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CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

 GRÂU DE PANIFICAŢIE
FLOAREA-SOARELUI
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: 0755.570.192
-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

O secetă
cumplită

Elevi cu medii
de 3 şi 4 au fost

admişi la liceu

Sf. Proroc
Ilie
Tesviteanul

Astăz i ,  20 iu l ie,  ora 17,  USL o rganizează pe
esplanada Teatrului  Naţional  Craiova un miting pentru
s us ţ iner ea DEMITE RII  LU I T RAIAN  BĂSE S CU  pr i n
REFERENDUM.

Mitingul  va fi  ur mat de un concer t susţinut de
Vunk,  Ducu Ber tzi  ş i  Cristi  Bănăţeanu.

Vă mulţumim şi  vă aşteptăm
să par ticipaţi  la acest eveniment.

Mii de participanţi sunt aşteptaţi
astăzi la mitingul anti Băsescu
Peste 10.000 de oameni sunt aşteptaţi astăzi la mitingul din

Craiova, organizat împotriva preşedintelui Traian Băsescu.
Alături de liderii judeţenii va fi premierul României, Victor
Ponta, co-preşedintele USL, care va fi însoţit de o delegaţie
formată din miniştri şi figuri politice importante ale celor trei
partide ale Uniunii. Evenimentul începe la ora 17.00.

MARIN TURCITU

Reprezentanţii structurilor judeţene din cadrul Ministerului Admi-
nistraţiei şi Internelor au lansat, ieri, la nivel local, campania „Votea-
ză legal!”. După o conferinţă de presă desfăşurată la sediul Inspecto-
ratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Dolj, în care au fost prezentate şi
câteva date privind măsurile dispuse pentru ziua referendumului,
membrii Centrului de Comunicare Judeţean au împărţit materiale
informative în centrul municipiului, în Piaţa „Mihai Viteazul”.

Campania „Votează legal!”,

demarată şi în Dolj Forţele de ordine, cu ochii
pe „turiştii electorali”
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$1 EURO ...........................4,5638 ............. 45638
1 lirã sterlinã..........................5,8186.......................58186

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaievineri, 20 iulie - max: 35°C - min: 18°C

METEO

soare1 dolar SUA.......................3,7128........37128
1 g AUR (preþ în lei).......188,8503......1888503

Cursul pieþei valutare din 20 iulie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

EDITOR:

S.C. “CUVÂNTUL LIBERTÃÞII” S.A.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/2271/1991; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO2303744, P.O. BOX 245-Of. Poºtal nr.1, Craiova
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Ana-Maria Gebãilã, Alina Drãghici,
Eveniment: Carmen Zuican

Politicã: Marin Turcitu
Economie: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457

Publicitate:  0251.412.552

Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Traficul pe autostrada Bucureºti-Ploieºti (A3)
a fost deschis ieri, cu excepþia ieºirii spre Sna-
gov, în cazul cãreia lucrãrile vor fi finalizate mier-
curi, Guvernul menþinându-ºi însã decizia de a
aplica penalitãþi pentru depãºirea termenului de
execuþie, a declarat premierul Victor Ponta. Aces-
ta a inaugurat tronsonul de autostradã Bucureºti-
Ploieºti alãturi de fostul premier, Cãlin Popescu
Tãriceanu, în mandatul cãruia au fost începute
lucrãrile. Ponta i-a avertizat pe reprezentanþii Mi-
nisterului Transporturilor cã sunt responsabili
pentru ca ieºirea spre Snagov a autostrãzii sã fie
finalizatã miercuri de cãtre Euroconstruct. Pe au-
tostrada Bucureºti-Ploieºti se va circula pe patru
benzi, cu un regim de vitezã de maximum 100 kilo-
metri pe orã. Atenþionat de jurnaliºti cã tronsonul
de autostradã este pus în circulaþie fãrã ca parcã-
rile ºi alte facilitãþi sã fi fost terminate, premierul a
apreciat cã ar fi fost o greºealã ca punerea în cir-
culaþie sã fi fost amânatã din acest motiv. Acelaºi
punct de vedere a fost susþinut ºi de fostul pre-
mier Tãriceanu, care a arãtat cã parcãrile ºi staþiile
de benzinã nu sunt obligatorii în aceastã fazã. „Un
tronson de 60 kilometri este o distanþã pentru care
nu sunt necesare staþii de benzinã. Sunt fericit cã
lucrarea a fost terminatã, dar trist cã un proiect
relativ modest, de 60 kilometri, dureazã atât”, a spus
Tãriceanu. Primul termen de dare în folosinþã a
autostrãzii Bucureºti-Ploieºti a fost anul 2010, fi-
nalizarea fiind amânatã de mai multe ori.

În urmã cu douã sãptãmâni, premierul Ponta a

anunþat cã Guvernul va aplica penalitãþi în cuan-
tum total de 15 milioane lei firmelor care au depãºit
termenul de execuþie a lucrãrilor la autostrada Bu-
cureºti-Ploieºti, bani care vor fi folosiþi pentru pro-
gramele speciale destinate persoanelor cu boli in-
curabile. El a arãtat cã lucrãrile sunt întârziate ºi
din cauzã cã „bãieþii deºtepþi” au aflat dinainte tra-
seul autostrãzii ºi au cumpãrat mai multe proprie-
tãþi, cerând acum despãgubiri.

Lucrãrile la A3 sunt împãrþite în douã sectoa-
re, Bucureºti-Moara Vlãsiei, unde lucreazã con-
sorþiul italian Impressa Pizzarotti/Tirrena Scavi,
ºi Moara Vlãsiei-Ploieºti, construit de asocierea
Spedition UMB/Pa&Co Internaþional/Eurocon-
struct ’98/Com-Axa. Valoarea totalã a lucrãrilor
este de 450 milioane euro.

Tot ieri a fost inaugurat ºi tronsonul
Cernavodã - Medgidia al Autostrãzii
Soarelui, unde se va circula pe o singu-
rã bandã pe sens, în regim de drum naþi-
onal, ºi cu limita de vitezã de 80 de kilo-
metri la orã, fiind montate indicatoare în
acest sens. ªi aici au fost prezenþi pre-
mierul Victor Ponta ºi fostul premier, Cã-
lin Popescu Tãriceanu. „E bine sã dãm
drumul traficului, cã acum vine lumea la
mare (...) Sper ca de mâine (n.r. - astãzi)
cei care vin la mare sã scape de coºma-
rul din toate satele ºi comunele ºi sper
ca aceastã autostradã sã ajute ºi din
punct de vedere economic ºi sã se ter-

mine anul acesta lucrãrile la autostradã”, a spus
Ponta. Acest tronson face legãtura cu centura Con-
stanþei, care a fost deschisã circulaþiei tot ieri.

Dupã ce Ministerul Transporturilor ºi Infras-
tructurii a reziliat, anul trecut, contractul cu firma
Colas, cea care ar fi trebuit sã realizeze tronsonul
de autostradã Cernavodã - Medgidia, a fost or-
ganizatã o nouã licitaþie, câºtigatã de consorþiul
Astaldi - Max Boegl, acelaºi care lucreazã ºi la
tronsonul Medgidia – Constanþa. Având în ve-
dere cã a fost deschis complet traficul ºi pe tron-
sonul Medgidia – Murfatlar, iar tronsonul Mur-
fatlar – Constanþa a fost inaugurat anul trecut,
putem spune cã, în sfârºit, de la Bucureºti la Con-
stanþa se circulã neîntrerupt.
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MAE suplimenteazã
numãrul secþiilor de votare
din strãinãtate cu 151

Ministerul Afacerilor Externe
(MAE) a anunþat, miercuri searã,
suplimentarea numãrului secþiilor de
votare din strãinãtate pentru
referendum, acestea ajungând la
301, faþã de 150 anunþate în 12
iulie. „În urma centralizãrii
propunerilor primite de la ambasa-
dele ºi oficiile consulare ale
României, precum ºi de la reprezen-
tanþi ai comunitãþilor româneºti din
strãinãtate, Ministerul Afacerilor
Externe a suplimentat cu 151, pânã
la 301, numãrul secþiilor de votare”,
se aratã într-un comunicat al MAE.
Numãrul secþiilor de votare pentru
referendumul din 29 iulie a crescut,
în urma suplimentãrii, de la 8 la 56
în cazul Italiei ºi de la 9 la 46 în
Spania, þãrile cu cele mai numeroase
comunitãþi de cetãþeni români.
PDL a contestat la CCR
prelungirea programului
de votare la referendum

PDL a depus, ieri, trei contestaþii
la Curtea Constituþionalã a Româ-
niei (CCR), a anunþat ieri vicepreºe-
dintele PDL Sever Voinescu. „PDL
a depus o contestaþie pe legea care
aprobã ordonanþa privind competen-
þele Curþii Constituþionale, o
contestaþie pe legea care modificã
Ordonanþa 41 în sensul stabilirii
programului de vot la referendum ºi
o contestaþie la legea care modificã
programul de vot”, a precizat Sever
Voinescu într-o conferinþã de presã.
El a spus cã, miercuri, în Parlament,
au avut loc episoade stranii, fiind
votatã prima datã o lege care
modificã OUG 41 privind referen-
dumul ºi stabileºte cã programul de
vot este între orele 07.00 ºi 23.00 ºi
apoi a fost votatã o lege în care se
stabileºte cã orarul de vot va fi
precizat prin hotãrâre de guvern.

Preºedintele PSD, Victor Ponta, spu-
ne cã a discutat cu liderul UNPR, Gabriel
Oprea, despre formarea unei singure for-
maþiuni de centru-stânga ºi a precizat cã
USL se bazeazã inclusiv pe UNPR pen-
tru majoritate politicã, parlamentarii aces-
tei formaþiuni urmând sã fie „sprijiniþi”
pentru un nou mandat. „Am discutat ºi
cu Oprea, ºi cu ceilalþi, ºi am considerat
cã, dincolo de lucrurile care ne-au des-
pãrþit în aceastã perioadã ºi nu ºi le-a luat

Ponta º i  Oprea s-au înþe les
sã  „uneascã” PSD cu UNPR

Guvernul ar putea promova o
modificare legislativã conform
cãreia mandatul de parlamentar sã
fie considerat pierdut de drept în
cazul unei hotãrâri a instanþei
definitive ºi irevocabile de
constatare a incompatibilitãþii
unui parlamentar, a declarat
premierul Victor Ponta. El a lansat
aceastã idee în contextul în care a
explicat, la postul B1 TV, cã
Guvernul nu se poate implica în
cazul parlamentarilor Sergiu Andon
ºi Florin Pâslaru (n.r. - declaraþi
incompatibil, ºi, respectiv, în
conflict de interese printr-o decizie
definitivã a ÎCCJ, din cauzã cã
primul a fost avocat într-un proces
de corupþie, iar cel de-al doilea ºi-a
angajat soþia la cabinetul parlamen-
tar) ºi cã el personal, ca prim-

Parlamentarii ºi-ar putea pierde
mandatul automat în caz

de constatare a incompatibilitãþii

Preºedintele Comisiei de apãrare
din Senat, Cristian David, a declarat,
ieri, dupã audierea ºefului Serviciului
de Telecomunicaþii Speciale (STS),
Marcel Opriº, cã membrii comisiei au
ajuns la concluzia cã instalarea ºi func-
þionarea liniei speciale la sediul de cam-
panie al preºedintelui suspendat, Tra-
ian Bãsescu, se situeazã în afara pre-
vederilor ºi normelor legale. În opinia
lui Cristian David, preºedintele sus-
pendat nu poate beneficia de un sis-
tem ca acela instalat de STS. Drept
urmare, Cristian David a anunþat cã
va trimite Consiliului Suprem de Apã-

Aparatura instalatã de STS
la sediul de campanie al lui
Bãsescu este în afara legii

Reprezentanþii Patriarhiei au precizat, ieri, într-un comunicat de presã, cã
perioada de secetã afecteazã grav culturile agricole, cu multe consecinþe ime-
diate ºi pe termen lung asupra vieþii oamenilor. Drept urmare, Patriarhia Românã
adreseazã „un îndemn stãruitor” ierarhilor, clericilor ºi credincioºilor ortodocºi
„sã intensifice rugãciunea pentru ploi liniºtite, folositoare vieþii oamenilor, vie-
þuitoarelor ºi aducãtoare de rod
bogat al pãmântului”. „Încrezã-
tori în milostivirea lui Dumnezeu,
sã avem nãdejde cã El va rãs-
punde rugãciunilor noastre po-
trivit cuvântului Mântuitorului
Iisus Hristos, „toate câte cereþi,
când vã rugaþi sã credeþi cã le
veþi lua ºi le veþi avea” (Marcu
XI, 24) ºi va opri seceta care a
cuprins întreaga þarã”, se aratã
în comunicatul de presã al Pa-
triarhiei Române.

Patriarhia Românã ne cere
sã ne rugãm pentru ploi liniºtite

ministru, poate apela doar la
„persuasiune”. Drept urmare,
premierul a declarat cã a scris
Parlamentului, precum ºi celor doi
aleºi, manifestându-ºi convingerea
cã lucrurile se vor rezolva.

Comisia juridicã a Camerei a
respins, miercuri, solicitarea
formulatã de PDL pentru rediscu-
tarea, la nivelul comisiei, cazurilor
deputaþilor Sergiu Andon ºi
Florin Pâslaru, în cazul cãrora
ANI a solicitat încetarea manda-
telor. Unul dintre argumentele
invocate de deputatul UNPR
Eugen Nicolicea a fost cã nu
existã suficiente clarificãri din
partea reprezentanþilor ANI în
ceea ce priveºte sancþiunile
invocate pentru starea de conflict
de interese.

nimeni neapãrat înapoi, este important
sã reunim PSD-ul cu ceea ce s-a des-
prins atunci din PSD ºi, practic, sã avem
o singurã formaþiune de partea de cen-
tru-stânga. Pe partea de centru-dreapta
este PNL-ul în primul rând, este PC-ul,
este ºi PDL-ul, nu ºtiu dacã rãmân, dacã
pleacã înapoi la social-democraþi sau nu,
dar asta a fost decizia politicã, iar cei de la
UNPR, în momentul votului de învestire
al Guvernului pe care-l conduc ºi dupã

aceea, au fost foarte corecþi”, a
spus Victor Ponta miercuri searã,
la postul B1 TV. Întrebat dacã în-
þelegerea „prevede” ºi niºte locuri
de parlamentari, Ponta a rãspuns
cã, probabil, o parte dintre cei care
sunt acum parlamentari „vor fi spri-
jiniþi”. El a adãugat cã aceste lu-
cruri nu au fost încã stabilite, dar
a precizat cã USL se bazeazã în
acest moment pe UNPR ºi grupul
minoritãþilor pentru majoritate par-
lamentarã ºi stabilitate politicã.

rare a Þãrii (CSAT) concluziile comi-
siei de apãrare pe aceastã temã. Di-
rectorul STS, Marcel Opriº, a decla-
rat, la rândul sãu, dupã audiere, cã a
prezentat toate documentele, hotãrâri
ale CSAT, care aratã cã instalarea li-
niei speciale la sediul de campanie al
lui Traian Bãsescu s-a fãcut în mod
legal. „Nu noi facem procedurile, noi
le aplicãm. Este o mare problemã. Cred
cã nu prezenþa mea este importantã
acum, ci cei care trebuie sã decidã dacã
eu am acþionat sau nu legal pe baza
documentelor prezentate. Nu eu sunt
persoana interesantã”, a spus Opriº.
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N-a mai plouat de multă vre-
me prin părţile locului şi seceta
instalată ameninţă să compromi-
tă totul. Însetat, pământul sună a
tingire, când dai cu tocurile încăl-
ţărilor. Porumbul şi-a întors frun-
zele ofilite, lipsite de orice turges-
cenţă, şi nu anunţă nimic bun.
Iarba e ca o barbă ţepoasă de
mort şi oamenii se gândesc deja
la iarna care va veni, când nu vor
avea cele trebuincioase. Prin pie-
ţe, preţurile au luat-o năvalnic în
sus. Promisiunile unui an agricol
teafăr, aidoma celui precedent,
care se prefigurau acum o lună,
s-au năruit. Nu e pentru prima
dată când avem o vară canicula-
ră, care pune la încercare răbda-
rea oamenilor. Seceta actuală e
mai de grabă un decont al unui
şir de iresponsabilităţi politice şi

MIRCEA CANŢĂR
economice. Un sistem de irigaţii,
aproape performant altădată,
care ajuta în astfel de momente,
atenuând efectele nenorocirii, a
fost literalmente distrus prin ne-
săbuinţa unor semeni de-ai noştri.
Mă încăpăţânez să reiau această
chestiune, chiar dacă scrobiţii ur-
bei şi ai politicii strâmbă din nas.
Ne hrănim din străinătate şi nu
avem o idee coerentă de a valori-
fica integral unica bogăţie pe care
o mai avem: pământul. În nici o
ţară civilizată din lumea asta mare
nu s-ar fi putut întâmpla o aşa ne-
norocire: să redistrugi un sistem
de irigaţii pe care, cu imense efor-
turi financiare, îl reabilitasei. Cum
să numeşti în funcţie de decizie,
ca manageri, cum au fost botezaţi,
la o entitate economică de maxi-
mă importanţă, chiar strategică,

cum este ANIF-ul, oameni pe cri-
terii politice? Ce treabă are clien-
telismul politic cu o astfel de insti-
tuţie? Îmi povestea în urmă cu
câteva zile fostul subprefect de
Dolj, liberalul Ion Groza, care îşi
făcuse o obsesie din punerea în
funcţiune a staţiei de pompare de
la Dăbuleni, cum a reuşit să-l adu-
că la faţa locului pe ministrul de
Finanţe din acea vreme, Decebal
Traian Remeş, calic din cale-afa-
ră cu banul public. Văzând că nu
o scoate la capăt cu una, cu două,
Ion Groza l-a pus să se descalţe,
pentru a simţi la talpă fierbinţeala
pământului. Povestea asta s-a de-
rulat nu acum câteva decenii, ci
acum câţiva ani, când s-au alocat
din nou sume mari, de ordinul mi-
liardelor, pentru a se mai alege o
dată praful şi pulberea de o infras-

tructură vitală în astfel de momen-
te. Care aparţine statului. Ce s-a
întâmplat în anii din urmă este de
neimaginat şi toaca foamei sună

O secetă cumplită

Centrul
Craiovei,
închis
pentru o zi

Potrivit autorităţilor locale,
circulaţia rutie ră pe străzile
“Popa Şapcă” şi “Al. I. Cuza” –
sectorul de drum cuprins între
intersecţia cu strada “Unirii” şi
interse cţia cu s trada “Fraţii
Goleşti” – se închide din aceas-
tă dimineaţă, de la ora 6.00, şi
până în dimineaţa zilei de sâm-
bătă, la aceeaşi oră. “Măsura a
fost luată în vederea desfăşură-
rii mitingului electoral progra-
mat pentru data de 20 iulie  în
zona Teatrului Naţional „Marin
Sorescu”. Rugăm conducătorii
auto să se conformeze semnali-
zărilor rutiere ce vor fi institui-
te şi să ocolească zona restricţi-
onată”, se arată într-un comu-
nicat al Primăriei Craiova.

Astăzi, traseele
1b şi 3b nu mai
au staţii la
Bancpost

Conducerea RAT Craiova a
anunţat că astăzi, de la ora 6.00,
şi până sâmbătă, la aceeaşi oră,
traseele 1b şi 3b circulă pe rute
modificate. Mai precis, respecti-
vele mijloacele de  transport
merg, în acest interval, pe urmă-
torul traseu: Calea Bucureşti –
strada “Fraţii Goleşti” – strada
“Al. I. Cuza” – strada “C. Rădu-
lescu-Motru” – strada “Împăra-
tul Traian” – strada “Arieş”. De
asemenea, în tot acest timp, sta-
ţia de îmbarcare-debarcare a că-
lătorilor din zona “Bancpost” se
mută la “Casa Studenţilor”.

Grupaj realizat de LAURA
MOŢÎRLICHE

Prezent la Craiova, secretarul
de s tat în Ministerul Sănătăţii,
Florin Bodog a subliniat că ad-
optarea unei noi Legi a Sănătăţii
era absolut necesară. În prezent,
sis temul sanitar din România este
reglementat prin Legea nr.  95/
2006 privind reforma în dome-
niul sănătăţii, c u modificările şi
completările ulterioare.  Consultă-
rile şi dezbaterile organizate de
Ministerul Sănătăţii au per-
mis conturarea unui nou c a-
dru fundamental de organi-
zare ş i funcţionare a sănă-
tăţii româneş ti,  prezentat în
ac tualu l proiec t.  P rintre
principiile de bază ale noii legi
se regăsesc garantarea unei
reţele publice de as is tenţă
medicală, definirea pachetu-
lui de servic ii de sănătate de
bază, creşterea accesibilită-
ţii la servic iile medic ale şi
pos ibilitatea de alegere a asi-
guratorului.

„Legea nr. 95/2006 nu
mai poate f i, din punct de
vedere tehnic,  modific ată.
Pe de altă parte, este nec e-
sară o nouă reglementare în
sistem pentru a îmbunătăţi
condiţiile de acordare a as is-
tenţei medicale c ătre popu-
laţie.  Conform noii legi, sta-
tul va menţine controlul asupra
sistemului de Sănătate. De ase-
menea,  printre princ ipii figurea-
ză garantarea utilizării fondurilor
pentru Sănătate numai pentru Să-
nătate,  eliminarea monopolului
CNAS-ului prin descentralizare şi
creşterea ac cesibilităţii la servi-
cii medicale şi posibilitatea de a

Proiectul Legii Sănătăţii,
prezentat medicilor craioveni

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii s-au întâl-
nit, ieri, la Craiova, cu autorităţile locale, dar şi cu
cadrele medicale din mai multe spitale doljene pen-
tru a discuta pe marginea proiectului noii Legi a
Sănătăţii. În cadrul întâlnirii, parte a calendarului

de consultări cu specialiştii din domeniu, au fost
dezbătute modificările ce vor fi aduse în domenii de
interes precum asigurările de sănătate, asistenţa
medicală primară, asigurarea calităţii serviciilor de
sănătate şi modul de organizare a spitalelor.

alege as igurătorul”, a dec larat
Florin Bodog,  sec retar de s tat în
Ministerul Sănătăţii.
Modificări importante în siste-
mul asigurărilor de sănătate

Potrivit oficialilor din Ministerul
Sănătăţii, propunerea legislativă are
în vedere, în primul rând, reduce-
rea dezechilibrului financiar prin
impunerea unui model c are să

crească baza de colectare a con-
tribuţiilor de asigurări de sănătate,
să asigure utilizarea eficientă a re-
surselor financiare, păstrând, pe cât
posibil, eforturile contribuabililor în
actualele limite.

Proiectul de lege este structurat
pe 14 titluri care reglementează
printre altele şi sistemul asigurări-
lor de sănătate. Acesta ar urma să

sufere modificări semnific ative
faţă de ceea ce se întâmplă în pre-
zent. Printre altele, se urmăreşte
introducerea asiguratorilor mutuali
şi privaţi, care trebuie să îndepli-
nească o serie de condiţii speciale
de eligibilitate, inclusiv un număr
minim de asiguraţi sau de membri
aderenţi. O temă importantă este
şi descentralizarea ce se va realiza
prin reorganizarea actualelor case

judeţene de asigurări de sănătate,
într-o primă fază, în case de asi-
gurări ter itoriale, urmând a se
transforma ulterior în societăţi mu-
tuale de asigurări de sănătate.

De asemenea, Casa Naţională
de Asigurări de Sănătate se reor-
ganizează şi ea în Autoritatea Naţi-
onală de Reglementare a Asigură-

rilor Obligatorii de Sănătate (AN-
RAOS) şi rămâne cu un rol de re-
glementare şi ca un fond de distri-
buţie şi redistribuţie a veniturilor
între asiguratorii de sănătate, în
funcţie de numărul de asiguraţi şi
de riscul de boală, stabilit în func-

ţie de mediul de rezidenţă, profi-
lul demografic, vârstă, sex, na-
talitate, mortalitate a asiguraţilor.
Titlu de lege pentru preveni-
rea fraudei şi corupţiei în
Sănătate

Pentru prima dată în Româ-
nia, într-o Lege a sănătăţii, se
face referire precisă şi la servi-
ciile din ambulatoriile de specia-
litate, stabilindu-se modul de or-
ganizare şi funcţionare, finanţa-
rea, rolurile şi atribuţiile. Tot o
premieră este şi titlul legii care
reglementează problematica re-
feritoare la controlul şi la activi-
tatea de integritate prin măsuri de
prevenire a fraudei şi corupţiei
din sistemul de sănătate. Aceas-
ta ar urma să fie asigurată de
structura de integritate din cadrul
Ministerului Sănătăţii şi a struc-

turilor deconcentrate ale Ministe-
rului Sănătăţii. Se prevăd măsuri
de creştere a transparenţei infor-
maţiilor din sistemul de sănătate
prin prin publicarea pe site-ul uni-
tăţilor din sistemul de sănătate a
datelor referitoare la ac tivitatea
derulată.

RADU ILICEANU

pentru unii. Despre astfel de dra-
me se vorbeşte rar. Lumea politi-
că are alte subiecte fierbinţi la or-
dinea zilei.
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Procurorii din cadrul Secþiei de urmãrire
penalã a Parchetului de pe lângã Curtea de
Apel Craiova au dispus, prin rechizitoriu, tri-
miterea în judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, a inculpaþilor Florin Mitrã, de 44 de
ani, din Craiova, Tudor Vladimir Vâlceanu,
de 43 de ani, din Oradea, ºi Sorin Nicolae
Ciurea Radu, de 43 de ani, din Craiova, cer-
cetaþi sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de
evaziune fiscalã, folosirea cu rea credinþã a
bunurilor sau creditului de care se bucurã
societatea într-un scop contrar intereselor
acesteia sau în folosul lui propriu, complici-
tate la evaziune fiscalã, respectiv favoriza-
rea infractorului ºi a persoanei juridice SC
FMV Oil SRL pentru sãvârºirea infracþiunii
de evaziune fiscalã. Potrivit reprezentanþilor
Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Cra-
iova, pe parcursul urmãririi penale s-a stabi-
lit cã, „în perioada aprilie-decembrie 2009,
în calitate de administrator al SC FMV Oil
SRL, inculpatul Mitrã Florin nu a înregistrat

Peste 200 jandarmi din cadrul Inspectora-
tului de Jandarmi Judeþean Dolj ºi Grupãrii
de Jandarmi Mobile Craiova, împreunã cu lu-
crãtori ai Poliþiei Municipiului Craiova, Poli-
þiei Locale Craiova ºi ISU Dolj sunt angre-
naþi, astãzi, în intervalul orar 17.00 – 21.00,
în activitãþi specifice de asigurare a ordinii
publice pe parcursul spectacolului cultural-
artistic ºi a mitingului electoral programate sã
se desfãºoare în zona Teatrului Naþional „Ma-
rin Sorescu” din centrul Craiovei.

Oamenii legii au în vedere prevenirea ºi
combaterea oricãror fapte care aduc atinge-
re legilor ºi normelor de convieþuire socialã,
precum ºi depistarea, identificarea ºi dispu-
nerea mãsurilor legale împotriva celor care
comit acest gen de fapte. Pentru asigurarea
unui climat de liniºte ºi siguranþã pentru par-
ticipanþii la manifestãri, precum ºi pentru
evitarea apariþiei unor situaþii conflictuale de
naturã sã tulbure ordinea ºi liniºtea publicã,
Jandarmeria recomandã respectarea indica-
þiilor forþelor de ordine, acordarea unei atenþii
deosebite bunurilor ºi obiectelor personale
ºi precauþie pe traseele de deplasare.

În cazul în acre apar situaþii neplãcute,
cetãþenii sunt sfãtuiþi sã se adreseze forþelor
de ordine aflate în dispozitiv în situaþia în
care este necesarã intervenþia acestora sau
sã apeleze numãrul unic de urgenþã 112.

Mãsuri de ordine pentru
manifestãrile de pe

esplanada Teatrului Naþional
Procurorii Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Craio-

va au finalizat cercetãrile ºi le-au trimis în judecatã pe cele
trei persoane arestate preventiv la finele lunii mai, pentru o

evaziune fiscalã de peste 1,7 milioane lei. Dosarul a fost
înaintat Tribunalului Dolj, instanþã care vinerea trecutã a
menþinut arestarea preventivã a celor trei inculpaþi. Doi

dintre ei au tranzacþionat produse energetice, fãrã a eviden-
þia operaþiunile în documente contabile ºi fãrã a vira cãtre

stat taxele aferente, în timp ce al treilea inculpat, contabilul
acestora, este acuzat de favorizarea infractorului, întrucât a
ascuns documentele solicitate de anchetatori, susþinând cã
nu le are, anchetatorii descoperindu-le în timpul perchezi-
þiei fãcute la domiciliul sãu. Primul termen de judecatã al

procesului a fost stabilit pe 17 septembrie a.c.

în evidenþele contabile livrãrile de mãrfuri
cãtre mai multe societãþi comerciale, fiind
ajutat în activitatea infracþionalã de inculpa-
tul Vâlceanu Tudor Vladimir ºi de inculpatul
Radu Ciurea Sorin Nicolae – contabilul so-
cietãþii, care a încercat sã îngreuneze ºi sã
zãdãrniceascã urmãrirea penalã prin ascun-
derea documentelor contabile. Prejudiciul a
fost stabilit la suma de 175.173 lei, reprezen-
tând TVA ºi impozit pe profit, ºi suma de 5.882
lei”, dupã cum se aratã într-un comunicat de
ieri al Parchetului Curþii de Apel Craiova.

Reamintim cã cei trei au fost arestaþi pre-
ventiv pe 30 mai a.c., la mai bine de jumãta-
te de an de când fusese începutã urmãrirea
penalã împotriva lor, întrucât se sustrãsese-
rã cercetãrilor. Procurorii Secþiei de urmãri-
re penalã din cadrul Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova, împreunã cu poli-
þiºtii Serviciului de Investigare a Fraudelor
din cadrul IPJ Dolj ºi cu sprijinul SRI au
reuºit pânã la urmã localizarea acestora, oa-

menii legii percheziþionând ºi locuinþele lor,
în Craiova, Eforie Sud ºi Tunari, judeþul Il-
fov, unde au fost identificate ºi ridicate do-
cumente ºi ºtampile aparþinând unui numãr
de aproximativ 20 de societãþi comerciale
folosite în activitatea infracþionalã. Prin fir-
mele respective se tranzacþionau produse
energetice (motorinã, pãcurã, bitum, asfalt
ºi altele), produse procurate din Grecia, Spa-
nia, Ungaria.

Pe 30 mai a.c., Mitrã, care a mai fost
trimis în judecatã de procurorii Parchetului
de pe lângã Curtea de Apel Craiova tot pen-
tru evaziune fiscalã ºi fals material în înscri-
suri oficiale în anul 2009, fapte pentru care
a fost condamnat la doi ani de închisoare
(procesul fiind în recurs, la Curtea de Apel
Craiova), Vâlceanu – ºi el cu antecedente
pentru infracþiuni de aceeaºi naturã – ºi Radu
au fost arestaþi preventiv pentru 20 de zile,
în  baza mandatelor emise de Tribunalul Dolj,
mãsura fiind ulterior menþinutã de instanþã.

Forþele de ordine, cu ochii pe „turiºtii electorali”

Reprezentanþii structurilor judeþene
din cadrul Ministerului Administraþiei ºi
Internelor au lansat, ieri, la nivel local,
campania „Voteazã legal!”. Dupã o con-
ferinþã de presã desfãºuratã la sediul In-
spectoratului de Poliþie al Judeþului (IPJ)

Dolj, în care au fost prezentate ºi câte-
va date privind mãsurile dispuse pentru
ziua referendumului, membrii Centru-
lui de Comunicare Judeþean au împãr-
þit materiale informative în centrul mu-
nicipiului, în Piaþa „Mihai Viteazul”.

Pentru o bunã desfãºurare a
campaniei electorale premergãtoa-
re referendumului din 29 iulie, dar
ºi pentru evitarea oricãror inciden-
te în ziua votului, reprezentanþii
structurilor judeþene din cadrul
Ministerului Administraþiei ºi In-
ternelor, respectiv Poliþie, Jandar-
merie, Poliþie de Frontierã ºi ISU,
sunt, din nou, „pe baricade”, în
aceastã perioadã. Astfel, peste
1.300 de poliþiºti de la IPJ Dolj,
259 de jandarmi de la IJJ Dolj ºi
GJMb Craiova, 256 poliþiºti de
frontierã din cadrul STPF Dolj ºi
263 de lucrãtori ai ISU Dolj vor fi
angrenaþi în misiuni de pazã a sec-
þiilor de votare, asigurarea ordinii
ºi liniºtii publice ºi verificarea se-
sizãrilor primite având ca obiect
încãlcarea prevederilor legale pri-
vind desfãºurarea referendumului.

Astfel, din cele 519 secþii de
votare ce vor funcþiona în judeþ,
IPJ Dolj asigurã paza la 278, IJJ
Dolj la 94 plus sediul Biroului Elec-
toral Judeþean Dolj, GJMb Craio-
va la 12 secþii, STPF Dolj la 57 de
secþii, ISU Dolj la 76 de secþii, iar
cadrele Serviciului Judeþean pen-
tru Imigrãri Dolj vor rãspunde de
douã secþii de votare. Pentru cã,
în conformitate cu prevederile le-
gale, în ziua referendumului orice
cetãþean poate vota oriunde în þarã,
oamenii legii ºi-au luat mãsuri de
prevenire a turismului electoral.
Astfel, potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, în aceastã perioadã se des-
fãºoarã întâlniri cu reprezentanþii
firmelor de transport din judeþ, cã-
rora li se atrage atenþia asupra ris-
curilor la care se expun în condi-
þiile în care nu-ºi vor respecta tra-

seele sau vor încãlca legislaþia în
ziua referendumului, iar pe 29 iu-
lie, toþi poliþiºtii de la Rutierã vor fi
în stradã. S-a dispus deja consti-
tuirea a 17 filtre rutiere care vor
încerca sã acopere toate drumu-
rile naþionale ºi judeþene, dar ºi in-
trãrile în oraº, însã vor fi ºi patru-
le mobile, care vor face legãtura
între acestea.

În plus, în cadrul unei confe-
rinþe de presã desfãºurate la se-
diul IPJ Dolj, a fost lansatã ºi
Campania MAI „Voteazã legal!”.
„În cadrul acestei campanii încer-
cãm sã ajungem la cât mai mulþi
cetãþeni, sã îi informãm cã votul
multiplu este o infracþiune care
se pedepseºte cu închisoarea.
Nimeni nu trebuie sã-ºi facã ilu-
zii, pentru cã ne va fi foarte uºor
sã-i identificãm pe cei care vo-
teazã de mai multe ori, indiferent

de localitãþile în care îºi exercitã
acest drept. Asta pentru cã, la
închiderea urnelor, listele cu vo-
tanþi vor fi centralizate la Autori-
tatea Electoralã Permanentã, de
unde se va comunica dacã au
fost persoane ce au votat de mai
multe ori, iar poliþiºtii vor acþiona
cu fermitate”, a precizat comisar-
ºef Adrian Cãpraru, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj ºi ºeful Cen-
trului de Comunicare Judeþean
Dolj – din care mai fac parte pur-
tãtorii de cuvânt ai instituþiilor
aflate în subordinea MAI.

Dupã conferinþa de presã au
fost împãrþite, în centrul Craiovei,
pliante cu recomandãri ºi cu pre-
vederile legale în materia votului
multiplu, astfel de activitãþi de in-
formare a populaþiei urmând sã se
desfãºoare pânã la finalul campa-
niei electorale, în tot judeþul.
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Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

“Şanse sunt extrem de mici
în ceea ce priveşte Schengen”

Europarlamentarul Marian Jean Ma-
rine scu a susţinut, ieri, într-o confe rin-
ţă de presă, că România şi-a diminuat
şansele unui raport favorabil în privin-
ţa aderării la spaţiul Schengen.
“Ultima oară când am discutat cu
un parlamentar olandez despre
Schengen acesta mi-a spus că, dacă
al doilea raport e favorabil, Olan-
da nu mai are nimic de comentat.
Din păcate, acum, eu cred că şan-
sele sunt extrem de mici şi că, în
urma acestui raport, care are foarte
multe puncte negative, va fi greu să
avem o dec izie în ceea c e priveşte
Schengen”, a declarat Marinescu,
cunoscut fiind faptul că Olanda şi-
a manifestat deschis rezervele ade-
rării României la Schengen. În opi-
nia europarlamentarului PDL, ceea
ce s-a menţionat în raport sunt ches-
tiuni directe, care nu lasă loc de nici
o interpretare.  “Sunt recomandări
clare, care îi obligă pe cei care guvernează
să le respecte”, a spus acesta.
Vizita ministrului britanic, motiv de
îngrijorare

Marian Jean Marinescu a pus sub sem-
nul întrebării şi vizita ministrului de Ex-
terne al Marii Britanii,  exprimându-şi în-
grijorarea faţă de faptul că William Hague
a avut o întrevedere scurtă cu prim-minis-

trul român, Victor Ponta, chiar pe Aero-
portul „Henri Coandă” – Otopeni: “Pentru
mine, această vizită înseamnă NATO, în-
seamnă cooperarea nord-atlantic ă, ceea ce

mă îngrijorează foarte tare, pentru că,  dacă
n-ar  exista ceva îngrijorări sau semnale, n-
ar f i existat aceas tă vizită. Să vii pe aero-
port, să chemi premierul pe aeroport şi apoi
să pleci... Adică, a fost o situaţie destul de
urgentă pentru a lua o hotărâre de a face o
astfel de întâlnire. Sper ca lucrurile să se
rearanjeze ş i să ieşim din această situaţie în
care ne-au amestecat ultimele evenimente
politice, pentru c ă poziţia noastră în Uniu-

ne trebuie păstrată cu orice preţ, avem ne-
voie de această poziţie şi nu avem nevoie
să f im izolaţi şi în niciun caz nu avem ne-
voie să intrăm sub influenţa altor  state,  de-

cât a Uniunii Europene”, a spus
Marinescu.
“Prelungirea programului de
vot nu era necesară”

Preşedintele interimar al PDL
Dolj, Marian Jean Marinesc u, a
declarat că ordonanţa privind
atribuţiile Curţii Constituţionale
nu a fost amendată prin lege, în
conformitate cu decizia Curţii
Constituţionale.  “Partidul Demo-
crat Liberal va atac a acest pro-
iect de lege la Curtea Constituţi-
onală”, a anunţat acesta. Toto-
dată, Marinescu a c omentat dur
prelungirea programului de vot
în ziua referendumului. “S-a mo-
dificat legea ca să se s tabilească

programul Referendumului prin hotărâre de
guvern, dar  încă nu ştiu foarte exact c e s-
a întâmplat. Oricum, se spune că va fi pre-
lungit programul Referendumului de la ora
19.00 la 23.00. Programul unui referendum
este prevăzut în legea referendumului care
este în vigoare de foarte multă vreme,  iar
acolo scrie foarte clar de la 8.00 la 20.00.
Vă întreb ce părere aveţi dumneavoas tră de
această prelungire până la ora 23.00? Cine

credeţi că se duc e la vot la ora 22.30 la
Gubaucea, Verbiţa? De ce credeţi că s-a
făcut această prelungire?”.
“Decizia le aparţine românilor”

Liderul democraţilor  doljeni este de pă-
rere că prelungirea până la ora 23.00 nu
era necesară, dar a fost luată pentru a se
putea frauda votul. “Am experienţa cam-
paniilor electorale. S-a întâmplat câteodată
ca, la ora 21.00, în câteva localităţi, să mai
exis te votanţi, în special la alegerile loc ale.
Când sunt foarte mulţi interesaţi dintr-o
comună să primească voturi, lucruri care
se puteau rezolva foarte simplu prin pre-
lungirea cu o oră a programului de vot. Dar
să votezi până la ora 23.00 mi se pare că
ori parlamentarii habar nu au de realitatea
din această ţară, ori că ai o intenţie c are,
după părerea mea, nu este foarte onestă.
Cred că se mizează pe lăsarea întuneric ului
şi pe oboseala celor din secţiile de votare.
Cred că această prelungire nu are decât un
singur scop şi anume acela de a crea posi-
bilitatea fraudării votului”, a declarat pre-
şedintele interimar al PDL Dolj.  În acelaşi
timp, Marinescu a recunoscut că decizia le
aparţine cetăţenilor care vor decide “dacă
România merge în continuare pe acest
drum – cu probleme şi cu necazuri, dar un
drum către stabilitate şi democraţie stabilă
– sau va merge în direcţia opusă”.

LAURA MOŢÎRLICHE

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu susţine
că România are, de acum, şanse mici ca să mai adere la
spaţiul Schengen. În opinia acestuia, s-a irosit o mare
ocazie de a fi acceptată, în condiţiile în care europarla-
mentarii olandezi, care au fost rezervaţi până acum, au
dat semnale că şi-au schimbat între timp optica în ceea
ce priveşte România.

„În spatele acţiunilor liderilor
PDL se află însuşi preşedintele
suspendat”

Potrivit liderului PSD, reprezen-
tanţii PDL au încercat să submine-
ze credibilitatea Parlamentului în
ochii românilor şi ai partenerilor eu-
ropeni. „Prin deciziile pe care le-am
luat la Senat şi la Camera Deputaţi-
lor, am arătat că Parlamentul Ro-
mâniei respectă întrutotul deciziile
Curţii Constituţionale. Ne-am într-
unit miercuri în sesiuni extraordi-
nare pentru a pune în concordanţă
legile privind funcţionarea CCR şi
organizarea referendumului cu pre-
vederile Curţii. Am reuşit să facem
acest lucru cu toată opoziţia parla-
mentarilor PDL, care au încercat
prin toate mijloacele posibile să ne
împiedice să luăm o decizie. USL
condamnă atitudinea reprezentan-
ţilor PDL care au vrut să submine-
ze credibilitatea Parlamentului şi să
lanseze noi atacuri împotriva Par-

„Ultimul cuvânt îl vor avea cetăţenii României”
Valeriu Zgonea preşedintele Camerei Deputaţilor:

Miercuri, plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul de lege
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului pentru mo-
dificarea legii privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţi-
onale cu 159 voturi „pentru” şi 7 „împotrivă”. Deputaţii PDL au
părăsit sala de plen înaintea votului final.  Preşedintele Camerei
Deputaţilor, Valeriu Zgonea, îi acuză pe parlamentarii PDL că au
încercat să blocheze activitatea Parlamentului în ziua în care Sena-
tul şi Camera Deputaţilor trebuiau să pună în concordanţă prevede-
rile ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului privind organizarea
referendumului de demitere a preşedintelui şi funcţionarea CCR
cu ultimele decizii ale judecătorilor Curţii. Valeriu Zgonea a avut
tot miercuri, 18 iulie a.c., o întâlnire oficială cu preşedintele Adună-
rii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Jean-Claude Mig-
non, în care au discutat despre situaţia politică din România.

lamentului şi a Guvernului aşa cum
au făcut în ultimele două săptă-
mâni”, a declarat Valeriu Zgonea.
„Declaraţiile şi acţiunile
iresponsabile ale lui
Traian Băsescu şi PDL
ne vor costa foarte scump”

Liderul Camerei Deputaţilor a
precizat că deputaţii şi senatorii PDL
au părăsit lucrările Parlamentului în
încercarea de a împiedica România
să îşi respecte angajamentele asu-
mate de premierul Victor Ponta în
faţa liderilor europeni la Bruxelles.
„Declaraţiile şi acţiunile iresponsa-
bile ale lui Traian Băsescu şi PDL
ne vor costa foarte scump pe noi
toţi. Din cauza lor, cursul de schimb
este în scădere, investitorii străini
îşi manifestă îngrijorarea cu privire
la situaţia politică, iar pieţele finan-
ciare ne urmăresc cu neîncredere.
Ştim că în spatele acţiunilor lideri-
lor PDL se află însuşi preşedintele

suspendat, Traian Băsescu. Îi ce-
rem să înceteze imediat campania
murdară pe care o duce în ţară şi
în afara graniţelor ţării, campanie
care face foarte mult rău României
şi poporului român”, susţine pre-
şedintele Camerei Deputaţilor.
„Judecătorii Curţii au hotărât
că toate deciziile Parlamentului
sunt constituţionale”

În ziua în care parlamentarii PDL
au încercat să dea încă o lovitură
de imagine României, preşedintele
Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgo-
nea, a avut o întâlnire oficială cu
preşedintele Adunării Parlamentare
a Consiliului Europei (APCE), Jean-
Claude Mignon. Cei doi lideri au
discutat despre situaţia politică ac-
tuală din România şi despre evolu-
ţiile de pe scena politică. Valeriu
Zgonea a prezentat în detaliu toate
deciziile pe care Parlamentul Româ-
niei le-a luat în ultimele două săptă-
mâni şi a subliniat carac terul de
constituţionalitate al procedurii de

suspendare a preşedintelui: „Toate
deciziile Parlamentului României cu
privire la procedura de suspendare
a preşedintelui au fost atacate la
Curtea Constituţională a României
(CCR) de reprezentanţii Partidului
Democrat Liberal (PDL). Judecă-
torii Curţii au hotărât că toate deci-
ziile Parlamentului sunt constituţio-
nale. Astăzi (miercuri, 18 iulie a.c.
– n.r.), Parlamentul a pus în con-
cordanţă cu hotărârile Curţii Con-
stituţionale şi prevederile ordonan-
ţelor de urgenţă ale Guvernului pri-
vind organizarea referendumului şi
funcţionarea CCR. Procedura de
suspendare a preşedintelui este con-
stituţională, democratică şi legiti-
mă”, a precizat Valeriu Zgonea.
Ultimul cuvânt îl vor avea
cetăţenii României

Preşedintele APCE, Jean-Claude
Mignon, şi-a exprimat îngrijorarea
cu privire la legitimitatea procesu-
lui de suspendare şi timpul scurt în
care a fost realizat. Valeriu Zgonea

a precizat că declaraţiile făcute de
Traian Băsescu şi liderii PDL în ul-
timele două săptămâni au creat în-
grijorare şi neînc redere, dar că
aceste declaraţii sunt lipsite de fun-
dament legal sau constituţional.
„Ultimul cuvânt îl vor avea cetăţe-
nii României, care pe 29 iulie vor
avea posibilitatea să voteze în ca-
drul unui referendum naţional dacă
sunt sau nu de acord cu demiterea
preşedintelui Traian Băsescu”, a
declarat Valeriu Zgonea. La întâlni-
re au mai participat vicepreşedinte-
le Camerei Deputaţilor Viorel Hre-
benciuc, vicepreşedintele Comisiei
Juridice din Cameră, Florin Iorda-
che, şi deputatul Bogdan Nicules-
cu Duvăz, membru al Comisiei pen-
tru Afaceri Europene din Camera
Deputaţilor. Din delegaţia APCE au
mai făcut parte Andreas Gross, pre-
şedintele Grupului Socialist, Anne
Brasseur, preşedintele Grupului Li-
beral Democrat, şi Wojciech Sawi-
cki, secretarul General al APCE.

MARIN TURCITU

Jean-Claude
Mignon

Valeriu
Zgonea
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Potrivit datelor rezultate din de-
claraþiile agenþilor economici pri-
vind locurile de muncã vacante,
în evidenþele Agenþiei Naþionale
pentru Ocuparea Forþei de Mun-
cã (ANOFM) sunt disponibile
10.829 locuri, în perioada 19-26
iulie 2012.

În topul judeþelor cu cele mai
multe posturi disponibile se aflã

ºi Doljul, pe locul al 14-lea, deºi
diferenþa dintre judeþul nostru ºi
primul clasat este de 1.600 de lo-
curi de muncã, respectiv 248 –
Dolj ºi 1.846 – Cluj.

Situaþia locurilor de muncã va-
cante în fiecare judeþ este urmã-
toarea: Cluj – 1.846, Bucureºti –
1.079, Iaºi – 776, Timiº – 446,
Cãlãraºi – 438, Bihor – 307, Arad

– 300, Mureº – 294, Sibiu – 292,
Hunedoara – 290, Vâlcea – 271,
Bistriþa-Nãsãud – 263, Dolj –
248, Prahova – 246, Braºov –
242, Argeº – 238, Gorj – 233,
Tulcea – 233, Harghita – 219,
Vaslui – 214, Maramureº – 206,
Covasna – 194, Satu Mare -  173,
Neamþ – 172, Alba – 150, Vran-
cea – 147, Giurgiu – 126, Ilfov –
124, Teleorman – 120, Constanþa
– 114, Buzãu – 111, Olt – 109,
Suceava – 98, Brãila – 88, Galaþi
– 85, Dâmboviþa – 69, Botoºani –
64, Ialomiþa – 64, Bacãu – 60,
Sãlaj – 50, Mehedinþi – 24, Caraº-
Severin – 6 locuri de muncã.

Doar 835 de posturi pentru
persoanele cu studii superioare

Astfel, la nivel naþional, pentru
persoanele cu studii superioare
sunt oferite 845 locuri de muncã,
dupã cum urmeazã: programator
– 103, inginer mecanic – 39, con-
silier vânzãri asigurãri – 35, ingi-
neri ºi subingineri (inginer de sis-
tem software-29, inginer de sis-
tem în informaticã – 21, inginer
construcþii civile, industriale ºi

agricole – 21, inginer producþie –
20 etc.), consilier financiar-bancar
– 17, proiectant inginer mecanic –
16, ºef departament mãrfuri ali-
mentare/nealimentare – 16, asis-
tent medical generalist – 14 etc.

Muncitorii necalificaþi
au de unde alege

Pentru studii medii, profesionale
ºi lucrãtori necalificaþi sunt dispo-
nibile 9.984 locuri de muncã, din-
tre care: muncitor necalificat în
industria confecþiilor – 806; con-
fecþioner-asamblor articole din tex-
tile – 792; manipulant mãrfuri –

642; operator confecþioner indus-
trial îmbrãcãminte din þesãturi, tri-
cotaje, materiale sintetice – 616;
muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor – 240; munci-
tor necalificat la demolarea clãdi-
rilor, cãptuºeri zidãrie, plãci mo-
zaic, faianþã, gresie, parchet – 234;
ºofer autocamion/maºinã de mare
tonaj – 228; lucrãtor comercial –
225; lãcãtuº mecanic – 178; os-
pãtar (chelner) – 139; agent de
securitate – 137; lucrãtor bucãtã-
rie (spãlãtor vase mari) – 134; bu-
cãtar – 130; zidar rosar-tencuitor
– 127; barman – 109 etc.

Agenþii economici din þarã pun la
“bãtaie”, în perioada 19-26 iulie a.c.,
10.829 de locuri de muncã, dintre

care 248 în Dolj. Cele mai multe –
aproximativ 95% – se adreseazã per-
soanelor cu studii medii.

Doljul, la 1.600 locuri de muncã distanþã de Cluj

Potrivit AJOFM Dolj, accesul la progra-
mele de formare profesionalã se face în
urma activitãþii de informare ºi consiliere
profesionalã sau de mediere. Absolvenþii în-
registraþi, indemnizaþi ºi neindemnizaþi, be-
neficiazã gratuit de serviciile de formare
profesionalã, respectiv pregãtire teoreticã
ºi practicã pe toatã durata cursului, ºi pot
susþine gratuit, de cel mult douã ori, exa-
menul de absolvire a acestuia. Totodatã, be-
neficiazã de rechizite ºi materiale de instrui-
re, echipament de protecþie (dacã este ca-
zul), abonament de transport în comun,
dupã caz, decontarea cheltuielilor de trans-
port, consultaþii medicale, analize medicale

ºi teste necesare frecventãrii cursului.

AJOFM Dolj organizeazã frecvent cursuri
În luna iulie, Agenþia Naþionalã pentru

Ocuparea Forþei de Muncã deruleazã 176
de programe de formare profesionalã, pen-
tru un numãr de 3.666 de persoane, care
beneficiazã, conform legii, de servicii de
formare profesionalã gratuite, organizate de
agenþiile judeþene pentru ocuparea forþei de
muncã ºi agenþia municipiului Bucureºti. Ju-
deþele în care, în luna iulie, se vor organiza
cele mai multe cursuri, cu numãr mare de
participanþi, sunt Braºov (238 de persoa-
ne), Dolj (224 de persoane), Dâmboviþa
(196 de persoane), Iaºi (175 de persoane),
Galaþi (152 de persoane). Din datele
ANOFM, cele mai solicitate meserii pentru
care s-au organizat programe de formare
profesionalã în luna iulie sunt cele de lu-
crãtor în comerþ – 268 de persoane; ope-
rator introducere, validare ºi prelucrare date
– 260 de persoane; inspector (referent) re-
surse umane – 185 de persoane; lucrãtor
în cultura plantelor – 168 de persoane; con-
tabilitate – 149 de persoane; agent pazã ºi
ordine – 145 de persoane; ospãtar (vânzã-
tor) în unitãþi de alimentaþie – 129 de per-
soane; bucãtar – 124 de persoane; patiser
– 120 de persoane ºi confecþioner asam-
blor articole din textile – 81 de persoane.

Absolvenþii care doresc sprijin pentru
gãsirea unui loc de muncã se pot înregis-
tra la Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã din raza teritorialã unde
îºi au domiciliul sau reºedinþa. În acest
sens, actele necesare pentru înregistrare
sunt cartea de identitate (copie), o adeve-
rinþã de la medicul de familie, cu menþiu-
nea cã este apt de muncã, ºi actul de ab-
solvire a ultimei forme de învãþãmânt, în
original ºi copie.

Drept… la ºomaj
Pe de altã parte, absolvenþii care se aflã

în evidenþa AJOFM Dolj, dar care demon-
streazã cã nu ºi-au gãsit un loc de muncã
dupã absolvirea unei instituþii de învãþãmânt,
într-o perioadã de 60 de zile, au dreptul la
indemnizaþia de ºomaj. În acest caz, ei vor
depune la Agenþia pentru Ocuparea Forþei
de Muncã un dosar cu urmãtoarele docu-
mente: actul de identitate – original ºi co-

pie; actele de studii ºi alte calificãri – origi-
nal ºi copie; certificatul de naºtere – origi-
nal ºi copie; certificatul de cãsãtorie – ori-
ginal ºi copie (dacã este cazul); adeverinþa
medicalã din care sã rezulte cã este apt(ã)
de muncã; o declaraþie pe proprie rãspun-
dere cã nu urmeazã o formã de învãþãmânt
datã în faþa unui notar. Totodatã, au nevoie
de dovada cã s-au înregistrat în evidenþele
AJOFM sau de adeverinþa eliberatã de fur-
nizorul de servicii specializate pentru sti-
mularea ocupãrii forþei de muncã, prin care
se certificã data înregistrãrii în evidenþele
proprii – în cazul în care persoana s-a în-
registrat în vederea medierii pentru înca-
drarea în muncã la un furnizor de servicii
specializate pentru stimularea ocupãrii for-
þei de muncã, acreditat sau notificat con-
form legi. Nu în ultimul rând, la dosar tre-
buie ataºate actele eliberate de organele fi-
nanciare teritoriale, din care sã rezulte cã
nu realizeazã venituri.

Absolvenþii care doresc sprijin pentru gãsirea unui loc de muncã se
pot înregistra la Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Mun-
cã. Pot participa la programe de formare profesionalã care sã le asi-
gure creºterea ºi versificarea competenþelor profesionale în scopul
asigurãrii mobilitãþii ºi reintegrãrii pe piaþa muncii, iar aceia care
se aflã în evidenþa AJOFM, dar nu au putut ocupa un loc de muncã
dupã absolvire, pot solicita indemnizaþia de ºomaj.
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de formare profesionalã sau o slujbãde formare profesionalã sau o slujbãde formare profesionalã sau o slujbãde formare profesionalã sau o slujbãde formare profesionalã sau o slujbã
Absolvenþii au de ales: ºomaj, cursuriAbsolvenþii au de ales: ºomaj, cursuriAbsolvenþii au de ales: ºomaj, cursuriAbsolvenþii au de ales: ºomaj, cursuriAbsolvenþii au de ales: ºomaj, cursuri
de formare profesionalã sau o slujbãde formare profesionalã sau o slujbãde formare profesionalã sau o slujbãde formare profesionalã sau o slujbãde formare profesionalã sau o slujbã

Actele necesare pentru înscrierea la
programele de formare profesionalã
sunt urmãtoarele:

 - CI./BI. (xerocopie ºi original);
 - certificat de naºtere (xerocopie ºi original);
 - certificat de cãsãtorie (xerocopie ºi original),

dacã este cazul;
 - dovada absolvirii studiilor (adeverinþe,

certificat, diplome);
 - documentul medical care sã ateste cã persoana

este aptã din punct de vedere medical;
 - adeverinþã de venit emisã de Direcþia

Generalã a Finanþelor Publice;
 - recomandare în urma activitãþii de informare

ºi consiliere profesionalã.
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Conducerea Inspectoratului
ªcolar Judeþean (ISJ) a decis mier-
curi, 18 iulie a.c., ca un numãr de
16 inspectori de specialitate din
cadrul instituþiei sã fie demiºi, func-
þiile  fiind ocupate de alþi colegi de-
ai lor. Inspectorii demiºi revin, ast-

fel, la catedrele pe care le aveau în
unitãþile de învãþãmânt unde sunt
profesori titulari. În ceea ce-i pri-
veºte pe noii inspectori de specia-
litate, unii dintre ei au mai ocupat
ºi în trecut aceastã funcþie.

“Conform Legii Educaþiei Naþi-

onale ºi regulamentului de organi-
zare ºi funcþionare a inspectorate-
lor ºcolare, în data 18 iulie a.c. s-
a dispus încetarea detaºãrii în in-
teresul învãþãmântului a unui nu-
mãr de 16 inspectori ºcolari de
specialitate. Astfel cã, încetând
detaºarea, au revenit la catedra pe
care o au în unitãþile de învãþãmânt
unde sunt profesori titulari. Pe
posturile rãmase vacante au fost
delegaþi alþi profesori care îndepli-
nesc condiþiile legale. Trebuie pre-
cizat faptul cã unii dintre ei au mai
fost inspectori într-o perioadã an-
terioarã ºi au experienþã”, a preci-
zat conducerea Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

În ceea ce priveºte motivele
care au dus la demiterea inspecto-
rilor de specialitate, reprezentanþii
ISJ spun cã situaþia “era tensiona-
tã”, mulþi dintre ei aºteptându-se
în orice moment sã fie schimbaþi:
“Era o situaþie puþin tensionatã în-
tre inspectorii pe care i-am numit
în ultima perioadã ºi cei care erau
deja în cadrul inspectoratului, mulþi
dintre ei deja aºteptau sã fie schim-
baþi. Practic, se încetinise activi-
tatea în cadrul Inspectoratului ªco-
lar, iar acest lucru nu face deloc
bine instituþiei, iar la noi primeazã
interesul pãrintelui. Aceastã deci-
zie a fost luatã pentru buna funcþi-
onare a instituþiei”.

Inspectorii de specialitate din cadrul ISJ Dolj au fost înlocuiþi

OFF-uri
d e

GABRIEL
BRATU-MIB

- Politicienii noºtrii, n-au
vândut þara Popescule, au
dat-o gratis.

Noii inspectori de specialitate din cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj: Geta Gavrilescu, Florin Marius Bãloi, Ni-
culina Lazarciuc, Florenþa Curelaru, Alexandru Dragnea, Traian
Dorobanþu, Mihãiþã Stoica, Constanþa-Coca Tanciu, Mãdãlina
Neaþu, Ionel Prejbeanu, Puiu Opricã, Simona Ciulu, Cristian Moan-
þã, Simona Chiriþã, Rãzvan Mircea Jenaru, Adriana Stoica.

Doar 7 clase din 15
au fost completate

la “ªtefan Odobleja”
O situaþie specialã s-a înregis-

trat la Colegiul Naþional “ªtefan
Odobleja” din Craiova, unitate de

învãþãmânt cu prestigiu, fiind re-
cunoscutã pentru rezultatele bune
obþinute la concursurile de Mate-
maticã sau Informaticã. În acest
an, ultima medie de admitere la cla-
sa de Matematicã-Informaticã a
fost de 4,82. Potrivit datelor trans-

mise de Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean, Colegiul Naþional “ªtefan
Odobleja” a solicitat 15 clase, din
care nu au fost ocupate nici mã-
car jumãtate. Pe primul loc în ceea
ce priveºte unitãþile de învãþãmânt
care nu ºi-au realizat planul de
ºcolarizare propus se aflã Liceul
Transporturi ºi Cãi Ferate din Cra-
iova, cu 34%, urmat de Colegiul
“ªtefan Odobleja”, cu 54%, ºi de
Liceul Teoretic “George Marin”
din Poiana Mare, cu 50%.

«Pentru anul ºcolar 2012-2013,
Colegiul „Odobleja” are 420 de lo-
curi, din care s-au completat doar
184, restul de 236 rãmânând libe-
re. Practic, s-a realizat doar 56%
din planul de ºcolarizare. Comple-
tarea tuturor claselor propuse de
ºcoli este imposibilã, pentru cã nu

sunt elevi suficienþi. La Evaluarea
Naþionalã, au fost prezenþi 5.152
de elevi de clasa a VIII-a, iar ci-
fra de ºcolarizare propusã pentru
anul ºcolar urmãtor este de 6.020
de locuri pentru clasa a IX-a», a
precizat inspectorul ºcolar adjunct
Nicuºor Cotescu.

Colegiul Naþional “Fraþii Buzeºti” –
15 elevi cu media 10

La polul opus, cu rezultate bune
se aflã liceele cu tradiþie din Cra-

iova, Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”, Colegiul Naþional
„Carol I” ºi Colegiul Naþional
„Elena Cuza”. La aceste unitãþi
de învãþãmânt, media de admitere
a fost peste 8.50. Din cei 17 ab-
solvenþi de gimnaziu care au fost
admiºi cu media 10, 15 s-au în-
dreptat cãtre Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, devenind al trei-
lea liceu la nivel naþional, cu cele
mai mari medii de admitere, dupã
Colegiul „Sfântul Sava” din Bu-
cureºti ºi Colegiul Naþional „Mir-
cea cel Bãtrân” din Constanþa.

«Cele mai mari medii de admite-
re au fost, aºa cum era de aºteptat,
la Colegiul Naþional “Fraþii Buzeºti”
din Craiova – un liceu de elitã la care
ultima medie de admitere a fost 9,91,
la specializarea ªtiinþele Naturii. Din
cei 17 elevi care au obþinut media
10 pe linie în judeþul Dolj, 15 au ales
sã meargã la “Fraþii Buzeºti”, iar
doi s-au îndreptat cãtre Colegiul
„Carol I”. Astfel cã a ajuns pe lo-
cul al treilea în clasamentul pe þarã
în ceea ce priveºte numãrul celor
mai mari medii la admitere. Iatã cã
“Fraþii Buzeºti” câºtigã pas cu pas
o barierã foarte înaltã la nivel naþi-
onal, se menþine în continuare în pri-
mele cinci locuri», a mai spus in-
spectorul ºcolar general adjunct
Nicuºor Cotescu.

Admiterea la liceu din acest an a adus mul-
te surprize neplãcute, absolvenþii de gimna-
ziu având rezultate mai slabe decât cei din
anii anteriori. Metodologia de admitere în
clasa a IX-a aratã cã toþi elevii prezenþi la
examen au dreptul sã participe la repartiza-
rea computerizatã, indiferent de notele obþi-

nute. Astfel cã, din 41 de licee, câte sunt în
judeþul Dolj, la 26 dintre ele ultimele medii
cu care s-a intrat au fost de 3 ºi 4. Potrivit
datelor transmise de Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj, din cei 5.152 de elevi care au
susþinut Evaluarea Naþionalã, 1.758, repre-
zentând 35,38%, au obþinut medii sub 5.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Elevi cu medii de 3 ºi 4 au fost admiºi la liceuElevi cu medii de 3 ºi 4 au fost admiºi la liceuElevi cu medii de 3 ºi 4 au fost admiºi la liceuElevi cu medii de 3 ºi 4 au fost admiºi la liceuElevi cu medii de 3 ºi 4 au fost admiºi la liceu

950 de locuri din licee
nu s-au completat

Chiar dacã mediile sunt mici, lice-
ele nu ºi-au completat locurile. Pen-
tru a doua etapã de repartizare com-
puterizatã au rãmas disponibile 950
de locuri, dintre care nouã la unitãþi
de învãþãmânt cu profil vocaþional.

Pentru anul ºcolar 2012-2013, Grupul ªcolar “Dimitrie Filiºanu” din Fi-
liaºi a solicitat 13 clase, reuºind sã-ºi completeze în proporþie de 100%
planul de ºcolarizare. «Pentru noi nu a fost o surprizã faptul cã au fost
ocupate toate cele 13 clase pe care le-am solicitat. Ne îndeplinim planul de
învãþãmânt în fiecare an. ªi anul trecut am cerut tot 13 clase ºi au fost toate
ocupate. Trei-patru clase sunt, în fiecare an, pentru elevii care vin din
localitãþile limitrofe. Unul din motivele pentru care aleg Grupul ªcolar “Di-
mitrie Filiºanu” este profesionalismul cadrelor didactice. Iar asta se vede
în rezultatele de la bacalaureat, procentul de promovare fiind de peste
60%», a declarat Ilie Pârvu, directorul Grupului ªcolar “Dimitrie Filiºanu”.

Clasamentul unitãþilor de învãþãmânt cu cele mai mici note la admitere:

• Liceul Teoretic “George Marin” din Poiana Mare: ultima medie de
admitere – 3,40

• Liceul Tehnologic “Constantin Ianculescu” din Cârcea – 3,47
• Colegiul Naþiona “ªtefan Odobleja” din Craiova – 3,48
• Colegiul “Constantin Neniþescu” din Craiova – 3,49
• Liceul “ªtefan Anghel” din Bãileºti – 3,51



8/cuvântul libertãþii vineri, 20 iulie 2012
culte

Racla cu moaºtele Sfintei Mucenice
Tatiana au fost ridicate, ieri, de la
Catedrala Mitropolitanã „Sfântul
Dumitru” din Craiova, ajungând în
Episcopia Caransebeºului, pentru a fi
depuse spre închinare credincioºilor.
Au rãmas asearã ºi pe parcursul nopþii
la Mãnãstirea „Sfântul Ilie de la Izvor”
din Bocºa, urmând ca astãzi, în ziua
praznicului Sfântului Ilie Tesviteanul,

sã fie duse în procesiune de la reºe-
dinþa episcopalã la Catedrala episco-
palã din Caransebeº, iar mâine, 21
iulie, sã se întoarcã înapoi, la Craiova.

Moaºtele Sfintei Muceniþe Tatiana
Diaconiþa – prãznuitã în fiecare an la
12 ianuarie – au ajuns pentru prima
datã în þara noastrã în anul 1204,
când renumita familie a Asãneºtilor i-a
adus capul la Târnovo ºi apoi la

Bucovãþ, lângã Craiova. În
anul 1393, capul a fost dus
la Niceea ºi apoi la Biserica
„Sfinþii Apostoli” din Con-
stantinopol. Dupã cucerirea
Constantinopolului de turci
(1453), în timpul domniei
lui Neagoe Basarab, boierii
Craioveºti au adus capul
Sfintei Mucenice Tatiana,
împreunã cu moaºtele
Sfântului Grigorie Decapoli-
tul, la Mãnãstirea Bistriþa,
judeþul Vâlcea. Dupã reor-
ganizarea Mitropoliei Olte-
niei, în perioada 1950-1955,
capul sfintei a fost depus
întâi la Episcopia Râmnicu-
lui ºi apoi la Catedrala
Mitropolitanã „Sfântul
Dumitru” din Craiova.

MAGDA BRATU

Dintre cei 153.353 de români aniversaþi
de Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, 113.355
sunt bãrbaþi, iar 39.998 sunt femei. Potrivit
statisticilor Direcþiei pentru Evidenþa Persoa-
nelor ºi Administrarea Bazelor de Date din
cadrul Ministerului Administraþiei ºi Interne-
lor, majoritatea românilor care îºi sãrbãto-

Peste 153.000 de români
îº i  aniverseazã onomastica

resc onomastica de Sfântul Pro-
oroc Ilie Tesviteanul, respectiv
107.506, poartã numele de Ilie,
alþi 3.270 – Iliuþã, iar 2.191 –
Licã. De asemenea, 278 de bãr-
baþi se numesc Eliade, 85 Ilieº ºi
alþi 15 Iliuº.

Statisticilor puse la dispoziþie
de structura specializatã a Minis-
terului Administraþiei ºi Interne-
lor aratã cã majoritatea femeilor,
respectiv 14.343, poartã nume-
le Ilinca, iar 10.514 – numele

Liana. Acestora li se adaugã 5.554 de femei
care poartã numele de Lia, 4.658 Iliana ºi
alte 1.761 rãspund la numele Lica.

Sãrbãtoarea Sfântului Prooroc Ilie Tes-
viteanul, cunoscut ca patron spiritual ºi pro-
tector al aviatorilor români, este ºi prilej de
omagiere ºi aniversare a pionierilor aerului.

Mãnãstirea Jitianu îºi prãznuieºte hramul astãzi, de sãrbãtoarea „Sfântul Ilie”, credincioºii
fiind aºteptaþi sã participe la slujba Sfintei Liturghii, care va fi oficiatã un sobor de preoþi.
Situat în apropiere de oraºul Craiova, pe
ruta Podari – Periºor – Calafat, sfântul aºe-
zãmânt monahal are aproape ºase secole
de istorie ºi tradiþie ortodoxã. Conform tra-
diþiei, este prima bisericã ctitoritã de Mir-
cea cel Bãtrân. Edificiul actual al Mãnãsti-
rii Jitianu, cu hramurile „Sfântul Dimitrie”
ºi „Sfântul Ilie”, a fost ridicat în secolul al
XVII-lea. În prezent funcþioneazã ca mã-
nãstire, aici vieþuind opt cãlugãri. Printre
alte lãcaºuri sfinte care îºi sãrbãtoresc as-
tãzi hramul se numãrã ºi Biserica „Sfântul
Ilie”, situatã în zona centralã a Craiovei.

MAGDA BRATU

Mãnãstirea Jitianu îºi sãrbãtoreºte hramul

Istoria biblicã ne spune cã pe cât de mare a
fost slava regelui Solomon, pe atât de ruºinoa-
sã i-a fost cãderea. Bogãþia l-a dus la desfrâu,
închinare la idoli ºi prin impozite mari a în-
greunat soarta poporului pânã la disperare.
Dupã o domnie de 40 de ani, la tron i-a urmat
fiul sãu, Roboam. Zece neamuri îi cer acestuia
anularea taxelor impuse de Solomon. ªi fiindcã
cererea lor a fost “soluþionatã” prin înmulþirea im-
pozitelor, se desprind de dinastia legalã, îºi aleg
un alt rege ºi astfel se produce marea schismã
naþionalã, formându-se regatul de nord – Isra-
el, cu capitala la Samaria ºi cel de sud – Iuda,
cu capitala la Ierusalim. În Regatul de Nord,
regii s-au succedat dupã legea celui mai tare
sau a celui mai viclean. Au existat nouã dinas-

La 20 iulie este prãznuit Sf. Proroc Ilie, singurul sfânt din Vechiul Testa-
ment care are sãrbãtoare în calendarul ortodox. A trãit cu peste 800 de ani
î. Hr., în cetatea Tesve a Galaadului, de aceea i se ºi spune Tesviteanul. Când
zilele i s-au sfârºit, aflãm din Sf. Scripturã cã un car cu cai de foc l-a ridicat în
vifor la cer. Iar la sfârºitul veacurilor Sf. Ilie va veni iarãºi pe pãmânt, acesta
fiind unul din semnele ce vor precede a doua venire a Domnului.

Sf. Proroc Ilie TesviteanulSf. Proroc Ilie TesviteanulSf. Proroc Ilie TesviteanulSf. Proroc Ilie TesviteanulSf. Proroc Ilie Tesviteanul

tii, care au ocupat tronul fie prin complot, fie
prin mãcelãrirea dinastiei anterioare. Istoria
Regatului de Nord este plinã de fapte urâte sã-
vârºite atât de regii lui, cât ºi de locuitori, care
s-au înstrãinat total de fraþii lor din sud. Profe-
þii trimiºi în acest þinut, Osea, Amos, Ilie ºi
Elisei, au fost dovada cã poporul ales, chiar
divizat politic ºi religios, rãmâne totuºi cel mai
iubit de Dumnezeu.

“...Se aude vuiet de ploaie!”
 În vremea prorocului Ilie, peste Israel,

în Samaria, domnea regele Ahab ºi împreu-
nã cu el domneau viciul ºi corupþia. Mai-
marii poporului asupreau pe cei sãrmani,
preoþii nu erau nici ei mai presus, iar idola-

tria ajunsese demult la rang de religie ofi-
cialã. În special adorarea zeului Baal, în cin-
stea cãruia femei ºi bãrbaþi deopotrivã prac-
ticau prostituþia ritualã ºi alte orgii. Aºa stând
lucrurile, Ilie a mers la curtea lui Ahab ºi l-a
certat cu asprime. Dar, vãzând cã regele nu
poate fi adus pe calea cea bunã, a prevestit
trei ani ºi jumãtate de secetã în Israel, ca
pedeapsã dumnezeiascã: “Viu este Domnul
cãruia îi stau înainte, cã nu se va pogorî
ploaie, nici rouã pe pãmânt decât prin cu-
vintele gurii mele!” ªi cerul s-a închis, norii
s-au pecetluit, apele au secat ºi toate de pe
faþa pãmântului s-au uscat. În al treilea an,
în Samaria era foamete mare. Dumnezeu,
ne spune Scriptura, îl trimite pe prorocul
Sãu sã se arate regelui, ºi El va da ploaie pe
pãmânt. Când îl vãzu pe Ilie, Ahab îi zise:
“Tu eºti cel ce superi pe Israel?”. “Nu eu,
ci tu ºi casa tatãlui tãu, pentru cã aþi pãrãsit
poruncile Domnului ºi mergeþi dupã baali”,
îi zise Ilie, ºi-i ceru sã adune tot Israelul în
muntele Carmel, împreunã cu toþi prorocii
lui Baal. Apoi ceru doi junci, din care ei sã-ºi
aleagã unul, sã-l facã bucãþi, sã-l punã pe
lemne, dar foc sã nu aprindã. Dupã ce va
face ºi el la fel cu celãlalt, ei sã cheme nu-
mele dumnezeului lor, iar el va chema nu-
mele Dumnezeului lui. ªi cel care va rãs-
punde cu foc, acela este Dumnezeu. Proro-
cii lui Baal au pregãtit jertfa lor ºi s-au pus
pe strigat. ªi au strigat de dimineaþã pânã la
amiaz’, dar rãspuns n-au primit. “Strigaþi
mai tare, cã doar e dumnezeu! Poate este în
cãlãtorie sau poate doarme, strigaþi tare sã
se trezeascã!”, râdea Ilie de ei. ªi iar au în-
ceput baalii sã strige ºi sã se înþepe cu sãbii-
le pânã curgea sânge, dar... degeaba. “Daþi-
vã acum la o parte sã-mi sãvârºesc ºi eu
jertfa mea!”, le-a zis Ilie. A aºezat lemnele

pe jertfelnic, a tãiat juncul bucãþi ºi a turnat
patru cofe cu apã peste ele, o datã, de douã,
de trei ori, încât ºanþul se umpluse de apã.
Apoi a strigat cãtre cer: “Doamne, Dumne-
zeul lui Avraam, al lui Isaac ºi al lui Israel!
Auzi-mã, Doamne, auzi-mã acum cu foc,
ca sã cunoascã astãzi poporul acesta cã Tu
singur eºti Dumnezeu în Israel ºi eu sunt
slujitorul Tãu!” ªi s-a pogorât foc de la Dom-
nul ºi a mistuit tot: juncul, lemnele, pietrele,
þãrâna ºi toatã apa din ºanþ, iar poporul a
cãzut cu faþa la pãmânt zicând: “Domnul este
Dumnezeu!” Baalii au fost prinºi, duºi la
pârâul Chiºon ºi junghiaþi acolo. Întorcân-
du-se cãtre Ahab, Ilie îi zise: “Du-te de mã-
nâncã ºi bea, cã se aude vuiet de ploaie!” În
timp ce regele se ospãta, Ilie, din vârful Car-
melului, îi dã de ºtire prin ucenicul sãu: “În-
hamã ºi fugi, ca sã nu te apuce ploaia!” ªi
cerul s-a întunecat de nori ºi s-au pornit vi-
jelie ºi ploaie mare.

 ELENA DONDONEAÞÃ
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50 de ani de carieră
Născut pe 7 mai 1924, în oraşul Is-

mail (astăzi în Ucraina), şi absolvent,
în 1948, al Academiei de Arte Frumoa-
se din Bucureşti, Matty Aslan a fost
regizor, scenarist de filme de animaţie
şi caricaturistul care înainte de 1989
descreţea frunţile cititorilor nu doar
prin rubrica sa zilnică de umor satiric,
ci şi prin albumele de buzunar „D-ale
pescarilor şi vânătorilor”, „Ghidul
spectatorului de fotbal” ori altele mai
complexe ca „Matty: În Deltă” sau
„Să fim serioşi”. Paginile a zeci de
publicaţii (ziare – precum „România
Liberă”, în care a publicat neîntrerupt
între 1968 şi 1984, reviste – între care
vestita „Urzica”, cărţi şi albume) au
fost populate de anecdotele desena-
te fertil de Matty.

Tot el a regizat, în studioul profesi-
onist Animafilm, în 1973-1976, seria
„Formica I-IV” (pentru primul episod
a primit Premiul CIDALC la Cracovia
şi, în 1974, a fost în selecţia oficială la
London Film Festival), iar în 1975-1976
–  „D-ale organigramei” („Organi-
grame II” a fost premiat la Bilbao, în
1976, şi Gabrovo, în 1977) şi altele. De
asemenea, a participat la numeroase
saloane ale umoriştilor şi anuale de
grafică. A încetat din viaţă pe 21 sep-
tembrie 1995, dar memoria îi este păs-
trată vie de soţia sa, Simona Mehe-
dinţi-Aslan, care a donat  desenele
expuse, la începutul acestei săptă-
mâni, la Galeria „ARTA” din Craiova.
Un artist prolific,
dar şi perfecţionist!

Vernisajul a avut loc în prezenţa cri-
ticului de artă Florin Rogneanu – di-
rectorul Muzeului de Artă din Craiova,
graficianului Gabriel Bratu – vicepre-

După 12 ani, creaţia unuia dintre cei mai cunoscuţi
şi îndrăgiţi caricaturişti români, Matty Aslan – cel care,
timp de 17 ani, a publicat zilnic în „România Liberă”
rubrica sa de umor satiric, denumită „Una pe zi” – poa-
te fi văzută, din nou, într-o expoziţie deschisă la Craio-
va. Lucrările, 50 la număr – crochiuri şi variaţiuni din
mapele de lucru ale artistului, donate de soţia sa, Si-

mona Mehedinţi-Aslan – sunt găzduite de simezele Ga-
leriei „ARTA”, unde vor rămâne şi în acest week-end.
Expoziţia este organizată de Muzeul de Artă din Cra-
iova, în colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici din
România – Filiala Craiova şi Asociaţia Caricaturiştilor
Profesionişti din România şi vine după cea cu caracter
retrospectiv deschisă în anul 2000, la Galeria „Vollard”.

Florin Rogneanu,
directorul Muzeului de Artă din Craiova:

«Căutând câte ceva despre ceea ce înseamnă aventura caricaturii, am dat
peste un text al unuia dintre marii critici şi esteticieni de artă, Ionel Jianu,
dintr-un catalog editat în 1942 şi dedicat caricaturistului George Voinescu.
Spunea: caricatura este o acrobaţie spirituală, iar caricaturistul trebuie să
întrunească mai multe condiţiuni. Trebuie să aibă siguranţa şi preciziunea
trăgătorului la ţintă şi abilitatea dansatorului pe sârmă. Trebuie să prindă
instantaneu trăsăturile caracteristice ce definesc un personaj. Trebuie să
aibă un spirit de observaţie viu, neşovăitor, rapid, pătrunzător, spontan. Tre-
buie să fie, în acelaşi timp, un psiholog şi un ironist, un indiscret şi un mora-
list, dezvăluind în fiecare victimă şi latura adânc umană şi general valabilă ca
tipologie. La toate acestea – spunea Ionel Jianu – se mai adaugă inventivita-
tea, umorul, iscusinţa de a găsi punctul vulnerabil al fiecărui personaj».

Gabriel Bratu, grafician:
 «Eram student şi primeam primii 60 de lei pentru o caricatură

publicată în „Urzica”. În ziua în care se făceau plăţile eram în al nouălea cer,
dar nu pentru că aş fi câştigat aceşti bani, ci pentru că era, ca să zic aşa, tot
aurul caricaturii acolo, la casierie. Domnul Matty, care mă ştia, a venit şi
mi-a spus: „Oltene, ai luat banii, dai şi tu o bere!”. „Dau!”, am zis. Ei bine, ni
s-a alăturat şi Benedict Gănescu, craiovean de-al nostru, au venit şi alţii şi
ne-am făcut vreo şase inşi. Era 80 de bani sticla de bere, am făcut repede
socoteala: 6 ori 8 fac 48, cu bacşiş cu tot – 5 lei... deci rămân cu 55. Dar n-am
intrat în bodega de lângă redacţia „Urzicii”, ci am mers la „Capşa”, unde
berea era 2 lei! Aci s-au cerut şi alune, şi încă o bere, şi cafele... Şi toată
treaba a făcut 86 de lei! Toţi s-au ridicat să plece, numai eu eram înlemnit:
n-aveam decât 60 de lei în buzunar! Şi m-a văzut domnul Matty. Zice: „Ce e,
oltene? Ce-i cu tine? Te-ai cam albit...”. N-am mai apucat să spun ceva...
„Lasă, nu mai zice nimic, că am plătit eu!”. Ăsta era domnul Matty – omul.

Caricaturistul Matty este foarte ştiut din anii de
la „România Liberă” cu „Una pe zi”. Şi pot spu-
ne că mulţi cumpărau ziarul pentru caricatura
domniei sale, pentru că era suculent, un tip foarte
viguros în ceea ce făcea, un tip care observa tot
ce era în jur şi punea pe hârtie imediat. A trecut
apoi la desenul animat şi aici a făcut treabă bună.
Răsplata a fost că ajunsese în cadrul Uniunii
Artiştilor Plastici şeful Secţiei de Caricatură, deci
dirija toată activitatea caricaturii româneşti. Iar
preocuparea numărul unu a fost depistarea şi
lansarea de noi şi noi talente. Păcat că nu mai
este printre noi... Ar fi împlinit, anul acesta, 88
de ani. Am pierdut un om, am pierdut un condei
de aur...».

Dr. Paul Stoica:
«Ce vedeţi pe aceste simeze face parte dintr-o

donaţie a doamnei Simona Mehedinţi-Aslan,
soţia artistului, făcută mie, fiindcă a observat

implicarea mea şi dorinţa de a reacumula din istoria caricaturii, care se
pierde. Am deschis, anul trecut, şi la Bucureşti o expoziţie Matty, mai ur-
mează şi altele. Din păcate, aceasta e doar de eboşe, de crochiuri. Însă cei
care ştim cum arăta „Una pe zi” vedem mai clar procesul de creaţie. Aici
sunt nişte etape intermediare la ceea ce apărea concret în pagina ziarului.
Era foarte migălos, făcea foarte multe „antrenamente”, foarte multe haşuri.
Ţin minte că la expoziţia din Bucureşti mi-a povestit un caricaturist promo-
vat de Matty la 13 ani, în ’68, că odată l-a văzut făcând, nervos, multe, multe
puncte pe o coală. L-a întrebat de ce era nervos. I-a răspuns că doar desena
iarba... Mai sunt destule de recuperat de la Matty şi de publicat. Eu o să fac
tot posibilul să aduc şi la Craiova, şi în alte zone, şi caiete ale sale, care
poate ar trebui retipărite. Matty Aslan rămâne cel mai bun exponent, cel mai
prolific autor de caricatură postbelic. Din păcate, nu mai există oameni care
să vină după el şi să continue o muncă atât de laborioasă şi cotidiană».

şedinte al Asociaţiei Caricaturiştilor
Profesionişti din România, şi dr. Paul
Stoica – curator al expoziţiei „Matty
în atelier”, deschisă pe 15 septembrie
2011 la Galeria „Saint Ink” din Bucu-
reşti, sub egida Muzeului Benzii Dese-
nate, în colaborare cu revista COMICS
şi Caricaturi DUM-DUM, şi cel care
s-a îngrijit de editarea mini-catalogului
lansat cu acelaşi prilej.

Cuprinzând aproximativ 50 de lu-
crări – crochiuri şi variaţiuni din ma-
pele de lucru ale artistului –, expoziţia
de la Craiova dezvăluie nu numai „un
condei de aur”, cum se exprima Ga-
briel Bratu, ci şi o parte din culisele
travaliului creativ. Căci, dincolo de
faptul că avea un simţ al umorului şi al
observaţiei deosebite, că a fost extrem
de productiv, publicând mii de carica-

turi şi zeci de albume – însă desenând
încă pe atât, multe creaţii ale sale nea-
pucând să vadă lumina tiparului –,
Matty era un perfecţionist, neapro-
bându-şi multe schiţe, deşi poantele,
ca şi desenele, erau foarte bune. „Ex-
poziţia arată migala unui mare artist
şi, dacă veţi zăbovi în faţa desenelor,
veţi constata că fiecare în parte este o
capodoperă”, spunea, la vernisaj, Paul
Stoica.
«E rău cu rău, dar este mai rău
fără... „Urzica”!»

Evenimentul – la care, din păcate,
au luat parte prea puţini craioveni – a
prilejuit şi câteva referiri la situaţia
actuală a caricaturii româneşti, îndeo-
sebi la lipsa unui pol care să-i atragă
spre a-i promova, mai apoi, pe artişti.
Recent întors de la Festivalul Naţio-
nal de Grafică Satirică şi Literatură
Umoristică „Umor la… Gura Humo-
rului”, Gabriel Bratu a mărturisit că „a

fost o ediţie foarte bogată, dar... în
caricaturişti străini”. „Au fost 140 de
lucrări de peste hotare şi 30 ale carica-
turiştilor români. Despre ce se întâm-
plă în prezent cu caricatura româneas-
că nu pot să spun  decât ce spunea
colegul meu Octavian Bour: e rău cu
rău, dar este mai rău fără... „Urzica”! A
fost revista care a lansat tot timpul
noi şi noi caricaturişti”, a declarat cu-
noscutul caricaturist craiovean.

Prezent la mai toate expoziţiile de
caricatură sau  grafică satirică d in
Bucureşti şi din alte colţuri ale ţării, în
prezent pregătind un dicţionar al cari-
caturiştilor români –  „o lucrare esen-
ţială, necesară şi foarte aşteptată”,
după cum o consideră Florin Rognea-
nu –, dr. Paul Stoica îi împărtăşeşte
părerea. „Mulţumesc Muzeului de
Artă pentru grija pe care o poartă ca-
ricaturii, deschizând până acum nu
puţine expoziţii ale marilor artişti ro-
mâni. Este foarte important acest gest,
fiindcă, din păcate, caricatura româ-
nească tocmai din cauza asta decade
foarte mult, fiindcă nu mai este susţi-
nută, nici financiar, nici printr-o revis-
tă care să propulseze noi nume. În alte
ţări, chiar cele învecinate nouă, ca Bul-
garia, Serbia ori Muntenegru, sunt
muzee specializate. Şi asta pentru că
nu este o artă deloc facilă. Caricatura

este o artă de concept, de impact”,
consideră Paul Stoica.

***
Expoziţia artistului Matty Aslan

mai poate fi vizitată şi zilele aces-
tea, intrarea la Galeria „ARTA” a
UAP fiind liberă. Îi vor urma pe si-
meze lucrările graficianului Sergiu
Grapă (n. 15 martie 1975, Iaşi), ab-
solvent al Universităţii de Arte Plas-
tice, Decorative ş i Design din Iaşi
(Secţia Grafică) şi membru al Uniu-
nii Artiştilor Plastici Iaşi din anul
2006. Vernisajul va avea loc luni, 23
iulie, ora 19.00.
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externe

„Explozia a fost provocatã de
un bãrbat, care ºi-a pierdut viaþa
în atentat, identitatea sa neputând
fi stabilitã. Asupra sa a fost gãsit
un permis de conducere fals, eli-
berat de statul Michigan (SUA)”,
a precizat ministrul bulgar de In-
terne, Tsvetan Tsvetanov (foto),
pe aeroportul din Burgas, în apro-
pierea Mãrii Negre. Bilanþul eve-
nimentului sângeros consemnea-

zã 8 victime, dintre care 6 israe-
lieni, ºi peste 30 de rãniþi. Ata-
cul, imputat de Israel Iranului, s-
a produs într-un autobuz care
transfera de la terminal turiºtii
israelieni sosiþi cu o cursã char-
ter cu 151 de persoane la bord.
Potrivit informaþiilor radio BNR
ºi canalului de televiziune BTV,
trei autocare erau vizate: într-unul
s-a produs explozia, iar celelalte

douã au luat foc. Ministrul Afa-
cerilor Externe israelian a confir-
mat ieri cã 31 de cetãþeni israe-
lieni au fost rãniþi, din care 3 foar-
te grav ºi cã identificarea morþi-
lor este în curs. Un purtãtor de
cuvânt al Ministerului Afacerilor
Externe a spus cã fiecare familie
a celor rãniþi a fost prevenitã.
Echipe de salvare israeliene, me-
dici specialiºti în victimele aten-
tatelor, precum ºi diplomaþi, au
sosit la Burgas, în noaptea de
miercuri spre joi. „Toate semna-
lele conduc la Iran”, a afirmat pre-
mierul israelian, Benjamin Netany-
ahu, într-un comunicat publicat
imediat dupã atentat. „Israelul se
confruntã cu un val mondial de
terorism, comandat de Iran”, a
declarat ieri ministrul israelian al
Apãrãrii, Ehud Barak. „Atentatul
de la Burgas a fost condus de ac-
tiviºti ai miºcãrii ºiite libaneze Hez-
bollah ºi comandat de Iran”, a
declarat Barak la radioul public
israelian. Preºedintele american,
Barack Obama, a condamnat aten-
tatul ºi a adresat condoleanþe fa-

miliilor victimelor. Franþa, de ase-
menea, a condamnat în termenii
cei mai duri atentatul terorist,
exprimându-ºi solidaritatea cu
autoritãþile israeliene în lupta îm-
potriva urii ºi terorismului. Este
pentru prima datã când are loc un
atentat în Bulgaria. În ultimii ani,
litoralul bulgar de la Marea Nea-
grã devenise locul preferat de
vacanþã pentru israelieni, cele
douã þãri întreþinând relaþii exce-
lente. Atacul de miercuri concide
cu a 18-a aniversare a unui aten-
tat din 1994, produs într-o sina-
gogã evreiascã din Buenos Aires,
care a fãcut 85 de morþi ºi 300
de rãniþi. Acþiunea a fost imputa-
tã Iranului. Miercuri seara, pre-
ºedintele francez, Froancois Hol-
lande, a condamnat atacul vizând
turiºtii israelieni în Bulgaria printr-
un comunicat, ministrul Afaceri-
lor Externe, Laureant Fabius, ex-
primându-ºi disponibilitatea de a
acorda ajutor autoritãþilor bulga-
re în identificarea, arestarea ºi
aducerea în faþa justiþiei a autori-
lor acestei crime abjecte.
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Cel puþin 24 de persoane, prin-
tre care ºi doi europeni, au murit
miercuri, dupã naufragiul unui feri-
bot ce transporta peste 250 de pa-
sageri între Dar es-Salaam ºi Zan-
zibar, a anunþat ministrul Transpor-
turilor din arhipelagul semi-autonom
al Tanzaniei. „Pânã acum am recu-
perat 24 de corpuri, inclusiv cele a
doi europeni”, a declarat ministrul
Transporturilor, Hamad Masoud
Hamad, pentru jurnaliºtii adunaþi în
apropiere de spitalul Mnazi Mmoja
din oraºul Zanzibar, capitala arhipe-
lagului, situatã pe Unguja. La rân-
dul sãu, ministrul tanzanian al In-
ternelor, Emmanuel Nchimbi, a de-

Cel puþin 24 de morþi
în urma naufragiului unui

feribot în Tanzania
Fondul Monetar Internaþio-

nal a aprobat modificarea
reglementãrilor privind
monitorizarea economiilor
mondiale, fiind acum obliga-
toriu sã estimeze dacã politi-
cile unei þãri influenþeazã
negativ sistemul monetar
internaþional, transmit Xinhua
ºi Reuters. Pânã acum,
estimãrile FMI privind insta-
bilitatea economicã erau
opþionale, dar recenta crizã
financiarã a arãtat cã politici-
le unui stat pot afecta cu
uºurinþã alte state. „În timp
ce supervizarea politicilor

FMI adoptã noi reglementãri
privind monitorizarea

economiilor statelor membre
valutare ale statelor membre
rãmâne baza supravegherii
realizate de FMI, noua decizie
va furniza o bazã pentru ca
FMI sã se implice mai efi-
cient în politicile financiare ºi
economice”, a declarat
directorul general al FMI,
Christine Lagarde. În actualul
mediu economic dificil ºi
puternic interconectat global,
este decisiv sã avem o
supraveghere efectivã, pentru
a ne da posibilitatea sã
detectãm rapid riscurile ºi sã
oferim la timp politici adec-
vate”, a subliniat ºeful FMI.

clarat, la televiziunea naþionalã, cã
124 de persoane fuseserã salvate.
„Operaþiunile de salvare continuã
(...) 124 de persoane au fost deja
recuperate în viaþã ºi sperãm cã ºi
altele vor fi salvate”, a declarat aces-
ta, adãugând cã „lucrãm pentru a-i
salva pe toþi cei care mai pot fi încã
salvaþi”. Conform lui Saidi Shaa-
bani, un responsabil al vicepreºe-
dinþiei tanzaniene, manifestul navei
care transporta ºi marfã includea nu-
mele a 251 de adulþi, 30 de copii ºi
ºase membri ai echipajului. Deseori
însã, acest gen de nave sunt supra-
încãrcate, iar o parte a pasagerilor
nu sunt înregistraþi.

Preºedintele Siriei, Bashar Al-Assad (foto),
a fost rãnit în atentatul comis miercuri la Da-
masc, fugind ulterior în oraºul Latakia, situat
pe litoralul Mãrii Mediterane, în timp ce soþia
sa ar fi plecat în Rusia, afirmã surse din cadrul
opoziþiei siriene ºi un diplomat, citaþi de ziarul
turc Hurriyet ºi de agenþia Reuters. Informaþia
nu a fost confirmatã din surse oficiale. Bashar
Al-Assad nu a mai fost vãzut în public dupã
atentatul sinucigaº comis miercuri la sediul Ser-
viciului Naþional de Securitate din Damasc. În
atentatul de miercuri, care a vizat clãdirea Se-
curitãþii Naþionale din Damasc, a fost ucis mi-
nistrul sirian al Apãrãrii, generalul Daoud Raj-
ha, ºi adjunctul acestuia, care era unul dintre
cumnaþii preºedintelui sirian Bashar al-Assad,
Assef Shawkat. Ministrul de Interne, Moham-
mad Ibrahim al-Shaar, a fost rãnit ºi a fost trans-
portat la spitalul al-Shami din capitalã.

În paralel, oficiali din cadrul administraþiei
americane lucreazã, de miercuri, la planuri pen-
tru eventualitatea prãbuºirii guvernului sirian,
concentrându-se în special asupra armelor chi-

mice pe care Siria se presupune cã le posedã ºi
le-ar putea utiliza. Existã suspiciunea cã preºe-
dintele Bashar al-Assad ar putea sã utilizeze ar-
mele chimice împotriva forþelor opoziþiei ºi ci-
vililor, subliniazã „New York Times” în ediþia
electronicã. În acest context, oficiali din cadrul
Pentagonului au discutat cu oficiali israelieni din
domeniul apãrãrii dacã ar fi oportun ca Israelul
sã intervinã pentru a distruge depozite siri-
ene de armament, au declarat doi oficiali
din cadrul administraþiei. Washingtonul nu
promoveazã un asemenea atac, au subli-
niat ei, din cauza riscului de a-i oferi lui al-
Assad oportunitatea sã ralieze o susþinere
împotriva ingerinþei Israelului. Potrivit pu-
blicaþiei americane, în culise, planurile ad-
ministraþiei au ajuns deja la etapa a ceea ce
este de fãcut dupã aºteptata prãbuºire a gu-
vernului al-Assad ºi cum ar putea sã arate
o asemenea prãbuºire. De asemenea, este
necesar ca administraþia lui Barack Obama
sã acorde atenþie posibilitãþii ca arsenalul
controlat de al-Assad, inclusiv armele chi-

mice, sã ajungã la teroriºti, inclusiv Al-Qaeda.
Totodatã, în afarã de a încerca sã opreascã

guvernul lui al-Assad sã utilizeze arme necon-
venþionale, este necesar ca Statele Unite sã se
asigure cã minoritatea alawitã, din rândul cãre-
ia provine preºedintele ºi cãruia îi este loialã, sã
nu fie masacratã în absenþa protectorului ei, mai
scrie „New Tork Times”.

Preºedintele sirian, rãnit în atentatul de miercuri, de la Damasc?

China îºi dubleazã ajutorul
dat Africii

Preºedintele chinez, Hu
Jintao, a anunþat ieri cã þara sa
îºi va dubla creditele pentru
continentul african, ºi nu mai
puþin de 20 de miliarde de dolari
(16,3 miliarde euro) se vor
investi în infrastructurã, agricul-
turã, industrie ºi dezvoltarea
IMM-urilor. Anunþul a prefaþat
cea de-a cincea conferinþã
ministerialã China-Africa, care
începe astãzi. Hu Jintao va
deschide conferinþa în prezenþa
ºefului de stat sud-african, Jacob
Zuma, a preºedintelui statului
Benin ºi al Uniunii Africane,
Boni Yayi, ºi a secretarului
general al ONU, Ban Ki-moon.
Schimburile comerciale între
China ºi continentul african au
atins anul trecut 166,3 miliarde
dolari, în creºtere cu 83% faþã de
2009. Potrivit ministrului chinez
al Comerþului, China este
principalul partener al Africii.
Hu Jintao a mai anunþat cã þara
sa asigurã formarea a 30.000 de
specialiºti, oferã burse la 18.000
de studenþi ºi a trimis 1.500 de
cadre medicale.

Franþa susþine aderarea
României la spaþiul
Schengen în douã etape

Ministrul francez de interne,
Manuel Valls, a reafirmat cã
Franþa susþine România în procesul
de aderare la spaþiul Schengen în
douã etape, conform calendarului
asumat, ºi a spus cã analizeazã,
împreunã cu ministrul francez al
Muncii, posibilitatea ridicãrii
restricþiilor pe piaþa muncii din
aceastã þarã pentru lucrãtorii
români. Potrivit unui comunicat al
MAI remis ieri presei, declaraþia
ministrului francez de interne a fost
fãcutã miercuri, la întâlnirea de
lucru cu ministrul Administraþiei ºi
Internelor, Ioan Rus, aflat în vizitã
oficialã în Franþa. Cu acelaºi
prilej, ministrul Ioan Rus a
evidenþiat faptul cã „România a
investit enorm ºi are în acest
moment cel mai modern sistem de
supraveghere ºi control al frontierei
externe, pe care o gestioneazã
foarte bine, motiv pentru care
aderarea þãrii noastre la spaþiul
Schengen trebuie sã aibã loc”.

Regiunea Patras, din Grecia,
sub stare de urgenþã

Un incendiu de pãdure întreþi-
nut de rafale puternice de vânt a
izbucnit miercuri în regiunea
Patras din Peloponez (Grecia),
iar zona a fost pusã sub stare de
urgenþã, a anunþat serviciul de
pompieri. Focul, care a izbucnit
în timpul nopþii la Katritsa, în
nord-vestul Peloponezului, a
progresat în timpul dupã-amiezii
zilei de ieri în aceastã zonã ruralã
ºi forestierã, au precizat sursele.
Aproximativ 215 pompieri,
asistaþi de 69 de vehicule, opt
avioane ºi douã elicoptere, s-au
luptat cu flãcãrile. Incendiul,
întreþinut de rafale de vânt de
aproximativ 70 de kilometrii pe
orã, se întindea pe mai mulþi
kilometri, într-o zonã presãratã cu
cãtune ºi reºedinþe, a declarat,
pentru presã, prefectul regiunii,
Apostolos Katsifaras.
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PRO TV

ACASÃ
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ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

7,00 Teleshopping
9,10 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI
10,15 TV BAC
11,15 Dincolo de celebritate
11,30 Vedeta familiei
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 Ora Regelui
16,30 Un vultur al înãlþimilor
17,00 La vie en rose
17,40 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnalul  plus
21,10 Film  * AFACEREA
HUDSUCKER
23,10 Distractis Show  (r)
0,25 Film * ÎNTUNERC TOTAL
2,25 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
3,25 Jurnalul  TVR  (r)
4,25 Jurnal plus  (r)
5,15 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI    (r)

8,00 Acadeaua   (r); 9,00 Film serial
*  CATRINA ªI FIICELE EI; 9,50
Meserie: Scriitor; 10,00 Fraþi de viþã
(r);   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   Film serial  * CARTINA ªI
FIICELE EI  (r);  16,55 Pastila de
sãnãtate; 17,00 Confesiuni; 18,00
Info + ora 18;  18,15 Film serial  *
IUBIRE DE VARÃ;  18,45 Lumea
ºi noi; 19,15Sãptãmâna nebunilor;
19,45 Film  *  GOSPEL  HILL;
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
Paºaport de România;  2,00 Lumea
ºi  noi  (r);  2,30 Sãptãmâna
nebunilor  (r); 2,55 Film  * GOSPEL
HILL  (r); 4,30 Unora le place...
(r);    5,20 Mesager.

6,00 Film  *  CINEMA  VERITE; 7,30
Film * ALL – STAR SUPERMAN;
8,50 Film  * BURLESQUE: VIS
ÎMPLINIT; 10,50 Film *  NUNTÃ ÎN
FAMILIA  NOASTRÃ;  12,30 Concert
aniversar; 14,50 Film * UN COLÞ DE
RAI; 16,35 Film * CASTORUL; 18,05
Film * CÃLÃTORIILE LUI GULIVER;
19,30 Filme ºi vedete; 20,00 Film serial
*  FAMILIA  BORGIA;  21,00 Film *
ZONA VERDE; 22,55 Film * GREU
DE PENSIONAT;  0,45 Film serial  *
URZEALA TRONURILOR; 2,35 Film
* HAMLET 2.

07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT   (r)
11,00 Film * ÎNTRE ADEVÃR ªI
MNCIUNÃ  (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * PÃRINÞII MEI AU
FUGIT DE- ACASÃ
16,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * EVADARE DIN LOS
ANGELES
22,45 Film  * LABIRINTUL LUI
PAN
1,15 Film serial  *  CSI: MIAMI
2,00 Film * DISPÃRUT ÎN
MISIUNE

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  *  DRAGOSTE LA INDIGO
(r);  10,30 Teleshopping;  11,00 Film
serial  *  REFUGUL (r); 12,00
Teleshopping;  12,30 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  *
DRAGOSTE LA INDIGO; 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);
9,30 Film serial  * COWDER  (r);
10,00 Teleshopping; 10,45 Happy
Hour;  12,00 Teleshopping; 12,30 Film
serial  *  CHOWDER; 13,30
Teleshopping; 14,00 Film serial  *
ACEEAªI CHRISTINE, ALTE
AVENTURI  (r);  15,00 Acasã în
bucãtãrie; 16,00  Film serial  *
ACEEAªI CHRISTINE, ALTE
AVENTURI; 17,00 Film serial  *
SPITALUL DE URGENÞÃ  (r); 18,00
Film serial  *  POZÃ LA MNUT  (r);
19,00   Film serial  * SPITALUL DE
URGENÞÃ;  20,00  Film   *  ACADE-
MIA FBI; 22,00  Film *  DREPTATE
PE CONT PROPRIU; 0,15 Film serial
*  COBRA 11 ÎN ALERTÃ;  1,15 Film *
UN OM GRÃBIT;  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 Fotbal
22,20 Film * UMBRA  DRAGO-
NULUI
0,30 Dincolo de ring
2,00 Film * UMBRA  DRAGONU-
LUI  (r)
3,00 Acces direct

6,00  Lumea lui Banciu; 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; 22,00
Talk B1;  23,00 Lumea lui
Banciut;  0,00 ªtirile B1 TV;
1,00 Talk B1  (r);  2,40
ªtirile B1  (r).

7,00 Film serial  * ÎN FAMI-
LIE
8,00 Cireaºa de pe tort  (r)
9,00 Teleshopping
9,30 Film  * CASA NOASTRÃ
(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  * SATUL
0,00 Film serial  *   CSI:
CRIME ªI INVESTIGAÞII  (r)
2,00 F pod
3,00 Focus  (r)
4,00 Film *  SATUL  (r)

6,45 Taxi Driver  (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  *  RÃZBOI-
NICUL (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 *  IOANA D’ARC  (II);
22,15 Film * ÎNSCENAREA; 0,15 Film
* IOANA D’ARC   (II)   (r); 2,00 Film *
ÎNSCENAREA  (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 VAMPIRI-
LOR; 15,00 Film * MISTERUL
CHIRIAªEI; 17,00 Film * CRIMELE
DIN MIDSOMER; 19,00 Film serial
*SOÞII DE MILITARI; 20,00 Film
serial  * LEGE ªI ORDINE; 21,00 Film
* UNGHI  INVERS; 23,00 Film  * NU
CAPITULEZ;   1,00 Film * FII CA
MONALISA; 3,00 Film serial  * LEGE
ªI ORDINE.

TVR 1

SÂMBÃTÃ - 21 iulie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ
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ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

7,00  Clubul desene animate
8,10 Omul ºi timpul
9,40 Film  * MICA DOMNIªOA-
RÃ  GAJ
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 Ne vedem la TVR
18,00 Teleenciclopedia
18,53 Jurnalul  TVR
20,00 Interviurile Jurnalului
20,25 Film *  ELENA DIN TROIA
(I)
22,10 Profesioniºtii…
23,10 Film * LA MAMA ACASÃ
1,00 Film serial  *   LEGENDELE
PALATULUI
2,00 Muzici º tradiþii în Ciºmigiu
(r)
3,10 Jurnalul TVR  (r)

6,00  Aventura urbanã  (r);  7,00
Teleshopping; 8,00 Cap compas;
8,30 Sfinþi ºi meserii;  9,00 Film
serial  * MICUL DRACULA;  9,30
Film serial  *  MICUL DRACULA;
10,00 Auto-mania; 10,30
Zon@IT; 11,00 Aventura urbanã;
12,00 Face toþi banii; 13,00
Jamie Oliver gãteºte în 30 de
minute; 13,35 Atenþie, se cântã!;
15,10 Film  *  MEE – SHEE:
URIAªUL APELOR; 16,50 Poate
nu ºtiai; 17,00 Paºaport de
România; 18,00  Mistere romane;
19,00 Naturã ºi aventurã; 19,30
Film serial  * CARABINIERI;
20,30 Film  *  O VIAÞÃ DISTRU-
SÃ; 22,00 Meseria mea; 22,30
Ora de ºtiri; 23,20 Aºa-i românul;
23,30 Timpul chitarelor;  0,30
Mistere romane  (r); 1,30 Film *
O VIAÞÃ DISTRUSÃ  (r); 2,55
Poate nu ºtiai;  3,10 Face toþi banii
(r);  4,10 Jamie Oliver   (r); 4,30
Timpul chitarelor (r);   5,20
Mesager.

8,50 Film * FATA DE LA
CABANÃ; 10,25 Film  *
HARRY POTTER ªI TALISMA-
NELE MORÞII;  12,50 Film
serial  * O FAMILIE MODER-
NÃ; 13,55  Film * SEDUCÃTO-
RUL;  16,00 Film  * UNDE
ESTE DRAGOSTEA?; 17,55
Film * PUMNI DE OÞEL;
20,00 Film serial  *   FETELE;
20,30 Film * PRIETENIE CU
FOLOS;  22,20 Film  *
SOROCUL;  23,55  Film   * O
PASÃRE FRUMOASÃ; 1,30
Film *  SUCKER  PUNCH:
EVADARE DIN REALITATE.

6,00 Happy  Hour  (r)
7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film * PÃRINÞII MEI AU
FUGIT DE-ACASÃ  (r)
12,00 Film serial  *    LEGENDA
CÃUTÃTORULUI
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Film   * POVESTE DE
DRAGOSTE
15,30 Film *  SE CAUTÃ UN
CREER
17,00 Film * FETÞA DIN JERSEY
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film  *  BÃIAT DE TREABÃ
22,15 Film * CUM SÃ RÃMÂI
FÃRÃ PRIETENI
0,45 Totul despre pocher
1,15 Film  * DISPÃRUT ÎN
MISIUNE 2
3,00 Film *  BÃIAT DE TREABÃ  (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  * DRAGOSTE
LA INDIGO (r); 10,15 Teleshop-
ping;   10,45 Film serial * REFU-
GIUL  (r); 11,45 Teleshopping;
12,15 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  *  DRAGOSTE LA
INDIGO; 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).

8,15 Acasã în bucãtãrie  (r); 9,15
ProMotor  (r);  9,45  Film serial *
ACEEAªI CHRISTINE, ALTE
AVENTURI  (r); 10,45 Film serial *
CHOWDER  (r); 11,45  Descoperã
România; 12,15 Acasã în bucãtãrie;
13,15 Film serial *   SPITALUL DE
URGENÞÃ  (r); 14,15  Film *
ACADEMIA FBI  (r);  15,00 Film
*15   (r); 1  18,00 Film serial  *
ACEEAªI CHRISTINE, ALTE
AVENTURI; 19,00  Film serial  *
SPITALUL DE URGENÞÃ; 20,00
Film *  NO, CEI DIN LINIA ÎNTÂI
(I); 21,45 Zoom în 10; 22,00 Film   *
DISTRACÞIE  AMERICANÃ; 0,15
Film serial *   COBRA 11 ÎN
ALERTÃ; 1,15 Film * DISTRACÞIE
AMERICANÃ  (r); 3,00 Film serial *
COBRA 11 ÎN ALERTÃ  (r); 3,45
Lumea Pro Cinema   (r).

06,00 Observator
9,00 Film * HERCULE ÎN
REGATUL DISPÃRUT
11,00 Film * SMOKEY  ªI
BANDIT 2
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Mireasã pentru fiul meu
19,00 Observator
20,20 Film  * CRANK: TENSI-
UNE MAXIMÃ
22,20 Film * SECUNDA
FATALÃ
0,30 Film   * CRANK: TENSIU-
NE MAXIMÃ (r)
2,00 Film * HERCULE ÎN
REGATUL DISPÃRUT   (r)
3,30 Film  * SECUNDA FATALÃ
(r)

7,00 ªtirile  B1 TV; 8,00
Lumea lui Banciu   (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 * AMOR CU FIICA
ªEFULUI  MEU
22,30 Fete bune  (r)
0,00 Mondenii
1,00 F Pod
2,00 Focus   (r)
3,00  Film serial  *     IUBIRI
SECRETE   (r)
4,30 Secrete de stil   (r)
5,00 Cireaºa de pe tort   (r)

6,00 Pitici de varã  (r); 7,00 Pastila
Vouã  (r); 7,30 Taxi Driver  (r);
8,30 Baronii  (r);  9,15 Film serial *
SUFLETE  PERECHE  (r);  10,15
Film serial  *  DRAGOSTE DULCE-
AMARÃ  (r);   11,15 Film serial  *
AVENTURILE LUI SINBAD;
12,15 Poamã acrã; 14,15 Film  *
MARK  TWAIN  (II); 16,15  Film *
ATENÞIE, NU NE SUPÃRAÞI;
18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15 Film
serial  *  SUFLETE  PERECHE;
20,15 Film * URAGAN  NUCLEAR;
22,15 Film  * CU CE VÃ SER-
VIM?;  0,15 Film  * URAGAN
NUCLEAR  (r); 2,00 Taxi Driver
(r); 3,00 Pitici de varã  (r).

6,00 Film serial  * BUFFY,
SPAIMA VAMPIRILOR; 7,00
Film serial  * HERCULE POIROT;
9,00   Film *  UN SECRET
ÎNTUNECAT; 11,00 Film serial  *
HERCULE POIROT; 13,00 Film
* MISTERUL CHIRIAªE; 15,00
Film * NU CAPITULEZ; 17,00
Film * ÎNCREDERE OARBÃ;
19,00 Film serial  *   NUMAI
TATÃ SÃ NU FII!;  20,00 Film
serial *  SOÞIA  PERFECTÃ;
21,00 Film * TENTAÞIE PERCU-
LOASÃ; 23,00 Film   * UNGHI
INVERS; 1,00 Film  * COMOARA
DRAGOSTEI.
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TVR 1

DUMINICÃ - 22 iulie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

6,15 Teleshopping
6,55 Imnul României
7,00 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
16,10 Moºtenirea Domnului
Caragiale
18,00 Lozul cel mare
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Reportajele Jurnalului
20,25 Film * ELENA DIN TROIA
(I I )
22,10 Garantat 100%
23,10 Film *  ULTIMUL VIKING
1,10 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
2,00 Tezaur folcloric  (r)
2,50 Jurnalul TVR  (r)
3,50 Reportajele Jurnalului  (r)
4,10 Universul credinþei  (r)
5,50 Pelerin

6,00 Face toþi banii  (r); 7,00
Teleshopping; 8,00 Paºaport
de România  (r); 9,00 Film
serial  *  MICUL DRACULA;
10,00 Fii în formã!; 10,30
Naturã ºi aventurã  (r); 11,00
Motomagia; 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; 15,10 Film *
LUMEA DINTRE ZIDURI;
16,45 Poate nu ºtai;  17,00
D’ale lu’ Miticã  (r); 18,00
Mistere romane; 19,00 Pe
picior mare; 19,30 Film serial
*  CARABINIERI;  20,30  Film
*  POVESTEA LUI FANNY
KEMBLE; 22,30 Ora de ºtiri;
23,30 Acadeaua; 0,30 Mistere
romane  (r); 1,30 Film *
POVESTEA   LUI FANNY
KEMBLE  (r);  3,15 Aventura
urbanã  (r).

6,00 Film * WINNIE DE
PLUª; 7,05 Film *  DR.
DOLITTLE;  8,30 Film *
ZATHURA;  10,10 Film  *
MÃMICI PENTRU MARTE;
11,40 Film * INVENTAREA
MINCIUNII; 13,20 Film *
RAMONA ªI BEEZUS;
15,05 Film * PIRAÞII DIN
CARAIBE;  17,20 Film *
HAZARDUL MORAL; 19,00
Film serial  *  REDACÞIA;
20,00 Film * TRANSFOR-
MERS; 22,30 Film serial  *
FAMILIA  BORGIA; 23,25
Film * PROFÃ REA, POAMÃ
BUNÃ;  1,00 Film * FÃRÃ
OBLIGAÞII.

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * LEGEN-
DA CÃUTÃTORULUI  (r)
11,00 Film   * FETIÞA DIN
JERSEY    (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Film *  CEVA, CEVA
TOT O IEªI
16,00 Film *  BATMAN
FOREVER
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * G.I. JOE:
ASCENSIUNEA COBREI
23,00 Film * AMITYVILLE
1,00 Film *  CEVA, CEVA TOT
O IEªI!  (r)
3,30 Film * AMITYVILLE   (r)

6,30 Film serial  *    ÎN
NUMELE  IUBIRII  (r); 7,15
Teleshopping;   7,45 Film
serial *   LEGÃTURI RIS-
CANTE  (r); 8,45 Teleshop-
ping;  9,15 Film serial  *
LARA  (r);   10,15 Teleshop-
ping; 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  * REFU-
GIUL;  20,30 Film serial *
EMPERATRIZ; 22,30  Film
serial  *       IUBIRE  BLES-
TEMATÃ;  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).

8,30 Film serial  *  ACEEAªI
CHRISTINE, ALTE AVEN-
TURI  (r); 9,30 Film serial  *
CHOWDER; 10,00 Film  *
NOI, CEI DN LNIA ÎNTÂI  (I)
(r); 11,45 Promotor; 12,15
ProMotor;  12,45 Zoom în 10;
13,00 Dansez pentru tine;
18,00    Film serial  * LOIS ªI
CLARK; 19,00 Film serial  *
SPITALUL DE URGENÞÃ;
20,00 Film  * NOI, CEI DN
LINIA ÎNTÂI  (II); 21,45
Zoom în 10; 22,00  Film *
TRANSFER DE CAPTVI;
0,30 Film serial *  COBRA 11
ÎN ALERTÃ; 1,30 Film  *
TRANSFER DE CAPTIVI
(r); 3,30 Film serial  * COBRA
11 ÎN ALERTÃ   (r);  4,15
Lumea Pro Cinema  (r);  4,45
Apropo TV.

6,00 OBSERVATOR
9,00  Film * AVENTURILE  LUI
ROCKY ªI BULLWINKLE(r)
11,00 Film *  JACK HUNTER ªI
COMOARA PIERDUTÃ DIN
UGARIT
13,00 OBSERVATOR
14,00 Prodanca ºi Reghe  (r)
16,00 Observator
17,00 Film * BILELE SPAÞIALE
19,00 OBSERVATOR
20,20 Demascarea
22,30 Film * PLÃCINTA  AMERI-
CANÃ 2
0,30 Film  * BLESTEMUL
ªERPILOR
2,00 Film  * PLÃCINTA AMERI-
CANÃ 2
3,45 Film *  JACK  HUNTER ªI
COMOARA PIERDUTÃ DIN
UGARIT    (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 ªtir i le B1
TV;   14,00 Condamnaþii;
15,00  ªtiri le B1 TV;  16,00
Doctor B1;  18,00  ªtirile
B1 TV;  19,00 Talk B1 ;
21,00 Sub semnul întrebãrii;
0,00 ªtiri le 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  * AMOR CU
FIICA ªEFULUI MEU  (r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Schimb de mame
22,00 Vreau sã divorþez  (r)
23,30 Film  * SALVAÞI
SOLDATUL RYAN
2,30 Focus  (r)
3,30 Film * SALVAÞI SOLDA-
TUL RYAN    (r)
5,30 Film *  ÎNTOARCEREA
ÎN HALLOWEENTOWN  (r)

6,00 Pitici de varã  (r); 7,00
Vouã; 7,30 Taxi Driver  (r);
8,30  Baronii  (r);   9,15 Film
serial *   SUFLETE PERE-
CHE  (r); 10,15 Film serial  *
AVENTURILE LUI TARZAN
(r); 11,15 Film *  ATENÞIE,
NU NE SUPÃRAÞI   (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  *
SUSPECT DE CRIMÃ;  22,45
Film  * CU CE VÃ SERVIM?
(r); 0,30  Sã v-amintiþi
duminica    (r);  3,30 Consilier
de urgenþã  (r).

6,00 Film serial  * BUFFY,
SPAIMA VAMPIRILOR; 7,00
Film * COMOARA DRAGOS-
TEI;  9,00 Film serial *
HERCULE POIROT;  11,00
Film *  UN SECRET ÎNTUNE-
CAT;  13,00 Film  * ÎNCRE-
DERE OARBÃ; 15,00 Film  *
VERDICT  FINAL; 17,00 Film
* UNGHI INVERS;  19,00
Film serial *    ÎN MINTEA
ERICÃI; 20,00  Film serial *
NUMAI TATÃ SÃ NU FII!;
21,00 Film serial  *   SOÞIA
PERFECTÃ; 23,00 Film  *
FÂNTÂNA DORINÞELOR;
1,00 Film   * GÂNDURI DE
IUBIRE.

TVR 1

LUNI - 23 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 TV BAC
11,15 Dincolo de celebritate
10,30 Vedeta familiei
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  * COTTON  MARRY
23,20 Ritualul seducþei
0,50 Nocturne
1,50 Film serial *   LEGENDELE
PALATULUI
2,40 Magazin Mondal 2014  (r)
3,10 Lumea modei  (r)
3,20 Jurnalul TVR  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 8,00 Aºa-i
românul  (r); 9,00 Film serial  *
CATERINA ªI FIICELE EI; 9,50
Meserie: scriitor; 10,00 Pe picior
mare  (r); 10,30 Cap compas (r);
11,00  Confesiuni  (r); 12,10 Film
*  LUMEA DINTRE ZIDURI  (r);
13,45 Poate nu ºtiai; 13,50 Pastila
de sãnãtate; 14,35 Împreunã în
Europa!; 16,00 Film serial  *
CATERINA ª FIICELE EI  (r);
16,50 Meserie: scriitor; 17,00
Confesiuni; 18,00Sunetele
Olimpiadei; 18,15 Film serial *
IUBIRE DE VARÃ; 18,45 Lumea
ºi noi; 19,15 Cu bicicleta în deºert;
19,45 Film *   SABIA  RÃZBU-
NÃRII  (I); 21,20 Meseria mea;
21,30 Film serial  * LEGE ªI
ORDINE;  22,30 Ora de
business; 23,20 Aºa-i românul;
23,30 Film * DOCTOR STRAN-
GE;  0,55 Aºa-i  românul  (r);
1,45 Meserie: scriitor; 200 Lumea
ºi noi  (r);  2,30  Cu bicicleta în
deºert  (r).

8,15 Film *  HAZARDUL
MORAL; 9,55 Film *  BESTIAL;
11,20 Film * O AFACERE MARE;
12,55 Film * TRANSFORMERS:
PARTEA ÎNTUNECATÃ A
LUNII; 15,25 Film * FERICIREA
E O PÃTURÃ CÃLDUROASÃ,
CHARLIE  BROWN!; 16,15 Film
* OARE CUM O REUªI?;  17,45
Film * MAªINI 2;  19,30  Pe
platourile de filmare; 20,00 Film
serial *  REDACÞIA; 21,00 Film *
CASTORUL;  23,00  Film  *
PERIFERIC; 23,30 Film serial  *
FETELE;  0,30 Film * ZONA
VERDE; 2,25 Film *  LEBÃDA
NEAGRÃ.

7,00 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 * IUBIREA VINE
CÂND NU TE AªTEPÞI
16,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film  * MONSTRUL DIN
LAKE  PLACID 2
22,30 ªtirile Pro TV
23,15 Film serial  * DOI BÃRBAÞI
ªI JUMÃTATE
0,15 Film serial  * DEXTER
1,00 Film * MONSTRUL DIN
LAKE PLACID 2  (r)
2,30 ªtirle Pro TV    (r)
4,00 Film serial  * DEXTER  (r)
5,00 Film serial *  DOI   BÃRBAÞI
ªI JUMÃTATE   (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 Teleshop-
ping; 10,45 Film serial  *
REFUGIUL (r);  12,15 Film serial
*  EMPERATRIZ  (r); 14,30 Film
serial  *   CAMELEONII;  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).

6,00 Dansez pentru tine  (r);
10,45 Happy  Hour;    12,00
Teleshopping; 12,30 Film serial  *
CHOWDER; 13,30  Teleshop-
ping; 14,00 Zoom în 10;  14,15
Film serial  *  PRINCIPII DE
VIAÞÃ  (r); 15,15 Film serial  *
SPITALUL DE URGENÞÃ  (r);
16,15 Film serial  * LOIS ªI
CLARK  (r);  17,15 Film  * NOI,
CEI DIN LINIA ÎNTÂI  (II) (r);
19,00 Film serial * SPTALUL DE
URGENÞÃ; 20,00 Film serial *
CHUCK;  21,00 Film serial *
POZÃ LA MINUT; 22,00 Film  *
STEEL;  0,00 Film serial *
CHUCK  (r); 1,00 Film * STEEL
(r); 2,30 Lumea Pro Cinema  (r);
3,00 Apropo TV.

6,00 OBSERVATOR
8,00 DimiNeatza
10,00 În gura presei
10,50 Teleshopping
11,10 Film serial * MADIE ªI
DAVID
12,10 Mireasã pentru fiul meu
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Film * PROFESORUL
TRÃSNIT ªI CLANUL
KLUMP
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film * MARIA  STUART
3,45 Acces  direct   (r)

7,00 ªtir i le B1 TV;   11,00
Talk  B1;  12,00 ªtir i le B1
TV; 16,00 Talk B1 ;  17,00
ªtir i le B1 TV;  18,30  Aktua-
l itatea B1; 20,00 Sub
semnul întrebãrii; 22,00
Ult imul cuvânt;   0,00 ªtiri le
B1 TV; 1,00 Sub semnul
întrebãr i i   ( r );  2,40 ªtir i le
B1TV  (r); 3,10  Aktuali tatea
B1  (r) ;  4,20 ªtir i le B1 TV
(r) .

6,00 Cireaºa de pe tort  (r)
7,00 Film serial  * ÎN FAMILIE
8,00 Cireaºa de pe tort  (r)
9,00 Teleshopping
9,30 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte!
10,30 Verde-n faþã   (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  * ORÃªELUL
LENEª
12,30 Film serial *  NIMENI
NU-I PERFECT
13,30 Camera de râs
14,15 Cu lumea-n cap (r)
15,00 Film  * IRONIA SORÞII
17,00 Film serial *  TRÃSNIÞII
(r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Miss fata de la þarã
22,15 Film serial *   TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
0,00 Mondenii  (r)
0,30  Film * BLOOD: ULTIMUL
VAMPIR
2,30 Focus  (r)
3,30 Film *  BLOOD: ULTIMUL
VAMPIR   (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  *
JVISE PE GHEAÞÃ;  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; 2,00  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 PERE-
CHE  (r);    11,00 Film serial *
CULOAREA FERICIRII  (r); 12,00
Grupul Vouã  (r); 12,15 Gadgeturi,
gadgeturi, gadgeturi; 13,00 Film *
MARK  TWAIN  (II)   (r); 15,00
Film  * SUSPECT DE CRIMÃ  (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 *      RÃZ-
BOINICUL; 22,45 Film  * OMUL
DE SERVICIU; 0,45 Gadgeturi,
gadgeturi, gadgeturi  (r); 1,15 Film
serial  *  CULOAREA  FERICIRII
(r);  2,15 Film   *  OMUL DE
SERVICIU  (r).
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TVR 1

MARÞI - 24 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 TV BAC
11,15 Dincolo de celebritate
11,30 Vedeta familiei
12,30 Lumea modei
12,45 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI  (r)
14,00 Telejurnal TVR
14,45 Teleshopping
15,30 Rom european
16,00 Maghiara de pe unu
17,00 Leacurile naturii
17,40 Film serial *  LEGENDELE
PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
20,05 Referendum
21,00 Film serial  * ANATOMIA
LUI GREY
22,50 Lumea modei
23,10 Film * KENNEDY  VER-
SUS HOFFA  (II)
0,55 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
1,55 Rtualul seducþiei
3,20 Lumea modei  (r)
3,25 Jurnalul TVR  (r)
4,25 Jurnal plus  (r)
5,15  Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI  (r)

7,00 Teleshopping; 8,00 Face toþi banii
(r); 9,00  Film serial  * CATERINA ªI
FIICELE EI;  9,50 Meserie: scriitor;
10,00 Sfinþi ºi meserii   (r); 10,30 Cu
bicicleta în deºert  (r); 11,00 Confesiuni
(r); 12,10 Atenþie, se cântã!  (r);   13,30
Film serial  *  IUBIRE DE VARÃ  (r);
14,00 Teleshopping; 14,35  Împreunã
în Europa;  15,30 Teleshopping;
16,00   Film serial  * CATERINA ªI
FIICELE EI  (r); 16,55 Pastila de
sãnãtate;  17,00 Confesiuni; 18,00
Sunetele Olimpiadei;  18,15  Film serial
* IUBIRE DE VARÃ; 18,45 Lumea ºi
noi; 19,15 Patron, catedralã, oraº;
19,45 Film * SABIA  RÃZBUNÃRII
(II); 21,20 Meserie: scriitor; 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  * JOLENE; 1,30 Cu toate
pânzele sus  (r); 2,00 Lumea ºi noi
(r); 2,30  Patron, catedralã, oraº  (r);
3,00  Film *   SABIA  RÃZBUNÃRII
(II)  (r); 4,30 Confesiuni  (r); 5,20
Mesager.

6,00  Film *  MAªINI 2; 7,45  Film *
OARE CUM O REUªI?;  9,10  Filme
ºi vedete; 9,35 Film * UN CRÃCIUN
DE POMINÃ; 10,50 Film  *
CONSPIRAÞIA  TÃCERII; 12,15
Autobiografia lui Nicolae Ceauºescu;
15,20 Film * TURISTUL; 17,05 Film
* NUNTÃ ÎN FAMILIA NOASTRÃ;
18,45  Film serial * MILDRED
PIERCE; 20,00 Film *  NE VEDEM
DIMINEAÞÃ; 22,00 Film * 127  DE
ORE;  23,35   Film serial  * IMPE-
RIUL DN ATLANTIC;  1,30 Film  *
GREU DE PENSIONAT; 3,20  Film  *
NE VEDEM DIMINEAÞÃ  (r); 5,20
Pe platourile de filmare.

6,00 Happy  Hour  (r)
07,00  ªtirile Pro TV
10,00 Film serial *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT  (r)
11,00 Film  *  IUBIREA VINE
CÂND NU TE AªTEPÞI   (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 * ÃLA MICU’
22,30  ªtirile Pro  TV
23,15 Film serial  * DOI BÃRBAÞI
ªI JUMÃTATE
0,15   Film serial  *  DEXTER
1,00  Film *  ÃLA MUCU’  (r)
2,30 ªtirile Pro TV  (r)
4,00 Film serial  * DOI BÃRBAÞI
ªI JUMÃTATE   (r)
5,00 Apropo TV    (r)

6,30 Film serial  * ÎN NUMELE
IUBIRII  (r); 7,30 Teleshopping;  8,00
Film serial  *  LEGÃTURI RISCANTE
(r);  9,00 Teleshopping;  9,30 Film
serial  * LARA  (r); 10,30 Teleshop-
ping; 11,00 Film serial  *  SUFLET
VÂNDUT  (r); 12,00  Teleshopping:
12,30  Film serial  *  EMPERATRIZ
(r); 14,00 Teleshopping; 14,30 Film
serial *  CAMELEONII;  15,30 Film
serial  *  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 *  CHOWDER  (r);
9,00  Film serial  * PRINCIPII DE
VIAÞÃ  (r);  10,00 Teleshopping;
10,45  Happy  Hour; 12,00 Teleshop-
ping; 12,30 Film serial * CHOWDER;
13,30  Teleshopping;  14,00  Film serial
*  PRINCIPII DE VIAÞÃ; 15,00
Lumea Pro Cinema  (r); 15,30
ProMotor  (r); 16,00 Acasã în
bucãtãrie; 17,00 Film serial  *
SPITALUL DE URGENÞÃ  (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   * CU IUBIREA
LA PSIHIATRU; 0,00    Film serial  *
CHUCK   (r);  1,00 Lumea Pro
Cinema  (r);  1,30 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 * MOARTE  IN-
STANTANEE
22,15 Observator
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film * VULTURII LEGII
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.

6,00  Film serial  * TRÃSNIÞII  (r)
7,00  Film serial  * ÎN FAMILIE
8,00 Cireaºa de pe tort   (r)
9,00 Teleshopping
09,30  Film * IRONIA  SORÞII
(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  (r)
15,00  Film  *  JESSICA   (I)
17,00 Film serial  * TRÃSNIÞII
(r)
18,00 Focus  18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film  * MISIUNE IMPOSI-
BILÃ 2
22,15 Film serial  *  TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
0,00 Mondenii
0,30 Film * MISIUNE IMPOSIBI-
LÃ  2   (r)
2,30 F Pod
3,30 Focus  (r)
5,00 Mondenii  (r)
5,30 Film serial  *  NIMENI NU-I
PERFECT  (r)

6,00 Albumul naþional  (r); 7,45 Film
serial  *  DRAGOSTE DULCE-
AMARÃ  (r);  9,00 Film serial  *
TRIUNGHIUL IUBIRII 2  (r); 10,00
Film serial  *  SUFLETE PERECHE
(r); 11,00 Film serial  *    CULOAREA
FERICIRII; 12,00 Grupul Vouã  (r);
12,15 Gadgeturi, gadgeturi, gadgeturi;
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).

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  * ÎNCREDERE OARBÃ;
17,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER;   19,00 Film serial  *
SOÞII DE MILITARI; 20,00 Film serial
*  LEGE ªI ORDINE;  21,00 Film *
MERCY; 23,00 Film  * TENTAÞIE
PERICULOASÃ;  1,00  Film  *
VERDICT  FINAL; 3,00 Film serial *
LEGE ªI ORDINE; 4,00 Nevestele
din New  York.

TVR 1

MIERCURI - 25 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 TV BAC
11,15 Dincolo de celebritate
11,30 Vedeta familiei
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 * CINE O RÃZBUNÃ
PE SORAYA?
1,15 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
2,10 România olimpicã 2012  (r)
2,40 Leacurile naturi  (r)
3,20 Jurnalul TVR  (r)
4,20 Jurnal plus

9,00  Film serial  *   CATERINA
ªI FIICELE EI; 9,50  Meserie:
scriitor;  10,00 România
delicioasã; 10,30 Patron,
catedralã, oraº  (r); 11,00
Confesiuni  (r);   12,00 Pastila
de sãnãtate; 12,10 Pericol de
explozie; 13,00 Cu toate
pânzele sus  (r); 13,30 Film
serial  * IUBIRE DE VARÃ  (r);
14,00 Teleshopping; 14,35
Împreunã în Europa!;   15,30
Teleshopping;  16,00 Film serial
* CATERINA ªI FIICELE EI
(r); 17,00 Confesiuni;    18,15
Film serial *  IUBIRE DE VARÃ;
18,45 Lumea ºi noi; 19,15 La
pas; 19,45 Film *  MÂNDRIE;
21,35 Film serial  * LEGE  ªI
ORDINE; 22,30 Ora de ºtiri;
23,30  Film *  2 ZILE LA
PARIS; 1,15 Aventura urbanã
(r); 2,05 Pastila de sãnãtate;
2,15  Lumea ºi noi  (r);  2,45
Film  *  MÂNDRIE  (r);  4,30
Confesiuni  (r); 5,20 Mesager.

6,00 Film * TURISTUL; 7,45
Film * NUNTÃ ÎN FAMILIA
NOASTRÃ; 9,30 Justin Bieber;
11,15  Film *UN COLÞ DE RAI;
13,00 Pe platourile de filmare;
13,30 Film * RANGO; 15,20
Film * UN GINERE DE ÎMPRU-
MUT; 16,55 Film * SECRETUL
EVEI; 18,25 Film * MEGA-
MIND; 20,00 Film  * TRANS-
FORMERS; 22,30 Film serial  *
REDACÞIA;  23,30   Film  *
RECOLTA ÎNSÂNGERATÃ;
1,00  Film * RECUPERATORII.

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 * TURNUL DIN
SUSO
16,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * OPERAÞIUNE
RISCANTÃ
22,30 ªtirile Pro TV
23,15 Film serial * DOI BÃRBAÞI
ªI JUMÃTATE
0,15 Film serial  * DEXTER
1,15 Totul despre pocher  (r)
1,45 Film * OPERAÞIUNE
RISCANTÃ  (r)
3,30 ªtirile Pro TV  (r)
5,00 România, te iubesc! (r)

6,30 Film serial * ÎN NUMELE
IUBIRII;  7,30  Teleshopping; 8,00
Film serial  * LEGÃTURI  RISCANTE
(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 Teleshopping; 14,30  Film serial *
CAMELEONII; 15,30 Film serial  *
PREDESTINAÞI; 16,30  Poveºtiri
adevãrate; 17,30 Film serial  *
LEGÃTURI  RISCANTE; 18,30 Film
serial  * LARA; 19,30 Film  serial *
SUFLET  VÂNDUT;  20,30 Film serial
* EMPERATRIZ;   22,00 Poveºtiri de
noapte;  22,30 Film serial  *  IUBIRE
BLESTEMATÃ;   23,30 Film serial  * 7
PÃCATE;   0,30 Poveºtiri adevãrate
(r);  1,30 Film serial  *   PREDESTI-
NAÞI (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 * CHOWDER
(r); 9,00 Film serial *  PRNCIPII
DE VIAÞÃ  (r); 10,00  Teleshop-
ping; 10,45  Happy  Hour;
12,00 Teleshopping; 12,30 Film
serial  * CHOWDER;  13,30
Teleshopping;  14,00 Film serial *
CU IUBREA LA PSIHIATRU
(r); 16,00 Acasã în bucãtãrie;
17,00 Film serial  *  SPITALUL
DE URGENÞÃ  (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   *
ZECE SEMNE RELE; 0,15  Film
serial * CHUCK  (r);  1,15 Film *
ZECE SEMNE RELE  (r);  3,00
Lumea Pro Cinema  (r); 3,30
Apropo TV.

6,00 Observator
8,00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10,00 În gura presei
10,50 Teleshopping
11,10 Film serial  * MADIE ªI
DAVID
12,10 Mireasã pentru fiul meu
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 Observator
17,00 Acces direct
19,00  Observator
20,20 Film * MISIUNE PE
INSULA DIAVOLULUI
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film serial  * LA BIROU
1,30 Film *  RÃPIREA SABINE-
LOR
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  *  JESSCA   (I)   (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  * JESSICA  (II)
17,00 Film serial *  TRÃSNIÞII
(r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * CÂT ÎMI DAI CA SÃ
TE ÎMPUªC DIN NOU?
22,15  Film  serial  *  TRÃSNIÞII
23,15 Focus  monden
0,00 Mondenii
0,30 Film *CÂT ÎMI DAI CA SÃ
TE ÎMPUªC DIN NOU?  (r)
2,30 F Pod
3,30 Focus  (r)
5,00 Mondenii  (r)
5,30 Film serial  *   NIMENI NU-I
PERFECT  (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 *   ÎN AªTEPTAREA UNUI
MIRACOL;  17,00 Film *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
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; 0,00 Film serial  *
NUMAI TATÃ SÃ NU FII!;  2,00
Nevestele din Orange County;
3,00 Nevestele din New  York.

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  *    RÃZBOINI-
CUL  (r); 16,30 Film serial  *
AVENTURILE; 17,30 Film serial  *
DRAGOSTE DULCE – AMARÃ;
18,30 ªtiri Naþional TV;  19,15 Film
serial  * TRIUNGHIUL IUBIRII  2;
20,15 Film serial  * SUFLETE
PERECHE;  21,15 Film *  URAGA-
NUL;  23,45 Fosta mea iubire  (r);
1,30  Gadgeturi, gadgeturi,
gadgeturi  (r);  2,00 Film serial  *
CULOAREA FERICIRII  (r); 3,00
Pitici de varã;  5,00 Taxi Driver   (r).
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Filmele din perioada 20.07 - 26.07.2012

JOI - 26 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 TV BAC  (r)
11,15 Dincolo de celebritate
11,30 Magazin Jocurile Olimpice
(r)
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 Info electoral
20,05 Referendum
21,00 Film serial  * HOÞII DE
DIAMANTE
22,10 Cine-i mai bolnav: omul sau
sistemul?
0,20 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
2,10 Film * CINE O RÃZBUNÃ
PE SORAYA?
4,05 Jurnalul  TVR  (r)
5,15 Film serial * LEGENDELE
PALATULUI

6,00 Ora de ºtiri  (r); 7,00
Teleshopping; 8,00 D’ale lu’
Miticã; 9,00 Film serial  *
CATERINA ª FIICELE EI; 9,50
Poate nu ºtiai; 10,00 Naturã ºi
aventurã  (r); 10,30 La pas  (r);
11,00  Confesiuni  (r); 12,10
Pericol de explozie; 13,30  Film
serial  *    IUBIRE DE VARÃ;
14,00 Teleshopping; 14,35
Împreunã în Europa; 15,30
Teleshopping; 16,00 Film serial  *
IUBIRE DE VARÃ; 16,30
Meserie: scriitor;  16,45 Jocurile
Olmpice 2012; 18,45 Sunetele
Olimpiadei; 19,00  Jocurile
Olimpice 2012; 21,00 Pescar
hoinar;  21,30 China; 21,45
Jocurile Olimpice 2012; 23,45 Film
* EQUILIBRIUM; 1,35 D’ale lu’
Miticã  (r); 2,35 Pescar honar;
2,50 Film  * 2 ZILE LA PARIS
(r); 4,30 Confesiuni  (r); 5,20
Mesager; 6,00 Aventura urbanã.

6,00 Film * SECRETUL EVEI;
7,30 Film  *  MEGAMIND; 9,05
Film * TRANSFORMERS;  11,35
Cafea ferbinte; 13,00 Film *
ENGLEZUL CARE A URCAT O
COLINÃ, DAR A CONBORÂT
UN MUNTE; 14,35 Film * HARRY
POTTER ªI TALISMANELE
MORÞII; 17,00 Film *  LUPUL;
18,35 Film * GREVÃ DE
CRÃCIUN; 20,00 Film  * AMOR
LA DISTANÞÃ;  21,45 Film serial
*   FAMILIA  BORGIA; 22,40
Film  * ADIO, GARY!; 0,00 Real
Sex;  0,40 Film  *  10; 2,40 Film *
O PASÃRE FRUMOASÃ.

6,00 Happy  hour  (r)
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  *    TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
11,00   Film   *  TURNUL DIN
SUSO   (r)
13,00 ªtirile PRO TV
13,45 Film * ªI ÎNGERII SE
ÎNDRÃGOSTESC
16,00 Film serial  *    TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film  * TEKKEN
22,30 ªtirile Pro TV
23,15 Film serial * CHUCK
0,00 Vis de femeie
0,30 Film serial  *  DEXTER  (r)
1,15 Film * TEKKEN  (r)
3,00 ªtirile Pro TV  (r)
4,30 Film serial  * CHUCK  (r)
5,30 Ce se întâmplã, doctore?   (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  Poveº-
tiri 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); 5,30 Poveºtiri
adevãrate  (r).

8,00 Film serial * CHOWDER  (r);
9,00 Acasã în bucãtãrie  (r); 10,00
Teleshopping; 10,45 Happy Hour;
12,00 Teleshopping; 12,30 Film serial
* CHOWDER; 13,30 Teleshopping;
14,00  Film * ÎNTRE ADEVÃR ªI
MINCIUNÃ; 16,00 Film serial * LOIS
ªI CLARK; 17,00 Film serial *
SPITALUL DE URGENÞÃ  (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 * ALERTA; 0,45
Film serial * CHUCK r); 1,45 Film *
ALERTA (r); 3,15 Film serial * COBRA
11 ÎN ALERTÃ (r); 3,45 Lumea Pro
Cinema (r); 4,15 Apropo TV.

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  *  FETE RELE
3,45 Acces direct  (r)

6,00 Lumea lui Banciu  (r);
7,00 ªtirile   B1  TV;   11,00
Talk B1; 12,00 ªtiri le B1 TV;
14,00 Talk B1; 15,00 ªtirile
B1 TV;  16,00 Talk B1 ;
17,00 ªtiri le  B1 TV; 18,00
Actualitatea B1;  20,00  Sub
semnul întrebãrii;  22,00
Ultimul cuvânt; 23,00 Lumea
lui Banciu; 0,00   ªtiri le B1
TV; 1,00 Sub semnul între-
bãri i; 2,40 ªtrile B 1 TV.

6,00 Film serial  * TRÃSNIÞII  (r)
7,00 Film serial * ÎN FAMILIE
8,00 Cireaºa de pe tort
9,00 Teleshopping
9,30 Film * JESSICA  (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  * ASCULTÃ-ÞI INIMA
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 *  MEMORIILE
OMULUI INVIZIBIL
2,30 Focus  (r)
3,30 Film * MEMORIILE
OMULUI INVIZIBIL    (r)
6,00 Film serial * TRÃSNIÞII  (r)6,00 Pitici de varã  (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 Film serial  * ÎMPÃRATUL
MÃRII; 113,15 Fosta mea iubire  (r);
13,45 Grupul Vouã  (r); 14,00 Film *
URAGANUL  (r); 16,30 Film serial
*CUSCRELE  (r); 17,30 Film serial *
DRAGOSTE DULCE AMARÃ;
18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15 Film
serial * TRIUNGHIUL  IUBIRII  2;
20,15 Film serial  * SUFLETE
PERECHE; 21,15 Film  * O FATÃ
STRÃLUCITOARE; 23,15 Film
serial  *  ÎMPÃRATUL MÃRII    (r);
0,45 Film *  O FATÃ  STRÃLUCI-
TOARE  (r);  2,45 Grupul Vouã  (r);
3,00 Film serial  *  CULOAREA
FERICIRII   (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  *    FARMECE;
15,00 Film  *  VERDICT  FINAL;
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 * MERCY; 1,00 Film *
ÎN AªTEPTAREA UNUI
MIRACOL; 3,00 Nevestele din
New York; 4,00 Nevestele din
Orange County.

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

TED

VÂNÃTORII DE CAPETE
Ore de spectacol:
14:00; 16:00;
18:00
Joi, 26.07.2012 –
ora: 14:00
Tarif întreg: 8 lei.
Tarif redus: 6lei

Hugo
PROIECÞIE  DIGITALÃ

3D - BLU RAY
Ore de spectacol:
20:00
Joi, 26.07.2012 –
orele: 16:00;
18:00; 20:00
Tarif: 10 lei

Ore de spectacol: 19:00; 21:30
Gen film: Comedie
Cu: Mark Wahlberg, Mila
Kunis, Seth MacFarlane
Regizor: Seth MacFarlane

Uimitorul
Om-Pãianjen

Ore de spectacol: 16:30
Gen film: Acþiune,
Aventuri, Thriller
Cu: Emma Stone, Andrew
Garfield, Martin Sheen,
Rhys Ifans
Regizor: Marc Webb

Epoca de gheaþã 4:
Continente în derivã
Ore de spectacol: 14:00(ro)

Gen film: Animaþie,
Aventuri, Comedie, Familie
Cu: Ray Romano, John
Leguizamo, Denis Leary,
Queen Latifah
Regizor: Steve Martino,
Mike Thurmeier
(ro) - film dublat în limba românã
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PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajem maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
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.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Execuþii lucrãri tehnice: -
amenajãri interioare (zugrã-
veli); - instalaþii electrice com-
plexe; - confecþii metalice; -
construcþii de lemnãrie; - în-
velituri acoperiº tablã, jghea-
buri – burlane. Telefon:
0763/983.510.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ nego-
ciabil.Telefon: 0771/579.669.

Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ conve-
nabil. Telefon: 0724/434.140.
Vând locuinþã confort sporit
din Craiova, preþ negociabil.
Telefon: 0728/014.925.
Vând garsonierã ºi camerã
cãmin. Telefon: 0761/375.104.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunã-
tãþiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
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. Telefon: 0770/
299.997; 0351/459.222.
Particular, vând apartament
2 camere, decomandate în
Valea Roºie. Telefon: 0746/
125.822.
Vând casã strada „Frasinu-
lui” nr. 9 (zona Gãrii). Tele-
fon: 0742/813.349.
Particular, vând apartament 2
camere decomandat, îmbu-
nãtãþiri, P/7, Sara, 1 Mai, stra-
dal, 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 came-
re. Telefon: 0726/129.379.

Vând apartament 3 camere
Rotonda 8/8, negociabil.
Telefon: 0770/144.867.
Vând apartament 3 camere
semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bu-
cureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro , negociabil. Te-
lefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, centra-
lã, izolaþie termicã, Craioviþa
Nouã. Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764.658.600.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
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 intra-
vilan de 750 mp, în Palilula –
comuna Bucovãþ, utlitãþi, ca-
dastru, 10 euro/mp, negocia-
bil. Telefon: 0749/049.646.
Vând casã + anexe gospodã-
reºti plus locul casei oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbrava” 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.

Anunþul tãu!
Primãria Municipiului Calafat organizeazã con-
curs pentru ocuparea unei(1), funcþii publice,
temporar vacante de referent, cls.III, grad pro-
fesional Principal, în cadrul Biroului Impozite ºi
taxe locale, dupã cum urmeazã: datã concurs:
03.08.2012 –probã scrisã; 03.08.2012 –interviul.
Termen de depunere dosare: 23.07.2012-
30.07.2012. Concursul se desfãºoarã la sediul
Primãriei Municipiului Calafat, Str. T. Vladimi-
rescu, nr.24. Relaþii privind dosarul de înscrie-
re se obþin la Biroul Resurse Umane din cadrul
primãriei, zilnic între orele 08.00-16.00, pânã la
data de 30.07.2012.
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Particular, vând casã rega-
lã superbã în comuna Dioºti,
3 camere ºi dependinþe,
curte 3000 mp, fântânã în
curte, apã curentã la stradã,
la 100 m de DN 65 Craiova
– Caracal. Preþ convenabil.
Telefon: 0722/336.634.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.
Vând casã strada „Ecaterina
Teodoroiu”, 4 camere, 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, eventual
parcelabil, lãþime stradã 36
m. Telefon: 0251/599.514.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.

TERENURI
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299. 0371/125.886
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
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, deschidere
drum E uropean Pieleºti (Pâr-
ºani) spate Q. Fort (7 euro
mp). Telefon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti –
Citroen, Mazda, deschide-
re 35 m, ideal hale, depozi-
te, showroom. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 250 mp, 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 facilitãþile,
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
În atenþia agenþiilor imobili-
are. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp împrej-
muit cu gard beton plus 500
mp construcþii. Telefon:
0721/152.832.
Vând avantajos 10 hectare
pãdure stejar ºi salcâm în sa-
tul Coconova – Turburea –
Gorj. Telefon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intravi-
lan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. 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 intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.

Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
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. „Dobrogea”.
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 comunei Do-
breþu, 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.
Vând autoturism Ford Ex-
cort, an fabricaþie 1983, cu-
loare maro metalizat, 4 uºi,
nr. noi, trapã, fãrã taxe sau
schimb cu rulotã, preþ fix
2.000 ron, Târgoviºte. Te-
lefon: 0766/489.006; 0734/
082.426.
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 plaþ Ungureni. Telefon:
0762/559.189.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs la sediul cen-
tral din str. A.I. Cuza nr. 7, în data de  22.08.2012 orele 1000 – proba
scrisã ºi în data de 24.08.2012 – proba de interviu pentru ocuparea
funcþiei publice vacantã de conducere, de ºef serviciu – Imagine, rela-
þii internaþionale, redacþie ziar, purtãtor de cuvânt,  din  cadrul  apa-
ratului de specialitate al primarului municipiului Craiova.

       Condiþii de participare la concurs:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv stu-

dii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta;

          -  vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii func-
þiilor publice de conducere  –minimum 2 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei
Municipiului Craiova din str. A.I. Cuza nr. 7.

           Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
            Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235

interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs la sediul cen-
tral din str. A.I. Cuza nr. 7, în data de  20.08.2012 orele 1000 – proba
scrisã ºi în data de 22.08.2012 – proba de interviu pentru ocuparea
funcþiei publice vacantã de conducere, de director executiv adjunct la
Poliþia Localã a municipiului Craiova.

         Condiþii de participare la concurs:
   - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv stu-

dii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta;

   -  vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþii-
lor publice de conducere  –minimum 3 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei
Municipiului Craiova din str. A.I. Cuza nr. 7.

           Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
            Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235

interior 358, Serviciul Resurse Umane.
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Vând 80 acþiuni la Reloc
Craiova. Telefon: 0351/
459.222.
Vând cãþei pitbull. Telefon:
0757/437.429.
Vând costume populare
damã, zona Oltenia. Tele-
fon: 0731/169.543.
Vând scarã metalicã spi-
ralã 6 m, coºuri metalice
pentru magazin autoser-
vire, uºi ºi ferestre metali-
ce tuburi fibrã de sticlã
200/1000 Telefon: 0721/
152.832.
Vând tocãrie de aluminiu,
11 ml, arzãtor gaze(1000)
Telefon: 0720/521.488.
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.
Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de ad-
ministraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0729/162.941.
Vând cadru motosapã cu
freze, instalaþie irigaþii,
motor Honda. Telefon:
0728/154.845.

Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând familii de albine, re-
morcã auto 5 T, vând sticle
Golden 0,5 L. Telefon: 0741/
034.955.
Ocazie! Trei locuri veci central
cimitirul Ungureni ºi trei Sineas-
ca. 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
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Vând mascã calorifer prevã-
zutã cu pupitru pentru ºco-
lar, chiuvetã, putinã, cãldare
aramã, loc de veci nisipuri.
Telefon: 0351/466.663.
Vând panou solar nou, si-
gilat, 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.

Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, 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 nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând grâu ºi semãnãtoare
porumb 6 rânduri. Telefon:
0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã
ovalã cu douã scaune ºi
lavoar. Telefon: 0730/
619.935.
Vând motor pompã Hon-
da. 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,
canistre metal, dormezã
cu saltea, covoare (iutã,
persane), piese auto Da-
cia 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 prelu-
crate, calculator instruire
copii (CIP), þuicã. Telefon:
0735/445.339.

Rezervor capacitate 1000 l.
Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând chiuvetã dublã 30 lei;
burtierã fãrã picior nouã 30
lei; uºã cu toc 40 lei. Tele-
fon: 0351/801.186.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând perucã damã coafatã,  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, transfor-
mator sudurã industrial,
motor disel sau Peugeot.
Telefon: 0731/989.215.

Spaþiu comercial piaþã Va-
lea Roºie. Telefon: 0745/
521.549.
Vând ladã ºi cruce mar-
murã dimensiune 1 m fãrã
postament. Telefon: 0251/
428.437.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi
ºi mobilã sufragerie Dro-
beta. 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  produc-
þie 2011, preþ negociabil.
Telefon: 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. Te-
lefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând ladã prãjituri vertica-
lã tip Horenca. Telefon:
0724/967.663.

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
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De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

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 cojoc
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 extraparfu-
maþi 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 de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.

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 handi-
cap, cadru metalic ºi ploscã
(toate sunt noi), preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI
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

Închiriez garsonierã mo-
bilatã, pe termen lung.
Telefon: 0765/291.628.

Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541; 0251/
453.865.
Închiriez (vând) garsonie-
rã Brazdã. Rog seriozita-
te. Telefon: 0770/973.836;
0770/223.865.

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

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, do-
resc cãsãtorie pentru a lo-
cui la þarã, nu am 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,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã sub 45 de ani.
Sprijin financiar. Telefon:
0768/804.599.
Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã  pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 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
Asigur sonorizare cu
echipament profesional
din USA pentru orice
fel de eveniment. Tele-
fon:0767/092.091.
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 pensionar,
doresc contra retribuþie, doam-
nã pentru companie 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.

PIERDERI
Pierdut Carte de Identitate pe
numele BRÃTAN  ADELINA,
DX 303213. se declarã nul.

COMEMORÃRI
S-au scurs 6 sãptãmâni
de la despãrþirea de
draga noastrã mamã,
soacrã, bunicã ºi strã-
bunicã BORUZ PELA-
GHIA. Bunul Dumnezeu
a chemat-o într-o lume
mai bunã  ºi a plecat lã-
sându-ne toate regrete-
le ºi amintirile  pioase.
Ne rugãm pentru odih-
na sa veºnicã, a fost un

suflet cald ºi primitor,
un om de nãdejde, în-
cercat de toate durerile
ºi suferinþele vieþii, iar
acolo, în ceruri, poate
ºi-a gãsit liniºtea ºi ali-
narea.Fie ca sufletul ei
bun sã fie iertat ºi odih-
nit în pace!Familia.
Ne-ai pãrãsit acum 6
luni, lãsându-ne durere
în suflet ºi lacrimi.
Dumnezeu sã te aibã în
pace VALENTINE! Mo-
ºica ºi veriºorii.
6 luni de durere ºi lacrimi
de când ne-a pãrãsit cel
ce a fost VALENTIN  TÎR-
ZIU. Soþia ºi fetele.

De ce m-ai pãrãsit ºi tu,
VALENTINE, când eu
aveam nevoe de tine la
bãtrâneþe? Tatãl tãu.
S-au scurs 3 ani ºi jumã-
tate de lacrimi ºi dor de la
despãrþirea de minunatul
nostru tatã, soþ ºi bunic
de neînlocuit col (r)
TOMA ION. Comemora-
rea va avea loc în data de
21 iulie 2012, în comuna
Goieºti – Dolj. Ne lipseº-

te sufletul lui cald ºi bun,
iar de acolo de unde este
ºtim cã ne vegheazã ºi ne
ocroteºte ca ºi în viaþã.
Pioasã amintire! Familia
îndureratã.
Cu aceeaºi durere come-
morãm împlinirea a 18 ani
de la dispariþa prof. univ.

dr. ION TRÃISTARU  (Cluj)
soþ ºi tatã iubitor, dascãl de-
osebit. Soþia ºi fiicele.
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Nici nu a semnat bine cu fe-
deraþia de la Moscova cã Fabio
Capello e deja contestat de na-
þionaliºtii ruºi. Cel mai înverºu-
nat împotriva noului selecþioner
e deputatul Igor Lebedev, fiul
temutului lider extremist Vladi-
mir Jirinovski: “Numirea lui
Capello e o decizie absurdã, lua-
tã de niºte marionete!”

Lebedev nu crede cã “naþio-
nala” va avea vreodatã succes
cu un “s t ranier”  pe  bancã:
“Olandezul Dick Advocaat nici
n-a reuºit sã ne treacã de gru-

pe la Euro 2012. Iar Capello s-a
remarcat pânã acum numai la
echipe de club. De la reprezen-
tativa Angliei a demisionat.”

Când vorbeºte despre “ma-
rionetele” care l-au adus pe teh-
nicianul italian, Lebedev se gân-
deºte în primul rând la Nikita
Simonian. Fosta glorie a fot-
balului sovietic asigurã interi-
matul în fruntea federaþiei pânã
pe 3 septembrie, când va fi
ales succesorul demisionarului
Igor Fursenko, ºi odrasla lui
Jirinovski susþine cã “nu va pu-

tea fi tras nimeni la rãspunde-
re dacã antrenorul nu-ºi  va
atinge obiectivele! Viitorul pre-
ºedinte se va spãla repede pe
mîini: «Nu eu l-am numit»”.

6 milioane de euro anual va
încasa Capello în Rusia conform
contractului scadent în 2014.

“Nu puteam aºtepta alege-
rile. Riscam sã începem preli-
minariile Mondialului 2014
fãrã selecþioner”, a spus Ni-
kita Simonian, preºedintele in-
terimar al federaþiei ruse.

Rusia va debuta în prelimi-

nariile CM în 7 septembrie, datã
când va întâlni pe teren propriu
Irlanda de Nord. Din grupa de

calificare (F) mai fac parte
Portugalia, Israel, Azerbaidjan ºi
Luxemburg.

Ghinon teribil pentru Sorana Cîrstea cu
numai o sãptãmânã înainte de startul Jocurilor
Olimpice de la Londra. A doua cea mai bine

TENIS
I se alãturã Monicãi Niculescu?

Sorana Cîrstea s-a accidentat
ºi ar putea rata JO

clasatã jucãtoare din România în clasamentul
WTA s-a accidentat la aductorii piciorului
drept ºi a fost nevoitã sã se retragã încã
dinaintea primului tur al turneului de la Car-
lsbad.

Sportiva originarã din Târgoviºte nu ºtie
deocamdatã dacã va fi refãcutã la timp
pentru a concura în turneul de tenis, cu atât
mai mult cu cât specialiºtii apreciazã cã o
astfel de accidentare necesitã de regulã 7 zile
de pauzã.

Sorana este programatã sã joace la Londra
atât la simplu, cât ºi la dublu, unde ar trebui
sã facã pereche alãturi de Simona Halep.

România are deja o tenismenã indisponibilã
pentru JO. Este vorba despre cea mai bine
clasatã sportivã în ierarhia mondialã femininã,
Monica Niculescu, ca urmare a unei fracture
suferite la mâna dreaptã în urmã cu mai puþin
de o lunã, chiar pe iarba londonezã de la
Wimbledon.

Adus luna trecutã de la FC Vas-
lui în schimbul sumei de 2,5 mi-
lioane de euro, Paul Papp este
deja apreciat pentru calitãþile sale.

Papp, lãudat de tehnicianul
sãu de la Chievo

Nu doar de presa din Verona, ci
ºi de cãtre antrenorul sãu, Do-
menico Di Carlo.

”Papp poate fi surpriza noastrã.
Este puternic, ºtie
cum sã atace mingea
ºi adversarul. ªtie sã
se facã respectat, în
special în jocul aerian.
Sunt calitãþi care îl fac
util ºi la fazele de
atac”, a zis tehnicianul
italian de 48 de ani. ªi
a continuat: “Poate cã
mai trebuie lucrat asu-
pra aspectelor tehni-
ce, dar nu neapãrat. L-
am ales pe Papp pen-
tru cã eu cred tare în
posibilitatea ca el sã se
impunã cu personali-
tate în sistemul nostru
ºi ne poate influenþa în
bine jocul”.

Rutierul francez al echipei Eu-
ropcar, Thomas Voeckler, a câº-
tigat, miercuri, etapa XVI-a a
Turului Franþei, disputatã între
localitãþile Pau ºi Bagneres-de-
Luchon, pe o distanþã de 197 de
kilometri, ºi a preluat tricoul alb
cu buline roºii al celui mai bun
cãþãrãtor.

În vârstã de 33 de ani, Voec-

LIGA CAMPIONILOR –
TURUL II PRELIMINAR –

PRIMA MANªÃ
Miercuri
BATE Borisov (Blr) – Vardar Skopje (Mac) 3-2
AEL Limassol (Cip) – Linfield (Irl N.) 3-0
NK Maribor (Slo) – Zeljeznicar (Bos) 4-1
Ludogorets (Bul) – Dinamo Zagreb (Cro) 1-1
Molde (Nor) – Ventspils (Let) 3-0
Buducnost (Mun) – Slask Wroclaw (Pol) 0-2
Marþi
Ulisses (Arm) – FC Sheriff (Mol) 0-1
Flora Tallinn (Est) – FC Basel (Elv) 0-2
Neftchi Baku (Azb) – Zestafoni (Geo) 3-0
HJK Helsinki (Fin) – KR Reykjavik 7-0
Dudelange (Lux) – FC Salzburg (Aus) 1-0
Liberec (Ceh) – Karagandy (Kaz) 1-0
MSK Zilina (Slc) – Hapoel Shmona (Isr) 1-0
The New Saints (Þ.G.) – Helsingborg (Sue) 0-0
Skenderbeu Korce (Alb) – Debrecen (Ung) 1-0
La Valletta (Mal) – Partizan Belgrad (Ser) 1-4
Shamrock Rovers (Irl) – Ekranas (Lit) 0-0
Returul este programat în 24/25 iulie.

VVVVVoeckleroeckleroeckleroeckleroeckler, încã o victorie de etapã în Marea Buclã, încã o victorie de etapã în Marea Buclã, încã o victorie de etapã în Marea Buclã, încã o victorie de etapã în Marea Buclã, încã o victorie de etapã în Marea Buclã
kler a reuºit a doua sa victorie din
Marea Buclã în acest an ºi a cin-
cea a cicliºtilor francezi.

Sportivul din Hexagon a fãcut
parte dintr-o evadare, apoi s-a dis-
tanþat de toþi contracandidaþii sãi.
El a fost urmat de danezul Chris
Anker Sorensen la 1:40, de spa-
niolul Gorka Izagirre la 3:22, de ka-
zahul Alexandre Vinokourov la 3:22

ºi de francezul Brice Feillu la 3:58.
Australianul Cadel Evans, câº-

tigãtorul din 2011 al Turului Fran-
þei, a pierdut contactul cu ceilalþi
favoriþi la victoria finalã pe cãþã-
rarea de la Aspin ºi a trecut linia
de sosire cu o întârziere de peste
patru minute ºi jumãtate faþã de
liderul Bradley Wiggins (Sky).
Posesorul tricoului galben este
urmat în clasamentul general de
conaþionalul ºi coechipierul sãu
Chris Froome la 2:05, de italia-
nul Vincenzo Nibali la 2:23, de
belgianul Jurgen van den Broeck
la 5:46 ºi de spaniolul Haimar Zu-
beldia la 7:13.

Etapa a XVII-a, între localitã-
þile Bagneres-de-Luchon ºi Pey-
ragudes, pe distanþa a 143,5 ki-
lometri, s-a încheiat asearã dupã
închiderea ediþiei. Astãzi, rutierii
se vor întrece pe traseul Blagnac
– Brive-la-Gaillarde (215 km).

CICLISM – TURUL FRANÞEI
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LIGA I – PRIMA ETAPĂ

Vineri, 20 iulie
Pandurii – „U” Cluj – ora 18.30 (Digisport 1)
Gaz Metan Severin – Dinamo – ora 20.20 (Antena 1)

Sâmbătă, 21 iulie
Petrolul – Ceahlăul – ora 19 (Digisport 1)
CFR Cluj – Gaz Metan Mediaş – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică, 22 iulie
CSMS Iaşi – Oţelul – ora 19 (Digisport 1)
Gloria Bistriţa – Astra Ploieşti – ora 19 (Dolcesport 1)
Rapid – FC Vaslui – ora 21.30 (Digisport 1)

Luni, 23 iulie
Viitorul – FC Braşov – ora 19 (Digisport 1)
Steaua – Concordia – ora 21.30 (Digisport 1)

Stagiunea internă care debutează astăzi se
anunţă cea mai disputată din ultimii ani. Moti-
vul? Doar locul 1 mai asigură prezenţa în preli-
minariile “Champions League”, competiţie unde,
spre deosebire de acest an, deţinătoarea titlului
din Liga I va fi nevoită să joace 3 tururi preli-
minare în loc de 2 (din 4) pentru a ajunge în
grupe. Aşadar, o echipă în minus şi un tur în
plus pentru campioană. Cât priveşte Liga Eu-
ropa, deşi am rămas cu trei echipe, ca şi acum,
ele vor intra, de asemenea, mai devreme în

Noua ediţie a campionatului Ligii
I, a 95-a, va debuta astăzi cu întâl-
nirile de la Târgu Jiu şi Severin, unde
Pandurii şi Gaz Metan vor înfrunta
pe „U” Cluj, respectiv pe Dinamo
Bucureşti. Neinsistând pe disputa de
pe municipalul gorjean, una în care
oamenii lui Grigoraş pornesc drept
mari favoriţi în faţa „sepcilor roşii”,
statut conferit după ce Claudiu Ni-
culescu a pierdut mai mult de o
echipă în această vară, toţi luaţi de
fostul patron Florian Walter la Pe-
trolul, adevăratul meci pentru întrea-
ga naţie olteană va avea loc pe celă-

Marian Bondrea Petre Grigoraş
lat municipal, cel severinean. Doar
în fief-ul noii promovate vine rivala
de moarte, Dinamo. Un joc, inutil
de adăugat, infernal pentru echipa
condusă de Marian Bondrea, tehni-
cian care a primit însă ieri şi o veste
bună. Omologul său de pe banca
„câinilor”, Dario Bonetti, nu va pu-
tea conta pe tânărul Cosmin Matei
şi, cel mai probabil, nici pe senega-
lezul Issa Ba, ambii accidentaţi la
meciul din Supercupă cu CFR Cluj.
Situaţie în care, italianul ar putea
trimite în teren următorul 11: Băl-
grădean – Nica, Luchin, D. Grigo-

re, Pulhac – C. Munteanu – L. Rus,
Boubacar, Alexe – Ţucudean, M.
Niculae. De cealaltă parte, Marian
Bondrea este de aşteptat să arunce
în luptă formaţia de început din
amicalul disputat sâmbăta trecută
contra Romei, adică Şteţca – Mi-
tici, Bălan, Ninu, Bălace – Pătraşcu
– Neacşa, Moutinho, Olah, Zaharia
– Vancea.

Partida se va juca mai mult ca
sigur cu casa închisă, până ieri epui-
zându-se cea mai mare parte din
cele 15.800 de tichete scoase la vân-
zare de gruparea mehedinţeană.

Mircea Rednic ar mai putea primi încă un fotbalist de clasă. Petrolul e
aproape de a achiziţiona un jucător venit de la campioana CFR Cluj, aflat
în postura de liber de contract.

Conform Ziua de Cluj, De Zerbi (33 de ani) e dorit de echipa lui
Mircea Rednic şi ar putea completa un atac fantastic la Petrolul, alături
de Grozav şi Hamza.

“Nu pot să comentez, nu pot să spun nici da, nici nu, dacă mă între-
baţi de Roberto. Anunţăm un transfer doar atunci cînd se semnează ac-
tele, dacă spunem înainte că dorim un jucător, apar alţii, îi creşte repede
cota, exemple sunt destule”, a spus Mircea Rednic, întrebat despre trans-
ferul italianului.

Roberto de Zerbi s-a accidentat în prima parte a campionatului trecut
şi nu prea a apucat să joace pentru CFR Cluj. Campioana a decis să nu-
l mai ţină pe italian din cauza contractului de 360.000 de euro pe an.

Petrolul pregăteşte
încă o lovitură

CFR Cluj, Vaslui,
Steaua şi Rapid,
în urne la Nyon

Astăzi, la sediul UEFA de la
Nyon (Elveţia), vor avea loc tra-
gerile la sorţi pentru III preliminar
atât în Liga Campionilor, cât şi în
Liga Europa. CFR Cluj şi FC Vas-
lui se vor afla în urnele primei în-
treceri, iar  Steaua ş i Rapid (din
dubla cu MYPA) în urnele celeilal-
te.

Posibilii adversari ai echipelor
româneşti vor fi cunoscuţi abia în
această dimineaţă, când UEFA va
ordona echipele participante în mai
multe grupe în funcţie de coefi-
cient.

Cealaltă echipă din România ca-
lificată, Dinamo, va intra în luptă
în turul IV.

Tragerea la sorţi va putea fi ur-
mărită începând cu ora 13:00, în
direct la TVR 1, Digisport 1 şi Eu-
rosport Internaţional.

Numai campioana mai merge în Ligă!
România a căzut pe locul 22 în ierarhia coeficienţilor

UEFA şi va avea din sezonul viitor doar 4 echipe în Europa
competiţie. Cea mai dezavantajată va fi deţină-
toarea Cupei, care va lua startul în turul II pre-
liminar, faţă de IV (play-off) în prezent. Cele-
lalte două vor juca un tur în plus, prima califi-
cată (locul 2) turul II faţă de III acum, iar cea-
laltă, turul I faţă de II acum.

Revenind la “Champions League”, ultima oară
când România a avut o singură
echipă în cea mai titrată compe-
tiţie inter-cluburi a fost în sezo-
nul 2006-2007, când Steaua a
reuşit să treacă de tururile preli-
minarii şi să ajungă în grupele
competiţiei după o pauză de 10
ani. De atunci, au urmat 5 ani
consecutivi în care primele două
clasate din Liga I au mers în pre-
liminariile sau grupele CL: Stea-
ua, CFR şi Urziceni, de 2 ori,
Dinamo, Poli Timişoara, FC Vas-
lui şi Oţelul, câte o dată. Echipe
enumerate plus  Rapid ş i Gaz
Matan Mediaş nu au reuşit însă
în aceşti ani să adune suficiente
puncte cât să menţină România în primele 15
(ultimul loc ce trimite 2 echipe în Ligă – cam-
pioana direct în grupe, şi 4 în Liga Europa),
ba, au coborât-o de 14 pe 22, înregistrând cel

mai mare regres din toate cele 53 de ţări parti-
cipante în competiţiile europene. Un sezon cu
adevărat dezastruos a fost 2007-’08, când re-
prezentantele României, în număr de 5, au adus
doar 13 puncte. În rest, au fost obţinute 18,5
puncte în 2008-’09, 36,5 puncte în 2009-’10,
19 puncte în 2010-’11 şi 26 de puncte în 2011-

’12. Există însă şi un aspect po-
zitiv în această poveste. De la anul
nu se va mai contabiliza sezonul
2007-’08, dar va fi absolut de-
geaba dacă cel actual nu va fi unul
măcar bun.

Dintre toate echipele, Steaua a
strâns cele mai multe puncte, 36,
5 din 5 participări. La polul opus
se află rivalele sale bucureştene.
Dinamo e abia pe locul 4 (13p),
deşi a jucat în Europa în toţi cei 5
ani, iar Rapid e pe 7 (6,5p ) din 3
participări. Poli Timişoara a fost
de asemenea o dezamăgire, ea adu-
nând în 3 ediţii doar 7 puncte. Mai
mult, în 2008-‘09 a fost singura

formaţia românească fără nici un punct adunat!
18,824 este coeficientul României pe ultimii

5 ani, fiind pe locul 22 în Europa. În faţa sunt
ţări ca Cipru (locul 16) sau Israel (locul 17).
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