrie, 43.000 Euro.
Tel. 0768.155.466
SUPERMODERN!!! 3 semi-
decomandate Craioviþa –
Orizont, etaj 2/4, gresie, fa-
ianþã, termopan, parchet la-
minat, microcentralã, aer
condiþionat, 52.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

TERENURI
OFERTA!!! Teren 650
mp,situat între case, 2 des-
chideri (22x30 m), Balta
Craioviþa, toate utilitãþile,
numai 20.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0768.155.466

OFERTE ÎNCHIRIERI
!!! Imagini ale ofertelor
agenþiei imobiliare CAR-
MEN se gãsesc acce-
sând http://carmen.craio-
vaimobiliare.ro
- CHILIPIR!!! Garsonierã
mobilatã 1 Mai - Pelenda-
va, et. 2, complet mobila-
tã, aragaz, frigider, gresie,
faianþã, parchet, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã nemobilatã
Brazda-Complex Vechi,
etaj 6, gresie, faianþã, ter-
mopan, apometre, 400 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac-Com-
plex Vechi, G-uri, et.3,
pat dublu, aragaz, frigider,
recent zugrãvitã, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- ULTRAMODERNÃ!!! Gar-
sonierã complet mobilatã ºi
utilatã, Brazda lui Novac-
Rocadã, gresie, faianþã, par-
chet, termopan, aragaz, fri-
gider, TV LCD, maºinã de
spãlat, 180 euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã mobilatã Brazda
lui Novac, G-uri, et.3, ara-
gaz, frigider, TV, colþar, 500
lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac, et.9,
gresie, faianta,  parchet,
aragaz, frigider, TV, 470 lei
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Ultracentral-Cinema Pa-
tria, gresie, faianþã, ter-
mopan, aragaz, frigider,
canapea extensibilã, apo-
metre, repartitoare, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- OCAZIE!!! Apartament 2
camere decomandate ne-
mobilate Rovine-Wiesa-
na, etaj 4/4, acoperiº tablã,
termopan, apometre, re-
partitoare, parchet laminat,
500 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã mobilatã Calea
Bucureºti-Elvila, gresie,
parchet, pat, ºifonier, ara-
gaz, frigider, TV, 520 Lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã nemobilatã Braz-
da lui Novac-Rocadã, et.2,
fãrã îmbunãtãþiri, 100 Euro
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
Centru- Brâncuºi, et.3,
complet mobilat ºi utilat,
mobilier modern, gresie,
faianþã, parchet, aragaz, fri-
gider, TV, aer condiþionat,
maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã complet mo-
bilatã ºi utilatã Craioviþa-
Kaufland, gresie, faianþã,
termopan, parchet, ara-
gaz, frigider, TV, 150 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
Billa, complet mobilat,
aragaz, frigider, 600 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- CHILIPIR!!! Apartament
2 camere semidecoman-
date Rovine-Wiesana,
recent zugrãvit, cablu, in-
ternet, telefon, apometre,
repartitoare, 500 lei. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
complet mobilate ºi utilate
Craioviþa-Orizont, et.3,
termopan, gresie, faianþã,
pat dublu dormitor, ºifonier,
apometre repartitoare, bal-
con închis în termopan, 150
Euro Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- ULTRAMODERN!!! În-
chiriez apartament 2 ca-
mere nemobilate Ultra-
central-Valea Vlãicii, etaj
1, apometre, repartitoare,
gresie, faianþã moderne,
parchet, baie ultramoder-
nã, termopan, 170 Euro
fix. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
Calea Severinului-ªcoa-
la nr.12, et.3, complet mo-
bilat ºi utilat, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Ultracentral-Pri-
mãrie, recent zugrãvit, ara-
gaz, frigider, TV, 700 Lei
negociabil. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate, utilate, Brazda lui
Novac-Guliver, gresie, fa-
ianþã, termopan, aragaz, fri-
gider, TV, 150 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere 1
Mai-Ciupercã, et.3, com-
plet mobilat ºi utilat, aragaz,
frigider, TV, maºinã de spã-
lat toate noi, parchet, apo-
metre, repartitoare, 150
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate ºi utilate, Craiovi-
þa Nouã-ªcoala nr.34,
et.4, aragaz, frigider, termo-
pan, gresie, faianþã, 550
Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX!!! Apartament 2 ca-
mere decomandate mobi-
late, Brazda lui Novac-
Complex Baba Novac,
recent renovat, baie ultra-
modernã, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, cup-
tor microunde, 300 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Sãrari-Apollo,
et.1, gresie, faianþã, par-
chet, aragaz, frigider, TV,
700 Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
recent zugrãvit 1 Mai-
Sara, et.3, complet mobi-
lat, gresie, faianþã, par-
chet, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, 160
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 3 camere
nemobilate Gradina Bo-
tanicã, gresie, faianþã,
parchet, 200 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 4 camere
nemobilate Brazdã-Ro-
cadã(Semafoare garã),
parter, 2 bãi, bilateral,
apometre, gresie, faianþã,
150 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate 1 Mai-Insulã,
aragaz, frigider, TV, 170
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ!!!
Apartament 3 camere ne-
mobilate Brazda-Complex
Baba Novac, etaj 2, recent
zugrãvit, apometre 2 bãi,
700 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX, ULTRAMODERN!!!
Apartament 2 camere de-
comandate Brazdã-Com-
plex Vechi, mobilier ultimã
generaþie, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, 250 Euro neg. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- MICROCENTRALÃ, UL-
TRAMODERN!!! Aparta-
ment 3 decomandate Calea
Bucureºti-McDonald’s,
gresie, faianþã, parchet, ter-
mopan, aragaz, frigider, TV,
350 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 3 decoman-
date, et.3, Calea Bucu-
reºti-Piaþa Centralã, ne-
mobilate, etaj 3, tocãrie in-
terioarã schimbatã, termo-
pan, gresie, faianþã, 2 bãi,
200 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- SUPEROFERTÃ!!! Gar-
sonierã decomandatã ne-
mobilatã, Calea Bucureºti-
McDonald’s, parter, 45
mp, termopan, gresie, faian-
ºã, mobilier bucãtãrie, impe-
cabilã, 160 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

- IDEAL BIROURI, ULTRA-
MODERN!!! Apartament 2
camere decomandate re-
cent renovate, nemobilate,
Brazdã-Complex Vechi,
gresie, faianþã de ultimã ge-
neraþie, parchet, uºi interioa-
re schimbate, uºã metalicã,
150 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ, IDE-
AL BIROURI, LOCUIT!!!
Apartament 4 camere ne-
mobilate Sãrari, parter, gre-
sie, faianþã, parchet, termo-
pan, 300 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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Dupã un 1-1 smuls in extre-
mis, sãptãmâna trecutã, în de-
plasare, brazilienii de la Corin-
thians au reuºit sã  câºtige pen-
tru prima oarã în istorie Cupa
Libertadores, graþie victoriei re-
purtate, ieri noapte, contra sex-
tuplei deþinãtoare a trofeului,
formaþia argentinianã Boca Ju-
niors, scor 2-0.

Golur i le  campioanei  d in
“Þara Cafelei”, ambele venite
în partea secundã (53, 71), au
purtat semnãtura veteranului
Emerson Sheik (33 de ani), ju-
cãtor care a ales sã îmbrace
tricoul naþionalei Qatarului,
deºi la începuturile carierei sale
a evoluat pentru reprezentativa de tine-
ret a Braziliei.

Triumful celor de la Corinthians este

Internaþionalul portughez
Miguel Veloso de la Genoa a semnat
un contract pe patru ani cu vicecam-
pioana Ucrainei, Dinamo Kiev, care a
plãtit pentru acest transfer ºapte
milioane de euro. Cu douã mai puþin
decât îl cumpãraserã italienii în
2009, de la Sporting Lisabona

Mijlocaºul a jucat de 29 de ori în
naþionala Portugaliei ºi a înscris
douã goluri. El a participat ºi a fost
titular în echipa lusitanã la Euro-
2012.

Marcelo Lippi a încercat sã îl
transfere pe Kaka de la Real Madrid
pentru o suma fabuloasa.
25.000.000 de euro pentru “galac-
tici” ºi 18 milioane pentru brazilian,
în fiecare an.

Transferul a picat însã dupã ce
preºedintele chinezilor de la Guan-
gzhou a declarat cã are prea mulþi
jucãtori strãini în echipã ºi nu este
dispus sã renunþe la ei.

Robin Van Persie a anunþat cã
nu vrea sã-ºi prelungeascã înþelege-
rea cu Arsenal care expira vara
viitoare. Pentru a nu-l pierde gratis,
“tunarii” sunt nevoiþi sa-l dea acum!

Englezii de la Daily Mail au scris
cã deºi Manchester City pãrea marea
favoritã, în cursã a intrat ºi Man
United! Alex Ferguson vrea sa-l
tenteze pe Van Persie sã vinã pe “Old
Trafford”, United dorind sã recâºtige
titlul pe care l-a pierdut dramatic
sezonul trecut chiar în faþa lui City.

Marseille ºi-a ales noul antre-
nor! Elie Baup i-a luat locul lui
Didier Deschamps. Antrenorul de 57
de ani a mai pregãtit în cariera lui
echipe importante din Franþa, ca
Saint-Etienne, Bordeaux, Toulouse
sau Nantes.

- Antonio Di Natale ºi-a prelungit
cu un an contractul cu Udinese.
Aflat în vederile lui AC Milan dupã
sezoanele foarte bune reuºite în
tricoul “Zebrette”, Di Natale a
spulberat zvonurile unui potenþial
transfer. Site-ul oficial al lui Udinese
a þinut sã-ºi informeze cititorii cu
privire la viitorul atacantului: ”Udine-
se i-a prelungit contractul lui Antonio
Di Natale cu încã un an. Noul
contract al cãpitanului expirã acum
pe 30 iunie 2014.”

Clubul Glasgow Rangers,
unde Dorin Goian joacã din 2011, a
fost exclus de celelalte cluburi din
prima ligã! Colapsul financiar a dus
la prãbuºirea celei mai faimoase
grupãri a Scoþiei! Fondatã în 1872,
cu 54 de titluri de campioanã ºi 33
de succese în Cupã! Peste marea
rivalã Celtic!

Fundaºul Vasluiului, slovacul
Pavol Farkaº, 27 de ani, a semnat cu
Chievo Verona ºi va fi al doilea
jucãtor al moldovenilor care va
evolua în Serie A sezonul viitor.

Mutarea era discutatã încã de
când Paul Papp a semnat cu forma-
þia italianã, dar s-a oficializat abia
acum, fiind prezentatã pe site-ul
oficial al lui Chievo, grupare care a
terminat pe locul 10 în Serie A
sezonul trecut.

cel dintâi al unei echipe braziliene în faþa
argentinienilor dupã 20 de ani de secetã,
atunci când Sao Paulo trecea de Newell

Old Boys. Între timp au mai fost
5 finale ce au opus cele douã na-
þiuni rivale, toate câºtigate de co-
naþionalii lui Maradona.

Prin atingerea aceastei perfor-
manþe, Corinthians, neînvinsã în
aceastã ediþie de CL, va repre-
zenta America Latinã la Campio-
natul Mondial al Cluburilor, com-
petiþie gãzduitã în luna decembrie
de Japonia.

Altfel, este pentru a treilea an
consecutiv când trofeul rãmâne
în Brazilia, dupã victoriile lui In-
ternacional, din 2010, ºi Santos,
un an mai târziu.

Cea mai titratã echipã din is-
toria de 53 de ani a întrecerii con-

tinuã sã fie Independiente Buenos Aires
(Argentina), cu 7 trofee, neverosimil, din
tot atâtea finale disputate.

ªTIRI

Perechea Horia Tecãu/Robert Lindstedt, cap
de serie numãrul 5, s-a calificat în semifinalele
probei de dublu masculin de la Wimbledon, al
treilea turneu de Grand Slam al anului.

Cuplul româno-suedez a rãmas fãrã set pier-
dut la întrecerea gãzduitã de All England Club,
trecând, ieri, în “sferturi”, cu scorul de 6-4, 6-
2, 6-4, dupã o orã ºi 40 de minute, de pere-
chea Daniele Bracciali/Julian Knowle (Italia/

Tecãu ºi Lindstedt au acces
în careul cu aºi de la Wimbledon

Austria).
Pentru un loc în ultimul act, performanþã

atinsã atât în 2010 cât ºi în 2011, Tecãu ºi
Lindstedt, vor întâlni învingãtorii partidei din-
tre perechea Ivan Dodig/Marcelo Melo (Croa-
þia/Brazilia), cap de serie numãrul 15, ºi cuplul
Jurgen Melzer/Philipp Petzschner (Austria/Ger-
mania), cap de serie numãrul 10, meci înche-
iat dupã închiderea ediþiei.

Dan Petrescu nu rãmâne desco-
perit dupã transferul lui Lacina Tra-
ore la Anji. Tehnicianul lui Kuban

Ciclistul german al echipei Lotto-Be-
lisol, Andre Greipel, a câºtigat, miercuri
seara, etapa a patra a Turului Fran-
þei, disputatã între localitãþile Abbe-
ville ºi Rouen, pe distanþa a 214,5 ki-
lometri.

În vârstã de 29 de ani, Greipel i-a
învins la sprint pe italianul Alessan-
dro Petacchi, olandezul Tom Veelers,
australianul Matt Goss ºi slovacul
Peter Sagan (câºtigãtor al etapelor cu
numãrul 1 ºi 3).

Campionul mondial Mark Caven-
dish (învingãtor în etapa a 2-a) a fost

Rãmas fãrã angajament dupã retrogradarea Cesenei, Adri-
an Mutu ºi-ar putea continua totuºi aventura în Italia. Dat
într-o primã fazã ca ºi transferat la Genoa, “Briliantul” este

aproape de a semna cu
ocupanta locului 12 în
trecuta ediþie de Serie A,
Atalanta Bergamo, club
care, conform celor de la
Libertatea, se pare cã ar
fi de acord pretenþiile sa-
lariale ale atacantului de
33 de ani.

În afarã de Cesena,
Mutu a mai jucat în Ita-
lia la Inter (2000), Ve-
rona (2000-‘02), Parma
(2002-‘03),  Juventus
(2005-‘06) ºi Fiorentina
(2006-‘11).

La închiderea

ediþiei

“Bursucul” îºi trage atac sutã la sutã românesc!

Daniel Niculae va semna
un contract pe doi ani cu Kuban

Krasnodar îl va înlocui pe ivorian
în linia de atac cu Daniel Niculae.
“Vârful” va parafa un acord pe douã
sezoane cu Kuban, din postura de
jucãtor liber de contract.

“Nico”, care ºi-a început carie-
ra la Rapid, pentru a trece ulterior
la Auxerre, a jucat în stagiunea tre-
cutã la Nancy, sub formã de îm-
prumut de la AS Monaco, iar la fi-
nalul acesteia a decis sã se despar-
tã de gruparea din Principat.

La Kuban evolueazã ºi un alt ro-
mân, fostul jucãtor al Sportului Stu-
denþesc ºi al Politehnicii Timiºoa-
ra, Gigel Bucur.

Mutu la Atalanta?

Andre Greipel, cel mai bun în etapa a patra
implicat într-o cãzãturã cu mai puþin de
trei kilometri înainte de final ºi nu a mai

putut participa la sprint.
În urma acestei etape, elveþianul Fa-

bian Cancellara, primul în prologul
de sâmbãtã, ºi-a pãstrat tricoul gal-
ben de lider în clasamentul general,
fiind urmat de britanicul Bradley Wig-
gins ºi francezul Sylvain Chavanel,
ambii cu ºapte secunde întârziere.

Etapa a V-a din Marea Buclã, în-
tre oraºele Rouen ºi Saint-Quentin
(196,5 km) s-a disputat ieri dupã în-
chiderea ediþiei. Astãzi, caravana se
va întrece între Epernay ºi Metz
(210 km).
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Fundaşul Cristian Chivu a preci-
zat ieri,  înainte de a pleca în Italia,
că nu are de gând să revină la echipa
naţională, deşi îi este dor de prima
reprezentativă şi şi-ar fi dorit să evo-
lueze la un turneu final al Cupei Mon-
diale. „Dor îi e oricui care a apucat
să trăiască emoţiile de a juca sub tri-
color şi de a-şi reprezenta ţara. Eu
nu am spus nici o secundă că mă
voi întoarce. Eu am spus că mi-e
dor, dar asta nu înseamnă că voi re-
veni, pentru că asta de obicei se in-
terpretează. O spun acum: nu am de
gând să mă întorc. Mi-ar fi plăcut
să joc la un Mondial, dar eu am luat
o decizie şi din păcate nu am avut
posibilitatea asta. Sper să aibă cei-

După demiterea suprinzătoare şi umilitoare
a lui Inacio, Porumboiu şi-a consolidat po-
ziţia în ierarhia patronilor discreţionari, fără
logică, care nu pot suporta să-şi împartă
meritele cu alţii, nu ac-
ceptă că pot exista pă-
reri mai bune şi înghit pe
lângă ei doar pupincurişti.
Porumboiu s-a instalat
pe locul lăsat liber de
Mititelu, unul conforta-
bil, amplasat chiar lângă
Gigi Becali. Fostul arbi-
tru şi fostul oier au un
atu important faţă de
Mititelu: banii. Pe de altă
parte,  faţă de Vas lui,
echipă a cărei istorie se
confundă practic cu Po-
rumboiu, Mititelu şi Be-
cali au pus mâna pe niş-
te branduri, beneficiind
implicit de plusul de me-
diatizare, dar şi de pleia-
da de înjurături din  par-
tea fanilor. Vasluiul deve-
nise o echipă simpatică
printre oltenii lăsaţi orfani de echipă. Fără
vreo rivalitate cu Ştiinţa, beneficiind de cea
mai ultras, dacă se acceptă formularea, ga-
lerie din Moldova, mai presus ca mentalitate
şi look decât grupările mai vechi şi mai nu-
meroase de la Poli Iaşi şi Oţelul, Vasluiul atră-
gea în special prin estetica jocului, propusă
de Wesley, Sânmărtean, Adailton şi ceilalţi
„plăieşi de import”. Numai că joga bonito a
fost sabotată chiar de cel care a făcut-o
posibilă, Vasluiul ratând de fiecare dată ti-
tlul, atât din cauze obiective, dar şi subiecti-
ve, lipsa de omogenitate pe banca tehnică
fiind probabil motivul principal. În câţiva ani
de „mandat” ca patron în Liga I, Porumbo-

Pase scurte,
pase lungi Antrenorii din lojă şi „extravaganţele” lor  –

episodul „lista lui Porumboiu”

iu a reuşit să-i concureze la demiteri şi circ
pe Mititelu şi Becali, devoratorii de antre-
nori. Pretextul lor este lipsa performanţei,
când de fapt aceasta provine din sens in-
vers - permanenta rulare a antrenorilor fiind
nocivă rezultatelor. Schimbările în serie au
avut parte inevitabil şi de scandaluri, fiindcă
personajele din lojo sunt de profesie păpu-
şari. „Antrenori fără licenţă”, ei nu suportă
ca alţii să decidă în ceea ce consideră ei că
este afacerea lor, nici măcar cei mai califi-
caţi pentru acest job neprimind credit. Miti-
telu şi Becali nu au convieţuit cu actualul
selecţioner, Victor Piţurcă şi nici cu alţi teh-
nicieni versaţi, cu patalama meritată şi CV

muncit. Nu a lipsit show-ul
de prost gust, lipsa de edu-
caţie, de diplomaţie şi do-
rinţa de a-şi umili foştii co-
laboratori ducând la iposta-
ze penibile. Mititelu l-a obli-
gat pe Fane Stoica să sem-
neze zilnic condica, lui Wot-
te i-a confecţionat un scan-
dal sexual, pentru Piţurcă a
trimis bodyguarzii să-i blo-
cheze poarta cantonamen-
tului, chiar în faţa presei,
Reghecampf a fost nevoit
să se refugieze prin tribu-
nă, Ţicleanu a fost gonit
printr-un sms fatal, iar Tri-
că nu a suportat umilinţa,
răzbunându-se pe automo-
bilul patronului. Chiar şi fără
să-i fie antrenor angajat,
Cârţu a fost ponegrit prin
oraş pentru că şi-a permis

să comenteze despre echipa la a cărei glorie
a contribuit din plin ca jucător şi antrenor.
Idolul lui Mititelu, Gigi Becali, a avut evi-
dent şi el intervenţiile sale arbitrare, ridicole,
scandaloase, printre victimele recunoscute
fiind: Piţurcă, Dorinel Munteanu, Bergodi,
Hagi,  etc. Ca reguli valabile pentru toţi 3
finanţatorii, adoptate şi adaptate în funcţie
de situaţie: antrenorii-marionetă beneficiază
de  despărţiri light, motivaţia fiind lipsa de
rezultate, fiindcă evident păpuşarii din lojă
nu pot suplini cunoştinţele fotbalistice, ori-
cât ar investi în jucători, în timp ce antreno-
rii care nu acceptă compromisurile sunt
concediaţi cu scandaluri, patronii apelând şi

la diversiuni pentru a păcăli suporterii şi
mass-media. Incredibil, dar printre repro-
şuri sunt strecurate şi anumite lacune tacti-
ce pe care le-ar fi  observat finanţatorii, de-
veniţi, datorită „experienţei şi priceperii lor”,
fini cunoscători ai fenomenului. Firesc, ce
îi deranjează extrem pe patroni la antrenorii
cu personalitate este dificultatea sau impo-
sibilitatea de a se amesteca la echipă, fraza
lui Mititelu în privinţa lui Piţurcă fiind noto-
rie: „Piţi se comporta ca un finanţator, pre-
tindea să facă şi primul unsprezece”. Ace-
laşi lucru s-a întâmplat şi cu străinii lui Po-
rumboiu, Lopez Caro şi Inacio, care deran-
jau atunci când, culmea, aveau pretenţia de
a stabili echipa sau chiar să fie sfătuiţi la
transferuri. Şi atunci, de ce mai sunt anga-
jaţi astfel de antrenori „incomozi”? În pri-
mul rând de conjuctură, pentru nume şi va-
loare, ei fiind instalaţi atunci când situaţia la
echipă este critică, iar fanii s-au inflamat.
Apoi, nu este rău ca antrenorii din lojă să-şi
mai completeze bagajul de cunoştinţe chiar
de la cei mai buni, pentru ca apoi să consta-
te cu lehamite că aceleaşi lucruri le-ar fi putut
face şi ei, chiar cu mai mult profesionalism
şi seriozitate. Porumboiu şi-a completat lis-
ta destul de rapid, având pe ea atât români,
dar şi „sacrificaţi” de import: Rednic, Săn-
doi, Pan-duru, Mulţescu, Hizo de câteva ori,
Dorinel Munteanu, Viorel Moldovan, Dul-
ca, Lăcătuş, Inacio şi Lopez Caro. Culmea,
noul client al lui Porumboiu, Marius Şumu-
dică, a demisionat de la Astra fiindcă patro-
nul Ioan Niculae s-ar fi amestecat la echipă!
Şi cum să nu pariezi pe garderoba lui Şumu-
dică de la Vaslui? Să-l prindă puloverul - cotă
rezonabilă, paltonul - şanse infime.

Copos e „stors”,
dar Sabău are vârful solicitat

Rapid l-a transferat
pe Ilijoski de la Braşov

Conducerea Rapi-
dului s-a înţeles cu FC
Braşov pentru transfe-
rul atacantului mace-
donean Blaze Ilijovski.
Vârful de 27 de ani a
plecat ieri în Scoţia,
unde echipa antrenată
de Ioan Ovidiu Sabău
efec tuează c el de-al
doilea stagiu de pregă-
tire al verii. Ilijovski îşi
va retrage memoriul
făcut la FIFA, în care
denunţase unilateral
contractul pentru ne-
plată, iar Braşovul va
retrage memoriul fă-
cut la LPF în care cerea suspendarea jucătorului pentru denunţarea ile-
gală a contractului, la FIFA, conducerea formaţiei de sub Tâmpa susţi-
nând că fotbalistul era plătit la zi. „Ilijoski e al nostru, gata! Toată noaptea
am negociat. A fost greu să îl aducem, pentru că în cele din urmă nu a
venit liber, l-am cumpărat de la Braşov. Nu mai contează suma de trans-
fer, sunt stors definitiv. Am vorbit cu Sabău, el este foarte mulţumit de
lot. Cred că mai avem nevoie doar de un mijlocaş central, în rest suntem
acoperiţi, avem câte doi jucători pe fiecare post”, a spus Copos, care a
reuşit săptămâna trecută să-l achiziţioneze şi pe Dorin Goga de la Poli
Timişoara.

Chivu nu mai
revine la naţională

Jucătorul lui Inter Milano spune că a fost jignit de prea
multe ori şi nu-şi schimbă decizia de a se retrage
lalţi care sunt acum la na-
ţională. Este un «nu» ca-
tegoric, nu mă poate con-
vinge nimeni. Nu-mi poa-
te schimba nimeni deci-
zia. Am şi eu o demnita-
te, au fost fost nişte lu-
cruri injuste spuse despre
mine şi nu le pot şterge
cu buretele aşa de uşor.

Am şi eu mândria mea, am fost jig-
nit în prea multe rânduri şi nu vreau
să mai fiu jignit pe sănătatea şi pe
munca mea. Am fost jignit, am în-
ghiţit cât am putut, dar când s-a
umplut paharul, am luat decizia de
a nu mai veni la naţională” a decla-
rat Chivu, care, într-un interviu ofe-
rit pentru Gazeta Sporturilor, zilele
trecute, ar fi lăsat loc de interpre-
tări pentru revenirea sa în tricolor.
Fundaşul echipei Inter Milano este
dispus să discute cu selecţionerul
Victor Piţurcă, dar nu crede că
acesta îi va schimba opinia: „Eu
sunt dispus să vorbesc cu domnul
Piţurcă, să mergem la masă, să dis-
cut, să-i dau un sfat. Cine ştie ce-

mi va spune, ce îi voi spune eu, dar
răspunsul meu e în continuare nu”.
Întrebat dacă nu consideră că ge-
neraţia tânară de la naţională ar avea
nevoie de el, Chivu a spus că tinerii
fotbalişti au nevoie de rezultate, de
seriozitate şi de spirit de sacrificiu.
„Generaţia tânără are nevoie de re-
zultate, de seriozitate, de sacrificiu
şi trebuie să încerce să aducă din
nou lumea la stadion. Şi, bineînţe-
les, să se califice la Cupa Mondială
şi la turneele finale viitoare”. Co-
mentând posiblitatea ca Inter şi Di-
namo să se întâlnească în play-off-
ul Ligii Europa, fotbalistul a preci-
zat că nu doreşte să joace în cupele
europene cu nicio echipă din Ro-
mânia: „Nu mi-ar plăcea să o întâl-
neasc pe Dinamo, nu mi-ar plăcea
să joc împotriva niciunei echipe din
România. Sper ca şi Dinamo, şi In-
ter să se califice în faza următoa-
re”. El a adăugat că a avut o ofertă
de a evolua la Galatasaray Istanbul,
dar aceasta a căzut, şi că nu s-a
pus problema unui transfer al său
la Real Madrid.


