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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

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.
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Pasajul
subteran
o virează
în două
grădini

Anchete
în liceele
cu rezultate
slabe la
bacalaureat

Consiliul Judeţean
Dolj – încă un pas
pentru concesionarea
terenurilor de la
Aeroportul Craiova

Craiova s-a topit şi ieri
sub codul portocaliu de
caniculă. Temperaturile
de la amiază au atins va-
lori de peste 35 de grade
Celsius, atmosfera încin-
să fiind o piatră de încer-
care nu doar pentru car-
diaci şi persoanele în vâr-
stă. Toată lumea a fost
dată peste cap de grade-
le în plus din termome-
tru. Mai multe persoane
au leşinat pe stradă, iar
telefonul a sunat în per-
manenţă la Ambulanţă.
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Bilanţ de caniculă: craioveni căzuţi
în stradă şi sute de apeluri la Ambulanţă
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Motociclişti
spulberaţi
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$1 EURO ...........................4,5252 ............. 45252
1 lirã sterlinã..........................5,7303.......................57303

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaievineri, 13 iulie - max: 36°C - min: 18°C

METEO

soare1 dolar SUA.......................3,7031........37031
1 g AUR (preþ în lei).......186,3849......1863849

Cursul pieþei valutare din 13 iulie 2012-anunþat de BNR
VALUTA
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Pentru a elimina suspiciunile printr-o evaluare
obiectivã, mãsurile luate de Guvernul de la Bucureºti
cu privire la organizarea referendumului pentru de-
miterea preºedintelui Traian Bãsescu vor fi în atenþia
Comisiei Europene, a anunþat, la Bruxelles, liderul
Partidului Socialiºtilor Europeni (PES), Serghei Sta-
niºev, dupã întâlnirea cu premierul Victor Ponta. ªi,
tot în acelaºi scop, premierul Victor Ponta s-a întâlnit
ieri, la Bruxelles, cu preºedintele Consiliului Euro-
pean, Herman Van Rompuy, ºi cu cel al Comisiei Eu-

ropene, Jose Manuel Barroso, pe care a încercat sã-
i convingã de faptul cã România respectã statul de
drept ºi legislaþia UE. Întrevederile vin într-un mo-
ment delicat pentru þara noastrã, Comisia Europeanã
anunþând, prin vocea comisarului european pentru
Justiþie, Viviane Reding, cã se va reuni sãptãmâna
viitoare, cel mai probabil miercuri, pentru a discuta
despre situaþia politicã de la Bucureºti, care a stârnit
îngrijorare în statele membre UE. România riscã in-
clusiv o nouã amânare a aderãrii la Schengen.

Conform unui comunicat difuzat ieri de Biroul pre-
ºedintelui Consiliului European, Herman Van Rom-
puy, imediat dupã întâlnirea cu premierul român, înal-
tul oficial european este, în continuare, „profund pre-
ocupat” de recentele evenimente din România, din
punctul de vedere al independenþei justiþiei ºi situa-
þiei statului de drept. Imediat, Victor Ponta a anunþat
cã îi va solicita preºedintelui Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso, la întâlnirea pe care urmau sã o
aibã, sã trimitã la Bucureºti experþi care sã analizeze
situaþia din România „direct pe teren”.

Miercuri, premierul s-a întâlnit cu preºedintele
Parlamentului European, Martin Schulz, ocazie cu
care acesta i-a transmis cã valorile europene trebuie
respectate de cãtre toate statele membre ale UE, fãrã
excepþie, ºi este important ca la referendumul de de-

mitere a preºedintelui Traian Bãsescu sã fie asigurat
cvorumul necesar, conform deciziei Curþii Constituþi-
onale a României (CCR). „Guvernul va organiza refe-
rendumul respectând legislaþia ºi luând în conside-
raþie decizia Curþii Constituþionale ca referendumul
sã fie considerat valid dacã jumãtate din populaþia
României îºi va exprima votul pe 29 iulie. Vom lua
toate mãsurile administrative ºi guvernamentale pen-
tru a ne asigura cã toate deciziile Curþii sunt respec-
tate ºi vom rãspunde tuturor îngrijorãrilor legitime
exprimate de partenerii noºtri europeni”, a fost rãs-
punsul lui Victor Ponta. El a explicat, totodatã, cã
Guvernul nu poate modifica Ordonanþa de Urgenþã
nr. 41/2012 privind referendumul, deoarece nu are
dreptul sã emitã noi ordonanþe de urgenþã în perioa-
da vacanþei parlamentare, acesta fiind motivul pen-
tru care a cerut întrunirea Parlamentului în sesiune
extraordinarã: „Nu pot anula ordonanþa, pentru cã în
vacanþa parlamentarã nu am voie sã dau ordonanþe
de urgenþã. Sper însã ca, poate chiar luni, Parlamen-
tul sã se reuneascã ºi sã punã legislaþia în acord cu
decizia Curþii Constituþionale”. În felul acesta, pre-
mierul i-a rãspuns ºi preºedintelui suspendat, Traian
Bãsescu, care îi ceruse, în cursul zilei de miercuri, sã
anuleze OUG 41/2012, aprobatã chiar de Guvernul
Ponta, printr-o altã ordonanþã de urgenþã.
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Campania pentru referendum
se duce ºi pe Twitter

Traian Bãsescu este foarte activ
pe reþelele de socializare odatã
începutã campania electoralã
pentru referendum. „Sunt la sediul
de campanie, mã simt în mare
formã”, a scris Traian Bãsescu pe
Twitter. La rândul sãu, tot pe
Twitter, premierul Victor Ponta îi
cheamã pe români la vot pe 29
iulie: „Nici astãzi nu va fi liniºte,
din pãcate. România are de suferit
cu fiecare zi în care acest conflict
se prelungeºte. Avem cu toþii
rãspunderea de a avea un referen-
dum valid, care sã dea un rãspuns
clar crizei politice. Nu vom rezolva
criza fugind de ea, ascunzându-ne
în spatele unor detalii legale.Veniþi
la referendum sã decideþi voi cum
oprim aceastã crizã!”.

Hidroelectrica va activa
iar clauza de forþã majorã,
din cauza secetei

Hidroelectrica va activa,
pentru a doua oarã în ultimul an,
clauza de forþã majorã în cadrul
contractelor aflate în derulare.
„Hidroelectrica SA are în vedere
declararea intrãrii în situaþie de
forþã majorã, aplicabilã de la 1
august 2012, în toate contractele
de livrare a energiei electrice
aflate în derulare, ca urmare a
debitelor scãzute din ultima
perioadã ºi a prognozelor
hidrologice nefavorabile pentru
semestrul II al anului 2012. Din
cauza debitelor scãzute, atât pe
Dunãre, cât ºi pe râurile interioa-
re, se estimeazã o scãdere a
producþiei anuale 2012 pânã la
cca. 13 TWh, mai micã decât
producþia înregistratã în 2011 –
14,6TWh ºi decât cea înregistratã
în 2010 – 19,6 TWH. Obþinerea
avizelor de forþã majorã se impune
deoarece estimãrile realizate
aratã faptul cã Hidroelectrica va
putea livra în perioada urmãtoare
cca. 50% din cantitãþile con-
tractate (...)”, se aratã într-un
comunicat al Hidroelectrica.

În aprilie anul acesta, pe când era
consilier guvernamental, judecãtoa-
rea Nicoleta Nolden a avut un inter-
viu cu fostul ºef al Administraþiei Na-
þionale a Vãmilor, Viorel Comãniþã,
pentru o eventualã preluare, de cãtre
acesta, a ºefiei ANAF, iar la final a
propus ex-premierului Mihai Rãzvan
Ungureanu schimbarea întregii con-
duceri a Autoritãþii, inclusiv a lui Co-
mãniþã, susþine DNA într-un referat.
Schimbarea a fost propusã într-un ra-
port privind managementul Autoritã-
þii Naþionale de Administrare Fiscalã
(ANAF), elaborat în luna aprilie ºi
obþinut acum de presã. Este vorba de
acelaºi document pe care Ungureanu
ºi-a fundamentat decizia de demitere
a lui Sorin Blejnar de la conducerea
ANAF, la mijlocul lunii aprilie. În do-
cument, obþinut de Mediafax, se ara-

Judecãtoarea Nolden i-a propus
ex-premierului Ungureanu

demiterea lui Comãniþã
Ministerul Justiþiei precizeazã,

într-un comunicat de presã transmis,
ieri, agenþiei Mediafax, cã singurele
criterii care vor sta la baza propune-
rilor pe care ministrul Justiþiei le va
face pentru posturile de procuror
general ºi de ºef al Direcþiei Naþio-
nale Anticorupþie sunt gradul înalt
de profesionalism, asumarea calitã-
þii de independenþã ºi integritatea
magistraþilor respectivi. „Profilul
candidaþilor care vor fi propuºi pen-
tru posturile amintite, bazat pe cri-
teriile menþionate, va fi conturat în
urma discuþiilor numeroase pe care
ministrul Justiþiei le-a avut ºi va con-
tinua sã le aibã cu numeroºi magis-
traþi din întreaga þarã, procurori, ju-
decãtori, membri ai Consiliului Su-
perior al Magistraturii”, se aratã în
comunicatul citat. Potrivit MJ, în

Ministerul Justiþiei a stabilit
criteriile dupã care vor fi numiþi
procurorul general ºi ºeful DNA

derularea acestei proceduri ministrul
Justiþiei nu are în vedere nici un alt
fel de „aºa-zise criterii” de genul
celor evocate în mass-media. Procu-
rorii George Bãlan ºi Marcel Sâmpe-
tru, membri CSM, precum ºi ºeful
Serviciului de Informaþii ºi Protecþie
Internã (SIPI) Ilfov, Vlad Adrian
Mihai, sunt cercetaþi într-un dosar
privind divulgarea de informaþii se-
crete cãtre persoane neautorizate.
Cei trei s-ar fi folosit de note infor-
mative ale DGIPI, dobândite de co-
misarul ºef Vlad Mihai în virtutea
funcþiei, în scopul obþinerii sprijinu-
lui politic, pentru a fi numiþi procu-
ror-ºef al DNA ºi procuror general
al României, dar negociau ºi alte
funcþii de conducere din Ministerul
Public ºi Ministerul de Interne, sus-
þin anchetatorii anticorupþie.

tã cã ANAF nu a adoptat mãsuri efi-
ciente de combatere a evaziunii fisca-
le, iar actele de evaziune au avut un
trend ascendent de-a lungul manda-
tului acestuia. În finalul raportului, la
capitolul concluzii, judecãtoarea Ni-
coleta Nolden a propus premierului
schimbarea conducerii ANAF, respec-
tiv a preºedintelui, a vicepreºedinþi-
lor (inclusiv a ºefului Autoritãþii Naþi-
onale a Vãmilor, Viorel Comãniþã), a
comisarului general al Gãrzii Financia-
re. Comãniþã a fost eliberat de la con-
ducerea ANV în luna mai, prin decizie
a premierului Victor Ponta. Viorel Co-
mãniþã este reþinut, alãturi de alte per-
soane, în dosarul de corupþie în care
este vizat ºi Sorin Blejnar, fiind cerce-
tat de procurorii DNA pentru compli-
citate la evaziune fiscalã ºi sprijinire a
unui grup infracþional organizat.

Tronsonul Cernavodã - Medgidia
al autostrãzii Cernavodã - Constanþa
va fi inaugurat pe 19 iulie, traficul ur-
mând sã se desfãºoare pe o singurã
cale, în regim de drum naþional, anun-
þã Compania Naþionalã de Autostrãzi
ºi Drumuri Naþionale din România
(CNADNR). Ministrul Transporturi-
lor, Ovidiu Silaghi, anunþa, la începu-
tul lunii, cã din 20 iulie se va putea
circula de la Bucureºti la Constanþa
pe autostradã. „În 20 iulie, pe sectorul
Medgidia - Cernavodã se dã drumul
în regim de drum naþional, cu indica-
toare de drum naþional, cu restricþiile
de drum naþional, tocmai pentru a fa-
cilita accesul turiºtilor la mare. Se va
circula cu maxim 80 de kilometri la orã,
pe o singurã cale, pe douã benzi, o

bandã pe fiecare sens. De la Medgi-
dia la Constanþa, inclusiv centura mu-
nicipiului Constanþa, va fi în regim de
autostradã, cu toate segmentãrile, cu
mãsurile pentru siguranþa circulaþiei,
se va circula cu 130 de kilometri pe
orã. Considerãm cã este foarte util sã
asigurãm accesul turiºtilor la mare,
vedeþi ce se întâmplã în fiecare sfârºit
de sãptãmânã ºi nu numai”, afirma
ministrul Ovidiu Silaghi dupã o vizitã
pe ºantierul autostrãzii Cernavodã –
Medgidia. El mai spunea cã ministe-
rul este mulþumit de modul în care lu-
creazã constructorul ºi cã, deºi terme-
nul de finalizare pentru Cernavodã-
Medgidia este la începutul anului vi-
itor, autostrada ar putea fi terminatã
mai repede.

Tronsonul Cernavodã-Medgidia, inaugurat
pe 19 iulie, dar numai pe o bandã

Procurorul Marcel Sâmpetru (foto), detaºat în aparatul tehnic
al Consiliul Superior al Magistraturii, Direcþia Resurse Umane, ºi-
a depus ieri, la CSM, demisia din magistraturã, el fiind implicat
într-un scandal legat de divulgarea unor informaþii nepublice, din
anchetele DGIPI, pentru
obþinerea unui folos per-
sonal, respectiv numirea
ca procuror general  al
României. Acesta era de-
taºat la Direcþia Resurse
Umane din CSM de la în-
ceputul anului, anterior
deþinând funcþia de con-
si l ier  a l  procurorului
George Bãlan, fost vice-
preºedinte al CSM, impli-
cat ºi el în acest dosar in-
strumentat de DNA.

Procuro ru l  Sâmpet ru  º i -a  da t
demis ia  d in  mag is t ra tu rã
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5 mai 2007: Legea 129/2007
modifică articolul 10 din Legea 3/
2000 pentru organizarea şi des-
făşurarea referendumului, care
dobândeşte următoarea formula-
re: „Prin derogare de la art. 5,
al. 2, demiterea preşedintelui Ro-
mâniei este aprobată dacă a într-
unit majoritatea voturilor v ala-
bil exprimate,  la nivelul ţării, ale
cetăţenilor care au participat la
ref erendum”. CCR, ses izată să-
şi exercite obiecţia de neconsti-
tuţionalitate, formulată de un grup
de 71 de deputaţi aparţinând gru-
pului PDL, în urma deliberărilor
cons tată, cu majoritate de voturi,
că legea pentru modificarea art.
10 din Legea 3/2000 privind or-
ganizarea şi desfăşurarea referen-
dumului este  constituţională.
Decizia fiind definitivă şi general
obligatorie, s-a comunicat preşe-
dintelui României şi s-a publicat
în Monitorul Ofic ial, partea I . S-
a adoptat Decizia 420/3 mai 2007,
avându-se în vedere textul con-
stituţional care respectă principiul
simetriei juridice.

MIRCEA CANŢĂR
30 septembrie 2009: Se adop-

tă de Guvernul Boc Ordonanţa de
Urgenţă nr. 103/2009, care „um-
blă” la Legea 3/2000 fără referiri
la articolul 10.

13 octombrie  2009: Senatul
respinge OUG 103/2009.

8 noiembrie 2010: Trei parla-
mentari PDL pun în dezbaterea
Senatului proiectul de lege nr. 332/
2011 referitor la modificarea art.
10 din Legea 3/2000.

9 mai 2011: Senatul adoptă pro-
iectul de lege nr. 332/2011 în ur-
mătoarea formă (art. 10): „Demi-
terea preşedintelui este aprobată
dacă a întrunit majoritatea votu-
rilor cetăţenilor înscrişi în listele
electorale”. Legea ajunge la Ca-
mera Deputaţilor (Cameră decizio-
nală).

28 iunie 2011: Proiectul de lege
nr. 332/2011 este retrimis la Co-
misia juridică a Camerei Deputaţi-
lor, unde se află şi acum

27 martie  2012: După doi ani
şi jumătate de la emitere ş i după
c e fusese respinsă de Senat,
OUG 103/2009 este votată de

Camera Deputaţilor
9 aprilie 2012: OUG 103/2009

este promulgată de preşedinte şi
devine Legea 62/2012, dar în for-
ma adoptată de Camera Deputaţi-
lor apare şi modificarea la art. 10,
care sună astfel: „Demiterea pre-
şedintelui este aprobată dacă a
întrunit majoritatea voturilor ce-
tăţenilor înscrişi în listele electo-
rale”. Această modificare nu exista
în OUG 103/2009.

21 mai 2012: Doi parlamentari
USL depun proiectul de lege 264/
2012 de modificare a aceluiaşi ar-
ticol 10 din Legea 3/2000: „De-
miterea preşedintelui este aproba-
tă dacă în urma referendumului
propunerea a întrunit majoritatea
voturilor valabil exprimate”. Ver-
siunea acestei legi adoptată de Par-
lament a fost trimisă spre promul-
gare preşedintelui României pe 2
iunie 2012.

5 iulie 2012: Guvernul Ponta
emite OUG 41/2012 de modifica-
re a Legii 3/2000 şi articolul 10
dobândeşte următoarea consisten-
ţă: „Prin derogare de la art. 5, al.

2,  demiterea preşedintelui este
aprobată dacă a întrunit majori-
tatea voturilor valabil exprimate
ale cetăţenilor care au participat
la referendum”.

10 iulie 2012: CCR se pronun-
ţă asupra sesizării de neconstituţi-
onalitate pe Legea 264/2012. În
urma deliberărilor, Curtea Consti-
tuţională constată că legea pentru
modificarea art. 10 din Legea 3/
2000 privind organizarea şi func-
ţionarea referendumului este con-
stituţională în măsura în care asi-
gură participarea la referendum a
cel puţin jumătate plus  unu din
numărul persoanelor înscrise în
listele electorale permanente. Pen-
tru ieri după-amiază era anunţată
trimiterea spre publicare în Moni-
torul Oficial a Deciziei nr. 731/10
iulie 2012 (referitoare la neconsti-
tuţionalităţii legii privitoare la mo-
dif ic area art.  10 din Legea 3/
2000), prin care CCR şi-ar putea
face harakiri.

11 iulie 2012: Premierul Victor
Ponta, aflat la Bruxelles, declară
că se va respecta decizia CCR,

pentru ieşirea din blocaj.
După cum se observă, ne aflăm

la capătul unui drum de sminteală
generală. CCR n-a oferit nici o in-
ginerie legislativă pentru ieşirea din
impas, cum s-a spus, atâta vreme
cât nu şi-a respectat propria deci-
zie, nr. 420/3 mai 2007. Se vor-
beşte despre ambiguitate, dar nu
despre aşa ceva este vorba. Cum
poate o lege sau o reglementare să
impună pragul de participare a
populaţiei la ceva, când Comisia
Europeană pentru Democraţie
prin Drept (Comisia de la Ve-
neţia) nu recomandă un cvo-
rum (prag, procentaj minimal)
de participare, întrucât îi asimi-
lează pe  cei care  se abţin cu
partizanii votului negativ, şi nici
un cvorum de aprobare (accep-
tarea de către un procentaj mi-
nimal din numărul alegătorilor
înscrişi) întrucât riscă să cree-
ze o situaţie politică dificilă în
cazul că proiectul este adoptat
cu o majoritate simplă, inferioa-
ră însă cvorumului (pragului)
necesar?

Istoria zbuciumată a unui articol
din Legea referendumului

Traseele RAT
Craiova
revin pe strada
”Amaradia”

De ieri, autobuzele RAT
Craiova şi-au reluat traseele
obişnuite pe strada „Amara-
dia”, după lunile în care artera
s-a aflat în reparaţii. Repre-
zentanţii Regiei îi anunţă pe
craioveni că programul de
sosire în staţii, ca şi locurile de
îmbarcare a călătorilor au
rămas aceleaşi ca până la
impunerea restricţiilor.
Traseele reluate sunt urmă-
toarele: 3b, 13, 20, 23b şi 25.

Poliţiştii locali,
scoşi la rezistenţă

Primarul Lia Olguţa Vasiles-
cu nu e mulţumită de prestaţia
poliţiştilor locali şi crede că
principala cauză pentru care
agenţii nu dau randament la
serviciu sunt kilogramele în
plus. ”Am foarte mari nemul-
ţumiri cu privire la Poliţia
Locală”, a dat verdictul edilul-
şef în ultima sa conferinţă de
presă. Întrebată ce va face, Lia
Olguţa Vasilescu a spus că nu
este exclus să-i provoace la o
probă eliminatorie de rezisten-
ţă, în urma căreia să rămână
doar cu cei mai energici dintre
agenţi. „Din septembrie încolo,
să se mai răcorească, să n-am
vreunul pe conştiinţă”, a
completat primarul, ironizând
forma fizică a acestora.

Grupaj realizat de
LAURA MOŢÎRLICHE

Pasajul subteran o virează în două grădini

Autorităţile loc ale au ajuns  la
conc luzia că pasajul subteran de
sub strada “Arieş” nu are suficient
de mult spaţiu nici după demola-
rea c elor două imobile din preaj-
ma Casei Studenţilor. Potrivit vi-
c eprimarului Florentin Tudor,
constructorul Mitliv a cerut un
front de luc ru cu aproximativ 90
de metri pătraţi mai mare decât
se prevăzuse în schiţele iniţiale,
teren care trebuie pus la dispozi-
ţie cu condiţia de a se intra în
curţile locatarilor din zonă. “Nu
es te o suprafaţă foarte mare, dar
constructorul nu îşi poate des-
făşura luc rarea în lipsa ac estei
bucăţi de teren.  Am stat de vor-
bă cu proprietarii afectaţi şi am-
bii au fos t de ac ord cu c eea ce
le-am cerut noi, fapt pentru care
ţin să le mulţumesc pentru coo-
perare”, a declarat ieri, vicepri-
marul Florentin Tudor, care se
ocupă în rezolvarea juridic ă a
acestei probleme.

Cea mai mare suprafaţă
va fi luată la schimb

În urma discuţiilor cu proprie-
tarii, s-a ajuns la înţelegerea ca unul
dintre ei să fie despăgubit în bani,
iar celălalt să primească o altă su-
prafaţă de teren la schimb. Craio-
veanca Viorica Butărăscu va primi

contravaloarea în bani pen-
tru o fâşie de 17 metri pă-
traţi de teren, pe care o ce-
dează din grădina sa. Medi-
cul Sorin Ciolofan, care de-
ţine o suprafaţă mai mare
de teren – în jur de 70 de
metri pătraţi, ocupaţi de o
grădină – a acceptat să pri-
mească la schimb o bucată
de teren de aceeaşi dimen-
siune, situată între casa sa
şi imobilul vecin. “Din feri-
cire, există o bucăţică de teren în-
tre casa acestuia şi magazinul de
vinuri „Domeniile Coroanei”. S-au
făcut verificările de rigoare şi s-a
văzut că terenul în cauză aparţine
domeniului public, astfel că nimic
nu ne împiedică să fac em acest
schimb de terenuri”, a precizat vi-
ceprimarul Craiovei.

Terenurile vor fi evaluate
de un expert

Autorităţile şi-au propus să ter-
mine toate formalităţile de prelua-
re a terenului într-un timp cât mai
scurt pentru a nu ţine în loc şanti-
erul. Potrivit viceprimarului Flo-
rentin Tudor, toate tranzacţiile vor
fi gata până la sfârşitul acestei luni,
când trebuie să fie validate într-o
şedinţă a CLM Craiova. “Am tre-
cut prin zonă şi am văzut că este

activitate pe şantier. Important este
însă ca noi, autorităţile, să le cre-
ăm frontul de lucru astfel încât să
nu poate să spună mai târziu că au
întârziat proiectul din cauză că nu
au avut terenul la dispoziţie”, a mai
spus Tudor. În acest moment, se
află în derulare o licitaţie pentru
găsirea unui evaluator autorizat
care să stabilească valoarea de pia-
ţă a celor două bucăţi de teren. În
funcţie rapoartele de expertiză,
municipalitatea va stabili preţurile
despăgubirilor, preţuri care trebu-
ie apoi să fie supuse şi votului con-
silierilor municipali.

O lucrare
de peste 8 milioane de euro
Pasajul subteran are o lungime

de 406 metri pătraţi şi se constru-
ieşte pe sub strada “Arieş” pentru

a fluidiza traficul rutier din zonă.
Proiectul are o valoare de 35,6
milioane de lei, echivalentul a 8,2
milioane de euro, finanţarea fiind
asigurată în proporţie de 98% din
fonduri europene şi 2% din chel-
tuielile eligibile provenind de la bu-
getul local. Lucrarea este realizată
de asocierea de firme Mitliv şi Ha-
bau din Austria, care trebuie să fi-
nalizeze execuţia în termen de 18
luni, potrivit contractului de lu-
crări. Pe lângă pasaj, proiectul pre-
vede şi devierea reţelelor de apă şi
canal, precum şi amenajările de
deasupra: realizarea bretelelor de
intrare şi ieşire din pasaj, cele două
sensuri giratorii de la intersecţiile
străzilor “Arieş” cu “Împăratul
Traian” şi strada “Arieş” cu stra-
da “Al. I. Cuza”.

LAURA MOŢÎRLICHE

Autorităţile locale au intrat în contratimp cu reali-
zarea schimbului de teren din zona pasajului subteran
de sub strada “Arieş”. Pentru a nu-i lăsa pe construc-
tori fără front de muncă, municipalitatea şi-a propus
un termen de două săptămâni pentru a trece tranzac-

ţiile prin toate procedurile legale.
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Imagini ca dupã rãzboi, mier-
curi seara, pe „Calea Severinului”
din Craiova, în apropierea hiper-
market-ului „Real”. Douã ambu-
lanþe SMURD, o autospecialã a

Reprezentanþii IGPR au comu-
nicat cã poliþiºti specializaþi în
combaterea criminalitãþii organi-
zate din cadrul BCCO Timiºoara
ºi procurori DIICOT – Serviciul
Teritorial Timiºoara, împreunã cu
poliþiºti din cadrul SCCO Arad,
SCCO Caraº-Severin, BCCO
Oradea – Serviciul Antidrog,

Potrivit reprezentanþilor Serviciului Teri-
torial al Poliþiei de Frontierã (STPF) Dolj,
miercuri seara, în jurul orei 23.00, la Punc-

Un Audi A4 care figura în baza de date
a Interpol ca fiind furat din Italia a fost
descoperit de poliþiºtii de frontierã de la
Calafat, autoturismul fiind indisponibilizat
la sediul Poliþiei de Frontierã Dolj.

Miercuri dimineaþa, în jurul orei 7.00,
la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF)
Calafat s-a prezentat pentru a efectua for-
malitãþile de frontierã cetãþeanul român Flo-
rian V., în vârstã de 28 ani, care condu-
cea o autoplatformã pe care transporta un
autoturism marca Audi A4, înmatriculat în
Italia. Poliþiºtii de frontierã doljeni, dupã
controlul documentelor, au verificat auto-
turismul în baza de date Interpol desco-
perind cã acesta figureazã ca fiind furat
din Italia, din data de 26 iunie a.c. Poliþiº-
tii de frontierã i-au întocmit lui Florian V.
acte premergãtoare de cercetare penalã
pentru sãvârºirea infracþiunii de tãinuire la
furt, iar autoturismul a fost indisponibili-
zat la sediul Serviciului Teritorial al Poli-
þiei de Frontierã Dolj, unde va rãmâne pânã
la lãmurirea situaþiei.

Audi furat din Italia
descoperit

la Vama Calafat
Poliþiºtii de frontierã doljeni au depistat, în noaptea de mier-

curi spre joi, ºapte cetãþeni afgani care intenþionau sã intre ilegal
în România, prin PTF Bechet. Cei ºapte, cu vârste cuprinse între
19 ºi 21 de ani, erau înghesuiþi într-un compartiment special
amenajat dintr-un microbuz condus de un cetãþean polonez ºi au
fost returnaþi pe teritoriul Bulgariei.

tul de Trecere a Frontierei
(PTF) Bechet, s-a prezentat
pentru a intra în þarã cetãþea-
nul polonez Robert G., în vâr-
stã de 44 ani, care conducea un microbuz
marca Iveco, pe ruta Grecia – Polonia.

În baza unei analize de risc, poliþiºtii de
frontierã au efectuat un control amãnunþit
în autovehicul, în urma cãruia, în comparti-
mentul marfã, au descoperit un locaº spe-
cial amenajat în care erau ascunse ºapte per-
soane, cu vârste cuprinse între 19 ºi 21 de
ani. În urma cercetãrilor efectuate, s-a sta-
bilit cã cei ºapte tineri sunt cetãþeni afgani ºi
intenþionau sã intre ilegal în þarã.

„Poliþiºtii de frontierã au întocmit ºofe-

rului acte premergãtoare de cercetare pena-
lã pentru sãvârºirea infracþiunii de racolare,
îndrumare sau cãlãuzire a uneia sau mai
multor persoane în scopul trecerii fraudu-
loase a frontierei de stat, iar cetãþenilor af-
gani pentru sãvârºirea infracþiunii de intrare
în þarã prin trecerea ilegalã a frontierei de
stat. În baza acordului încheiat între autori-
tãþile de frontierã române ºi bulgare, cei ºapte
tineri au fost predaþi autoritãþilor bulgare”,
ne-a declarat purtãtorul de cuvânt al STPF
Dolj, subinspector Ionuþ Gheonea.

Doi tineri craioveni care circulau pe o
motocicletã au fost spulberaþi de ºofe-
rul unui bolid care nu le-a acordat prio-
ritate de trecere. Incidentul s-a petre-
cut miercuri seara, în apropierea hiper-
market-ului „Real” din Craiova, iar în

urma impactului motocicleta a luat foc,
fiind complet distrusã de flãcãri, iar cei
doi tineri au ajuns în spital cu multiple
fracturi. Martorii accidentului spun cã
cei doi tineri de pe motocicletã trãiesc
pentru cã purtau cãºti de protecþie.

pompierilor ºi echipaje ale Poliþiei
Rutiere au fost solicitate în zona
respectivã din pricina unui acci-
dent rutier petrecut în jurul orei
20.00. În urma cercetãrilor efec-

tuate,  poliþiºtii de la
Rutierã au stabilit
cã Daniel Apostola-
che, de 26 de ani,
din Craiova, în timp
ce conducea un au-
toturism BMW, în-
matriculat în Bulga-
ria, pe strada „Tu-
fãnele”, la intersec-
þia cu „Calea Seve-
rinului” nu a acor-
dat prioritate de tre-
cere unei motoci-
clete „Honda”, con-

dusã de Silviu Tãtaru, de 26 de ani,
din municipiu ºi a izbit-o violent.

Conducãtorul motocicletei ºi
tânãra care era cu el, Alexandra
I., în vârstã de 17 ani au fost arun-
caþi câþiva metri prin aer aterizând
apoi pe carosabil, singurul motiv
pentru care mai sunt în viaþã fi-
ind faptul cã amândoi purtau cãºti,
dupã cum au povestit martorii eve-
nimentului. Impactul a fost atât
de violent încât motocicleta a luat
foc ºi a ars ca o torþã, intervenþia
pompierilor neputând salva mare
lucru. Dupã primele îngrijiri la faþa
locului, cei doi tineri de pe moto-
cicletã au fost preluaþi fiecare de
câte o ambulanþã SMURD ºi
transportaþi la Unitatea de Primiri
Urgenþe a Spitalului Clinic Jude-

þean de Urgenþã Craiova. Ambii au
rãmas internaþi în unitatea medi-
calã, întrucât suferiserã multiple
fracturi, Silviu Tãtaru fiind în sta-
rea cea mai gravã.

Poliþiºtii de la Rutierã l-au
testat pe conducãtorul auto cu

aparatul etilotest, rezultatul fiind
negativ, însã i-au întocmit dosar
penal pentru vãtãmare corporalã
din culpã ºi i-au reþinut permisul
de conducere în vederea suspen-
dãrii, dupã cum au precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

O acþiune vizând destructurarea unui grup infracþional
organizat specializat în trafic de droguri de risc ºi de mare risc
s-a desfãºurat, ieri, în mai multe judeþe din þarã, descinderi
fiind efectuate în Dolj, Timiº, Arad, Hunedoara, Caraº-Severin
ºi Bihor. În cadrul activitãþilor, coordonate de DIICOT Timiºoa-
ra, au fost puse în executare 32 de mandate de aducere emise pe
numele mai multor persoane implicate în procurarea drogurilor
(canabis) ºi a pastilelor de ecstasy din Olanda ºi vânzarea
acestora în cluburi sau în cãminele studenþeºti din Timiºoara.

BCCO Craiova – Serviciul Anti-
drog, BCCO Alba – SCCO Hu-
nedoara, beneficiind de sprijinul
luptãtorilor de la Serviciul de In-
tervenþii Rapide – IPJ Timiº, al
jandarmilor din cadrul Grupãri-
lor Mobile Timiºoara ºi Craiova
ºi al Inspectoratelor Judeþene de
Jandarmi Hunedoara ºi Bihor,

Serviciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Caraº-Severin ºi lucrã-
torilor Direcþiei Regionalã pentru
Accize ºi Operaþiuni Vamale Ti-
miºoara, cu o echipã chinologi-
cã, au desfãºurat o acþiune pen-
tru destructurarea grupãrii in-
fracþionale.

Astfel, au fost efectuate 18 per-
cheziþii domiciliare ºi au fost puse
în executare 32 de mandate de
aducere emise pe numele mai mul-
tor persoane implicate în cauzã.
Doi craioveni pe numele cãrora
erau emis mandate de aducere în
acest dosar au fost ridicaþi de po-
liþiºti ºi duºi la Timiºoara, pentru
audieri. Potrivit anchetatorilor, 11
persoane sunt suspectate cã sunt

implicate în mod
direct în activitãþi
de trafic de dro-
guri de risc ºi
mare risc în Timi-
ºoara, Arad, Ora-
dea, Petroºani,
Caransebeº ºi Ora-
viþa ºi cã au legã-
turi infracþionale
cu dealeri din localitãþile mai mul-
tor judeþe din vestul ºi sudul þãrii.

În plus, s-a stabilit cã alþi ºapte
suspecþi sunt implicaþi în comi-
terea infracþiunilor de complici-
tate la trafic ºi deþinere de dro-
guri de risc ºi mare risc. Mai pre-
cis, suspecþii procurau canabis ºi
pastile de ecstasy din Olanda, le

aduceau în þarã ºi le vindeau în
cluburi, discoteci ºi chiar în unele
cãmine studenþeºti din Timiºoa-
ra ºi din alte oraºe din þarã. Toa-
te persoanele ridicate au fost
duse la sediul DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Timiºoara pentru
audieri ºi dispunerea mãsurilor
necesare.
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Vicepreşedintele Consiliului Ju-
deţean Dolj, din partea PNL, Lau-
renţiu Ivanovici a făcut un scurt
bilanţ al activităţii instituţiei pe care
a condus-o până acum. Acesta a
lăudat echipa de la Camera Agri-

colă şi a arătat că în acest moment
instituţia este „pe creştere”, bani
din c are vor fi plătite drepturile
salariale câştigate de angajaţi în
instanţă. “Am deţinut funcţia de di-
rector executiv la Camera Agrico-
lă Dolj, unde am avut rezultate bune
care continuă, iar acest lucru se
vede în veniturile realizate, dar şi
în numărul foarte mare de proiec-
te întocmite. Nu este doar meritul
meu, ci şi al directorului adjunct
Aurel Danciu, care continuă acti-
vitatea, dar şi al celor care întoc-
mesc aceste proiecte. În ceea ce
priveşte veniturile, avem o creşte-
re de 85.000 de lei, iar cheltuielile
vor fi utilizate pentru drepturi sa-
lariale câştigate în instanţă de an-

Pagină realizată de ALINA DRĂGHICI şi MARIN TURCITU

Consiliul Judeţean Dolj – încă un pas pentru
concesionarea terenurilor de la Aeroportul Craiova
Şedinţa de ieri a Consiliului Judeţean Dolj a fost con-

dusă de vicepreşedintele Cristinel Iovan. Înainte de in-
trarea pe ordinea de zi, acesta a anunţat că deputatul
Petre Petrescu a renunţat la calitatea de consilier jude-
ţean, iar următorul pe listă care a depus jurământul a
fost Florea Găină: “Domnul deputat Petre Petrescu şi-
a depus zilele trecute demisia şi a ales să-şi păstreze func-
ţia de deputat în Parlamentul României. În locul dom-
niei sale vine un alt consilier judeţean, profesorul Flo-
rea Găi nă”. După acest moment, lucrurile au decurs
normal până la penultimul punct, când consilierul PDL
Ştefan Stoica a avut mai multe obiecţii cu privire la de-
molarea unor clădiri de pe unele suprafeţe de teren din
domeniul public al judeţului care urmează a fi concesi-
onate către doi investitori importanţi.

***

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cristinel Iovan:
«Spitalul „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni este supus unei proceduri de acreditare dec lan-

şată de Ministerul Sănătăţii. În acest moment, prin dispoziţiile Ministerului Sănătăţii, s-au stabilit
condiţiile pe care trebuie să le respecte acest
spital pentru a funcţiona în categoria a pa-
tra.  Instituţia Consiliului Judeţean Dolj şi-a
respectat angajamentele. În acest plan de
conformare a fost construit un nou sediu de
spital care a fost dotat cu echipamente medi-
cale. Nu trebuie să uităm că acest spital se
adresează unei populaţii foarte mari, 70.000
de oameni. Mai sunt câteva lucruri pe care
trebuie să le îndeplinim până la data de 31 de-
cembrie a.c., astfel încât acest spital să ră-
mână în categoria a patra şi să beneficieze de
o finanţare substanţială din partea Casei de
Asigurări de Sănătate, care are de îndeplinit
nişte condiţii în acest plan de conformare».

gajaţi ai instituţiei, se va respecta
hotărârea de guvern privind plata
eşalonată, astfel încât în anul 2012
se vor plăti 5%. Mai avem încă
13.000 de lei care vor fi repartizaţi
către reparaţii curente, reclamă şi
publicitate. Urmează ca la Camera
Agricolă să se aplice legea de în-
fiinţare a noilor camere agricole.
Va trebui să vedem ce se va în-
tâmpla cu personalul de acolo, pen-
tru că în această lege nu se preve-
de nimic privind preluarea acelor
funcţionari publici. Este o pierde-
re pentru noi, ca şi Consiliu Jude-
ţean, pentru că avem în subordine
Camera Agricolă, dar şi pentru fap-
tul că în această instituţie se în-
tocmesc proiecte pentru a aduce
bani pe dezvoltare rurală”, a de-
clarat vicepreşedintele Laurenţiu
Ivanovici.
La Spitalul Leamna s-a alocat
o sumă de bani pentru lucrări
la reţeaua termică

Unul dintre punctele de pe ordi-
nea de zi a privit aprobarea unei
rectificări a bugetului judeţului Dolj
pe anul 2012. Sumele provenite din
cotele defalcate din impozit se vor
duce către investiţii şi susţinerea
unor instituţii de cultură şi sănăta-
te. O altă veste dată de vicepreşe-
dintele Cristinel Iovan a fost că va
începe reabilitarea clădirii de pe
„Jieţului”, iar Spitalul de la Leam-
na va primi sumele necesare pen-
tru lucrările la reţeaua termic ă:
«Este o vorba de o sumă de 6.244
mii lei care provine din cotele de-
falcate din impozit. S-a constatat
o depăşire a acestora.  Întreaga
sumă de bani se duce spre dome-
nii importante: investiţii şi susţine-

rea unor instituţii de cultură şi de
sănătate. Vestea bună este că un
proiect început în urmă cu un an
a fost licitat, s-a desemnat un con-
structor, astfel că în câteva zile
vom da ordinul de începere la rea-
bilitarea unor clădiri de pe strada
„Jieţului”, astfel încât colegii noştri
de la apărarea civilă să aibă un se-

diu modern, un sediu unde să poată
instrui aleşii locali şi celelalte per-
soane pe care legea le cheamă la
instruire în acest domeniu al apă-
rării civile. De asemenea, Spitalu-
lui de la Leamna i se alocă o sumă
de bani pentru lucrări la reţeaua ter-
mică. Acolo continuăm o investi-

ţie, pentru că am dotat spitalul cu
o centrală şi acum schimbăm ca-
loriferele şi ce mai este nevoie».
Clădirile degradate
de pe terenurile de la Aeroport
vor fi demolate

La data de 29.11.2011 Consiliul
Judeţean Dolj a dat Hotărârea nr.

258 prin care s-a aprobat întoc-
mirea unui Studiu de oportunitate
pentru terenul aferent Imobilului
349 (parţial) Craiova, în suprafaţă
de 235,62 ha,  stabilindu-se a fi
oportune concesionării şase loturi
de teren, pe care se află nişte clă-
diri care trebuie demolate fiind
într-o stare avansată de degrada-
re. Un astfel de proiect a fost pe
ordinea de zi a Consiliului Judeţean
Dolj. “În mandatul trecut, în urma
unor dezbateri, consilierii judeţeni
de atunci au hotărât ca terenurile
pe care judeţul Dolj le are în pro-
prietate – şi mă refer aici la tere-
nurile de la Aeroportul Craiova –
să înceapă pe măsură ce există so-
licitări din partea unor investitori,
să fie scoase spre concesiune. În
acest sens a fost începută această
procedură prin trei hotărâri, iar
astăzi venim cu un alt proiect de
hotărâre, legat de desfiinţarea unor
clădiri c are se află într-o stare
avansată de degradare, astfel în-
cât în momentul în care vom scoa-
te la concesiune aceste suprafeţe
de teren, ele să fie eliberate de ori-
ce fel de clădire care nu se mai ală
în inventar, unele fiind construite

încă din anii ’30”, a spus Cristinel
Iovan.
Sunt îndeplinite criteriile
pentru concesionare

Ştefan Stoica a sărit ca ars când
a auzit de şase loturi, amintindu-le
celor din Consiliul Judeţean că au
votat ca întreaga suprafaţă să fie
scoasă la licitaţie: “Noi am stabilit
în şedinţele trecute ale Consiliului
Judeţean că aceste terenuri, primite
de la Ministerul Apărării,  vor fi
scoase toate la licitaţie. Aşa s-a
hotărât! Nu pe baza unor solicitări
ale firmelor interesate! Trebuie să
le scoatem pe toate la licitaţie. Tre-
buie să ne gândim să alocăm o
sumă de bani şi pentru amenajarea
utilităţilor absolut necesare, astfel
încât investitorii să fie tentaţi”.
Răspunsul l-a primit de la social-
democratul Cosmin Vasile, care l-
a informat că pentru cele şase lo-
turi există intenţia unor investitori:
“Prin hotărârea din decembrie
2012, am aprobat concesionarea
a şase loturi de acolo c onform
Masterplanului şi proiectului de
dezvoltare a Aeroportului. Ordo-
nanţa Guvernului pentru concesi-
une spune că trebuie două condiţii
la licitaţie: prima este aprobarea
legislativului şi a doua este intenţia
unui investitor. Dacă până acum
nu avem pentru celelalte patru lo-
turi scrisori de intenţie, nu trebuie
să le ţinem pe loc pe celelalte şase”.
După mai multe contraziceri, pro-
iectul a fost votat şi de pedelişti.

Cristinel
Iovan.

Laurenţiu
Ivanovici
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Plãþile directe nu vor fi afectate în cazul în care Uniunea Europeana va lua
mãsuri de reaºezare a bugetului comunitar, a declarat Achim Irimescu, secretar de
stat în cadrul Ministerului Agriculturii. Potrivit acestuia, va fi afectat doar Pilonul
II – cel pentru dezvoltare ruralã. „În mod cert, România are nevoie de amândouã
(n.r. – Pilonul I plãþi directe ºi mãsuri de piaþã ºi Pilonul II – dezvoltare ruralã)”, a
spus secretarul de stat. „Dupã pãrerea mea, plãþile directe vor continua sã susþinã
veniturile fermierilor români. Mediul rural românesc are însã mare nevoie de in-
vestiþii, inclusiv în infrastructurã, în dezvoltarea reþelelor de canalizare, ºosele,
aducþiuni de apã etc.”, a mai spus oficialul MADR, citat de agroazi.ro.

Comis ia  Eu ropeanã  menþ ine  p lã þ i l e
pent ru  dezvo l ta rea  ru ra lã

Pentru a proteja mai bine contri-
buabilii, comisarii europeni Viviane
Reding (Justiþie) ºi Algirdas Semeta
(Fiscalitate) au iniþiat o propunere de
Directivã care creeazã un cadru mai

Comisia Europeanã (CE) a propus noi
reglementãri penale în lupta împotriva
fraudelor care afecteazã bugetul euro-
pean, ca de exemplu deturnarea de fon-

duri europene, care s-a ridicat la circa
600 de milioane de euro în 2010, potrivit
datelor furnizate de statele membre,
scrie Mediafax.

Bruxelles-ul impune noi sancþiuni
pentru deturnarea de fonduri europene

armonizat în vederea împiedicãrii per-
soanelor care comit fraude sã exploa-
teze diferenþele dintre sistemele juri-
dice naþionale.

“Este în afara oricãrei discuþii ca
rãufãcãtorii sã îºi însuºeascã resur-
se care aparþin Uniunii Europene”,
a declarat Reding într-o conferinþã
de presã la Bruxelles, recunoscând
cã, în prezent, “anumite state mem-
bre pedepsesc aceeaºi infracþiune
cu închisoarea, în timp ce altele nu
o sancþioneazã”.

În vederea remedierii acestei si-
tuaþii, Bruxelles-ul va impune în
toate statele membre UE sancþi-
uni minime, cuprinse între ºase
luni ºi cinci ani de închisoare în
caz de fraudã majorã sau deturna-
re de fonduri europene. CE preve-
de definiþii comune pentru infrac-

þiunile care produc prejudicii bu-
getului UE, dar ºi o armonizare a
termenelor de prescriere în cazul în
care o infracþiune ajunge sã fie an-
chetatã ºi conduce la un proces.
“Banii contribuabilului european
trebuie sã fie protejaþi în mod efi-
cient în fiecare stat membru. Odatã
cu propunerea pe care o prezentãm,
vom face un pas important în
aceastã direcþie”, a subliniat Seme-
ta, într-o conferinþã de presã.

În prezent, peste 90% din fraudele
la bugetul european au loc la nivel
naþional. În 2010 au fost înregistrate
aproximativ 600 de cazuri de presupu-
se fraude, vizând atât cheltuieli, cât ºi
venituri UE. Statele membre au sem-
nalat cazuri de presupuse fraude în
valoare de 600 de milioane de euro,
potrivit Comisiei.

“Din punctul de vedere al cali-
tãþii s-a constatat la grâu o calita-
te mai bunã în acest an, cu o dimi-
nuare cantitativã ca randament pe
unitatea de suprafaþã de circa 20%,
comparativ cu aceeaºi perioadã a
anului trecut, din cauza secetei ºi
a condiþiilor meteo, care au forþat
în ultima perioadã aceste culturi”,
a declarat, marþi, secretarul de stat
în Ministerul Agriculturii, Daniel
Botãnoiu.

Preºedintele Organizaþiei Inter-
profesionale, Aurel Popescu, a con-
firmat calitatea producþiei de grâu din
acest an, catalogând-o ca “nemaiîn-
tâlnitã în ultimii 25 de ani”. “Într-ade-
vãr, avem o producþie medie de grâu
la hectar mai micã decât anul trecut,

dar avem o calitate excepþionalã, ne-
maiîntâlnitã în ultimii 25 de ani, iar
din acest punct de vedere o cantita-

te foarte mare de grâu pleacã la ex-
port. De aceea vrem sã facem o ba-
lanþã, la sfârºitul recoltãrii, sã ºtim

pe ce surse de grâu contãm, sã nu
avem probleme pe parcursul recol-
tei. Producþia medie este mai micã,
dar producãtorii au un preþ mai mare
decât în anii anteriori cu circa 20-25
de procente, cam cu cât este pierde-
rea medie la hectar, dar nu vor avea
pierderi în activitatea de producþie
agricolã”, a spus Popescu.

Efectele scumpirii, resimþite
în cel mult o lunã

În ceea ce priveºte efectele aces-

tor creºteri în preþul pâinii, ºeful or-
ganizaþiei interprofesionale consi-
derã cã acestea se vor vedea în cel
mult o lunã. “Efectele se vãd deo-
camdatã la fãinã, iar la pâine vor fi
sesizate cel mai probabil dupã o
lunã. Dacã piaþa nu absoarbe,
atunci este pierdere curatã pentru
brutari”, a adãugat ºeful organiza-
þiei interprofesionale, Aurel Popes-
cu. Potrivit secretarului de stat în
Ministerul Agriculturii, pânã la
aceastã datã s-a recoltat 90% din
suprafaþa cultivatã cu orz, 30% din
cea cu grâu ºi secarã, la rapiþã –
50%, la orzoaica de toamnã 85%, iar
la cea de primãvarã – 25% din su-
prafaþã. Pierderea medie la hectar la
orz este estimatã la 17% în aceastã
perioadã. Oficialul MADR a mai pre-
cizat cã recoltatul se va finaliza în
cel mult zece zile, dacã se lucreazã
în ritmul actual ºi dacã nu vor fi in-
cidente climatice.

Potrivit datelor INS, producþia de
grâu a României în 2011 a fost de 7,103
milioane tone faþã de 5,812 milioane tone
în 2010, cea de orz ºi orzoaicã de 1,355
milioane tone (1,311 milioane tone în
2010), iar producþia de ovãz a depãºit
anul trecut 376.000 tone faþã de 304.000
tone în anul precedent. (AGERPRES)

Producþia medie de grâu la hectar s-a di-
minuat cantitativ cu 20% în acest an, com-
parativ cu perioada similarã a anului trecut,
iar preþul grâului la producãtori a crescut
cu circa 20-25% în timpul recoltãrii, însã ca-

litatea este “nemaiîntâlnitã în ultimii 25 de
ani”, au anunþat, marþi, la finalul discuþiilor
de la Ministerul Agriculturii, reprezentanþii
Organizaþiei Interprofesionale “Cereale ºi
Produse Derivate”.

Producþia medie de grâu s-a diminuat cu 20%
în acest an, iar preþul a crescut cu 25%

În total, Produsul Intern Brut (PIB) al Ro-
mâniei se va situa, în acest an, la 607,5 miliar-

de de lei, ceea ce înseamnã cã Bucureºtiul pro-
duce circa o cincime din PIB-ul þãrii, urmat de

Timiº, Prahova, Constanþa, Cluj, Argeº
ºi Brasov. Mai mult, aceste ºase judeþe,
care se plaseazã pe poziþiile 2-7, au îm-
preunã o economie ce depãºeºte cu puþin
valoarea capitalei.

În medie, valoarea economicã a unui
judeþ din România este de circa 14,4
miliarde de lei, respectiv circa 3,3 mili-
arde de euro. Bineînþeles, cele mai va-
loroase judeþe din þara noastrã sunt cele
mai mari, cele mai dezvoltate. Cu alte
cuvinte, au o valoarea mai ridicatã ace-

le judeþe unde existã un nod industrial puternic
sau un sector financiar puternic. Sau o popu-
laþie uriaºã, economia judeþului bazându-se mai
mult, în acest caz, pe consumul intern.

Judeþele “valoroase”
sunt dezvoltate… financiar

De exemplu, capitala are cel mai dezvoltat
sector financiar, dar ºi cea mai mare popula-
þie, axele ei economice fiind fundamentate pe
aceste douã componente: sector financiar ºi
populaþie. Urmãtoarele judeþe se bazeazã pe
comerþ, populaþie ºi industrie (Timiº), turism
ºi industrie petrolierã (Prahova), turism,
transporturi ºi comerþ (Constanta) etc.

La polul opus se situeazã în principal jude-
þele cu o infrastructurã precarã, dar ºi care
se bazeazã în special pe domeniul agricol.
Astfel, cele mai „ieftine” judeþe din România
sunt Cãlãraºi (are o valoare de doar 4,7 mili-
arde de lei), Covasna (4,5 miliarde de lei) ºi
Giurgiu (4,5 miliarde de lei).

În medie, valoarea economicã a unui judeþ din România este de circa 14,4 mili-
arde de lei (circa 3,3 miliarde de euro), potrivit publicaþiei online Econtext.ro. con-
form analizelor afiºate pe site-ul amintit, pe baza datelor furnizate de Institutul
Naþional de Statisticã ºi Comisia Naþionalã de Prognozã, cele mai valoroase jude-
þe din þarã sunt cele mai mari ºi mai bine dezvoltate. Cu alte cuvinte, au o valoarea
mai ridicatã acele judeþe unde existã un nod industrial puternic sau un sector fi-
nanciar puternic. Doljul se regãseºte pe harta valoricã la poziþia nr. 10.

TTTTTopul judeþelor “valoroase”: Doljul,opul judeþelor “valoroase”: Doljul,opul judeþelor “valoroase”: Doljul,opul judeþelor “valoroase”: Doljul,opul judeþelor “valoroase”: Doljul,
pe locul al zecelea la PIBpe locul al zecelea la PIBpe locul al zecelea la PIBpe locul al zecelea la PIBpe locul al zecelea la PIB
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O clãdire veche, din satul Plos-
ca, localitatea Bistreþ, va fi reabili-
tatã ºi extinsã, fiind create în acest
fel spaþii de gãzduire, îngrijire ºi
asistenþã pentru 12 persoane vârst-
nice, aflate în imposibilitatea ma-
terialã de a se îngriji. Investiþia va
fi realizatã prin proiectul cu titlul
„Modernizare ºi extindere clãdire
pentru înfiinþare Centru Social în
sat Plosca, comuna Bistreþ, jude-
þul Dolj”, ºi va fi implementat de
UAT Bistreþ în parteneriat cu Di-
recþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului (DGASPC)
Dolj. Contractul, cu o valoare to-

talã de 2.669.626,96 lei, din care
1.547.175,00 lei (98% din valoa-
rea eligibilã a proiectului) – finan-
þare nerambursabilã, este semnat
chiar astãzi de Marilena Boghea-
nu, directorul Agenþiei pentru Dez-
voltare Regionalã Sud-Vest Oltenia
ºi primarul comunei Bistreþ, Cris-
tiana Antonie.

În prezent, clãdirea are o supra-
faþã construitã de 466 mp ºi este
compusã din 13 încãperi, un hol ºi
trei terase. “Prin implementarea
proiectului se urmãreºte moderni-
zarea construcþiei existente, dar ºi
extinderea acesteia, dotarea cu uti-

litãþi – puþ forat, staþie de tratare,
staþie de pompare, rezervor pen-
tru înmagazinarea apei, staþie de
epurare –, amenajarea curþii, asi-
gurarea iluminatului, împrejmuirea
suprafeþei ºi, bineînþeles dotarea cu
echipamente corespunzãtoare”,
spune Marilena Bogheanu.

Potrivit acesteia, pânã în prezent,
în cadrul Programului Operaþional
Regional, în regiunea S-V Oltenia
s-au semnat 361 de contracte, prin
care se solicitã 525 de milioane de
euro, reprezentând peste 92,5% din
suma alocatã. Dintre acestea, pe
domeniul major de intervenþie 3.2.

„Reabilitarea/ modernizarea/ dez-
voltarea ºi echiparea infrastructu-
rii serviciilor sociale” au fost sem-

Primãria Bistreþ ºi Agenþia pen-
tru Dezvoltare Regionalã Sud-
Vest Oltenia semneazã, astãzi, un

contract de peste 2,5 milioane de
lei, pentru înfiinþarea unui Cen-
tru Social în satul Plosca.

Autoritãþile semneazã pentru construirea unui centru social în satul Plosca

Canicula s-a dovedit a fi greu de supor-
tat mai ales pentru cei care au fost nevoiþi
sã iasã din casã la orele amiezii. Mulþi din
aceºtia au solicitat ajutorul medicilor dupã
ce li s-a fãcut rãu. De altfel, în aceste zile
de foc ºi medicii au avut de lucru mai mult
decât într-o zi obiºnuitã de lucru. Zilnic, la
Serviciul de Ambulanþã Judeþean Dolj s-
au înregistrat peste 250 de apeluri, cele mai
multe provocate de caniculã.

În aceste condiþii, pentru a preveni apa-
riþia unor incidente, Direcþia de Sãnãtate
Publicã (DSP), Serviciul Judeþean de Am-
bulanþã ºi serviciile de urgenþã din cadrul
spitalelor au trecut, încã de la începutul pe-
rioadei de caniculã, la activarea planurilor
de mãsuri stabilite pentru astfel de situaþii.
În judeþul Dolj au fost amenajate ºapte
puncte de prim-ajutor organizate temporar.
La Craiova, existã patru astfel de spaþii ce
funcþioneazã la Prefectura Dolj – holul
central, la Primãrie – Palace, Piaþa Cen-
tralã – punct sanitar ºi la Asistenþa Socialã

– Lãpuº. La acestea se adaugã ºi puncte-
le de prim-ajutor permanente.

Ambulanþe mobilizate pentru
intervenþiile în caz de urgenþã

Serviciile Judeþene de Ambulanþã au în-
registrat în toatã þara peste 4.500 de solici-
tãri cauzate de caniculã, conform raportului
Centrului operativ pentru situaþii de urgenþã
(COSU) al  Ministerului Sãnãtãþii. S-au în-
registrat 164 de persoane care au avut ne-
voie de îngrijiri medicale din cauza tempe-
raturilor  ridicate, suferind lipotimii ºi deshi-
dratãri. La nivel naþional au fost organizate
1.337 de puncte de prim-ajutor. Tot în aceastã
perioadã, Ministerul Sãnãtãþii coordoneazã
Direcþiile de Sãnãtate Publicã, Serviciile de
Ambulanþã ºi Unitãþile de Primiri Urgenþe
pentru punerea în aplicare a planurilor de
mãsuri necesare în aceste zile, în vederea
reducerii riscurilor medicale.

În judeþul Dolj au fost mobilizate pen-
tru intervenþiile în caz de urgenþã nu mai

puþin de 61 de ambulanþe. ªi inspectorii
Direcþiei de Sãnãtate Publicã au ieºit pe
teren. În aceastã perioadã sunt verificate
condiþiile de asigurare a asistenþei medi-
cale în unitãþile sanitare, respectiv asigu-
rarea stocurilor de medicamente de ur-
genþã, în special a medicamentelor pen-
tru patologiile determinate sau agravate
de caniculã, funcþionalitatea generatoare-
lor de rezervã ºi asigurarea  rezervelor de
apã proprii ale unitãþilor sanitare.

În aceastã perioadã cu temperaturi ridi-
cate, vor fi verificate cu mai multã atenþie
ºi condiþiile igienico-sanitare, de cazare ºi
alimentaþie, din taberele ºcolare, precum
ºi respectarea condiþiilor igienico-sanitare
din unitãþile cu profil alimentar, de la depo-
zitare ºi prelucrare ºi pânã la comerciali-
zarea produselor alimentare.

Medicii recomandã
evitarea expunerii la soare

Pentru prevenirea incidentelor în aceas-
tã perioadã cu temperaturi extreme, re-
prezentanþii Direcþiei de Sãnãtate Publi-
cã recomandã populaþiei sã asculte sfa-
turile medicilor ºi sã evite, pe cât posibil,
expunerea prelungitã la soare între orele
11.00 ºi 18.00. În perioadele de caniculã
este recomandat consumul zilnic de lichi-
de – între 1,5 ºi 2 litri de lichide – fãrã a
aºtepta sã aparã senzaþia de sete. Este

necesar un pahar de apã sau echivalentul
acestuia la fiecare 15-20 de minute.

Un alt sfat este acela de a consuma în
fiecare zi cât mai multe fructe ºi legume
proaspete – în special pepene galben,
roºu, prune, castraveþi ºi roºii –, deoare-
ce acestea conþin o mare cantitate de apã.
O dozã de iaurt produce aceeaºi hidrata-
re ca ºi un pahar de apã.

Nu trebuie consumat alcool, inclusiv
bere sau vin, deoarece acesta favorizeazã
deshidratarea ºi diminueazã capacitatea de
luptã a organismului împotriva cãldurii. Este
obligatorie evitarea bãuturilor cu conþinut
ridicat de cofeina sau de zahãr, cum ar fi
sucurile rãcoritoare carbogazoase, deoa-
rece acestea sunt diuretice. Dacã este
absolut necesarã expunerea la soare între
orele amiezii trebuie folositã o þinutã adec-
vatã din care nu trebuie sã lipseascã pãlã-
ria de soare, hainele lejere ºi ample, din
fibre naturale, de culori deschise

Este recomandatã evitarea activitãþilor
în exterior, care necesitã un consum mare
de energie. În situaþia în care locuinþa este
prevãzutã cu aparat de aer condiþionat,
acesta trebuie reglat astfel încât tempera-
tura sã fie cu 5 grade mai micã decât tem-
peratura ambientalã. Ventilatoarele nu tre-
buie folosite dacã temperatura aerului de-
pãºeºte 32 de grade Celsius.

RADU ILICEANU

Craiova s-a topit ºi ieri sub codul portocaliu de caniculã.
Temperaturile de la amiazã au atins valori de peste 35 de
grade Celsius, atmosfera încinsã fiind o piatrã de încerca-
re nu doar pentru cardiaci ºi persoanele în vârstã. Toatã
lumea a fost datã peste cap de gradele în plus din termome-
tru. Mai multe persoane au leºinat pe stradã, iar telefonul
a sunat în permanenþã la Ambulanþã.

nate 26 de contracte, prin care se
solicitã 12,82 milioane de euro.

ANA-MARIA GEBÃILÃ
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- Nu-mi place Popescule cã
avem politicieni care se þin
de mãrunþiºuri ºi furã cu
toptanul

Elevii de liceu trec astãzi
prin ultimele emoþii ale primei
sesiuni de bacalaureat. Pânã
la ora 12.00 se afiºeazã
rezultatele contestaþiilor. La
nivel naþional s-au înregistrat
57.000 de cereri pentru
reevaluarea lucrãrilor, din
care 1.570 sunt în judeþul
Dolj. „Contestaþiile au fost
soluþionate în centre din alte
judeþe decât cele în care s-a
susþinut examenul. În Dolj,
cele mai multe contestaþii au

fost înregistrate la Matemati-
cã – 604, disciplinã ce a fost
la proba obligatorie a profilu-
lui, urmatã de Limba ºi
literatura românã cu 445 de
cereri ºi de proba la alegere
a profilului cu 420 de cereri”,
a precizat inspectorul ºcolar
general Georgicã Bercea.

3.847 de nepromovaþi
înainte de contestaþii

Cei mai mulþi elevi au depus
contestaþie pentru a promova

probele ºi, implicit, sesiunea.
În acest an, înainte de conte-
staþii procentul de promovare
a examenului este de 40,90%,
cu 0,06% mai mult decât anul
trecut. Astfel, din 7.103
candidaþi, 3.847 nu au reuºit
sã promoveze sesiunea.

Potrivit metodologiei, se
considerã promovat la
examenul de bacalaureat
candidatul care a participat
la toate probele de evaluare
a competenþelor lingvistice ºi

digitale, a obþinut cel puþin
nota 5 la fiecare probã scrisã
sau practicã ºi are media
generalã minimum 6. Cei
care s-au prezentat la toate
probele de examen, dar nu
îndeplinesc simultan condiþii-
le menþionate mai sus, sunt
declaraþi „respinºi”. Pentru
candidaþii care obþin media
generalã 5,99, aceasta se
rotunjeºte la 6,00, nota
minimã pentru promovarea
sesiunii.

Paginã realizatã de CARMEN RUSAN

Astãzi se afiºeazã rezultatele contestaþii lor la bacalaureat

Liceele cu rezultate slabe la
bacalaureat vor prezenta atât
situaþia din acest an ºcolar, cât
ºi pe cea din anii anteriori. În
plus, cadrele didactice vor avea
de demonstrat cã au atins toa-
te atribuþiile la cote maxime în
pregãtirea elevilor pentru aces-
te examene.

„În mod natural, cred cã fie-
care om trebuie sã se uite la
ce lasã în urma lui. Cei care au
rezultate atât de proaste la exa-
menul de bacalaureat trebuie sã
justifice de ce. Sã ne arate cã
dacã ei (cadrele didactice –
n.r.) ºi-au îndeplinit, la cotele
maxime, atribuþiile ce le revin
în activitatea didacticã, atunci

poate cauzele sunt în altã par-
te”, a spus Andronescu.

Naveta poate scuti sancþiunile
 Liceele ar putea scãpa ne-

sancþionate dacã elevii au avut
de fãcut naveta pe distanþe
mari ºi nu au posibilitatea ast-
fel sã participe la toate orele
de curs.

„Dacã, de exemplu, liceul a

fost la zece kilometri de domi-
ciliul elevilor, aceºtia reuºind sã
ajungã numai câte douã ore la
ºcoalã. Acesta poate fi un ar-
gument pentru care nu putem
sancþiona liceul, dar dacã lucru-
rile nu pot fi justificate, atunci
ne vom uita cu mare atenþie
(...)”, a mai spus ministrul.

Se vor urmãri mãsurile
care au fost luate

Potrivit ministrului, mãsuri
radicale se vor impune în uni-
tãþile de învãþãmânt în care nu
s-au încercat nici un fel de so-
luþii pentru remedierea situaþii-
lor. Deciziile se vor lua însã
dupã rapoartele realizate în te-

ritoriu. „Noi trebuie sã facem
o evaluare ºi în funcþie de anii
trecuþi. Dacã nici anul trecut nu
a promovat nici un elev în li-
ceul acela ºi dacã timp de un
an nu s-a fãcut nimic pentru a
creºte nivelul de acumulare al
elevilor, atunci înseamnã cã
acel liceu trebuie sã se trans-
forme în ºcoalã gimnazialã,
pentru cã nu poate fi de nivelul
liceului. Dar nu putem da ver-
dicte pe care le scoatem din
buzunarul drept sau din cel
stâng. Aceste lucruri le vom
face analizând fiecare caz în
parte ºi fiecare caz trebuie sã
fie foarte bine argumentat. Nu
putem lua decizii din cabinetul

ministrului”, a afirmat
ministrul.

Subiectele de la
bacalaureat  ar putea

deveni mai uºoare
În urma examenului

de bacalaureat au apã-
rut multe discuþii ºi pe
marginea subiectelor de
la acest examen, califi-
cate de cadre didactice,
dar ºi de elevi ca fiind
destul de dificile pentru
unele discipline de exa-
men. De mai bine de
cinci ani, cele mai mul-
te probleme le pun sub-
iectele de la Matemati-
cã. În aceste condiþii,
ministrul se gândeºte

chiar ca aceste subiecte sã aibã
un grad mai mic de dificultate.

„Stabilirea unor subiecte
mai uºoare pentru liceenii care
susþin examenul de bacalau-
reat ar rezolva problema, însã,
în opinia sa, subiectele ar tre-
bui fãcute de profesori care cu-
nosc sistemul, de profesori de
la liceele cu rezultate excepþi-
onale, dar ºi de la liceele teh-
nologice, pentru a putea avea
o abordare corectã, pentru cã
subiectele unei evaluãri nu se
plaseazã pe cotele maxime ale
standardelor, ci pe niºte cote
medii ºi acest lucru trebuie
avut în vedere”.

Bacalaureatul diferenþiat
ar îngrãdi ºansele absolvenþilor

Potrivit ministrului, introdu-
cerea bacalaureatului diferen-

þiat ar „îngrãdi” ºansele licee-
nilor care au promovat un ast-
fel de examen. „Dacã vom
centra examenul de bacalau-
reat pe disciplinele care þin de
profilul liceului, va trebui foarte
bine sã ne gândim ce se va în-
tâmpla cu un absolvent care a
promovat un astfel de bacalau-
reat (liceu vocaþional – n.r.).
Înseamnã cã el are rute pro-
fesionale ulterioare destul de
îngustate. El se va putea duce
spre arte sau spre sport. Dacã
vrea sã aibã abordãri, atunci
va trebui sã ne gândim în ce
condiþii. De aceea, un baca-
laureat diferenþiat înseamnã sã
diferenþiem conþinutul exame-
nului pentru fiecare domeniu în
parte, dar în acelaºi timp sã ºi
restricþionãm drepturile la ie-
ºire”, a susþine ministrul.

Ministrul Educaþiei a anunþat cã
instituþia pe care o reprezintã va
începe anchete de analizã a cau-
zelor care au determinat rezulta-
tele slabe obþinute la examenul de
bacalaureat. Ecaterina Andrones-

cu a menþionat o serie de mãsuri
pentru remedierea acestei situaþii,
care ar putea include chiar ºi
transformarea în ºcoli gimnaziale
a liceelor unde nici un elev nu a
reuºit sã promoveze.

Anchete în liceele cu rezultate slabe la bacalaureatAnchete în liceele cu rezultate slabe la bacalaureatAnchete în liceele cu rezultate slabe la bacalaureatAnchete în liceele cu rezultate slabe la bacalaureatAnchete în liceele cu rezultate slabe la bacalaureat
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Festivalul „Hariclea Darclée”:
166 de concurenţi din întreaga lume

Din rândul celor 166 de concu-
renţi juriul internaţional – format
din personalităţi de prestigiu din
România, Italia, Polonia, Israel şi
Grecia – îi va desemna pe câştigă-

Nu mai puţin de 166 de concurenţi din 24 de ţări s-au înscris
şi în acest an la marea competiţie a celor mai frumoase tinere
voci ale lumii: 75 de soprane, 26 de mezzosoprane, 23 de tenori,
2 contratenori, 21 de baritoni, 8 bas-baritoni şi 11 başi. Ei repre-
zintă România, Republica Moldova, Armenia, Brazilia, Canada,
China, Coreea de Sud, Croaţia, Franţa, Georgia, Germania, Gre-
cia, Israel, Italia, Japonia, Kazakhstan, Luxemburg, Norvegia,
Polonia, Rusia, Spania, Statele Unite, Turcia şi Ucraina.

 „Aştept cu o
mare bucurie
întâlnirea cu
tinerii concu-
renţi” – afirmă
Mariana Nicoles-
co –  „şi mărturi-
sesc că am mai
multe emoţii
pentru fiecare
dintre ei decât
am avut vreodată
în propria mea
carieră”.

torii ediţiei 2012 a Concursului In-
ternaţional de Canto „Hariclea
Darclée”. Deschiderea festivă din
1 august va fi urmată de concertul
inaugural al sopranei Edith Borsos

din România, laureata Marelui Pre-
miu „Darclée” 2010, pe care l-a
obţinut alături de baritonul spaniol
Alvaro Lozano. Împreună cu aces-
ta şi cu alţi laureaţi ai ediţiilor ante-
rioare, ea va putea fi admirată şi în
capodopera verdiană „Il Trovato-
re”, sub bagheta maestrului Mar-
co Balderi (10 august).

Concertul din ziua următoare, ca
şi această reprezentaţie, vor onora
geniul lui Verdi şi, respectiv, Wag-
ner, de la naşterea cărora se vor

împlini în curând 200 de ani. Iar
creaţiile prezentate au fost alese cu
precădere din operele cântate când-
va de Hariclea Darclée. Tot Mar-
co Balderi, care contribuie de ani
şi ani de zile la triumful prestigioa-
selor manifestări, va dirija Orches-
tra Festivalului „Darclée” în etapa
finală, cu public, a competiţiei (7
şi 8 august), la concertul extraor-
dinar Verdi-Wagner de pe esplana-
da Dunării, la care vor asista mii
de persoane (11 august) şi la con-

certul din Gala Laureaţilor (12 au-
gust).

Programul festivalului mai cu-
prinde, pe 4 august, conferinţa
susţinută de dr. Stephan Poen, in-
titulată „Nicolae Herlea – O cele-
brare la 85 de ani”,  însoţită de
videoproiecţii cu arii interpretate de
marele bariton prezent, ca întot-
deauna, la Festivalul şi Concursul
„Darclée”.

Muzeul de Artă din Craiova, în colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici din Româ-
nia – Filiala Craiova şi Asociaţia Caricaturiştilor Profesionişti din România vor organi-
za luni, 16 iulie, ora 19.00, la Galeria „Arta” (Calea Unirii nr. 12) vernisajul expoziţiei
artistului Matei Aslan – MATTY, unul dintre cei mai cunoscuţi şi îndrăgiţi caricaturişti
români, totodată regizor şi scenarist de filme de animaţie.

Invitaţi să vorbească despre creaţia ace stuia sunt Florin Rogneanu – directorul
muzeului craiovean, şi dr. Paul Stoica. Lucrările – 50 la număr – vor rămâne pe simeze
până pe 22 iulie 2012, intrarea la „Arta” fiind liberă. Ultima expoziţie MATTY la Craio-
va – una cu caracter retrospectiv – a putut fi văzută în anul 2000, la Galeria „Vollard”,
fiind organizată cu sprijinul caricaturiştilor Gabriel Bratu şi Albert Poch.

La Bucureşti, o expoziţie cu desenele sale originale s-a deschis în perioada 15 septem-
brie – 1 octombrie 2011, la Galeria „Saint Ink”, sub egida Muzeului Benzii Desenate, în
colaborare cu revista COMICS şi Caricaturi DUM-DUM. Expuse sub genericul „Matty în
atelier”, lucrările au fost donate de soţia autorului, Simona Mehedinţi-Aslan.

Pagină realizată de MAGDA BRATU

MATTY ASLAN s-a născut pe 7 mai
1924, la Ismail, în judeţul omonim al Româ-
niei interbelice, actualmente în Ucraina, în
familia unui director de bancă. Datorită pro-
fesiei tatălui său, mutat în diverse sucursale,
MATTY a copilărit în Craiova, Piteşti şi Iaşi,
în urbea moldavă urmând studiile liceale.
Contribuţie majoră în lumea filmului
românesc de animaţiei

Student fiind, în 1946 a început să publice
caricaturi şi desene satirice. În 1948 a absol-
vit Academia de Arte Frumoase Bucureşti şi
din 1949 a fost angajat în
abia încropitul studio de
animaţie alături de Ion Po-
pescu Gopo, Pascal Ră-
dulescu, Constantin Po-
pescu, Iulian Hermenea-
nu şi Liviu Ghigorţ.

A participat ca desena-
tor la primele filme regi-
zate de Ion Popesc u
Gopo – „Punguţa cu doi
bani” (1949), „Răţoiul
neascultător” (1950), „Al-
bina şi porumbelul”
(1951). În acea perioadă
a animaţiei româneşti
MATTY a mai avut două
contribuţii filmice: co-re-
gizor, alături de Iulian Her-
meneanu, la scurtmetra-
jul „O poveste cu ursuleţi”
(1953), după scenariul lui Mircea Crişan, şi
primul său film de animaţie din postura de
prim regizor – „Lacătul minune” (1955).
După aceste încercări, MATTY s-a dedicat
amplu caricaturii de presă sportivă („Sportul
popular”, „Stadion”), colaborării cu revista
„Urzica” şi ilustraţiei satirice de carte.

Caricaturile lui MATTY, expuse la Galeria „Arta”

«Aparent, era un om ca toţi oamenii.
Nimic în minus, nimic în plus. Doar
aparent. De fapt, Matty-caricaturistul avea
ceva în plus: un fel de ochi ai soacrei cu
care vedea şi lateral, şi în spate, pătrunzând
până în adâncul slăbiciunilor, patimilor şi
neomeniei omeneşti, al fenomenelor sociale
şi politice... şi totul se transformă în
caricaturi. Nimic din imperfecţiunile
creaţiei lui Dumnezeu nu i-a scăpat.

Matty avea în caricaturile sale intuiţia
sociologului, a analistului politic  şi clarita-
tea comentatorului de presă. În nu destul
de lunga sa viaţă,  a fos t cel mai prolific
caricaturist al generaţiei postbelice.
Caricaturile sale, mustind de umor, f iind
aşteptate ş i savurate de c ititori în fiecare
dimineaţă, la rubrica „Una pe zi” – pas tila
naţională de bună dispoziţie a românului,
care de-abia apoi citea ziarul sau poate
nici nu-l mai citea.

Matty era sinonim cu umorul. Glumele
sale grafice şfichiuitoare erau adevărate
intervenţii chirurgicale caracterizate prin
îndemânarea, eleganţa şi fineţea tăieturii
care, oricât de profundă, nu lăsa sânge.
Săgeţile criticii sale se înfigeau cu precizie
adâncă, uneori până la os, dar delicat, fără
duşmănie. Chiar cei care se simţeau vizaţi
am impresia că acceptau gluma usturătoare
ca pe o lingură cu sare amară administrată
de o jună super-superbă asistentă blondă.

Mi-e dor de Matty. De altfel, toţi cei
care l-au cunoscut personal, au privit în
ochii lui inteligenţi şi s-au împărtăşit din
spiritul său, tânjesc după Matty. Tuturor
celor care, prin umorul său, le-a făcut
viaţa, la vremea sa, mai suportabilă le e dor
de Matty. Să-i mulţumim că a existat».
(Albert Poch, 26 iulie 2011)

A revenit în lumea animaţiei în 1965, la un
an de la formarea studioului profesionist Ani-
mafilm, realizând constant producţii contu-
rate cu un umor subtil: „Un bloc neobiş-
nuit” (1965), „Autobiografie” (1970), „Li-
nişte” (1971), seria „Formica I-IV” (1973-
1976), „Organigrame I-II” (1975-1976),
„Tablete” (1978), „Noi cu drag muncim”
(1981). Pentru primul episod din „Formi-
ca” a primit Premiul CIDALC la Cracovia şi
a fost în selecţia oficială la London Film Fes-
tival (1974), iar „Organigrame II” a fost pre-
miat la Bilbao (1976) şi Gabrovo (1977).

Desenele sale satirice au populat toate sa-

loanele naţionale şi paginile revistelor
În 1965 a expus la Bruxelles, în cadrul

Salonului Internaţional al Umoriştilor, iar din
1968 a fost prezent la toate Saloanele naţio-
nale anuale ale umorului grafic.

În 1978, MATTY şi-a supradimensionat
satira în perimetrul marelui ecran, realizând

scenariul comediei „Expresul din Buftea”
(regia Haralamb Boroş, cu: Coca Andrones-
cu, Jean Constantin, Dem Rădulescu, Puiu
Călinescu şi alţii), dar, ciopârţită de cenzu-
ră şi ineficient abordată regizoral, a eşuat
ca act artistic.

Cariera sa a însemnat mereu noi provo-
cări şi o expunere vizibilă în ochii cititorilor
de vârste şi preferinţe diferite, dar celebrita-
tea a provenit din rubrica zilnică de umor
satiric „Una pe zi” din cotidianul „România
liberă” (1968-1984). Abordarea incisivă şi
empatică a vieţii cotidiene l-a făcut foarte
popular în rândul cititorilor, pe care îi încân-

ta şi cu albumele de buzu-
nar „D’ale pescarilor şi vâ-
nătorilor” (Matty însuşi fi-
ind un pescar împătimit) sau
„Ghidul spectatorului de
fotbal” şi albume mai cu-
prinzătoare, ca „Matty: În
Deltă” sau „Să fim se-
rioşi”. Desenele sale satiri-
ce au populat efervescent
paginile revistelor „Urzica”,
„Magazin”, „Flacăra”, „Lu-
mea”, „Cinema”, s-au răs-
pândit în cataloage, cărţi
ilustrate, albume, pe sime-
ze şi în memoria afectivă a
pasionaţilor de complicita-
te la ironie.

După 1990, MATTY nu
şi-a întrerupt firul ardent al

creaţiei, publicând în „Opus”, „Tinerama”,
„Baricada”, „Zig-Zag”, „Papagalul”, „Luci-
fer”, „România liberă”, „Magazin”, „Alian-
ţa Civică” etc. S-a stins din viaţă la Bucu-
reşti, pe 21 septembrie 1995, în urma unor
complicaţii ale bolii diabetice de care sufe-
rea în ultimii ani.
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Cotidianul „Il Corriere della
Sera”, în numãrul sãu de marþi,
anunþã cã Silvio Berlusconi
(foto) va fi, dupã toate probabi-
litãþile, în fruntea listei de can-

didaþi ai partidului sãu la alege-
rile legislative prevãzute pentru
primãvara lui 2013, în tentativa
de a redeveni ºeful guvernului
italian. Informaþia nu a fost con-

firmatã de Angelino Alfano, se-
cretarul general al partidului de
centru-dreapta - Poporul Liber-
tãþii (PDL) - dar a asigurat cã
existã „o mare miºcare în fa-
voarea lui Berlusconi”. „Aces-
ta a condus un guvern în ani te-
ribil de dificili, a lãsat în locul
sãu un guvern de tehnocraþi, fãrã
a fi înfrânt în parlament sau a
pierde alegerile. Cred cã este
just ºi legitim sã se prezinte în
faþa poporului italian pentru a
solicita opþiunea sa” a spus fos-
tul ministru al Justiþiei. PDL este
în pierdere de vitezã ºi desem-
narea lui Alfano ca secretar ge-
neral al miºcãrii nu a oprit scã-
derea popularitãþii. „Un PDL
fãrã Berlusconi nu ajunge la
10%, în timp ce cu Angelino
Alfano candidat la postul de ºef
al guvernului ºi Silvio Berlusconi
implicat, ca preºedinte al parti-
dului, rezultatul ar putea fi de

18%”, scrie „Il Corriere della
Sera”. „Dacã în revanºã Silvio
Berlusconi va intra personal în
cursa pentru preºedinþia Consi-
liului de miniºtri, alãturi de An-
gelino Alfano ºi o echipã de li-
deri tineri, urnele le-ar putea
oferi chiar 30%, potrivit sonda-
jelor”, completeazã cotidianul
menþionat. Termenul pentru or-
ganizarea alegerilor generale
este aprilie 2013 ºi Berlusconi
va avea atunci 77 de ani, pe
care îi va sãrbãtori în luna sep-
tembrie a anului viitor. „Il Ca-
valliere” a lãsat sã se înþeleagã,
dupã noiembrie 2011, data când
a pãrãsit guvernul, pentru a ceda
locul lui Mario Monti ºi tehno-
craþilor, cã el revine în mijlocul
PDL spre a-l sprijini pe Angeli-
no Alfano, fostul sãu ministru de
Justiþie. Între timp, a intrat în
atenþia justiþiei, fiind implicat în
câteva dosare deloc uºoare.

Berlusconi va fi în fruntea listei de candidaþiBerlusconi va fi în fruntea listei de candidaþiBerlusconi va fi în fruntea listei de candidaþiBerlusconi va fi în fruntea listei de candidaþiBerlusconi va fi în fruntea listei de candidaþi
pentru legislativele din 2013pentru legislativele din 2013pentru legislativele din 2013pentru legislativele din 2013pentru legislativele din 2013

Un proiect de rezoluþie îna-
intat miercuri la ONU de cãtre
occidentali acordã zece zile re-
gimului lui Bashar al-Assad
pentru încetarea de a utiliza
armele grele în oraºele rebele
din Siria, ameninþând cu sanc-
þiuni în cazul în care nu respec-
tã ultimatumul. Proiectul pre-
vede faptul cã dacã autoritãþi-
le siriene nu respectã ultimatu-
mul, Consiliul de Securitate „va
impune imediat mãsurile prevã-
zute de Articolul 41 din Carta
ONU”. Acest articol prevede
sancþiuni diplomatice ºi econo-
mice, precum un embargou,
fãrã, însã, a se recurge la o in-
tervenþie militarã, pentru a for-

Damascul a primit un ultimatum
de 10 zile ca sã renunþe

la utilizarea armelor grele
Cel puþin trei persoane au

murit în Japonia în urma
ploilor torenþiale care au
afectat ieri regiunea meridio-
nalã Kyushu, impunând
emiterea unui ordin de eva-
cuare a 50.000 de persoane,
potrivit autoritãþilor ºi presei
nipone. Serviciile de interven-
þie din cadrul prefecturii din
Kumamoto au menþionat
numeroase alunecãri de teren
ºi blocarea mai multor per-
soane în locuinþele lor din
cauza torentelor de nãmol
care au inundat strãzile.
Guvernul a mobilizat Forþele
de autoapãrare (numele
armatei japoneze) pentru a

Cel puþin 3 morþi ºi 50.000
de evacuaþi în urma ploilor

din Japonia
þa o þarã sã adopte deciziile
ONU. În paragraful 5, proiec-
tul cere Damascului sã încete-
ze trimiterea de trupe cãtre ora-
ºe ºi utilizarea de arme grele,
conform planului de pace al
mediatorului Kofi Annan. Tot-
odatã, rezoluþia „prelungeºte
mandatul Misiunii de Supervi-
zare a ONU în Siria (MISNUS)
cu o duratã de 45 de zile, pe
baza recomandãrilor” secreta-
rului general al ONU, Ban Ki-
moon. Acesta a mai propus ºi
reducerea numãrului de obser-
vatori militari (în prezent de
aproximativ 300), precum ºi
acordarea unui rol mai politic
misiunii ONU.

acorda ajutor, dupã ce cantitã-
þile de apã cãzute între miezul
nopþii ºi ora localã 08.00 au
atins, în anumite zone, 50 de
centimeri în regiunea situatã în
centrul insulei Kyushu (sud-
vest). „În regiunile Kumamoto
ºi Oita (n.r. - estul insulei
Kyushu), se înregistreazã ploi
puternice, fãrã precedent”, a
anunþat agenþia naþionalã de
meteorologie, avertizând
populaþia cu privire la aceastã
situaþie excepþionalã. Autoritã-
þile locale au fost, de aseme-
nea, anunþate cu privire la
dispariþia a cinci persoane,
printre care un bãrbat luat de
ape în oraºul Aso.

Guvernul elen de coaliþie ºi-a reiterat, mier-
curi, angajamentul de a renegocia planul de
austeritate dictat de creditorii externi - Uniu-
nea Europeanã ºi Fondul Monetar Internaþio-
nal - a precizat purtãtorul sãu de cuvânt, Si-
mos Kedikoglou, informeazã AFP. „Guver-
nul este hotãrât sã lucreze asupra axelor pro-
gramului elaborat de cele trei partide de coa-
liþie (...) Obiectivul nostru este de a renego-
cia” planul UE-FMI, a declarat Kedikoglou.
Afirmaþiile sale au fost fãcute la sfârºitul unei
întrevederi între premierul conservator An-
tonis Samaras, liderul partidul socialist PA-
SOK, Evangelos Venizelos, ºi cel al stângii
democratice, Dimar, Fotis Kouvelis, care
participã la un guvern de coaliþiei rezultat în
urma alegerilor de la 17 iunie. Întâlnirea a fost
cerutã de Venizelos dupã discuþiile pe care
ministrul grec de Finanþe, Yannis Stournaras,
le-a avut, luni ºi marþi, cu omologii ºi parte-
nerii sãi din zona euro, la reuniunea Eurogru-
pului de la Bruxelles.

Stournaras a precizat, marþi, cã partenerii
„au cerut Greciei sã punã în aplicare mãsuri-
le pe care þara s-a angajat sã le ia pentru 2012

(...), în valoare de circa trei miliarde de euro”.
Miercuri, anumite publicaþii elene, printre care
ºi cotidianul „Kathimerini”, au precizat cã Ve-
nizelos ºi-a exprimat nemulþumirea faþã de
„strategia urmatã de Stournaras la Bruxelles”,
deoarece ministrul nu ar fi evocat clar „rene-
gocierea” planului de austeritate. Rãspunzând
articolelor de presã, Venizelos a subliniat cã
nu doreºte sã critice gu-
vernul, ci sã punã accen-
tul pe importanþa „rene-
gocierii” planului de aus-
teritate. „Vom face tot
posibilul pentru a îmbu-
nãtãþi termenii nefavora-
bili” ai planului ºi a cere
creditorilor „o prelungi-
re a perioadei pentru
ajustãri bugetare”, a spus
Venizelos. El a reafirmat
cã, din cauza unei rece-
siuni mai grave decât se
anticipa, este nevoie de o
prelungire cu trei ani a
ajustãrii bugetare, „pânã

în 2017” în loc de sfârºitul lui 2014, aºa cum
se prevede în plan. Totuºi, Stournaras, în dis-
cursul sãu din faþa Parlamentului de la sfâr-
ºitul sãptãmânii trecute, în cadrul declaraþiei
politice generale a Guvernului, a subliniat cã
Grecia trebuie sã înceapã aplicarea reforme-
lor cerute de creditori înainte de a trece la
renegocierea planului de austeritate.

Guvernul grec, decis sã renegocieze planul de austeritate cu creditorii sãi

Raportul CE pentru
România ºi Bulgaria,
publicat pe 18 iulie

Rapoartele Comisiei Europene
pentru România ºi Bulgaria în
cadrul Mecanismului de Coopera-
re ºi Verificare vor fi publicate la
18 iulie, a anunþat ieri Guvernul
bulgar, într-un comunicat emis
dupã întâlnirea dintre preºedinte-
le CE, Jose Manuel Barroso, ºi
premierul Boiko Borisov. Barroso
a promis, în cadrul întâlnirii de
miercuri, cã raportul va fi onest ºi
obiectiv, afirmând cã fiecare
dintre cele douã þãri va fi tratatã
în conformitate cu propriile
progrese, relateazã Novinite.com.
Termenul de publicare a rapoarte-
lor era jumãtatea lui iulie, dar
acesta a fost prelungit cu câteva
zile. Miercuri, un diplomat a
declarat cã UE intenþioneazã sã
monitorizeze separat România ºi
Bulgaria, invocând ca motiv
situaþia politicã din România.
Nave de rãzboi ruseºti
în largul Siriei

Nave de rãzboi ruseºti din
cadrul a trei flote - de la Marea
Balticã, Marea Nordului ºi din
Marea Neagrã - au ieºit în larg,
îndreptându-se spre Oceanul
Atlantic pentru manevre navale,
însã vor intra ºi în portul sirian
Tartus pentru alimentare, a
relatat, miercuri, postul public de
televiziune din Rusia, Pervîi
Kanal. Oficial, Moscova neagã cã
aceste aplicaþii ar avea vreo
legãturã cu rãzboiul civil din
aceastã þarã, comenta ieri presa
rusã. O parte din mass-media
occidentale ºi ruse susþin cã la
Tartus pot fi ancorate submarine
cu propulsie nuclearã ºi prin acest
port se efectueazã livrãrile de
armament rusesc cãtre Siria.
Tartus este al doilea oraº-port ca
mãrime din Siria. Populaþia
principalã de aici este compusã
din musulmani alawiþi, care îl
susþin cu fervoare pe preºedintele
alawit Bashar al-Assad. Portretele
cu acesta de aici le depãºesc ca
dimensiune chiar ºi pe cele de la
Damasc, remarcã un reporter al
Pervîi Kanal.
Nouã arestaþi la Madrid, în
urma unor proteste de
stradã

Nouã persoane au fost arestate
miercuri noaptea în piaþa Puerta
del Sol (Madrid), la sfârºitul unei
manifestaþii de sprijin pentru
sectorul mineritului ºi de protest
împotriva mãsurilor de austeritate
anunþate de guvern. Potrivit EFE,
în Puerta del Sol au avut loc
confruntãri între grupuri antisistem
ºi poliþie, însã, în cele din urmã,
situaþia s-a stabilizat. Printre cei
arestaþi nu se aflã nici un miner, au
precizat forþele de ordine. În cadrul
incidentelor menþionate, au fost
incendiate patru sau cinci coºuri
de gunoi în pieþe ºi strãzi din
apropierea centrului capitalei
spaniole, astfel cã, la un moment
dat, poliþia a trebuit sã închidã
intrãrile de la metrou din Puerta
del Sol. Aici a avut loc, miercuri,
un marº de sprijin pentru mineri,
dupã ce aceºtia au protestat în faþa
Ministerului spaniol al Industriei,
Energiei ºi Turismului. Minerii au
ajuns în capitala spaniolã dupã
un marº de aproape douãzeci de
zile, pornit din regiunile miniere
din nordul Spaniei. În cursul zilei
de miercuri, manifestaþia s-a
soldat cu aproximativ 20 de rãniþi
ºi 5 arestaþi.
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7,00 Teleshopping
9,10 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI
10,15 Dincolo de celberitate
10,30 O datã-n viaþã  (r)
12,30 Lumea modei
12,45  Film serial  *  LEGENDE-
LE PALATULUI GYEBAEK  (r)
 14,00 Jurnalul TVR
14,45 e-Forum
15,15 Teleshopping
15,30 Arborii lumii
16,00 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  * GLASUL CRIMEI
22,50 Distractis Show  (r)
0,10 Film *  OMUL CU GÂNDACII
2,00 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
2,50 Exclusiv  (r)
3,50 Jurnalul  TVR  (r)
4,50 La vie en rose  (r)
5,20 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI

8,00 Acadeaua   (r); 9,00 TV
BAC  (r); 10,00  Aromânii;  10,30
Pescar hoinar  (r); 11,00
Confesiuni  (r); 12,10 Pericol de
explozie; 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 Confesi-
uni; 18,00  Info + ora 18;  18,15
Film serial  * IUBIRE DE VARÃ;
18,45 Lumea ºi noi; 19,15
China; 19,30 Film  *  ÎN DELTÃ;
21,30 D’ale lu’ Miticã; 22,30 Ora
de ºtiri; 23,20 Aºa-i românul;
23,30 Unora le place...;  0,30
Film serial  * IUBIRE DE VARÃ
(r);  1,00 TV BAC  (r);  2,00
Lumea ºi  noi  (r);  2,30 China...
(r); 2,40 Film  * ÎN DELTÃ  (r);
4,30 Unora le place... (r);    5,20
Mesager.

6,00 Film  *  SCOOBY – DOO;
7,25 Film *  UNDE ESTE
DRAGOSTEA?;  9,20 Film  *
DIVORÞUL; 11,20 Justin Bieber;
13,05 Film * RIO; 14,40 Film *
LUPUL; 16,15 Film * MORGEN;
18,00 Film  * BESTIAL; 19,30
Filme ºi vedete; 20,00 Film serial
*  FAMILIA  BORGIA;  21,00
Film * HAZARDUL MORAL;
22,40 Film * ÎNCEPUTUL;  1,05
Film serial  * URZEALA TRONU-
RILOR; 2,50 Film * FEREAS-
TRA SECRETÃ.

07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT   (r)
11,00 Film * O ALEGERE
DIFICILÃ  (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * SPIONI CA NOI
16,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * PRIZIONIERII
TIMPULUI
23,00 Film  * DEPARTEA DE
CÂMPIA ÎN FLÃCÃRI
1,30 Film serial  *  CSI: MIAMI
2,15 Film * PRIZIONIERII
TIMPULUI   (r)
4,00 Film *  DEPARTE DE
CÂMPIA ÎN FLÃCÃRI  (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; 19,30 Film serial *
REFUGIUL; 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  *
FRUCTUL OPRIT  (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  * CASA FOSTER
PENTRU PRIETENI IMAGINARI
(r); 9,00 Film serial  * ACEEAªI
CHRISTINE, ALTE AVENTURI  (r);
10,00 Teleshopping; 10,45 Happy
Hour;  12,00 Teleshopping; 12,30
Film serial  *  CASA FOSTER
PENTRU PRIETENI IMAGINARI;
13,30   Teleshopping; 14,00  Filmul
care-þi umflã roþile la bicicletã  (r);
15,00 Acasã în bucãtãrie; 16,00  Film
serial  * ACEEAªI CHRISTINE,
ALTE AVENTURI; 17,00 Film serial  *
ATINGEREA VIEÞII  (r); 18,00  Film
serial  *  POZÃ LA MNUT  (r); 19,00
Film serial  * ATINGEREA VIEÞII;
20,00  Film   *   GRÃDINA SECRE-
TÃ; 22,15  Film *  OBSESIA
ROªIE; 0,15 Film serial  *  COBRA
11 ÎN ALERTÃ;  1,15 Film *
OBSESIA  ROªIE  (r);  2,45 Film
serial  * COBRA 11 ÎN ALERTÃ  (r);
3,30 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 * CONDAMNAÞII
23,00 Film * OMUL ÎNTUNE-
RICULUI  3
1,00 Film * CONDAMNAÞII
(r)
3,00 Acces direct

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
ªtirile B1; 22,00 Talk B1;
23,00 Ultimul cuvânt;  0,00
ªtirile B1 TV; 1,00 Talk B1
(r);  2,00  Ultimul cuvânt  (r);
2,55 ªtirile B1  (r).

7,00 Film serial  * ÎN FAMI-
LIE
8,00 Cireaºa de pe tort  (r)
9,00 Teleshopping
9,30 Film  * VIAÞA LA FERMÃ
(r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  * ORÃªE-
LUL LENEª
12,30 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  * DE CRÃCIUN
MÃ ÎNTORC ACASÃ
0,00 Film serial  *   CSI:
CRIME ªI INVESTIGAÞII  (r)
2,00 Fpod
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 *  PRAF DE PUªCÃ, TRÃDA-
RE ªI COMPLOT  (I); 22,15 Film *
DUEL DE ONOARE; 0,15 Film  *
PRAF DE PUªCÃ, TRÃDARE ªI
COMPLOT  (I)   (r).

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 * LEGATE DE UN SECRET;
17,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 19,00 Film serial
*SOÞII DE MILITARI; 20,00 Film
serial  * MEDIUMUL; 21,00 Film
* MINCIUN MORTALE; 23,00
Film  * DRAGOSTE DE SOLDAT;
1,00 Film * JOCUL  IUBIRII.

TVR 1

SÂMBÃTÃ - 14 iulie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL NAÞIONAL TV

7,00  Clubul desene animate
8,10 Omul ºi timpul
9,20 Pelerin
10,00 Film *  ARCA LUI NOE
11,30 M.A.I. aproape de tine
12,00 Pro Patria
12,30 Europa mea
13,00 Ora regelui
14,00 Telejurnal
14,30 Universul Celibidache
15,10 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
16,30 PIFF, un erou al Epocii de
Aur
17,00 Cronica anilor risipiþi
18,00 Teleenciclopedia
18,53 Jurnalul  TVR
20,00 Interviurile Jurnalului
20,25 Film *  OOPS! AM
ÎNCURCAT  BORCANELE!
22,10 Profesioniºtii…
23,10 Film *  DIAMANT 13
1,00 Film serial  *   LEGENDELE
PALATULUI
2,00 Film *  OMUL CU GÂNDA-
CII  (r)
3,45 Zoom
3,55 Interciurile Jurnalului   (r)
4,10 Viaþa satului  (r)

6,00  Aventura urbanã  (r);  7,00
Teleshopping; 8,00 Cap compas;
8,30 Sfinþi ºi meserii;  9,00 Film
serial  * MICUL DRACULA;
10,00 Auto-mania; 10,30
Zon@IT; 11,00 Tenis  (r);  13,00
Jamie Oliver gãteºte în 30 de
minute; 13,35 Atenþie, se cântã!;
15,00 Paºaport de România;
16,00 Tenis; 18,00  Mistere
romane; 19,00 Naturã ºi
aventurã; 19,30  Film serial  *
CARABINIERI; 20,30 Film  *
FOTOLII DE ORCHESTRÃ;
22,30 Ora de ºtiri; 23,20 Aºa-i
românul; 23,30 Timpul chitarelor;
0,30 Mistere romane  (r); 1,25
Film *  FOTOLUI DE ORCHES-
TRÃ  (r);  3,10 Film serial  *
MICUL DRACULA    (r);  4,05
Jamie Oliver   (r); 4,30 Timpul
chitarelor (r);   5,20 Mesager.

6,00 Film * AVALON; 8,05 Film  *
HAZARDUL  MORAL; 9,45 Film
*  KARATE KD;   12,05  Film
serial  *    JIMMY ªI  HOPE;
12,30 Film serial  * O FAMILIE
MODERNÃ; 13,35  Film *
CINEMA  VERITE;  15,05 Film  *
MAªINI 2; 16,50 Film *
PRIETERNUL PRIETENEI
MELE;  18,15  Film * TURIS-
TUL;  20,00 Film serial  *
FETELE; 20,30 Film * PROFÃ
REA, POAMÃ BUNÃ;  22,05
Film  * PERIFERIC;  23,30  Film
* IADUL  SE DEZLÃNÞUIE;
1,15 Film *  UCIGAªUL DE PE
CRAIGSLIST.

6,00 Happy  Hour  (r)
7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film *  SPIONI CA NOI  (r)
12,00 Film serial  *    LEGENDA
CÃUTÃTORULUI
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Film   * FÃRÃ  PROTOCOL
15,00 Film *  CÂINI ªI PISICI
17,00 Film * IUBITUL MAMEI
MELE
19,00 ªtirile PRO TV
21,00 Fotbal
23,00 Film * DISPÃRUT ÎN
MISIUNE  2
1,00 Totul despre pocher
1,30 Film  * BROKEBACK
MOUNTAIN – O IUBIRE
SECRETÃ  (r)
4,00 Apropo TV  (r)
5,00 Film * CÂINI ªI PISICI    (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 * REFUGIUL  (r); 11,45
Teleshopping;  12,15 Film serial *
EMPERATRIZ  (r); 14,00 Teleshop-
ping; 14,30 Film serial  * CAMELEO-
NII; 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 * REFU-
GIUL; 20,30 Film serial *   EMPERA-
TRIZ; 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
Film serial *  CAMELEONII  (r); 3,30
Doamne de poveste   (r); 4,30 Film
serial  *  DEMON ªI ÎNGER  (r);
5,30 Poveºtiri adevãrate  (r).

8,45 Happy Hour  (r); 10,00
ProMotor  (r);  10,30 Film serial *
ACEEAªI CHRISTINE, ALTE
AVENTURI  (r); 11,30 Film serial  *
CASA FOSTER PENTRU
PRIETENI IMAGINARI  (r); 12,30
Descoperã România; 13,00 Acasã
în bucãtãrie; 14,00 Zoom în 10;
14,15  Lumea Pro Cinema  (r);
14,45 Film serial  *  ATINGEREA
VIEÞII   (r); 15,45 Film *  GRÃDI-
NA SECRETÃ  (r);  18,00 Film
serial  * ACEEAªI CHRISTINE,
ALTE AVENTURI; 19,00  Film serial
*  ATINGEREA VIEÞII; 20,00 Film *
GLORIE ªI ONOARE  (I); 21,45
Film   * O PRINÞESÃ  ADEVÃRA-
TÃ; 23,45 Film serial *   COBRA 11
ÎN ALERTÃ; 0,45 Film *  O
PRINÞESÃ ADEVÃRATÃ  (r); 2,30
Film serial * FRINGE; 3,15 Film
serial  * COBRA 11 ÎN ALERTÃ
(r); 4,00 Lumea Pro Cinema   (r).

06,00 Observator
9,00 Film * HERCULE ÎN
INFERN
11,00 Film * BIG MAN
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Mireasã pentru fiul meu
19,00 Observator
20,20 Film  * POLIÞIST DE
GRÃDINIÞÃ
22,30 Film * SOCIETATEA
SECRETÃ   3
0,30 Film   * CASCADORII
DRAGOSTEI
3,30 Film * HERCULE ÎN
INFERN  (r)
5,00 Film serial  * CIOCÃNITOA-
REA WOODY
5,28 Teleshopping

7,00 ªtirile  B1 TV; 8,00
Condamnaþii   (r);  9,00
ªtirile B1TV;   10,00  Mon-
den  B1; 12,00 ªtirile B1 TV;
13,00 3600;    15,00 ªtirile B1
TV;  16,00 Pasul Fortunei;
18,00 ªtirile  B1 TV; 19,00
Talk  B1;  21,00 ªtirile B1 TV;
22,00 Talk B1; 23,00 Busi-
ness  B1;  0,00 ªtirile Pro
TV; 1,00 Talk B1   (r).

6,30 Film serial * NIMENI NU-I
PERFECT  (r)
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 Verde-n în faþã
12,30 Film serial * ORÃªELUL
LENEª
13,00 Film serial *  CSI: CRIME
ªI INVESTIGAÞII  (r)
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 * AL 13-LEA
RÃZBOINIC
22,30 Fete bune  (r)
0,00 Mondenii
1,00 F Pod
2,00 Focus   (r)
3,00 Film * AL 13-LEA RÃZ-
BOINIC   (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  *
MARK  TWAIN  (I); 16,15  Film *
GANGSTERI DE OCAZIE;  18,30
ªtiri Naþional TV; 19,15 Film serial
*  SUFLETE  PERECHE; 20,15
Film * LAVA UCIGAªÃ; 22,15 Film
* MILF;  0,15 Film  * LAVA
UCIGAªÃ  (r); 2,00 Film  * MILF
(r); 3,45 Grupul Vouã  (r); 4,00
Pitici de varã  (r).

6,00 Film serial  * BUFFY,
SPAIMA VAMPIRILOR; 7,00
Film serial  * HERCULE
POIROT;  9,00   Film *  VER-
DICT  FINAL; 11,00 Film serial
* HERCULE POIROT; 13,00
Film  *  PLANUL PERFECT;
15,00 Film * OBSESIE  CRIMI-
NALÃ; 17,00 Film * JOCUL
IUBIRII; 18,30 Film serial  *
NUMAI   TATÃ SÃ NU FII!;
20,00 Film serial *  SOÞIA
PERFECTÃ;   21,00 Film *
MISTERUL CHIRIAªEI; 23,00
Film   * MINCIUNI  MORTALE;
1,00 Film  * CAMPIOANELE;
3,00 Film serial  *     MEDIU-
MUL.
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TVR 1

DUMINICÃ - 15 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 Telejurnal
14,30 Magazin Jocurile
Olimpice
15,00 Tezaur folclorc
16,00 Dãnutz S.R.L.
18,00 Lozul cel mare
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Reportajele Jurnalului
20,25 Film * HULK  URIAªUL
22,50 Garantat 100%
23,50 Film *  DECAMERONUL
1,30 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
2,20 Film *  DIAMANT 13  (r)
4,00 Zoom
4,10 Universul credinþei  (r)

9,00 Film serial  *  MICUL
DRACULA;  9,30 Film serial
*  MICUL DRACULA; 10,00
Fii în formã!; 10,30 Naturã ºi
aventurã  (r); 11,00 Motoma-
gia; 11,30 Azi despre mâine;
12,00 Vânãtoarea de cliºee;
12,30 Fraþi de viþã; 13,00
Jamie Oliver; 13,35  Aºa-i
românul; 14,30 Toate pânzele
sus; 15,00 D’ale lu’ Miticã
(r); 16,00 Tenis;  18,00
Mistere romane; 19,00 Pe
picior mare; 19,30 Film serial
*  CARABINIERI;  20,30
Film  *  BRITANNIC; 22,15
Meseria mea: 22,30 Ora de
ºtiri;  23,30 Acadeaua; 0,30
Mistere romane  (r); 1,30 Film
*  BRITANNIC   (r);  3,10
Film serial  *  MICUL DRA-
CULA  (r); 4,05 Jamie Oliver
gãteºte în 30 de minute   (r);
4,30 Acadeaua   (r); 5,20
Mesager.

6,00 Film * UN CRÃCIUN DE
POMINÃ; 7,20 Cafea fierbinte;
8,45 Film  * SECRETUL EVEI;
10,15 Film * ALL – STAR
SUPERMAN; 11,30 Filme ºi
vedete; 12,00 Film * O FAMI-
LIE DE COªMAR;   13,40 Film
* LUPTA CU VALURILE;
15,25 Film * O SINGURÃ ZI;
17,15 Film * ÎNFRUNTAREA
TITANILOR; 19,00 Film serial
*  REDACÞIA; 20,00 Film *
PUMNI DE OÞEL; 22,05 Film
serial  *    FAMILIA  BORGIA;
23,00 Film * ROMANTICII;
0,35 Film * RECOLTA ÎNSÂN-
GERATÃ; 2,05 Film *  SCHIM-
BUL; 3,50 Film *  10.

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * LEGENDA
CÃUTÃTORULUI  (r)
11,00 Film   * IUBITUL
MAMEI MELE   (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Film *  VOTUL DECISIV
16,00 Film *  BATMAN SE
ÎNTOARCE
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * G.I. JOE:
ASCENSIUNEA COBREI
23,00 Film * NU PRIVI ÎN
TRECUT!
1,15 Film *  SEMENI VÂNT,
CULEGI FURTUNÃ!
3,15 Film * G.I. JOE: ASCEN-
SIUNEA COBREI   (r)
5,30 Ce se întâmplã, doctore?
(r)

6,30 Film serial  *    ÎN NUMELE
IUBIRII  (r); 7,15 Teleshopping;
7,45 Film serial *   LEGÃTURI
RISCANTE  (r); 8,45 Teleshop-
ping;  9,15 Film serial  *   LARA
(r);   10,15 Teleshopping; 10,45
Film serial *  REFUGIUL  (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  *
REFUGIUL;  20,30 Film serial *
EMPERATRIZ; 22,30  Film serial
*       IUBIRE  BLESTEMATÃ;
23,30 Film serial * DEMON ªI
ÎNGER; 0,30 Film serial  *
FRUCTUL OPRIT  (r);  2,30
Film serial  *  CAMELEONII  (r);
3,30 Doamne de poveste  (r);
4,30 Film serial *  DEMON ªI
ÎNGER   (r); 5,30 Acasã în
bucãtãrie  (r).

8,00 Film serial  *  ACEEAªI
CHRISTINE, ALTE AVENTURI
(r); 9,00 Film serial  *   CASA
FOSTER PENTRU PRIETENI
IMAGINARI; 9,30 Film  *
GLORIE ªI ONOARE   (r);
11,00 Promotor; 10,30 Filmul
care-þi;  11,30 Film serial *
TEORIA BG BANG  (r); 12,30
ProMotor;  13,00 Filmul care-þi
umflã roþile la bicicletã; 12,30
Lumea Pro Cinema; 13,00
Dansez pentru tine; 18,00    Film
serial  * ACEEAªI CHRISTINE,
ALTE AVENTURI; 19,00 Film
serial  * ATINGEREA VIEÞII;
20,00 Film  * GLORIE ªI
ONOARE  (II); 21,45 Zoom în
10; 22,00  Film * SLAB DE
INIMÃ;  0,00 Film serial *
COBRA 11 ÎN ALERTÃ; 1,00
Film  * SLAB DE INIMÃ   (r);
2,30 Film serial  * COBRA 11 ÎN
ALERTÃ   (r);  3,15 Lumea Pro
Cinema  (r);  3,45 Apropo TV.

6,00 OBSERVATOR
9,00  Film * POLIÞIST DE
GRÃDINIÞÃ  (r)
11,00 Film *  ÎN AJUNUL
NUNÞII
13,00 OBSERVATOR
13,45 Prodanca ºi Reghe  (r)
16,00 Observator
17,00 Film * SIMTE-TE CA
ACASÃ
19,00 OBSERVATOR
20,20 Demascarea
22,30 Film * CONFLICT LA
PUERTO VALLARTA
1,00 Film  * SIMTE-TE CA
ACASÃ    (r)
2,30 Observator  (r)
3,30 Film *  CONFLICT LA
PUERTO VALLARTA   (r)

7,00 ªtirile B1 TV;  8,00
Lumea în 10.000 de minute;
9,00 ªtirile B 1; 10,00
Monden  B1; 12,00 ªtirile B1
TV;   14,00 Condamnaþii;
15,00  ªtirile B1 TV;  16,00
Doctor B1;  18,00  ªtirile B1
TV;  19,00 Talk B1; 21,00
Sub semnul întrebãrii; 0,00
ªtirile B1 TV; 1,00 Cinemas.

6,00 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte!  (r)
7,00 Film serial *   ÎN FAMI-
LIE
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 Efectul WOE
13,00 Miss fata de la þarã  (r)
16,00 Film  * ÎNTOARCEREA
ÎN HALLOWEENTOWN
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  * INTRUSA
1,30 F Pod
2,30 Focus  (r)
3,30 Film * INTRUSA     (r)
5,30 Film *  ÎNTOARCEREA
ÎN HALLOWEENTOWN  (r)

7,00 Vouã; 7,30 Taxi Driver  (r);
8,30  Baronii  (r);   9,15 Film
serial *   SUFLETE PERECHE
(r); 10,15 Film serial  *  AVENTU-
RILE LUI TARZAN  (r); 11,15
Film *  GANGSTERI DE OCAZIE
(r); 13,30 Sã v-amintiþi duminica;
16,45 Iubire  interzisã  (r); 18,30
ªtiri Naþional TV; 19,15 Film serial
* SUFLETE  PERECHE; 20,15
Film  * SCHIMBUL;  23,15 Film
serial  *  AVENTURLE LUI
SINBAD  (r); 0,15  Sã v-amintiþi
duminica    (r); 2,15 Baronii  (r);
3,30 Consilier de urgenþã  (r);
5,00 Taxi Driver  (r).

6,00 Film serial  * BUFFY,
SPAIMA VAMPIRILOR; 7,00
Film *  UN SÃRUT LA MIE-
ZUL NOPÞII;  9,00 Film serial
*   HERCULE POIROT;  11,00
Film *  VERDICT FINAL;
13,00 Film  * FLORÃREASA ;
15,00 Film  * DRAGOSTE DE
SOLDAT; 17,00 Film * DRA-
GOSTE ªI MOARTE;  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  *
MINCIUNI MORTALE; 0,00
Film   * UN SECRET ÎNTUNE-
CAT; 2,00 Film serial  * CU
SÂNGE RECE; 5,00 Film
serial  *  BUFFY, SPAIMA
VAMPIRILOR.

TVR 1

LUNI - 16 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 Jurnalul TVR
14,45 Teleshopping
15,30 Maghiara de pe unu
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 *  PLOAIE DE VARÃ
1,20 Nocturne
2,10 Film serial *   LEGENDELE
PALATULUI
3,05 Magazin Mondal 2014  (r)
3,31 Jurnalul TVR  (r9
4,30 Jurnalul plus  (r)
5,20 Film serial  *   LEGENDELE
PALATULUI   (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 8,00 Aºa-i
românul  (r); 9,00 TV BAC (r);
10,00 Pe picior mare  (r); 10,30
Cap compas (r); 11,00  Confesi-
uni  (r); 12,10 Atenþie, se cântã!
(r); 13,35 Cu toate pânzele sus
(r); 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 Cu bicicleta în deºert;
19,45 Film *   E VINA SECRETA-
REI  (I); 21,10 Meseria mea;
21,30 Film serial  * LEGE ªI
ORDINE;  22,30 Ora de
business; 23,20 Aºa-i românul;
23,30 Film *  INVINCIBLUL OM
DE OÞEL;  1,00 TV BAC  (r);
200 Lumea ºi noi  (r);  2,30  Cu
bicicleta în deºert  (r);  3,00 Film *
E VINA SECRETAREI (I)  (r);
4,20 Pazvante Chioru’; 4,30
Confesiuni  (r).

6,00 Film *  O SINGURÃ ZI; 7,45
Film *  ÎNFRUNTAREA TITANI-
LOR;  9,30 Film * TITEUF;
11,00 Film * UN GINERE DE
ÎMPRUMUT; 12,35 Film * PUMNI
DE OÞEL; 14,40 Film * RANGO;
16,25 Film * DR. DOLITTLE:
CÂINI DE MILIOANE;  17,50
Film * BILETUL DE LOTERIE;
19,30  Pe platourile de filmare;
20,00 Film serial *  REDACÞIA;
21,00 Film * CYRUS;  22,30  Film
serial  * FETELE;  23,00 Film *
BURLESQUE: VIS ÎMPLINIT;
1,00 Film *  AMOR LA DISTAN-
ÞÃ; 2,45 Film *  ALARMISTUL.

6,00 România, te iubesc!  (r)
7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT   (r)
11,00 Film  * BATMAN SE
ÎNTOARCE     (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * ÎN SFÂRªIT,
VÃDUVÃ!
16,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film  * PAZNIC DE TEMUT
22,30 ªtirile Pro TV
23,15 Film serial  * DOI BÃRBAÞI
ªI JUMÃTATE
0,15 Film * PAZNIC DE TEMUT  (r)
2,00 ªtirle Pro TV    (r)
3,30 Film serial *  DOI   BÃRBAÞI
ªI JUMÃTATE   (r)
4,30 Film *  ÎN SFÂRªIT VÃDUVÃ
(r)

6,30 Film serial *  ÎN NUMELE
IUBIRII  (r); 7,15 Teleshopping;
7,45 Film serial *    LEGÃTURI
RISCANTE   (r); 9,15 Film serial *
LARA  (r); 10,15 Teleshopping;
10,45 Film serial  * REFUGIUL (r);
12,15 Film serial  *  EMPERATRIZ
(r); 14,30 Film serial  *   CAME-
LEONII;  15,30 Film serial  *
FRUCTUL OPRIT; 16,30 Poveºtiri
adevãrate; 17,30 Film serial  *
LEGÃTURI RSCANTE; 18,30 Film
serial  * DRAGOSTE LA INDIGO;
19,30 Film serial *  REFUGIUL;
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  * CAMELEONII   (r); 3,45
Doamne de poveste   (r); 4,30  Film
serial  * DEMON ªI ÎNGER  (r);
5,30 Poveºtiri adevãrate  (r).

6,00 Dansez pentru tine; 10,00
Teleshopping; 10,45 Happy
Hour;    12,00 Teleshopping;
12,30 Film serial  *  CASA
FOSTER PENTRU PRIETENI
IMAGINARI; 14,00 Lumea Pro
Cinema  (r); 14,30  Film serial  *
PRINCIPII DE VIAÞÃ  (r); 15,30
Film serial  *  ATINGEREA VIEÞII
(r);  16,30 Film serial  *  ACE-
EAªI CHRISTINE, ALTE
AVENTURI  (r);  17,30 Film  *
GLORE ªI ONOARE  (II) (r);
19,30 Film serial * ATINGEREA
VIEÞII; 20,00 Film serial *
CHUCK;  21,00 Film serial *
POZÃ LA MINUT; 22,00 Film  *
EXCALIBUR;  1,00 Film serial *
CHUCK  (r); 2,00 Film *
EXCALIBUR  (r); 4,15 Lumea
Pro Cinema  (r); 4,45 Apropo TV.

6,00 OBSERVATOR
8,00 DimiNeatza
10,00  În gura presei
10,50  Teleshopping
11,10  Fi lm 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  Fi lm *GHINIONISTUL
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film * MACARTHUR
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;  18,30  Aktuali-
tatea B1; 20,00 Sub  semnul
întrebãrii; 22,00 Ultimul
cuvânt;  0,00 ªtirile B1 TV;
1,00 Sub semnul întrebãrii
(r); 2,40 ªtirile B1TV  (r);
3,10  Aktualitatea B1  (r);
4,20 ªtirile B1 TV; 5,15
Realitatea la raport  (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)
12,00 Film serial  * ORÃªE-
LUL LENEª
12,30 Film serial *  NIMENI
NU-I PERFECT
13,30 Camera de râs
14,15 Cu lumea-n cap (r)
15,00 Film  * CRIMÃ PENTRU
ÎNCEPÃTORI: NEW AGE
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 *   TRÃSNI-
ÞI I
23,15 Focus monden
0,00 Mondenii  (r)
0,30  Film * ARHITECTUL
2,30 Focus  (r)
3,30 Film *  ARHITECTUL  (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  *
JOCUL IUBRII;  17,00 Film *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
19,00 Film serial *  SOÞII DE
MILIRARI; 20,00 Film serial *
LEGE ªI ORDINE; 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; 3,00  Film serial  * LEGE
ªI ORDINE; 4,00 Nevestele din
Orange County.

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
*   CULOAREA FERICIRII  (r);
12,00 Grupul Vouã  (r); 12,15
Gadgeturi, gadgeturi, gadgeturi;
12,45 Film *  MARK  TWAIN  (I)
(r); 14,45  Film  * SCHIMBUL  (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  PERE-
CHE;  21,15 Film serial *
RÃZBOINICUL; 22,45 Film  * FII
CA MONA LISA; 0,45 Gadgeturi,
gadgeturi, gadgeturi  (r); 1,15 Film
serial  *  CULOAREA  FERICIRII
(r);  2,15 Pitici de varã  (r); 4,30
Sãrut mâna, mamã!  (r).
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TVR 1

MARÞI - 17 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 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 * KENNEDY  VER-
SUS HOFFA  (I)
0,55 Film serial  *LEGENDELE
PALATULUI
3,30 Jurnalul TVR  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 7,00
Teleshopping; 8,00 Face toþi banii
(r); 9,00 TV BAC  (r);  10,00 Sfinþi
ºi meserii   (r); 10,30 Cu bicicleta în
deºert  (r); 11,00 Confesiuni  (r);
12,10 Pericol de explozie;   13,30
Film serial  *  IUBIRE DE VARÃ
(r); 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, catedrala,
oraº; 19,45 Film * E VINA
SECRETAREI   (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  * PARIS; 1,40 Meseria mea;
2,00 Lumea ºi noi  (r); 2,30
Patron, catedralã, oraº  (r); 2,55
Film *   E VINA SECRETARE  (II)
(r); 4,30 Confesiuni  (r).

9,10 Film * FERICIREA E O
PÃTURÃ CÃLDUROASÃ,
CHARLIE BROWN!; 10,00 Film  *
BILETUL DE LOTERIE; 11,40
Film * ENGLEZUL CARE A
URCAT O COLINÃP, DAR A
COBORÂT UN MUNTE; 13,15
Film  * MEGAMIND; 14,50 Film *
RÃZBOIUL NASTURILOR;
16,25  Film  * CULOAREA
SENTIMENTELOR; 18,50 Film
serial * MILDRED  PIERCE;
20,00 Film *  GREVÃ DE CRÃ-
CIUN; 21,25 Film * UN COLÞ DE
RAI;  23,10   Film serial  *
RIPOSTA;  0,50 Film  * SÃ NU
MÃ PÃRÃSEªTI.

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 * O MOARTE MAI BUNÃ
22,30  ªtirile Pro  TV
23,15 Film serial  * DOI BÃRBAÞI
ªI JUMÃTATE
0,15  Film * O MOARTE MAI BUNÃ
(r)
2,00 ªtirile Pro TV  (r)
3,30 Film serial  * DOI BÃRBAÞI ªI
JUMÃTATE   (r)
4,30 ProMotor   (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  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  *
PREDESTINAÞI  (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  (r).

8,00 Film serial *  CASA FOSTER
PENTRU PRIETENI IMAGINARI
(r);  10,00 Teleshopping;  10,45
Happy  Hour; 12,00 Teleshopping;
12,30 Film serial * CASA FOSTER
PENTRU PRIETENI IMAGINARI;
13,30  Teleshopping;  14,00  Film
serial *  PRINCIPII DE VIAÞÃ; 15,00
Acasã în bucãtãrie; 16,00 Film serial  *
ATINGEREA VIEÞII  (r); 17,00  Film
serial *  POZÃ LA MINUT   (r); 18,00
Film serial *  ATINGEREA VIEÞII;
20,00 Film serial  *  CHUCK; 21,00
Film serial  * POZÃ LA MINUT;
22,00 Film   * ULTIMELE DORNÞE;
0,00  Film *  DOI VECINI; 0,45 Film *
ULTIMELE DORINÞE  (r); 2,15  Film
serial  * CHUCK   (r);  3,00 Lumea
Pro Cinema  (r);  3,30 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 * LOVITURÃ DE
GRAÞIE
22,15 Observator
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film * FURIE PE
GHEAÞÃ
3,45 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; 18,00
Aktualitatea B1; 20,00 Sub
semnul întrebãrii; 22,00
Ultimul cuvânt; 0,00  ªtirile
B1 TV;  1,00  Sub semnul
întrebãrii  (r); 2,40  ªtirile
B1TV.

8,00 Cireaºa de pe tort   (r)
09,30  Film *  CRIMÃ PEN-
TRU ÎNCEPÃTORI  (r)
12,00 Film serial * ORÃªE-
LUL LENEª
12,30 Film serial  *  NIMENI
NU-I PERFECT
13,30 Camera de râs
14,15 Focus monden  (r)
15,00  Film  *  NAUFRAGIA-
ÞII  (I)
17,00 Film serial  * TRÃSNI-
ÞII   (r)
18,00 Focus  18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film  *  MINÞI PERI-
CULOASE
22,15 Film serial  *  TRÃSNI-
Þ I I
23,15 Focus monden
0,00 Mondenii
0,30 Film * MINÞI PERICU-
LOASE   (r)
2,30 F Pod
3,30 Focus  (r)
5,00 Mondenii  (r)
5,30 Film serial  *  NIMENI
NU-I PERFECT  (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).

6,00 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 ªI MOARTE; 17,00
Film * CRIMELE DIN MIDSO-
MER;   19,00 Film serial  *
SOÞII DE MILITARI; 20,00 Film
serial  *   MEDIUMUL;  21,00
Film * FII CA MONA LISA; 23,00
Film  * MISTERUL  CHIRIAªEI;
1,00  Film  * MNCIUNI MORTA-
LE; 3,00 Film serial * LEGE ªI
ORDINE.

TVR 1

MIERCURI - 18 iulie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

6,20 Teleshopping
6,55 Imnul României
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 Telejurnal
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 * ªEFUL IUBITEI
MELE
0,50 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
1,50 Film * PLOAIE DE VARÃ  (r)
3,55 Jurnalul TVR  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 7,00
Teleshopping; 8,00 Aventura
urbanã; 9,00 TV  BAC  (r);
10,00 România delicioasã;
10,30 Patron, catedralã, oraº
(r); 11,00 Confesiuni  (r);
12,10 Pericol de explozie; 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 La pas;
19,50 Film *  H2O (I);    21,30
Film serial  * LEGE  ªI ORDI-
NE; 22,20 Pastila de sãnãtate;
22,30 Ora de ºtiri; 23,20 Aºa-i
românul;  23,30 Film *  BINE
AÞI VENIT LA WOODSTOCK!;
1,30 Fraþi de viþã  (r);   2,05
Lumea ºi noi  (r);  2,30 La pas
(r); 3,00 Film  *  H2O  (I)  (r);
4,30 Confesiuni  (r).

6,00 Film * RÃZBOIUL NASTU-
RILOR; 7,35 Film * CULOAREA
SENTIMENTELOR; 10,00  Film
*EVITA;  12,15 Film * SCOOBY
DOO; 13,35 Întâlniri online;
14,30 Film *  KARATE KID;
16,50 Film * RIO; 18,25 Film *
PÃCÃTOASA; 20,00 Film  *
PUMNI DE OÞEL; 22,05 Film
serial  *  REDACÞIA;  23,05
Film  * SCHIMBUL;  0,50  Film *
ARMATA CRIMEI; 3,05 Genera-
þia celor singuri.

6,00 Happy Hour  (r)
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 * TURBULENÞE
22,30 ªtirile Pro TV
23,15 Film serial * DOI BÃRBAÞI
ªI JUMÃTATE
0,15 Film * TURBULENÞE  (r)
2,00 Totul despre poker  (r)
2,30 ªtirile Pro TV  (r)
3,30 Film serial * DOI BÃRBAÞI
ªI JUMÃTATE  (r)
4,30 România, te iubesc! (r)

6,30 Film serial * ÎN NUMELE
IUBIRII;  7,30  Teleshopping; 8,00
Film serial  * LEGÃTURI  RISCAN-
TE  (r); 9,00 Teleshopping; 9,30 Film
serial * DRAGOSTE LA INDIGO
(r); 10,30 Teleshopping;  11,00  Film
serial  * REFUGIUL  (r); 12,00
Teleshopping;  12,30 Film serial  *
EMPERATRIZ  (r); 14,00 Teleshop-
ping; 14,30  Film serial *  CAME-
LEONII; 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;   22,00
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).

 8,00 Film serial * CASA FOSTER
PENTRU PRIETENI IMAGINARI
(r); 9,00 Film serial *  PRNCIPII DE
CIAÞÃ  (r); 10,00  Teleshopping;
10,45  Happy  Hour;   12,00
Teleshopping; 12,30 Film serial  *
CASA FOSTER PENTRU
PRETENI IMAGINARI;  13,30
Teleshopping;  14,00 Film serial *
PRINCIPII DE VIAÞÃ; 15,00 Acasã
în bucãtãrie; 16,00 Film serial  *
ATINGEREA VIEÞII   (r); 18,00 Film
serial  *  POZÃ LA MINUT (r); 19,00
Film serial  *  SPITALUL DE
URGENÞÃ;  20,00 Film serial *
CHUCK;  21,00 Film serial  *  POZÃ
LA MINUT; 22,00  Film   * BÃIATUL
DN VECINI; 0,00  Film serial *
COBRA 11 ÎN ALERTÃ;  1,00 Film
*  UN SÃRUT, VÃ ROG!;  2,30 Film
serial * CHUCK  (r); 3,15 Lumea
Pro Cinema  (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 * MISIUNE PE
INSULA DIAVOLULUI
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film serial  * LA BIROU
1,30 Film *  AVENTURILE  LUI
ROCKY  ªI ALE LUI BUL-
LWINKLE
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  Aktualita-
tea 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) .

6,00 Film serial * TRÃSNIÞII
(r)
7,00 Film serial * ÎN FAMILIE
8,00 Cireaºa de pe tort
9,00  Teleshopping
9,30  Film  * NAUFRAGIAÞII
(I)   (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  * NAUFRAGIAÞII
( I I )
17,00 Film serial *  TRÃSNI-
ÞII  (r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * CÃLÃTORIA
22,15  Film  serial  *  TRÃS-
NIÞI I
23,15 Focus  monden
0,00 Mondenii
0,30 Film *CÃLÃTORIA   (r)
2,30 F Pod
3,30 Focus  (r)
5,00 Mondenii  (r)
5,00 (r)
5,00 Cireaºa de pe tort  (r)

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 * NU CAPITULEZ;  17,00
Film * CRIMELE DIN MIDSO-
MER;  19,00 Film serial  *  SOÞII
DE MILITARI; 20,00 Film serial  *
LEGE ªI ORDINE; 21,00 Film
serial  *  ÎN JUNGLA ORAªU-
LUI; 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  *  COMOARA  DRA-
GOSTEI; 3,00 Film serial  * LEGE
ªI ORDINE.

7,45 Film serial  *   DRAGOSTE
DULCE – AMARÃ; 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  *   AVENTURI-
LE; 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 FERICIRII  (r);   2,00
Film serial  *  AVENTURILE LUI
TARZAN (r);  3,00  Pitici de varã;
5,00 Taxi Driver   (r).
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Filmele din perioada 13.07 - 19.07.2011

JOI - 19 iulie
TVR 1

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 Omul ºi timpul  (r)
11,50 Zoom
12,00 Bebe magia
12,30 Lumea modei
12,45 Film serial  *    LEGENDE-
LE PALATULUI
14,00 Telejurnal
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
22,10 Mihai I
23,20 Film * FAMILIA MEA
IMPERFECTÃ
1,00 Film serial * LEGENDELE
PALATULUI
2,00 Film *  ªEFUL IUBITEI
MELE  (r)
3,30 Jurnalul  TVR  (r)
4,30 Jurnal Plus
5,20 Film serial * LEGENDELE
PALATULUI

8,00 D’ale lu’ Miticã; 9,00 TV
BAC; 10,00 Naturã ºi aventu-
rã; 10,30 La pas  (r); 11,00
Confesiuni  (r); 12,10  percol
de explozie; 13,30  Film serial
*    IUBIRE DE VARÃ; 14,00
Teleshopping; 14,35 Împreunã
în Europa; 15,30  Teleshop-
ping; 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; 19,50 Film * H2O  (II);
21,20 China; 21,30 Film serial
* LEGE ªI ORDINE; 22,20
Pastila de sãnãtate;  22,30 Ora
de ºtiri;  23,30  Film  *
AMERICAN  NINJA 4;  1,15
TV BAC  (r); 2,05 Lumea ºi
noi  2,35 Pescar hoinar  (r);
3,00 Film *  H2O  (II)  (r);
4,30 Confesiuni  (r); 5,20
Mesager.

6,00 Film * RIO; 7,35 Film
*PÃCÃTOASA; 9,05 Film *
PUMNI DE OÞEL; 11,10 Film *
BÃIATUL DIN BALON; 12,30
Povestea benzilor desenate;
14,00 Film * UN CRÃCIUN DE
POMINÃ; 15,15 Film *
CINEMA  VERITE;  16,45 Film
* ALL-STAR  SUPERMAN;
18,00 Film  * BURLESQUE:
VIS ÎMPLINIT;  20,00 Film *
AGENÞII DE REZERVÃ;
21,45 Film serial  *   FAMILIA
BORGIA; 22,40  Film  *
RECOLTA  ÎNSÂNGERATÃ;
0,10 Real Sex;  1,00 Film  *
FEREASTRA  SECRETÃ.

07,00 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 *  ÎNTRE ADEVÃR ª
MINCIUNÃ
16,00 Film serial  *    TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film  * OSTATICI SUB
ACOPERIRE
22,30 ªtirile Pro TV
23,00 Film serial * DO BÃRBAÞI
ªI JUMÃTATE
0,00 Vis de femeie
0,30 Film  * OSTATICI SUB
ACOPERIRE  (r)
2,30 ªtirile Pro 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 *
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  * 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).

8,00 Film serial * CASA FOSTER
PENTRU PRIETENI  MAGINARI
(r); 9,00 Film serial *  PRINCIPI DE
VIAÞÃ  (r); 10,00  Teleshopping;
10,45 Happy  Hour;  12,00
Teleshopping;  12,30 Film serial *
CASA FOSTER PENTRU
PRIETENI IMAGINARI; 13,00 Film
serial *   CHOWDER;  13,30
Teleshopping;  14,00  Acasã în
bucãtãrie; 15,00 Film serial *
ACEEAªI CHRISTINE, ALTE
AVENTURI; 16,00 Film *  BÃIATUL
DIN VECINI  (r); 18,00 Film serial  *
POZÃ LA MINUT (r);   19,00 Film
serial  * SPITALUL DE URGENÞÃ;
20,00 Film serial * CHUCK;    21,00
Film serial *   POZÃ LA MINUT;
22,00 Film   * O ÞINTÃ SIGURÃ;
0,00 Film serial * COBRA 11 ÎN
ALERTÃ;  1,00 Film *  ÞINTÃ
SIGURÃ  (r);  2,30 Film serial *
CHUCK   (r); 3,15 Film serial *
COBRA 11 ÎN ALERTÃ  (r).

06,00 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 Prodanca ºi Reghe
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film serial *  LEGE ªI
ORDINE  (r)
2,00 Film  *  ÞINUTUL
MUSTANGILOR
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 Actualitatea
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; 2,40 ªtrile B 1 TV.

7,00 Film serial * ÎN FAMILIE
8,00 Cireaºa de pe tort
9,00 Teleshopping
9,30 Film * NAUFRAGIAÞII  (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  * ORÃªELUL
LENEª
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  *  CASA NOASTRÃ
17,00 Film serial  *   TRÃSNIÞII
(r)
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 IUBIRE NEBUNÃ
2,30 Focus  (r)
3,30 Film * O IUBIRE NEBUNÃ
(r)
6,00 Film serial * TRÃSNIÞII  (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 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).

8,00 Film serial *    SOÞII DE
MILITARI; 9,00   Film serial *
BUFFY, SPAIMA VAMPIRI-
LOR; 10,00 Film   * CRIME-
LE 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  *   COMOARA
DRAGOSTEI; 17,00 Film *
CRIMELE  DIN  MIDSOMER;
19,00 Film serial  * SOÞII DE
MILITARI; 20,00 Film serial  *
MEDIUMUL; 21,00 Film serial
*  CU SÂNGE  RECE;   23,00
Film * JOCUL IUBIRII; 1,00
Film * NU CAPITULEZ.

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

UIMITORUL OM-PÃIANJEN

FÃRÃ CALE DE-NTORS

Ore de spec-
tacol:
14:00, 16:30,
19:00, 21:30
Gen film:
Acþiune,
Aventuri,
Thriller
Cu: Emma
Stone, An-
drew Garfield,
Martin Sheen,
Rhys Ifans
Regizor: Marc
Webb

Ore de spectacol: 16.00;
18:00; 20:00
Joi,19.07.2012 – ora:
14:00
Tarif întreg: 8 lei.
Tarif redus: 6 lei

“GNOMEO
ªI JULIETA”

PROIECÞIE  DIGITALÃ
3D - BLU RAY

Ore de spectacol: 12:00
Joi,19.07.2012 – orele:
12:00; 16:00
Tarif: 10 lei.

“CEI TREI
MUSCHETARI”

PROIECÞIE  DIGITALÃ
3D BLU RAY

Ore de spectacol: 14:00
Joi,19.07.2012 – orele:
18:00; 20:00
Tarif: 10 lei.



cuvântul libertãþii / 15vineri, 13 iulie 2012 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala a Finantelor Publice Dolj
- Administraþia  Finanþelor Publice a Municipiului
Craiova organizeazã licitaþie publicã în condiþiile
precizate de O.G.nr.92/ 2003 rep. privind Codul de
procedurã fiscalã cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare, la sediul A.F.P.M. - Craiova, str. “Mitropolit
Firmilian” nr. 2, cam. 206 pentru: 1. SC MICOM SRL
Craiova, str. “Vasile Alecsandri” nr. 52, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 2294000 in data de 25.07.2012,
ora 10.00, pentru vanzarea stocului de piese si ac-
cesorii auto Cielo, Olcit, Tico, Dacia, pret pornire
licitatie 330 lei (141 buc); casa de marcat Datecs MP55
pret pornire licitatie 70 lei. Amplasare sediul socie-
tatii. 2. SC MIREDOCOM SRL com. Verbita, jud Dolj,
cod identificare fiscala 12871121 in data de
25.07.2012, ora 13.00, pentru vanzarea stocului de
piese auto Olcit, pret pornire licitatie1.160 lei (7964
buc). Amplasare sediul societatii. 3. SC IMMORTA-
LITY SRL Craiova, str. Popoveni, nr. 12, bl. I25, sc 2,
ap 3, jud Dolj, cod identificare fiscala 23966049 in
data de 25.07.2012, ora 15.00, pentru vanzarea au-
toturismului marca Mercedes-Benz, tip E290TD
Break, an fabricatie 1997, nr inmatriculare DJ-08-
MEB, pret pornire licitatie 14.300 lei. 4. SC RICKI
MOD SRL Craiova, str. Dimbovita, nr.7, blC1c, sc 1,
ap 12, jud Dolj, cod identificare fiscala 26585570 in
data de 26.07.2012, ora 10.00, pentru vanzarea bu-
nurilor: masina de croit Chiefe8, pret pornire licita-
tie 578 lei; dispozitiv batut capse, pret pornire licita-
tie 465 lei; masina de surfilat, Rimoldi, seria 264950,
pret pornire licitatie 1058 lei; masina de cusut buzu-
nare refiletii seria 22071, pret pornire licitatie 13252
lei. Amplasare: Craiova, bdul Decebal, nr. 85. 5. SC
MIVACEM CONSTRUCT SRL Craiova, cart Craiovita
Noua, bl 201J, sc1, ap 4, jud Dolj, cod identificare
fiscala 7263950 in data de  26.07.2012, ora 13.00, pen-
tru vanzarea bunurilor: masina de sigilat geam mar-
ca Szilank, tip HM-45, pret pornire licitatie 5025 lei,
masina de sigilat geam marca Szilank, tip Sealstar
2000, pret pornire licitatie 1800 lei; autoutilitara marca
FORD TRANZIT, an fabricatie 2008, nr inmatriculare
DJ-08-VXE, pret pornire licitatie 26200 lei. Amplasa-
re: Craiova, str. “Buzaului” nr. 3. 6. SC ROGOPLAST
SRL Craiova, str. Tineretului, nr. 24, bl 18A, sc 1, ap
14, jud Dolj, cod identificare fiscala 17928644 in data
de 26.07.2012, ora 15.00, pentru vanzarea bunuri-
lor: masina de lipit Bautech, pret pornire licitatie
3825 lei; masina de debavurat Bautech, pret porni-
re licitatie 3975 lei; masina de taiat Wollman, pret
pornire licitatie 2625 lei; compresor aer Aydin Trafo,
pret pornire licitatie2025 lei. Amplasare: Craiova, str
“Industriilor” nr. 7. 7. SC  BICALIS  SRL  Craiova, str.
Leandrului, nr.3, jud Dolj, cod identificare fiscala
15370354 in data de 27.07.2012, ora 10.00, pentru
vanzarea terenului intravilan situat in com. Tuglui,
sat Jiu, jud Dolj, nr. cadastral 220, CF 126 Tuglui,
supf. 1000 mp, pret pornire licitatie 22000 lei. Tere-
nul este liber de constructii. 8. SC QUARTZ  CON-
STRUCT SRL  Craiova, str. Constantin Argetoianu,
bl A5, sc. 1, ap. 3, jud Dolj, cod identificare fiscala
14340398 in data de 27.07.2012, ora 13.00, pentru
vanzarea bunurilor: polizor marca Bosch, tip GWS
21-230HV, pret pornire licitatie 200 lei, aparat sudu-
ra invertor marca ESAB, tip Origo Arc 150i pret por-
nire licitatie 650 lei, aparat sudura (argon) ESAB
MIG340, pret pornire licitatie 3.400 lei; cuttler plot-
ter creation CT12038226, pret pornire licitatie 2.800
lei, aparat sudura ESAB, pret pornire licitatie 1.400
lei, invertor TX160, pret pornire licitatie 875 lei, cio-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
can Demolator GSH 11E. BOSCH, pret pornire licita-
tie 875 lei; schela demontabila, h=15m, pret pornire
licitatie 1200 lei; schela demontabila, h=8m, pret por-
nire licitatie 875 lei, origoarc150 pret pornire licita-
tie 750 lei, aparat sudura 86936 pret pornire licitatie
750 lei; elemente de structura metalica (14 stalpi + 7
ferme metalice), pret pornire licitatie 6.500 lei. Am-
plasare: loc. Isalnita, str “Mihai Eminescu” nr 108.
9. SC MURING SRL, Craiova, str. “General Magheru”
nr. 83, jud Dolj, cod identificare fiscala 14254378 in
data de 30.07.2012, ora 10.00, pentru vanzarea bu-
nurilor: invertor sudura, marca Selco, tip Gene-
sis1500TLH, pret pornire licitatie 1.300 lei;autotu-
rism Dacia, tip 1310CL Break, an fabricatie 1997, nr
inmatriculare DJ-35-BOS, pret pornire licitatie 700
lei. Amplasare: sediul societatii. 10. SC GEFCO-
TRANS SRL Craiova, str. “G-ral Stefan Falcoianu” nr.
11, bl. O5, sc. 1, ap. 1, jud. Dolj, cod identificare fis-
cala 17417216 in data de 31.07.2012, ora 10.00, pen-
tru vanzarea buldoexcavatorului marca CASE, tip
580SK, an fabricatie 1995, pret pornire licitatie 66.300
lei. 11. CLUBUL SPORTIV SCOALA DE FOTBAL GICA
POPESCU  Craiova, Calea Bucuresti, nr. 191, jud Dolj,
cod identificare fiscala 10430170 in data de
31.07.2012, ora 14.00, pentru vanzarea bunurilor:
acumulator Caranda pret pornire licitatie 79 lei; pom-
pa apa pret pornire licitatie 387 lei; pompa surmesi-
bila pret pornire licitatie 50 lei; pompa WILOSTAR
RS30/7 pret pornire licitatie 116 lei; aparat aer con-
ditionat habitat 24000BTU pret pornire licitatie 473lei;
aclimatizare autocar vasco cuplaj pret pornire lici-
tatie 733 lei; menghina fixa pret pornire licitatie 11
lei; bormasina EINHELL BT-ID650E pret pornire lici-
tatie 121 lei; bormasina cu acumulator Black Decker
EPC14 pret pornire licitatie 63 lei; ciocan rotoper-
cutor Bosch220RE pret pornire licitatie 281 lei; fair-
line MOL BANC150 pret pornire licitatie 52 lei; fie-
rastrau pendular BOSCH PST650L pret pornire lici-
tatie 78 lei; foarfeca cu parghie de forta pret pornire
licitatie 6 lei; masina de gaurit EINHELL BT-BY720E
pret pornire licitatie 121 lei; masina de gaurit cu acu-
mulator Pansam A166020 pret pornire licitatie 63 lei;
masina de insurubat pret pornire licitatie 63 lei; po-
lizor unghiular BOSCH  PWS720-115AVG pret porni-
re licitatie 70 lei; rindea electrica EINHELL pret por-
nire licitatie 138 lei; convector podea pret pornire
licitatie 9 lei; vas expansiune prêt pornire licitatie
81 lei; boiler BF200 pret pornire licitatie 887 lei; boi-
ler BF300 pret pornire licitatie 1796 lei; cantar elec-
tronic 16 lei; aparat antiradar COBRA ESD 7000 pret
pornire licitatie 74 lei; masina de calcul Citizen Me-
tro pret pornire licitatie 11 lei; carcasa JNC  SJA-70
450W pret pornire licitatie 33 lei; CPU SEMO 6P-M2
pret pornire licitatie 32 lei; memorie DDR-2-800  1GB
ELIXIR pret pornire licitatie 9 lei; DVD  NEC 20X AD-
7200A pret pornire licitatie 18 lei; HDD 160GB pret
pornire licitatie 56 lei; MB BLOSTAR  MC6P-M2 pret
pornire licitatie 26 lei; mouse Chicony M5 0501 pret
pornire licitatie 3 lei; tastatura Chicony PS2 9810BLK
prêt pornire licitatie 23 lei; cafetiera BOSCH pret por-
nire licitatie 115 lei; cana de lapte pret pornire licita-
tie 6 lei; cutit gustare Gastro set 12 buc pret pornire
licitatie 23 lei; cuptor cu microunde Daewoo pret
pornire licitatie 15 lei; furculite inox set 12 buc pret
pornire licitatie 10 lei; galerie pavilion pret pornire
licitatie 182 lei; linguri masa Gastro set 12 buc pret
pornire licitatie 10 lei; lingurite inox set 12 buc pret
pornire licitatie 5 lei; radiocasetofon SONY MP3 pret
pornire licitatie 89 lei; fax Philips HFC242 pret por-

nire licitatie 98 lei; telecomanda universala pret por-
nire licitatie 11 lei; termometru Beurer pret pornire
licitatie 11 lei; masina de spalat profesionala W pret
pornire licitatie 3808 lei; pat pliant80/190 cu saltea
pret pornire licitatie 14 lei; pat albastru 10 buc pret
pornire licitatie 89 lei; saltea 100*200B 10 buc pret
pornire licitatie 73 lei; raft inox 5polite pret pornire
licitatie 662 lei; panou gard 2*2,5 pret pornire licita-
tie 40 lei; scara 3 m pret pornire licitatie 291 lei (prio-
ritate va avea oferta de cumparare depusa pentru
achizitionarea in ansamblu a bunurilor la pretul to-
tal de pornire al licitatiei in valoare de 11.531 lei);
autoutilitara Dacia Logan Van, nr inmatriculare DJ-
08-GSP, an fabricatie 2007, sursa energie motorina,
pret pornire licitatie 13928 lei; autobuz MAN-IZI-
CAR18370, nr inmatriculare DJ-07-NGG, an fabrica-
tie 1993, sursa energie motorina, pret pornire licita-
tie 81900 lei; statie dedurizare255-440AE pret por-
nire licitatie 1323 lei; calculator Celerom 2,86 Ghz,
192 Mb-RAM, HDD = 80 Gb, pret pornire licitatie 387
lei. Amplasare: sediul societatii. Preþurile nu includ
TVA. Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta A.F.P.M-
Craiova înainte de datele stabilite pentru vânzare,
mentionate mai sus. Invitãm pe cei interesaþi in cum-
pãrarea bunurilor sã se prezinte la termenele de
vânzare, la locul fixat în acest scop ºi sã depunã cu
cel puþin o zi înainte de data licitaþiei urmãtoarele
documente: oferta de cumpãrare; dovada plaþii ta-
xei de participare sau a constituirii garanþiei sub
forma scrisorii de garanþie bancarã. Taxa de parti-
cipare reprezintã 10% din preþul de pornire a licita-
þiei ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN RO32TREZ
291.50.67XXX005065, cod fiscal 4416952 deschis la
Trezoreria A.F.P.M. - Craiova; împuternicirea persoa-
nei care-l reprezintã pe ofertant; pentru persoane
juridice de naþionalitate românã , copie de pe certi-
ficatul unic de înregistrare eliberat de ORC; pentru
persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare
tradus in limba românã; pentru persoane fizice strãi-
ne, copie de pe paºaport; pentru persoane fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada
emisã de organele fiscale cã nu au obligaþii fiscale
restante faþã de acestea (Consiliul Local ºi Admi-
nistraþia Financiarã în raza cãrora se aflã domiciliul
sau sediul); urmând sã se prezinte la datele stabili-
te pentru vânzare si la locul fixat in acest scop. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat poate in-
troduce contestaþie la instanþa judecãtoreascã com-
petentã în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoºtiinþã, în conformitate cu prevederile
art. 172-173 din OG nr. 92/2003, republicatã cu mo-
dificãrile si completãrile ulterioare.  Licitaþia începe
de la cel mai mare preþ din ofertele de cumpãrare
scrise, dacã acesta este superior preþului de porni-
re la licitaþie, iar in caz contrar va începe de la acest
din urmã preþ.  Adjudecarea se face în favoarea par-
ticipantului care a oferit cel mai mare preþ, dar nu
mai puþin decât preþul de pornire. Taxa de partici-
pare nu se restituie ofertanþilor care nu s-au pre-
zentat la licitaþie, celui care a refuzat încheierea pro-
cesului-verbal de adjudecare, precum ºi adjudeca-
tarului care nu a platit preþul. Potivit dispozitiilor art.
9 alin.(2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003, rep., cu modifica-
rile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia
masuri de executare silita, nu este obligatorie audie-
rea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare
va puteþi adresa A.F.P.M. - Craiova, str. “Mitropolit Fir-
milian” nr. 2, cam. 206 sau la tel: 0251/ 402.207.
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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

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Executãm jgheaburi, burla-
ne, tablã tip Lindab, dulghe-
rie, mici reparaþii. Telefon:
0747/948.702.
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.
Femeie serioasã, gospodinã,
fac menaj pentru oameni se-
rioºi. Telefon: 0762/047.095.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere corpo-
ralã M.B.S. din spatele Pri-
mãriei, str. „Romul”, bl. B1,
ap. 2 (intrarea prin spate).
Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.

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 între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã,
apã, gaze, cadastru, intabu-
lare. Telefon: 0251/450.498;
0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschide-
re drum E uropean Pieleºti
(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.

Anunþul tãu!
SC STIL MEDIA SRL titular al activitãþii „Alte activi-
tãþi de tipãrire din Craiova” anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solcitãrii de obþinere a auto-
rizaþiei de mediu. Informaþiile privind potenþialul im-
pact asupra mediului pot fi consultate la sediul
ARPM Craiova, Craiova, strada “Petru Rareº” nr.
1, zilnic între orele 9.00 – 14.00. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul ARPM Craiova, pânã
la data de 28.07.2012.
Pierdut certificate constatatoare sediu ºi punct de
lucru aparþinând SC YASMINIUM MIRABILIS SRL, CUI
22688/5.05.2010 ºi J16/518/2010. Se declarã nule.
A&A Distribuþie Gas SRL titular al activitãþii SKID
GPL din Craiova, strada “Câmpului” nr. 2, anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
obþinere a autorzaþiei de mediu. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul ARPM Craiova – Craiova, str. “Petru
Rareº” nr. 1 zilnic între orele 9.00 – 14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM
CRAIOVA, pânã la 27.07.2012.
OMV PETROM SA scoate la vânzare vila protocol:
proprietate compusã din teren în suprafaþã de
aproximativ 425 mp ºi clãdire în suprafaþã construi-
tã la sol de 140 mp, având nr. de referinþã A2-29,
situatã în localitatea Þicleni, judeþul Gorj. Proprie-
tatea se aflã în conservare. Societatea îºi rezervã
dreptul de a retrage cererea de ofertã în orice mo-
ment, fãrã nici un motiv. Termenul limitã pentru
depunerea ofertelor este 26.07.2012. Pentru infor-
maþii suplimentare despre proprietate, procedura
de cerere de ofertã ºi datele despre vizualizare,
persoana de contact: d-na Ana Petre: 0723/212.540,
L-V orele 9.00 – 17.00.

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

Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zu-
grãveli); - instalaþii electrice
complexe; - confecþii meta-
lice; - construcþii de lemnã-
rie; - învelituri acoperiº ta-
blã, jgheaburi – burlane.
Telefon: 0763/983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Cra-
iova, 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 negocia-
bil. Telefon: 0728/014.925.
Vând garsonierã ºi came-
rã cãmin. Telefon: 0761/
375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbunã-
tãþit, centralã termicã, etaj
1/4 preþ 42.000 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0723/263.797.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând 2 decomandate,
zona Ciupercã, 4/10. Tele-
fon: 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 camere
McDonald’s. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând apartament 2 came-
re Brazdã parter, preþ ne-
gociabil. 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 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 camere
Rotonda 8/8, negociabil.
Telefon: 0770/144.867.
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.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764.658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

Vând casã bunã cu anexe,
teren intravilan ºi extravilan
în comuna Bulzeºti, sat Stoi-
ceºti. Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp ºi
separat un loc de casã in-
travilan de 750 mp, în Pali-
lula – comuna Bucovãþ, utli-
tãþi, cadastru, 10 euro/mp,
negociabil. Telefon: 0749/
049.646.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând urgent convenabil
casã 6 camere cu teren
4500 mp Livezi – Podar la
strada Principalã, puþ ame-
rican, grãdinã, vie roditoare.
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 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.
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267
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De vânzare
Hotelul „MINERVA”

ºi SALA MAURÃ
Telefon:

0729/163.267

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 teren 250 mp, Fermie-
rului. 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 facilitãþi-
le, preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/
903.283.
Vând teren intravilan la intra-
re în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de
Jos, Dolj. Telefon: 0351/
422.201.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.
Schimb sau vând teren Ca-
lea Bucureºti ideal pentru
hale, showroom, lângã Ci-
troen, deschidere 18 m, cu
apartament 3 camere cen-
tru. Telefon: 0762/109.595.
Schimb (vând) garsonierã
Brazdã G 7 III cu apartament
2 camere + diferenþa. Tele-
fon: 0351/454.249.
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. Telefon:
0770/682.554.

Schimb teren 1340 mp in-
travilan Cârcea + diferenþã
cu apartament 2 camere
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 Craio-
viþa + diferenþa. Telefon:
0761/647.718.

TERENURI
In atenþia agenþiilor imobi-
liare. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp îm-
prejmuit cu gard beton
plus 500 mp construcþii.
Telefon: 0721/152.832.
Vând avantajos 10 hecta-
re pãdure stejar ºi salcâm
în satul Covorova – Tur-
burea – Gorj. Telefon:
0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intra-
vilan cu fântânã ªimnicu
de Sus, sat Floreºti, 120
mp construcþie începutã,
curent trifazic ºi dependin-
þe. Telefon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intra-
vilan în Livezi – Podari. Te-
lefon: 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. „Do-
brogea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. 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 excepþi-
onalã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0747/080.046.
Vând Oltcit pentru programul
rabla. Telefon: 0722/597.090.
Vând Dacia 1300 pentru ra-
bla. Telefon: 0251/428.437,
strada „Aleea Târgului” nr. 26.

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006, în-
matriculat 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 pro-
prietari, 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, ne-
gociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Vând televizor Nei diagona-
la 81cm, reviste Cinema.
Telefon: 0351/459.314.
Vând cãþei pitbull. Telefon:
0757/437.429.
Vând costume populare
damã, zona Oltenia. Tele-
fon: 0731/169.543.
Vând scarã metalicã spira-
lã 6 m, coºuri metalice pen-
tru magazin autoservire, uºi
ºi ferestre metalice tuburi fi-
brã de sticlã 200/1000 Te-
lefon: 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
administraþie. 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 dormi-
tor, aragaz patru ochiuri,
frigider mare, mese, scau-
ne. 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 sal-
câm 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. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã peri-
nã electricã; ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon: 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 prevã-
zutã cu pupitru pentru ºco-
lar, chiuvetã, putinã, cãldare
aramã, loc de veci nisipuri.
Telefon: 0351/466.663.
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
anului 2011. Telefon: 0722/
259.061.
Vând albine, familii puterni-
ce ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puterni-
ce, 5-6 rame cu puiet în Po-
dari – 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.
Telefon: 0251/428.437.
Vând frigider electrostar,
bocanci, ghete, pantofi mi-
litari, piese motor D115,
Dacia, drujbã defectã,
combinã muzicalã 205
nouã, piei bovinã prelucra-
te, 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.
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Vând chiuvetã dublã 30 lei;
burtierã fãrã picior nouã 30
lei; uºã cu toc 40 lei. Tele-
fon: 0351/801.186.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vânã-
toare din piele, hidrofor pen-
tru irigaþii. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þuicã culoarea berii,
þinutã în butoi de dud, mi-
nim 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 abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, trans-
formator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.
Spaþiu comercial piaþã Va-
lea 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 bã-
tutã, alb, frez ºi roºu. Te-
lefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi 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  Ci-
mitirul Sineasca, la poartã,
negociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã
tip Horenca. Telefon: 0724/
967.663.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcu-
lator. 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 ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar,
aparat foto Cuena 6. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron,
totul negociabil. Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, extinc-
toare. Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon:
0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfumaþi
preþ 120 Ron. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând menghinã pentru lãcã-
tuºerie cu deschidere între
bacuri 180 mm. Telefon:
0251/531.294.

Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
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 plos-
cã (toate sunt noi), preþ ne-
gociabil. 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
tablã, barã inox rotundã dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã, prima
casã, ofer 25.000 euro. Te-
lefon: 0766/765.611.

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

Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.

Închiriez casã, zona Spitalul
nr. 1, pretabil depozit policli-
nicã privatã etc, cu toate uti-
litãþile necesare: curent 220,
380 V, gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Tele-
fon: 0351/430.880.
Bãrbat vãduv, 58 ani, caut
femeie cãsãtorie pentru la
þarã, locuiesc singur fãrã
obligaþii. Telefon: 0764/
635.126.
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, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru prie-
tenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc contra retribu-
þie, doamnã pentru compa-
nie ºi îngrijire. Telefon:
0351/446.735, între 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. Tele-
fon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

CONDOLEANÞE
Pios ºi dureros omagiu
la decesul nepotului ºi
prietenului drag JEAN
STÃNESCU. Condolean-
þe familiei. Avocat Stan.

Familia Costel Bazã-
verde regretã trecerea
în nefiinþã a bunului
prieten GHEORGHE
MITOAICA, fost direc-
tor al Liceului Teoretic
Pleniþa,  formator a
zeci de generaþii de in-
telectuali. Om de o dis-
tinsã sensibilitate ºi
nobleþe sufleteascã.
Sincere condoleanþe
familiei îndurerate!
Membrii  Asociaþiei
Pensionarilor „Mihai
Viteazul” din judeþul
Dolj ºi ai Cenaclului
Epigramiºtilor Olteni
din Craiova, regretã pro-
fund dispariþia neaºtep-
tatã ºi fulgerãtoare a
colegului MITOAICA
GHEORGHE, fost pro-
fesor de matematicã º
inspector general ºco-
lar, membru marcant al
PNL Dolj (din 1947),
membru în consiliul
director al Casei de
ajutor Reciproc a Pen-
sionarilor Dolj, reda-
tor principal la perio-
dicul „Raþiunea” ºi
participant activ  la via-
þa publicã a municipiu-
lui ºi judeþului ºi trans-
mit sincere condolean-
þe familiei îndoliate.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în liniºte ºi
pace!
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Cel mai bun marcator al na-
þionalei Ghanei, Asamoah Gyan
(26 de ani), a rãmas impresio-
nat de românii de la Al-
Ain, Cosmin Olãroiu ºi
Mirel Rãdiu. Adus de la
Sunderland pentru 6 mili-
oane de lire în 2011, “vâr-
ful” a fãcut spectacol în
primul an jucat în Emira-
tele Arabe Unite, ieºind
golgeter.

Gyan spune cã un me-
rit important pentru cele
22 de goluri ale sale le are
ºi Cosmin Olãroiu, un teh-
nician pe care ghanezul îl
vede unul dintre cei mai
buni din lume.

“E un antrenor bun,
foarte apropiat de jucã-

Sir Alex Ferguson þinteºte achiziþia
starului deþinãtoarei Ligii Europa

Dupã ce l-a ratat pe polonezul Robert Lewan-
dowski, managerul lui Manchester United, Sir
Alex Ferguson, vrea sã-l aducã pe “Old Traf-
ford” pe atacantul columbian al lui Atletico Ma-

drid, Radamel Falcao. Ferguson ºi impresarii
sud-americanului sunt siguri cã spaniolii nu vor
cere în schimbul sud-americanului o sumã mai
mare decât cele 50 de milioane de euro cerute
de Borussia Dortmund pentru Lewandowski,
astfel cã ºansele ca golgeterul “Europa League”
sã semneze cu “diavolii” sunt destul de mari.
Falcao are o clauzã de reziliere de 40 de milioa-
ne de euro, dar Ferguson vrea sã compenseze o
parte importantã din sumã prin includerea în
tranzacþie a portughezului Nani, cotat la 36 de
milioane de euro.

Chelsea este un alt club care îl doreºte pe Fal-
cao în aceastã varã, însã atenþia londonezilor pare
mai degrabã sã se îndrepte asupra fostului coleg
al columbianului de la FC Porto, brazilianul Hulk.

Gyan, impresionat de Olãroiu ºi Rãdoi
tori. ªtie ce le place, iar din
punct de vedere tactic e exce-
lent, ºtie sã citeascã jocul foar-

te bine. Cred cã este unul din-
tre cei mai buni antrenori din
lume”, a spus Gyan pentru Di-
giSport. Ulterior, referitor la
fostul cãpitan al Stelei, Mi-
rel Rãdoi, fotbalistul african
a afirmat. “Mirel e bãiat bun,
e foarte serios la antrenamen-
te. Este un bun profesionist,
lucreazã din greu tot timpul
ºi dã mereu tot ce are mai
bun. Chiar dacã e ceva ce nu
poate face, tot îºi dã silinþa
sã îºi depãºeascã limitele.”

La fel ca ºi Gyan, Olãro-
iu ºi Rãdoi au venit la Emi-
rate în 2011, cei trei con-
tribuind din plin la câºtiga-
rea cu Al-Ain a titlului de
campioanã, primul dupã o
pauzã de opt ani.

Francezul Thomas Voeckler
(Europcar) s-a impus în etapa
a 10-a din Marea Buclã,
desfãºuratã, marþi, pe distanþa
de 194,5 kilometri, între
localitãþile Macon ºi Bellegar-
de-sur-Valserine ºi a devenit
deþinãtorul tricoului alb cu
buline roºii, acordat celui mai
bun cãþãrãtor din “Le Tour”.

Sâcâit de o accidentare la
genunchi ºi fãrã ºanse la
general încã de la începutul
competiþiei, din cauza profilu-
lui etapelor de anul acesta,
rutierul în vârstã de 33 de ani
a strâns din dinþi ºi a demon-
strat încã o datã cã este un
expert al evadãrilor. Voeckler
a triumfat în faþa altor vete-
rani, pe doi sosind ciclistul lui
Lampre, italianul Michele
Sacarponi (32 de ani), în timp
ce poziþia a treia a fost ocupa-
tã de cel mai bãtrân rutier din
Tur, germanul Jens Voigt ( 40
de ani), de la RadioShack-
Nissan.

Iniþial, Voeckler a fãcut
parte dintr-o evadare extrem
de numeroasã, care a cuprins
25 de cicliºti, formatã undeva
în apropierea kilometrului 30,
dupã un atac al lui Peter
Sagan.

“Am mers pentru tricoul de
cel mai bun cãþãrãtor, dar am
vrut tot timpul sã câºtig ºi
etapa. Am dus trena foarte
mult astãzi ºi mã temeam cã
nu o sã mai fiu proaspãt.
Când am simþit cã e oportun
sã atac am fãcut-o ºi am avut
picioare tari”, a declarat
Voeckler la final, triumfãtor
pentru a treia oarã în carierã
într-o etapã de Turul Franþei.

Aceasta este a doua victorie
a unui francez în actuala
ediþie, dupã cea obþinutã
duminicã de Thibaut Pinot.

La general, Bradley Wiggins
(Sky) continuã sã deþinã
tricoul galben, cu un avans de
1 minut ºi 53 de secunde în
faþa câºtigãtorului de anul

trecut, australianul Cadel
Evans (BMC), ºi 2 minute ºi
07 de secunde în faþa compa-
triotului ºi colegului sãu de la
Sky, Chris Froome.

Grupul favoriþilor a sosit la
3 minute ºi 16 secunde dupã
învingãtor, marele câºtigãtor
al zilei, pe lângã Voeckler,
fiind Jurgen Van Den Broeck
(Lotto-Belisol), care, dupã o
etapã de contratimp slabã, a
reuºit sã recupereze 30 de
secunde faþã de oamenii grei
din pluton ºi a urcat pe 8 la
general.

Etapa cu numãrul 11,
catalogatã drept cea mai
dificilã, cu douã cãþãrãri de
categorie specialã ºi un final în
cãþãrare de categoria 1, la
1705 metri, pe traseul Albert-
ville - La Toussuire - Les
Sybelles (140 km) s-a disputat
asearã dupã închiderea ediþiei.
Astãzi, rutierii se vor întrece
în cea mai lungã etapã, 220
km, între localitãþiile Saint-

Jean-de-Maurienne ºi Annonay.
Cancellara s-a retras
din competiþie

Rutierul elveþian Fabian
Cancellara (RadioShack) s-a
retras, ieri dimineaþã, din
Turul Franþei, înaintea etapei a
XI-a, pentru a reveni la Berna
ºi a fi alãturi de soþia sa, care
urmeazã sã nascã.

“Nu sunt doar un ciclist,
sunt ºi soþ ºi tatã, cu încã un
bebeluº pe drum. Este dorinþa
mea sã fiu prezent atunci când

soþia mea Stefanie va da
naºtere celui de-al doilea copil
al nostru”, a declarat Cancel-
lara într-un comunicat dat
publicitãþii de echipa Radio-
Shack-Nissan.

Fabian Cancellara a câºtigat
la ediþia din acest an a Turului
Franþei prologul de la Liege ºi
a purtat tricoul galben al
liderului pânã la etapa a
ºaptea, de sâmbãtã.

Cancellara va participa, la
sfârºitul lunii, la Jocurile
Olimpice de la Londra.

Interes uriaº pentru campioa-
na Angliei, Manchester City. Fa-
nii “cetãþenilor” au stabilit un
nou record, reuºind sã achiziþi-
oneze cele 36.000 de abona-
mente puse în vânzare de club
în doar o orã ºi jumãtate, a no-
tat, ieri, goal.com

Deºi abonamentele au fost
mai scumpe decât în sezonul
trecut cu aproximativ 9 la sutã,
suporterii s-au miºcat extrem
de repede ºi au adus un profit
de 50 milioane de lire lui City.
Cererea pentru abonamente a
fost chiar mai mare, însã ofi-
cialii englezi au considerat cã
este de bun simþ sã pãstreze un
numãr considerabil de tichete
care sã poatã fi cumpãrate in-
dividual, pentru cã nu toþi fanii
pot face un efort financiar atât
de mare încât sã cumpere abo-

Fanii trupei lui Mancini “au devorat”
36.000 de abonamente,

în ceva mai mult de o orã

namente.
“Interesul  pentru  echipa

noastrã e mai mare ca nicioda-
tã. Anul trecut am înregistrat o
creºtere importantã faþã de se-
zonul anterior, dar ceea ce s-a
întâmplat acum ne-a depãºit aº-
teptãrile. Îi sfãtuiesc pe fani sã
devinã membri ai clubului, doar
aºa vor mai avea vreo ºansã sã
ne urmãreascã la meciurile de
acasã (n.r. membrii vor avea
prioritate pentru biletele puse în
vânzare ºi, de asemenea, vor fi
în pole-position pentru abona-
mentele  din  sezonul  2013-
2014)”, a declarat purtãtorul de
cuvânt al clubului.

47.000 de spectatori au fost,
în medie, în sezonul trecut pe
“City of Manchester Stadium,
arenã cu o capacitate de 47805
locuri.
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Doljul poate rămâne
fără echipă în primele 3 divizii,
ca nici un alt judeţ din România

La începutul anilor 90 Craiova
pretindea titlul de capitală a fotba-
lului românesc. Cu Ştiinţa cam-
pioană, cu Electroputere în cupele
europene, cu 2 echipe în Divizia B
şi multe altele în Divizia C, Bănia
era o piramidă fotbalistică, centre-
le de copii şi juniori putând alimenta
întreaga regiune Oltenia, ba chiar
şi alte meleaguri. În 2012, Craiova
a ajuns în extrema cealaltă, urmând
să nu mai aibă nici o echipă de fot-
bal în primele 3 eşaloane.  Lipsa
investitorilor şi neimplicarea auto-
rităţilor sunt cauzele principale ale
penuriei de fotbal în Dolj, singurul
judeţ din ţară care nu ar avea echi-
pă de fotbal în primele 3 ligi.

Universitatea nu revine,
altă echipă nu se face

Toată lumea aşteaptă revenirea
Ştiinţei, însă patronul acesteia nu dă
vreun semn că ar vrea să o înscrie
în Liga a II-a şi că ar fi capabil să o
susţină. Cum nu pune în discuţie nici
cedarea ei către un finanţator potent
financiar, declarând-o bun al propriei
familii, „Universitatea va fi a copii-
lor, copiilor, copiilor mei”, şanse să
revedem Ştiinţa pe teren sunt doar
în mintea  optimiştilor incurabili. În
aceste condiţii, singura şansă ca fot-
balul să supravieţuiască în Bănie este

Supercupa, primul meci
din fotbalul nostru cu 6 arbitri

Forul mondial a trimis deja o scrisoare de atenţionare

FIFA ameninţă România cu dezafilierea
După cum preconizase Dumi-

tru Dragomir, FRF ar fi primit ieri
dimineaţă o scrisoare de la FIFA,
în care forul mondial atenţionea-
ză că echipele de club calificate
în c upele europene, dar şi „naţio-
nala”, sunt în pericol să fie exclu-
se la nivel internaţional din c auza
proc eselor deschise în instanţele
c ivile de Adrian Mititelu c ontra
FRF.  Două decizii recente ale
Curţii de Apel contravin celor lua-
te de cei ce conduc fotbalul din
România: Universitatea Craiova a
fost dezafiliată ilegal ş i cluburile
nu pot fi obligate să recurgă la
TAS.  ”Noi am pierdut pe baza le-
gilor  FIFA. S-a greşit din momen-

tul în care Mititelu s-a dus în Jus-
tiţie. De atunci am ştiut că ne pu-
tem curăţa. Dacă epuizezi toate
instanţele sportive, abia atunc i te
duci la cele civile. El nu s-a dus la
TAS.  Ştia că este o escrocherie,
dar a mers mai departe. Doamna
judecător nu a ştiut despre ce era
vorba, de asta a luat asemenea de-
cizii. Orice să f i făcut, numai să
nu f i pus în balanţă deciziile de la
FIFA, de la UEFA,  de la TAS.  Po-
lonezii s-au dus cu premierul şi cu
preşedintele ţării la Blatter c a să
scape. Trebuie să aplic ce a hotă-
rât Curtea de Apel. Noi suntem ro-
mâni,  dacă nu pun în practică de-
cizia, mă arestează. Apoi FIFA ne

suspendă, şi atunci să vedeţi cum
tot guvernul, cu preşedinţie, cu toţi
judecătorii de la Înalta Curte de
Casaţie şi Jus tiţie, imediat dă o
ordonanţă de urgenţă în care spu-
ne că legislaţia sportului trebuie să
fie atacată de legislaţia civilă ş i pe-
nală. Scrisoarea venită de la FIFA
e după prima decizie a Curţii de
Apel, de a doua încă nu ştie. FIFA
o să ne comunice că ne dă o lună
ca să rezolvăm problema, altfel
suntem scoşi din competiţiile in-
ternaţionale. Şi să ne facem noi în
România o Cupă a Europei, o
Champions League, un campionat
mondial”, a declarat ieri şeful LPF,
Dumitru Dragomir.

FRF a anunţat brigada care va oficia mâine la Supercupa României,
meciul dintre campioana CFR Cluj şi Dinamo, deţinătoarea Cupei. Pen-
tru prima dată la un joc oficial din fotbalul românesc, nu mai puţin de
6 arbitri vor fi la duelul c are va înc epe la ora 21, în direct la Pro TV.
Brigada va fi condu-
să de Ovidiu Haţegan
din Arad.  Acesta va fi
ajutat de doi asistenţi,
Cris tian Nic a (Plo-
ieş ti)  ş i Aurel Oniţa
(Constanţa),  de arbi-
trul de rezervă,  Adri-
an Cojocaru (Galaţi),
plus  doi arbitri adiţi-
onali,  câte unul la fie-
care poartă, respectiv
Sebas tian Colţesc u
(Craiova) ş i Robert
Dumitru (Braşov).

Universitatea joacă prin săli de judecată, celelalte echipe se desfiinţează sau emigrează

Craiova – în Evul Mediu la fotbal
Oraşe în care municipalita-

tea deţine, în parte sau inte-
gral, echipe de fotbal:

Liga I  – Iaşi,   Severin, Piatra
Neamţ,  Bistriţa,  Chiajna, Galaţi
(după ce Marius Stan a devenit
primar); În Liga a II-a: Brăila,
Bac ău,  Constanţa,  Mangalia,
Slatina, Târgoviş te, Râmnic u
Vâlcea. În Liga a III-a: Piteş ti
(SCM Argeşul).

înfiinţarea unui club al oraşului. Ast-
fel de proiecte au început să prindă
viaţă în ultima vreme peste tot în ţară,
după ce patronii nu au fost capabili
să mai susţină echipele ori le-au afec-
tat grav imaginea, astfel încât auto-
rităţile s-au implicat pentru a asigura
continuitatea fenomenului pe plan
local. Dacă noul primar al Timişoa-
rei s-a implicat imediat pentru resus-
citarea lui Poli, trecând-o în „patri-
moniul” local fără a se ascunde în
spatele unei anumite directive UEFA,
la Craiova toată lumea vrea fotbal,
cu excepţia celor care îl pot înlesni.
La Primărie au venit zilele trecute în-
şişi actorii principali – fotbaliştii, care
s-au arătat dispuşi să joace chiar gra-
tis o perioadă, doar să existe fotbal
în Bănie. Primarul nou-ales, Lia Ol-
guţa Vasilescu, i-a îndemnat să dis-
cute cu patronul Universităţii, Adri-
an Mititelu, însă toată lumea ştie că
acesta nu-şi mai permite să susţină
un club de fotbal, nici măcar unul
de ligă inferioară. De altfel, Mititelu
a şi condamnat iniţiativa jucătorilor,
acuzându-i că sunt trimişi de şeful
LPF, Dumitru Dragomir!

Olguţa Vasilescu
sondează microbiştii

Aceeaşi Olguţa Vasilescu a pre-
cizat că va şi chestiona şi galeria
în privinţa oportunităţii înfiinţării
unei echipe a oraşului, însă grupă-
rile galeriei nu însumează mai mult
de 150-200 de persoane,  c a
membri recunaoscuţi, ceea ce nu

le face nici pe departe repre-
zentative pentru a exprima do-
rinţa zecilor de mii de micro-
bişti din Bănie. Astfel, Lia Ol-
guţa Vasilescu va recurge la
un sondaj printre craioveni,
întrebându-i dacă vor Univer-
sitatea Craiova sau o altă echi-
pă. Evident întrebarea pusă
astfel este una imbecilă, fiind-
că toată Craiova şi chiar toată
ţara vrea Ştiinţa înapoi în fot-
bal, numai că acest lucru de-
pinde de toanele, interesele sau
forţa financiară ale unui sin-

gur om. Până când Mititelu îşi va
termina meciurile prin sălile de ju-
decată sau până când va face rost
de banii necesari finanţării echipei
vor mai trece ani buni, iar dacă va
reveni în fotbalul românesc, Uni-
versitatea va începe din Liga a
IV-a, în cel mai bun caz. Între timp,
ce face Craiova cu fotbalul? Mi-
crobişti sunt puzderie, fotbaliştii se
autopropun, locul în Liga a II-a aş-
teaptă, Centrul de Copii şi Juniori

produce, „Şcoala Gică Popescu”
şi-a oferit şi ea ajutorul, atunci ce
mai aşteaptă Craiova? Ce sens mai
are Centrul de Copii şi Juniori aflat
în subordinea Consiliului Judeţean
Dolj dacă Bănia nu mai are pentru
cine să producă? Generaţia care a
terminat junioratul în vara aceas-
ta, una redutabilă în viziunea mul-
tor antrenori din sectorul juvenil,

se anunţă deja acontată de alţii, de
la Pandurii şi până la Juventus
Bucureşti divese cluburi înfruptân-
du-se din produsele Craiovei. Aşa-
dar, banii doljenilor intră în Cen-
trul de Copii şi Juniori, iar fotba-
liştii reprezintă alte oraşe.

Record negativ:
nici o echipă în primele 3 ligi

În sezonul trecut, cea mai bine
c las ată ec hipă a
Craiovei în ierarhia
fotbalului românesc
a fo s t Prom eteu
Craiova, c are însă a
retrogradat în Liga
a IV-a. De ac olo a
promovat, în urma
unui baraj dramatic
din toate punc tele
de vedere, CS Apă
Craiova,  însă for-
maţia care îşi des-
făşoară meciurile pe arena „Olte-
nia”, de lângă fostul Combinat Dol-
jchim, este aproape de o mutare
în Balş. Din localitatea aflată la 25
de km de Craiova s-a resimţit mai
mult interes şi oricum, în condi-
ţiile schimbării conducerii Regiei
de Apă Craiova, nu mai există pre-
oc upare pentru această ec hipă.
Mai mult, Ghecon Lăpuşata, echi-
pa importată de Calafat,  oraşul de
baştină al lui Gică Popescu,  a re-
trogradat şi ea din Liga a III-a
după s ingurul sezon petrecut în
urbea de la Dunăre,  Doljul deve-
nind astfel parc ă un tărâm bles-
temat pentru fotbal. Chiar  şi pen-
tru una dintre ec hipele importan-
te ale eşalonului judeţean,  FC
Podari, se preconizează sucom-
barea,  deş i a fos t una dintre can-
didatele la promovare în ultimii
ani.

Restul Olteniei e pe val
În vreme ce Craiova fotbalistică

pare să fi ajuns deja la capătul tobo-
ganului, Oltenia susţine tot mai mult
fotbalul. Gorjul are Pandurii în Liga

I şi mai multe echipe miniere în Liga
a III-a, Vâlcea are două echipe în
Liga a II-a: CSM şi Damila Măciu-
ca, după ce a cosmetizat stadionul
„Municipal”, Mehedinţiul a promo-
vat cu fosta Gaz Metan CFR Cra-
iova în Liga I, pe când în judeţul
Olt, noua echipă a oraşului îşi pro-
pune promovarea în Liga I, iar FC
Caracal s-a întărit serios pentru pro-
movarea în Liga a II-a.

***

Nicolae Robu, primarul Timi-
şoarei, după transformarea lui
ACS Recaş în Poli Timişoara:
„ACS Poli Timişoara va fi o struc-
tură care va avea spiritul Timişoa-
rei şi spiritul Politehnicii, aşa tre-
buie să înţelegem lucrurile. Orice
om cu suflet de polist are loc în
această structură. Vrem introdu-
cerea sistemului socios, cu cel pu-
ţin 10.000 de oameni care plătesc
100 de euro pe an şi această sumă
le asigură loc rezervat pe stadion
la toate meciurile. Aşa plecăm de
la cel puţin un milion de euro şi
aşa aş vrea să funcţionăm”.

Olguţa
Vasilescu


