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24 de medii
la zece
la Medicină

Accident
cu scandal

pe bulevardul
„Decebal”

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

Un masiv vot
anti-austeritate.
Şi nu doar atât.

Întregul mapamond stă să
erupă! Începută, oare cum
paradoxal, încă de ieri, cu
primele meciuri de fotbal, a
XXX-a e diţie  a Jocurilor
Olimpice de la Londra va fi
deschisă oficial în ace astă
s eară, înce pând cu orele
23:00, în direct pe TVR 1,
TVR HD şi Dolce Sport, ur-
mând ca abia din dimineaţa
zilei de mâine să debuteze pli-
nul evenimentelor. Este pen-
tru a treia oară când metro-
pola britancă găzduieşte o
ediţie a legendarei competi-
ţii, după cele din 1908 şi 1948,
îns ă doar
prima în In-
sulă la care
şi România
are repre-
zentanţi.

Astăzi are loc ceremonia de deschidere
a Jocurilor Olimpice de la Londra

Gata de spectacol!Gata de spectacol!Gata de spectacol!Gata de spectacol!Gata de spectacol!Gata de spectacol!Gata de spectacol!Gata de spectacol!Gata de spectacol!
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Andronescu: Clasa a IX-a
trebuie sã rãmânã la liceu

Ministrul Educaþiei, Ecaterina An-
dronescu, spune cã Legea educaþiei tre-
buie schimbatã în sensul rãmânerii cla-
sei a IX-a la liceu, întrucât ºcolile gim-
naziale sunt majoritatea la þarã, iar re-
zultatele la evaluarea naþionalã indi-
cã faptul cã în mediul rural ºcoala “s-a
degradat nepermis de mult”. “Dacã vom
face modificãri în lege (a educaþiei -
n.r.), fiindcã eu cred cã este nevoie sã
facem, una dintre modificãri pe care o
vãd ca fiind absolut necesarã se leagã
de clasa a IX-a. Noi nu am scos clasa a
IX-a de la licee, dar, aºa cum ºtiþi, legea
o prevede, iar în anii urmãtori ne vom
afla într-o astfel de situaþie. Eu cred cã,
într-un fel, preluând clasa a IX-a de
acolo ºi trimiþând-o la ºcolile generale,
care sunt majoritatea în mediul rural
(…), ar însemna sã aruncãm pe tobo-
gan ºi învãþãmântul liceal”, a decla-
rat, ieri, ministrul Educaþiei, Ecaterina
Andronescu.
Cãldurã mare ºi posibile
precipitaþii în jur de 1 august

Administraþia Naþionalã de Meteo-
rologie a realizat o estimare a valori-
lor termice ºi a precipitaþiilor ce se vor
produce pânã la 6 august. Astfel, în
Oltenia vremea va fi canicularã pânã
pe 30 iulie, când mediile temperaturi-
lor maxime se vor situa între 35 ºi 37
de grade, iar minimele nu vor scãdea
sub o medie de 20 de grade. Ulterior,
pânã pe 2 august, valorile termice vor
fi marcate de o scãdere, iar în interva-
lul 3 - 6 august mediile maximelor di-
urne vor fi de 31…32 de grade, apro-
piate de cele normale climatologic
pentru aceastã perioadã. Probabili-
tatea de apariþie a precipitaþiilor va fi
mai mare în jurul datei de 1 august. În
rest, doar izolat sunt posibile ploi sla-
be cantitativ, de scurtã duratã.

Pentru militarii care se aflã în
teatrele de operaþii din Afganistan
au fost organizate opt secþii de
votare, la Kandahar, Kabul, FOB
Messkal, Almassak, Apache,
Lagman, Bullard, iar în Kosovo la
Pristina. Cele opt secþii de votare
din Afganistan ºi Balcanii de Vest

Secþii în teatrele de operaþiuni

Comitetul Olimpic ºi Sportiv
Român (COSR) a anunþat, într-un
comunicat remis agenþiei Media-
fax, cã a constatat cu regret utili-
zarea unor simboluri olimpice în
cadrul campaniei pentru referen-
dum ºi a cerut “cu fermitate” în-
cetarea imediatã a folosirii acesto-
ra în scopuri politice. “COSR a
urmãrit cu preocupare evoluþia si-
tuaþiei politice din þara noastrã, prin
prisma participãrii sportivilor ro-
mâni la Jocurile Olimpice de la
Londra. COSR a constatat cu re-
gret utilizarea, fãrã ºtiinþa sa, a sim-
bolurilor olimpice ºi anume a tor-
þei, flãcãrii ºi ºtafetei în cadrul cam-
paniei pentru referendum, sub de-
numirea de «flacãra democraþiei»,

COSR cere încetarea uil izãri i
simboluri lor olimpice

în scopuri polit ice
cu aluzie directã la cuvântul «olim-
pic», de cãtre echipa de campanie
a preºedintelui suspendat ºi de cã-
tre domnia sa. Sunt încãlcate, în
felul acesta, prevederile Chartei
Olimpice referitoare la proprietatea
intelectualã, dar mai ales principiile
ºi valorile olimpismului, care inter-
zic utilizarea acestor simboluri, cu
adevãrat sacre ºi universale, în sco-
puri politice”, se aratã în comuni-
catul COSR. În 14 iulie, la finalul
mitingului PDL de la Cluj-Napoca,
preºedintele suspendat Traian Bã-
sescu a aprins o flacãrã, pe care a
numit-o “flacãra democraþiei”, spu-
nând cã sperã ca aceasta sã ardã
pânã în 29 iulie ºi cã va fi purtatã
prin þarã de tineri de dreapta.

au fost dimensionate în funcþie
de necesitãþile operaþionale, de
numãrul de militari dislocaþi în
teatrele de operaþii, precum ºi de
situaþia concretã de securitate,
având în vedere riscurile majore
pe care le presupun deplasãrile de
efective numeroase într-un

mediu insurgenþional cum
este cel din provincia
Zabul, în care acþioneazã
militarii români. Spre
deosebire de alegerile din
2009, când au fost
organizate patru secþii de
votare, configuraþia
dispunerii unitãþilor
militare române în bazele
de dislocare este alta, în
conformitate cu necesitã-
þile aliate, iar numãrul
batalioanelor de manevrã
a crescut.

Peste 18 milioane de cetãþeni români cu
drept de vot, aflaþi în þarã sau în strãinãtate,
sunt aºteptaþi duminicã la urne, pentru a-ºi
exprima opþiunea în legãturã cu demiterea pre-
ºedintelui suspendat Traian Bãsescu.

Pentru referendumul din 29 iulie au fost
organizate 18.548 de secþii de votare, din care
18.242 în România ºi 306 în afara graniþelor
þãrii. În Bucureºti sunt 1.235 de secþii de vo-
tare: 161 de secþii în sectorul 1 (1 - 161),
200 de secþii în sectorul 2 (162 - 361), 274
de secþii de votare în sectorul 3 (362 - 635),
175 în sectorul 4 (636 - 810), 196 de secþii
în sectorul 5 (811 - 1006) ºi 229 de secþii în
sectorul 6 (1007 - 1235).

Un numãr de 306 secþii de votare sunt or-
ganizate pentru românii din afara graniþelor.
Iniþial, MAE înfiinþase 150 de secþii de votare
pentru românii din strãinãtate, însã acestea au
fost suplimentate, cele mai multe fiind organi-
zate în Italia - 55 ºi în Spania - 46. În Statele
Unite ale Americii au fost organizate 24 de secþii
de votare, în Republica Moldova - 14, în Franþa

- 10, în Marea Britanie ºi Afganistan câte opt
secþii, în Austria, Germania ºi Turcia câte cinci,
în Belgia, Canada, Grecia, Israel ºi Ungaria câte
patru secþii de votare. De asemenea, au fost
organizate câte trei secþii de votare în Austra-
lia, China, Cipru, Polonia, Rusia, Serbia ºi
Ucraina ºi câte douã în Africa de Sud, Brazi-
lia, Bulgaria, Cehia, Chile, Danemarca,
Elveþia, Emiratele Arabe Unite, Irak, Ir-
landa, Olanda, Portugalia, Suedia.

Secþii de votare au mai fost organizate
ºi în Albania, Algeria, Angola, Arabia Sau-
ditã, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Be-
larus, Bosnia-Herþegovina, Columbia, Co-
reea de Nord ºi Coreea de Sud, Croaþia,
Cuba, Egipt, Etiopia, Filipine, Finlanda,
Georgia, India, Indonezia, Iordania, Iran,
Japonia, Kazahstan, Kenya, Kuwait, Li-
ban, Libia, Lituania, Luxemburg, Mace-
donia, Malayezia, Malta, Maroc, Mexic,
Muntenegru, Nigeria, Norvegia, Noua
Zeelandã, Pakistan, Peru, Qatar, San Ma-
rino, Senegal, Singapore, Siria, Slovacia,

Slovenia, Sri Lanka, Sudan, Thailanda, Tuni-
sia, Turkmenistan, Uruguay, Uzbekistan, Ve-
nezuela, Vietnam ºi Zimbabwe.

Secþiile suplimentare au fost stabilite în re-
giuni cu comunitãþi mari de cetãþeni români ºi
în zone turistice, datã fiind perioada de va-
canþã în care se va desfãºura referendumul.

Ministrul de Externe, Andrei Mar-
ga, a declarat cã nu s-a modificat
calendarul intrãrii României ºi Bul-
gariei în spaþiul Schengen în urma
raportului pe MCV, aceasta fiind în
continuare posibilã în douã etape:
octombrie 2012 – cu frontierele ae-
rianã ºi maritimã, iar în martie 2013
cu frontierele terestre. “Nu s-a mo-
dificat nimic din calendarul intrãrii
României ºi Bulgariei în Schengen.
Nu existã o modificare (...) Sigur,
lumea trebuie sã distingã aici între
douã paliere, palierul evoluþiei discu-
þiilor cu privire la intrarea în Schen-

Marga: Calendarul intrãrii României ºi Bulgariei în Schengen nu s-a modificat
gen ºi palierul discuþiilor politice care
este conþinut în ultima parte a rapor-
tului MCV. Angajamentul nostru este
sã aplicãm ceea ce este acolo, cele
11 puncte, ºi nu sunt raþiuni sã ne
tragã în jos. Ceea ce înseamnã oc-
tombrie 2012, cu frontiera mariti-
mã ºi cu frontiera aerianã, ºi martie
2013, cu frontiera terestrã”, a de-
clarat Marga, miercuri seara, la
TVR Info. El a arãtat cã Franþa ºi
Germania, iniþiatorii soluþiei cu ade-
rarea în douã etape, “nu au comu-
nicat în vreun fel cã ºi-au schimbat
optica, ei au rãmas pânã la aceastã

orã la aceastã soluþie”. De aseme-
nea, Marga a spus cã nu existã pânã
la aceastã orã nicio modificare a
poziþiei guvernului de la Haga, care

depinde ºi de poziþia exprimatã de
Germania ºi Franþa, precum ºi de
alegerile care vor avea loc în sep-
tembrie în Olanda.
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Opoziþia a fost prima care a re-
acþionat. Consilierul Dan Cherciu
a luat cuvântul pentru a le spune
colegilor cã aceastã scumpire a
preþului nu cade bine craioveanu-
lui de rând ºi cã noul manager de
acolo nu trebuia sã-ºi înceapã man-
datul cu o astfel de mãsurã. ”Toa-
te regiile, atunci când vin cu pro-
puneri de mãrire de tarife, sã aibã
ºi un plan de mãsuri pentru eficien-
tizarea activitãþii. Pe noi, consilie-
rii PDL, nu ne-a convins acest pro-
iect atâta timp cât nu e însoþit ºi
de un plan de redresare pe care sã
ni-l propunã noul manager”, a
spus Cherciu. De partea opoziþiei
a trecut ºi PP-DD-ul. Ionel Panã a
susþinut ºi el cã managerul Con-
stantin Mitriþã ar fi trebuit sã vinã
cu un program de lucru care sã
nu se bazeze pe majorãri, întrucât
”nu pot fi suportate, îndeosebi, de
cãtre cetãþeni”.

Din raþiuni
electorale, am plãtit
mai puþin la apã

Consilierul PSD, Gheorghe Ne-
delescu a explicat cã scumpirea
tarifelor nu depinde de companie,

Trei ani vechime în
administraþie pentru
city-manager

Administratorul pu-
blic al oraºului trebuie
sã aibã ceva în plus
faþã de un candidat oa-
recare, aleºii locali ve-
nind ieri cu o comple-
tare a criteriilor de con-
curs. Pe lângã studiile
universitare obligatorii,
noul city-manager tre-
buie sã aibã ºi 3 ani de
vechime în administra-
þie. Acest nou criteriu i
se potriveºte de minu-

ne lui Gheorghe Nedelescu, cel pentru care se pregãteºte
postul. Dupã ce proiectul de hotãrâre va primi viza de
legalitate de la Prefectura Dolj, Primãria Craiova poate
organiza concursul. Urmând aceste proceduri, cel mai
probabil administratorul public îºi va intra în drepturi la
mijlocul lunii august.

Restricþii de circulaþie
în centrul Craiovei,
în ziua referendumului

Ca urmare a mãsu-
rilor specifice care tre-
buie luate în vederea
transportului buletine-
lor de vot dupã înche-
ierea referendumului
din 29 iulie, Primãria
Craiova anunþã cã în
ziua respectivã vor fi
impuse  res t r ic þ i i  de
ci rcula þ ie  ru t ierã  în
centrul oraºului. Ast-
fel, de duminicã, ora

22.00, pânã luni, 30 iulie, ora 6.00, se va închide circu-
laþia rutierã pe strãzile „Popa ªapcã” ºi „Al. I. Cuza”,
de la intersecþia cu strada „Unirii” pânã la intersecþia cu
strada „Panait Moºoiu”. „Rugãm conducãtorii auto sã
se conformeze semnalizãrilor ce vor fi instituite ºi sã
evite zona restricþionatã”, adaugã reprezentanþii muni-
cipalitãþii craiovene.

Olguþa pune încã un
liberal la butoane

Consilierii municipali
au votat, ieri, încetarea
mandatului administra-
torului SC Pieþe ºi Târ-
guri SRL, Gabriel ªer-
ban, care fusese numit
acolo de PDL. În ace-
eaºi zi, aleºii locali au
desemnat ºi un înlocui-
tor. Este vorba de libe-
ralul Cãtãlin Resceanu,
acesta  fiind validat în

funcþie cu 24 de voturi pentru ºi un vot împotrivã. Di-
rectorul executiv, Bogdan Apostol, tot de la PDL, este în
continuare în funcþie. Se pare însã cã ºi acesta va fi de-
barcat pentru a i se face loc unui membru PSD, vehicu-
lându-se numele Oanei Bicã, care a îndeplinit ºi funcþia
de director al Casei Judeþene de Pensii Dolj.

Scandal de 3%Scandal de 3%Scandal de 3%Scandal de 3%Scandal de 3%
între USL ºi PDLîntre USL ºi PDLîntre USL ºi PDLîntre USL ºi PDLîntre USL ºi PDL

Craiovenii plãtesc o
majorare cu 3% a tarifelor
la apã ºi canalizare. Înainte
sã aprobe aceastã creºtere,
consilierii locali s-au încleº-
tat într-o luptã politicã pe
faþã, întreþinutã ºi de
faptul cã zeci de mii de
craioveni îi vor taxa pentru
acest vot extrem de sensi-
bil. Strânºi cu uºa, USL ºi
PDL s-au acuzat reciproc
de miºmaºuri pe care le-au
fãcut cât timp s-au perin-
dat pe la ºefia Companiei
de Apã Oltenia (CAO).

ci decurge dintr-un contract pe
care compania îl are cu BERD-ul.
Mai mult, Nedelescu a dezvãluit
cã aceastã creºtere de preþuri ar
fi trebuit sã fie aplicatã încã de la
începutul anului, dar asta nu s-a
mai întâmplat fiind un an electo-
ral. ”Pentru ca unii sã înþeleagã
de ce unii aprobã ºi alþii nu, de ce
unii le vor binele ºi alþii nu, trebu-
ie sã cunoascã cum sau lucrurile.
Aceastã companie are un acord
cu BERD-ul care prevedea o ma-
jorare a preþului la apã ºi canaliza-
re de la 1 ianuarie. Dar nu s-a fã-
cut pentru cã au fost interese elec-
torale. Dacã nu plãtesc cetãþenii,
CAO se poate îndrepta cãtre CL
ºi recupereazã banii de la bugetul
local. Deci de plãtit, tot trebuie sã
plãtim într-un fel”, a precizat con-
silierul Gheorghe Nedelescu.
Pierderile ascunse

Muniþia grea a fost lansatã abia
în partea a doua a ºedinþei. Vice-
primarul Cristina Calangiu a fãcut
trimitere la pierderile mari care au
fost gãsite la CAO. ”Poate îmi ex-
plicã ºi mie un partid care a înfiin-
þat aceastã companie de ce sunt
atât de multe pierderi ºi câte anga-

jãri s-au fãcut acolo”. I-a ridicat
mingea la fileu consilierului Gheor-
ghe Nedelescu, care ºi-a amintit ºi
el de o altã perioadã în care fosta
regie avea pierderi uriaºe. ”Fiind-
cã m-a provocat doamna vicepri-
mar, vreau sã vã spun cã, în man-
datul 2004-2008, când am fost sã
mã ocup de CAO, care se numea
atunci regie, avea 25 miliarde de
lei sub formã de pierderi. În 4 ani,
nu numai cã am recuperat aceºti
bani, dar am lãsat ºi un profit de
vreo 20 ºi ceva de miliarde de lei.
Ce s-a întâmplat în patru ani de s-
a ajuns iar în situaþia din 2004?”, a
spus Nedelescu.

Câþi oameni a dus
PDL la CAO

Cireaºa de pe tort a venit din
partea primarului Lia Olguþa Vasi-
lescu. Edilul le-a spus consilierilor
pedeliºti sã se lase de ”populism”,
arãtând cã jumãtate din angajaþii de
la CAO au fost aduºi de PDL Dolj.
”Vreau sã vã spun cã am primit o
notã de la Constantin Mitriþã de mi
s-a fãcut pãrul mãciucã, asta dupã
ce luasem în plex Regia de Ter-
moficare. ªi dumneavoastrã, dom-
nule Cherciu, veniþi sã ne daþi nouã
lecþii de populism aici. Jumãtate din
PDL a fost angajatã acolo ºi noi
trebuie sã le plãtim salariile deºi unii
vin doar în ziua de salarii. Dacã am
face o disponibilizare în masã, ar
rãmâne foarte mulþi fãrã servicii ºi
nu vreau asta”. De remarcat fap-
tul cã aleºii PDL nu au mai cerut
un drept la replicã pentru a aduce
corectãri la acest aspect. ªi-au
manifestat, în schimb, reacþia de
dezacord la vot, toþi cei trei consi-
lieri democraþi, la care s-a adãugat
ºi consilierul PP-DD, Ionel Panã,
votând împotriva proiectului de
mãrire a tarifelor. Cu 21 de voturi
pentru însã, preþurile la apã ºi ca-
nalizare au fost, totuºi, mãrite.
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O tânãrã din Craiova a fost rãni-
tã, ieri dupã-amiazã, dupã ce s-a iz-
bit cu maºina pe care o conducea
pe bulevardul „Dacia” de gardul din
beton al Depoului de tramvaie. Poli-
þiºtii de la Rutierã au stabilit cã, în
jurul orei 14.00, Iulia Þuicã, de 32
de ani, din municipiu, în timp ce
conducea o autoutilitarã Fiat pe bu-
levardul „Dacia” cãtre „Calea Seve-
rinului”, a intrat într-o groapã din as-
falt, dupã care a pierdut controlul du-
recþiei. Maºina scãpatã de sub con-
trol a trecut printre un stâlp ºi o maºinã parcatã pe partea dreaptã a bule-
vardului, dupã care s-a oprit în gardul din beton al Depoului de tramvaie,
de care s-a izbit violent. Toatã partea din faþã a maºinii a fost distrusã, iar
la faþa locului a ajuns o ambulanþã SMURD, care a transportat-o pe ºofe-
riþã la Spitalul Clinic de Urgenþã Craiova, unde medicii au stabilit cã, din
fericire, a scãpat cu leziuni care nu îi pun în pericol viaþa.

S-a ciocnit de gardul
Depoului de tramvaie

Un cetãþean sârb a fost implicat,
ieri dimineaþã, într-un accident de
circulaþie petrecut pe Centrura de
Nord a Craiovei. Poliþiºtii de la Ru-
tierã au stabilit cã, în jurul orei 06.30,
Dragan Maksimovic, de 42 de ani,
din Serbia, în timp ce conducea un
autoturism Volkswagen Passat pe
DN 65F, a pierdut controlul volanu-
lui ºi a intrat pe contrasens, unde a
lovit un Nissan, în care erau patru
persoane, toate din judeþul Teleor-
man. Toþi cei patru din Nissan – Cristina ºi Ionuþ Brâncoveanu, Adrian
Geantã ºi Florentin Lãcãtuº – au fost transportaþi cu ambulanþele la spital,
unde s-a stabilit cã fuseserã rãniþi uºor. Pe numele cetãþeanului sârb, care
nu consumase bãuturi alcoolice, dupã cum a rezultat în urma testãrii cu
etilotestul, s-a întocmit dosar penal pentru vãtãmare corporalã din culpã.

Cetãþean sârb implicat într-un
accident rutier pe Centurã

Trei autoturisme aflate în par-
carea Combinatului Doljchim au
fost fãcute praf de ºoferul unui
Subaru, în noaptea de miercuri
spre joi. Acesta ºi-a lãsat maºina
acolo ºi a plecat, revenind ieri di-
mineaþã, când a anuþat ºi Poliþia
despre incident.

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, Nicolae Constantinescu, de
38 de ani, în timp ce conducea un
autoturism Subaru Legacy, cu
numãrul de înmatriculare DJ-35-
LYS, dinspre Filiaºi cãtre Craiova, a pierdut controlul direcþiei ºi in-
trat, în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 1.00, în parcarea
Combinatului Doljchim unde a avariat trei autoturisme ce aprþineau
agenþilor de pazã ai unitãþii, apoi a pãrãsit locul accidentului. Douã
dintre autoturismele lovite, un Opel Astra ºi un Peugeot 307, au fost
distruse în proporþie de 70-80%, iar cel de-al treilea, un Opel Vectra,
a suferit mai puþine daune. Ieri dimineaþã, Constantinescu a sunat la
Poliþie, anunþând evenimentul, apoi s-a prezentat la Combinat, unde a
ajuns ºi un echipaj de poliþiºti. Bãrbatul le-a explicat agenþilor cã a
încercat sã evite un câine care îi ieºise în faþã, în dreptul Combinatu-
lui, ºi a tras de volan, însã nu a mai putut redresa maºina oprindu-se
în autoturismele parcate. „De dimineaþã a anunþat evenimentul, la lo-
cul respectiv a ajuns un echipaj al Secþiei 1 Ruralã Craiova, poliþiºtii
întocmind proces-verbal de tamponare, iar conducãtorul auto a fost
sancþionat cu 420 lei, conform OUG 195/2002 privind circulaþia pe
drumurile publice”, a precizat agent principal Amelia Cãprãrin, din
cadrul Biroului de Presã al IPJ Dolj. Pe lângã amendã, ºoferul vinovat
va trebui sã achite ºi reparaþiile celor trei maºini pe care le-a distrus.

A fãcut praf trei maºini
dintr-o loviturã

Miercuri seara, în jurul orei
22.30, efectivele Grupei de Supra-
veghere ºi Ordine Publicã Bãileºti
din cadrul Inspectoratului de Jan-
darmi Judeþean Dolj aflate pe
strada „Lt. Becherescu” din
Bãileºti, au fost anunþate de
un cetãþean cã în urmã cu
câteva minute fusese agresat
de un tânãr pe care nu-l cu-
noaºte ºi care apoi fugise.
Omul l-a descris cât a putut
de bine pe bãtãuº, în baza
descrierii jandarmii pornind în
cãutarea acestuia. L-au gãsit
repede, la aproximativ o sutã
de metri de la locul faptei, în
timp ce încerca sã escalade-
ze un gard, moment în care
a fost imobilizat. Jandarmii l-
au identificat, stabilind cã se
numeºte Adrian Incze, de 24

de ani, din Bãileºti ºi a  recunoscut
cã l-a lovit cu pumnii ºi picioarele,
fãrã motiv, pe T. E., de 61 de ani,
din aceeaºi localitate. „Persoana în

cauzã a fost condusã la sediul
subunitãþii de jandarmi Bãileºti
unde i-au fost întocmite actele
premergãtoare de constatare sub

aspectul sãvârºirii infracþi-
unii de lovire sau alte vio-
lenþe ºi urmeazã sã fie îna-
intate la Parchetul de pe lân-
gã Judecãtoria Bãileºti pen-
tru competentã soluþionare.
În plus, în urmã cu mai pu-
þin de douã sãptãmâni, pe
numele aceluiaºi tânãr au
fost întocmite acte pre-
mergãtoare de constatare
pentru port ilegal al cuþitu-
lui, întrucât circula pe stra-
dã înarmat cu un cuþit, de
care a încercat sã scape la
vedera colegilor mei”, ne-a
declarat lt. Ion Þapu, ofiþer
de presã al IJJ Dolj.

Un tânãr de 24 de ani, din Bãileºti, s-a ales
cu dosar penal dupã ce a bãtut un localnic de
61 de ani, fãrã vreun motiv anume. Culmea
este cã, în momentul în care l-au identificat,

jandarmii ºi-au dat seama cã în urmã cu mai
puþin de douã sãptãmâni îi mai întocmiserã
tânãrului un alt dosar penal, dupã ce fusese
prins cu un cuþit la el.

Cercetat penal dupã ce a bãtut un bãtrân fãrã motiv

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, miercuri seara, în jurul orei
20.00, Cristinel Niþã de 36 de
ani, din Craiova, care circula pe
bulevardul „Decebal” la volanu-
lui unui autoturism Volkswagen
Golf, cu numãrul DJ-08-HEG, la
intersecþia cu strada „Popescu
Voiteºti” a încercat sã vireze
stânga, însã nu s-a asigurat ºi
nu a acordat prioritate de tre-
cere unui BMW înmatriculat în
Bulgaria, condus regulamentar,
din sens opus, de Flavia Scrie-
ciu, de 20 de ani, tot din Craio-
va, cele douã autoturisme in-
trând în coliziune. Imediat dupã
producerea accidentului Cristi-
nel Niþã ºi-a scos maºina de pe
carosabil ºi a dus-o, cu greu,
într-o parcare din apropierea in-
tersecþiei, apoi a încercat sã ple-
ce de la locul accidentului. A fost
însã oprit de martorii evenimen-
tului, alertaþi de strigãtele ºofe-
riþei ºi, încercând sã scape îna-
inte de apariþia poliþiºtilor, Niþã
ºi amicul care era cu el în maºi-
nã, Cristian Plutu au fãcut scan-
dal ºi chiar „schimb de pumni”
cu câþiva oameni din zonã. La
faþa locului au ajuns echipaje de
poliþiºti de la Rutierã dar ºi de
la Secþia 4 Poliþie Craiova, pe
raza cãreia s-a petrecut inciden-

tul, oamenii legii aplicându-le
celor doi scandalagii câte o
amendã în valoare de 300 de lei
conform prevederilor Legii 61/
1991, pentru tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice. În plus, poliþiºtii
de la Biroul Rutier Craiova, care
au fãcut cercetarea la faþa lo-
cului pentru stabilirea condiþii-
lor producerii accidentului, l-au
testat cu aparatul etilotest pe
Cristinel Niþã, rezultatul fiind o
concentraþie de 0,94 mg/l alco-
ol pur în aerul respirat. Pentru
cã în urma impactului dintre cele
douã autoturisme ºoferiþa BMW-

ului a fost rãnitã, fiind transpor-
tatã la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova unde s-a stabi-
lit cã, din fericire, a suferit doar
leziuni uºoare. „Pe numele ºofe-
rului vinovat de producerea ac-
cidentului s-a întocmit dosar pe-
nal, cercetãrile fiind continuate
sub aspectul comiterii infracþiu-
nilor de vãtãmare corporalã din
culpã ºi conducerea unui auto-
vehicul pe drumurile publice sub
influenþa bãuturilor alcoolice”,
ne-a declarat comisar-ºef Adri-
an Cãpraru, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Doi craioveni au fost amendaþi de poliþiºti, miercuri seara, dupã ce au fãcut scan-
dal ºi s-au luat la bãtaie în urma unui accident rutier petrecut în Craiova. Accidentul
a fost provocat chiar de unul dintre cei doi, care era bãut ºi nu a acordat prioritate de
trecere unui autoturism ce circula regulamentar. Pe lângã amenda de 300 de lei pe
care a primit-o, ºoferul vinovat s-a ales ºi cu dosar penal.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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E învolburată şi, nu rareori, con-
fuză orice dezbatere „anti” şi „pro”
Traian Băsescu privind suspenda-
rea acestuia. Invitaţia la anti-vot
este de-a dreptul cinică şi, în ega-
lă măsură, anti-democrată, fiind-
că se pleacă de la premise real-
mente greşite. În fond, dincolo de
toate argumentele cu iz constituţi-
onal sau fără aşa ceva, deşi CCR
a dat „undă verde” referendumu-
lui,  în discuţie ar fi următoarea
întrebare: USL cere sprijinul po-
porului sau invers? Masa critică a
nemulţumirilor sociale, de care nu
se poate face abstracţie, nu datea-
ză de la instalarea guvernului USL,
condus de Victor Ponta, care, în
scurt răgaz de timp, a mai pus câte
o compresă pensionarilor, înfun-
daţi în mâlul înşelător al resemnă-
rii, şi a promis o slăbire a chingi-
lor austerităţii, deşi e greu, la ane-

MIRCEA CANŢĂR
mica stare a economiei, zdrunci-
nată şi prin seceta devastatoare,
care încurcă şi mai mult lucrurile.
La care se adaugă îngrijorarea pie-
ţelor financiare. Masa critică, aşa-
dar, s-a acumulat în timp, aidoma
unui bulgăre de zăpadă ce se ros-
togoleşte de pe un povârniş abrupt.
Antipopular, de-a dreptul, a deve-
nit Traian Băsescu nu atât prin ră-
fuielile, altminteri iraţionale cu Vic-
tor Ponta şi Crin Antonescu, ci în
momentul în care a anunţat, sen-
tenţios, de la Palatul Cotroceni, an-
samblul măsurilor de austeritate,
înainte ca acestea să fie anunţate
de Guvern, prin asumarea răspun-
derii, care au înnebunit de-a drep-
tul largi categorii sociale. Pentru
care speranţele păreau ramolite,
speriate şi ele de atâta sc urtime
existenţială.  Cârtitorii din iarnă
amuţiseră şi ei, conştienţi că răz-

vrătirea nu îţi umple nici buzuna-
rul, nici burta. Imixtiunea lui tra-
ian Băsescu, asumată în compe-
tenţele Palatului Victoria,  prin
uzurparea rolului premierului, de
netăgăduit, a fost reţinută inclusiv
de CCR. Cum prăpastia dintre pre-
şedintele suspendat şi popor s-a
adâncit continuu, răbdarea nemul-
ţumiţilor, fără plasă de siguranţă,
a atins osul şi am ajuns la referen-
dum. Unul întors pe toate feţele.
Balivernele proiectil cu lovitura de
stat „dată de Parlament”, prezum-
ţia de fraudare consistentă, spo-
veditul, prin scenarişti şi regizori
ai piesei, la Bruxelles, îndemnul la
boicot, totul se circumscrie tenta-
tivei de manipulare, lipsită de ori-
ce subtilitate. Tot vehiculând ci-
fre,  planuri macro de s tabilitate
economică şi raţionalizări de tot
felul, s-a uitat de oameni. Care nu

au mai contat. Aici este eroarea fun-
damentală care sufocă toate încăl-
cările, mai mult sau mai puţin gra-
ve ale Constituţiei, de către Traian
Băsescu. Oamenii, fiindcă în folo-
sul lor se guvernează. Dacă mai
adăugăm şi desfrâul unor lideri
marcanţi ai PDL, în ges tionarea
banului public, este simplu să ne
imaginăm şi iritarea populaţiei. O
consolare palidă este aceea că nu
doar în România s-a întâmplat aşa
ceva. Nu mai facem analogie cu
ceea ce s-a întâmplat în Spania,
unde nici acum situaţia alarmantă a
economiei nu îngăduie ieşirea din
instabilitate. Austeritatea guvernu-
lui de centru-dreapta, condus de
Mariano Rajoy, s-a dovedit un eşec,
devenind o sursă de îngrijorare pen-
tru pieţe. Bine nu stau lucrurile nici
în Germania. Veit Swoboda, repre-
zentantul aripei stângi a Partidului

Social Democrat German, secre-
tarul general al Forumului Demo-
cratic Linke 21 (Forum DL 21), la
întâlnirea cu omologii socialişti de
la Paris, a criticat pactul bugetar şi
politica cancelarului german, Angela
Merkel, mai ales după ce agenţia
Moody’s a degradat, deunăzi, nota
germană. Se vorbeşte, deja, de eşe-
cul soluţiei Merkel, de diagnosticul
greşit la care a prescris un trata-
ment greşit în cadrul UE. Şi nu ar
fi deloc exclus ca, anul viitor, la ale-
gerile legislative, să plătească şi
domnia sa. Referendumul de du-
minică, 29 iulie a.c., nu se calchia-
ză în substanţa nemulţumirilor so-
ciale, cu cel de acum 5 ani, când
economia, după expresia premie-
rului de atunci, chiar „duduia”. Are
o cu totul altă încărcătură psihică
şi verdictul îl va da, cum se spune,
poporul, care va veni la vot.

Un masiv vot anti-austeritate.
Şi nu doar atât.

Ion Prioteasa a concluzionat după întâlni-
rea cu primarii USL şi consilierii locali că aceş-
tia au o dorinţa să scoată un rezultat la refe-
rendumul de duminică, 29 iu lie a.c, un rezu ltat
mult  mai bun  decât cel de la alegerile locale:
„Suntem pe u ltima s ută de metri în  pregătirile
pentru referendumul de duminică şi chiar în
cursu l zilei de ieri (miercuri) ne-am întâlnit cu
primarii, viceprimarii noştri, cu preşedinţii de
organizaţ ii, cu parlamentarii, cu to t ceea ce
înseamnă USL, prilej cu  care am vorbit despre
implicarea fiecăruia dint re noi în alegerile pen-

Ion Prioteasa şi Olguţa Vasilescu
îndemnă doljenii să meargă la referendum

Senatorul liberal, Mario Ovidiu Oprea:
“Adevăratele linii drepte din vieţile noastre sunt susţinute

de alegerile bune pe care le facem. Duminică este vremea să
ieşiţi din case şi să pedepsiţi lipsa moralităţii, pentru că fără ea,
religia şi lucrurile sfinte cu care defilăm îmbrăţişaţi nu au nici o
valoare. Ieşiţi din case şi spuneţi DA pentru că România are
nevoie de mai mult decât un preşedinte cu care să râdă şi de un
stat în care meritul să nu se dea la hoţi. Votaţi DA pentru tinere-
ţea unui stat în care nu trebuie să mai înflorească armele, ci
învăţătura de minte. Votaţi pentru suspendarea grosolăniei, fi-
indcă educaţia unui popor se judecă după ţinuta lui. Mobili-
zaţi-vă aşa cum o faceţi când deveniţi campionii cuiva sau ai
unei întregi lumi. Votaţi DA pentru că unirea naţională şi viitorul
românesc sunt bunuri mari, importante şi însufleţite, care nu
cer mai mult decât voinţa şi puterea de a fi şi de a rămâne un
singur popor, fidel dreptăţilor sale”.

Preş edinte le  Consiliului Judeţean Dolj,
Ion Prioteas a, şi primarul Craiovei, Lia Ol-
guţa Vasilescu, într-o conferinţă de pre să, de
la Primărie, au vorbit de spre ultimele  pre-
gătiri pe ntru re ferendumul de duminică, 29
iulie  a.c., şi le-au transmis doljenilor să se

prezinte la vot, oricare ar fi opţiunea lor. Pri-
marii USL au primit un mesaj foarte clar, şi anu-
me să respecte legea. În acelaşi timp Ion Prio-
teasa avertizează că îndemnul de neparticipa-
re la referendum este nelegal, şi încalcă în pri-
mul rând principiile Constituţiei României.

tru demiterea lui Traian Băsescu. Mesaju l pe
care l-am primit din  partea lor a fost că se vor
implica în aceste alegeri la fel de tare cum au
făcut -o în alegerile locale ş i că îţi doresc chiar
un rezultat mai bun decât la scrutinul din urmă
cu o lună. De altfel, va fi şi un criteriu de apre-
ciere cu privire la implicarea fiecăruia dintre
ei, pen tru că t rebu ie s ă dăm un  semnal nu
numai pentru  regiune, ci pentru în treaga ţară
întrucât organizaţia de Dolj a  PSD este una
dint re cele mai mari şi importante organizaţii
din ţară, cu rezultate pe măs ură.

“Ne vom da mâna pentru a trece
de această încercare extraordinară”

USL are 77 de primari în judeţul Dolj, şi de
aceea aş teptările sunt foarte mari, însă e de
aşteptat ca membrii PSD, PNL şi PC să îşi dea
mâna şi să ducă la bun sfârşit această acţiune.
“Avem 77 de primari USL plus Craiova, munici-
piu care înseamnă jumătate din judeţul Dolj.
După aprecierile noastre, prin primăriile câşti-
gate de USL acoperim peste 80 la sută din po-
pulaţia judeţului Dolj. Alături de colegii liberali
şi conservatori ne vom da mâna pentru a trece
de această încercare extraordinară şi de reveni-
re la o situaţie de normalitate pe care nu am mai
avut-o de foarte mult timp. Ceea ce a făcut Tra-
ian Băsescu, care alături de PDL a dat un sem-
nal ca lumea să nu se prezinte la vot, reprezintă
o încălcare gravă a Constituţiei, pentru că se
împiedică venirea la urne şi exprimarea liberă a
dreptului de a vota. Cred că acest lucru ar tre-
bui să îl vadă şi oficialii Uniunii Europene, in-
clusiv Comisarul pe Justiţie care în alte împre-
jurări a fost foarte vocal, să ia atitudine şi să
vedem poate chiar din partea domnului Barro-
so o luare de poziţie. Toţi oamenii noştri au o
noţiune foarte bine înrădăcinată: respectarea
legii. Spun acest lucru pentru că nici nu a înce-

put votarea şi deja se vorbeşte de încălcarea
legii şi fraudarea referendumului. Pe de altă par-
te, sper să nu avem de-a face, aşa cum se aude,
cu instituţii sau patroni de firme care, sub un
pretext sau altul, să reţină buletinele salariaţi-
lor, astfel încât să îngrădească dreptul oameni-
lor de a vota. Eu adresez invitaţia craiovenilor
şi doljenilor, celor care ne-au creditat cu încre-
derea lor şi ne-au votat, să se prezinte la alege-
rile de duminică pentru referendum şi să spună
«DA» pentru demiterea lui Traian Băsescu”, a
declarat vicepreşedintele PSD, Ion Prioteasa.
Lia Olguţa Vasilescu:
“Îi invit pe craioveni să vină la vot”

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu a anun-
ţat că duminică, 29 iulie a.c., se va prezenta la vot
şi a invitat toată populaţia Craiovei să meargă să
voteze pentru ca Traian Băsescu să primească o
lecţie: “Ne-a tăiat nouă, bugetarilor, 25% din sala-
rii, ascum şi el trebuie să renunţe la 25% din man-
dat. Bătălia de la referendum este pentru că, po-
trivit legii 406/2001, Traian Băsescu nu beneficia-
ză de nici un drept dacă este demis prin referen-
dum. De aceea, el luptă să-şi conserve drepturile.
Pentru el şi pentru familia sa. Îi invit pe craioveni
să vină la vot pentră că au şi ei prilejul să se mai
răcorească pe această vreme”.

MARIN TURCITU
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Primăria Craiova a trimis o adresă Mi-
nisterului Administraţiei şi Internelor prin
care solicita suma de 2.801.000 lei, din
fondul alocat pentru realizarea Progra-
mului “Termoficare 2006 – 2015 Căldu-
ră şi Confort” destinat lucrărilor de in-
vestiţii de reabilitare a sistemelor cen-
tralizate de alimentare cu energie termi-
că. Miercuri cerere a fost aprobată,
miercuri, în cadrul Comisiei Interminis-
teriale de coordonare a Programului
“Termoficare 2006-2015 Căldură şi Con-
fort”. Secretarul de stat Mihai Fifor face
parte din această Comisie.Acum,  Pri-
măria Craiova trebuie să aloce din bu-
getul local aceiaşi sumă pentru a începe

Secretarul de stat MAI, Mihai Fifor:
Primăria Craiova a primit 2.801.000 lei prin programul

“Termoficare 2006-2015 Căldură şi Confort”
Secretarul de stat Mihai Fifor a anunţat că Ministe-

rul Administraţiei şi Internelor a alocat Primăriei Cra-
iova apoape 3 milioane de lei prin programul “Termofi-
care  2006-2015 Căldură şi Confort”, pentru reabilita-

rea reţele lor de  termoficare  şi a puncte lor termice din
municipiul Craiova. Mihai fifor spune că es te doar un
prim pas, şi că vab face toate eforturile  ca promisiunile
făcute craiovenilor în aceşti ani să se realizeze.

investiţiile. “Aşa cum am promis craio-
venilor alături de doamna primar Lia
Olguţa Vasilescu, ne-am angajat în iden-
tificarea de soluţii pentru reducerea cos-
turilor la factura pe care populaţia o plă-
teşte la încălzire şi apă caldă. Asta pre-
supune, pe lângă măsuri imediate, şi un
plan riguros de investiţii privind reabili-
tarea reţelelor de distribuţie. În acest
sens, am insistat ca în cadrul Comisiei
Interministeriale de coordonare a Pro-
gramului «Termoficare 2006-2015 Căl-
dură şi Confort» din care fac parte, să
alocăm Craiovei suma solicitată pentru
acest an astfel încât lucrările de investi-
ţii să înceapă imediat încât etapa a treia

să fie finalizată până la sfârşitul anului”,
a declarat secretarul de stat în cadrul
MAI, Mihai Fifor. Primăria Craiova a
primit şi anul trecut de la Ministerul Ad-
ministraţiei şi Internelor suma de opt
miliarde lei vechi, însă banii nu au mai
fost investiţi în reabilitarea şi moderni-
zarea punctelor termice sau în reţelele
de furnizare a agentului termic şi apă
caldă către consumatorii finali. Banii au
rămas necheltuiţi, şi s-au întors până la
urmă la bugetul de stat. Asta pentru că
Primăria Craiova nu a alocat suma cu
care ar fi trebuit să participe la acest
program. 

MARIN TURCITU

AJOFM Dolj: În judeţ oferta de locuri
de muncă vacante este scăzută

Potrivit conducerii Agenţiei Ju-
deţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă (AJOFM) Dolj, rata soma-
jului, în primul semestru al anului
2012,  a înregistrat un trend des-
crescător, atingând valoarea ma-
ximă în luna ianuarie 2012, res-
pectiv 8.84%, şi valoarea minimă
de 8.08%, în luna
iunie 2012,  când
s-a înregistrat o
valoare de 8.09%.
“Unul ditre moti-
vele care au dus la
sc ăd erea r atei
şomajului a fos t
încadrarea în mun-
că. De la înc epu-
tul anului şi până în
prezent s-au înca-
drat  în mu nc ă
6.424 de persoa-
ne”, a afirmat, ieri,
la şedinţa Colegiu-
lui prefec tural,  di-
rectorul adjunct al
AJOFM Dolj, Io-
nuţ Nica. Acesta a
precizat că evoluţia forţei de mun-
că a judeţului a fost influenţată,
în general,  de aceeaşi factori care
au afectat şi afec tează întreaga
viaţă economico-soc ială a tării,
precum scăderea nivelului de pre-
gătire şi c alificare a personalului
muncitor, trecerea la o nouă struc-
tură de relaţii economice bazate
pe s istemul de piaţă libera şi con-
curenţiala, dar ş i de “o eficienţă
şi o productivitate a muncii, încă
insuficiente.  Ionuţ Nica mai spu-
ne c ă piaţa forţei de muncă din

judeţul Dolj, prin prisma locurilor
de muncă vac ante disponibile co-
munic ate de agenţii economic i,
es te c oncentrată în municipiul
Craiova, atât ca număr, cât ş i ca
diversitate a meseriilor. “Pentru
restul judeţului,  oferta de locuri
de muncă vacante es te scazută,

adică sunt mai puţine locuri de
munc ă şi într-o gamă redusă de
profes ii ş i meserii”, a prec izat
aces ta.

Cât despre cursurile de forma-
re profesională,  reprezentantul
AJOFM Dolj a comunicat că aces-
tea sunt organizate pe diverse me-
serii, cerute de piaţă. “În primul
semestru al anul 2012, au urmat
cursuri de formare profesionala
1.002 persoane, cuprinse în 57 de
cursuri de formare profesională”,
a menţionat Ionuţ Nica.

Adeverinţe de venit minim
garantat doar pentru cei care
justifică solicitarea

Directorul adjunc t al AJOFM
Dolj a mai spus că Agenţia urmă-
reşte facilitarea integrării pe piaţa

muncii a şomerilor tineri
şi a şomerilor  de lungă
durată, atragerea şi men-
ţinerea unui număr mai
mare de persoane pe pia-
ţa muncii, inclusiv în zo-
nele rurale, însă se con-
fruntă cu un alt fenomen,
pentru care s-au luat toa-
te măsurile legale de di-
minuare a acestuia: “eli-
berarea de adeverinţe so-
licitanţilor de venit minim
garantat, conform Legii
416/2001 numai persoa-
nelor care justifică o ase-
menea formă de protec-
ţie socială”.

Potrivit lui Ionuţ Nica,
în luna se ptembrie a
aces tui an,  AJOFM Dolj

va organiza “Bursa loc urilor de
muncă pentru absolvenţi”. “Tre-
buie menţionat faptul că instituţia
noas tră, deşi utilizează câteva in-
strumente specific e,  nu crează
locuri de muncă, ea nu se poate
subs titui mediului economic în
vederea creşterii gradului de ocu-
pare a forţei de munc ă, dar depu-
ne toate eforturile în vederea de-
pistării acestora ş i a plasării forţei
de muncă existente”,  a subliniat
directorul adjunct al AJOFM Dol.

ANA-MARIA GEBĂILĂ

Pasajul suprateran,
fără ieşire… de urgenţă

Inspectorul-şef al Ins pec-
toratului Teritorial de Mun-
că (ITM) Dolj a ses izat, ieri,
în timpul ş edinţei Colegiului
prefectural, că, în urma unor
verificări la pasajul suprate-
ran, de schis  ie ri circulaţiei
rutiere, s-a constatat că aces-
ta nu dispuse de ie şiri de  ur-
genţă şi că trebuie  găsită o
soluţie, întrucât, în cazul unui
eveniment nedorit, lipsa lor
îş i poate  s pune  cuvântul.
“Vreau să ridic o proble mă
vizavi de pasajul suprate ran.
În urma une i activităţi de  in-
spe cţie , am cons tatat că nu

există scări de  evacuare în
situaţii de urgenţă. Trebuie să
se  aibe în ve de re că ace st
aspect ţine şi de alte institu-
ţii, pe parte de situaţii de ur-
genţă şi de securitate şi sănă-
tate în muncă, cum prevede
Legea nr. 319. Trebuie să ana-
lizăm ş i să găsim o formulă
pentru a nu apărea situaţii ne-
prevăzute”, a afirmat acesta.

Întrebat despre acest as-
pect, primarul Lia Olguţa Va-
siles cu a declarat că nu pe
mandatul ei a fost proiectată
construcţia.

  ANA-MARIA GEBĂILĂ
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Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã
Sud-Vest, în calitate de Organism Inter-
mediar pentru Programul Operaþional Re-
gional 2007 – 2013, a semnate nouã con-

Banca Comercialã Românã (BCR) a lan-
sat descoperitul de cont pentru persoa-
nele care încaseazã pensia într-un cont
BCR. Acesta poate ajunge pânã la 3 pen-
sii lunare nete. Descoperitul de cont pen-
tru clienþii pensionari este acordat pentru
o perioadã de 24 de luni, în valoare de
pânã la 3 pensii, vârsta clienþilor la
data acordãrii fiind de maxim 66 de
ani (65 de ani împliniþi). “BCR  ºi-a
completat oferta pentru pensionari
cu o soluþie practicã pentru elimina-
rea grijilor cauzate de cheltuieli ne-
prevãzute sau lipsa banilor. Printre
avantajele acestui nou produs de cre-
ditare se numãrã: posibilitatea con-
stituirii unei rezerve de bani fãrã ga-
ranþii ºi fãrã justificarea destinaþiei
banilor, accesul permanent ºi facil la
banii din descoperit prin cardul de
debit ataºat contului curent ºi de ase-

Abonamentele Internet Neli-
mitat Extra ºi Profesional oferã
începând de ieri utilizatorilor o
vitezã de download de pânã la
43,2 Mbps ºi o vitezã de upload
de pânã la 5,76 Mbps, disponi-
bilã, în prima fazã, în Bucureºti,
Constanþa ºi  Mamaia.  Mai
mult, acoperirea HSPA+ ce
permite viteze de dow-
nload de pânã la 21,6
Mbps s-a extins la 30
de oraºe, incluzând,
în prezent ,  Arad,
Bacãu, Baia Mare,
Braºov, Brãila,
Bucureºti, Bu-
zãu, Cernavo-
da, Cluj-Napo-
ca, Constanþa,
Craiova, Feteºti, Fun-
dulea, Galaþi, Giurgiu, Iaºi,
Isaccea, Mangalia, Oradea, Ovi-
diu, Piteºti, Ploieºti, Predeal,

Mazda va prezenta în premierã
mondialã noua Mazda Sedan la edi-
þia de anul aceasta a Salonului Auto
de la Moscova. Evenimentul va în-
cepe pe 29 august ºi va dura pânã
pe 9 septembrie 2012. Noua Maz-
da6 este al doilea dintre modelele
de generaþie viitoare introduse de
Mazda, care include atât întreaga

În premierã mondialã,
noua Mazda Sedan

gamã de tehnologii SKYACTIV, cât
ºi noua linie de design KODO – “su-
fletul miºcãrii”. Noua Mazda6 in-
tegreazã cele mai bune elemente în
materie de expertizã tehnicã ºi mã-
iestrie de asamblare din toate do-
meniile, de la performanþe dina-
mice ºi design, pânã la performan-
þe de mediu ºi de siguranþã. Mo-

delul este unul repre-
zentativ pentru o nouã
generaþie de produse
Mazda. Prezintã carac-
teristici de stil, confort
ºi o senzaþie premium
pe care le aºteaptã ori-
cine de la un vehicul de
clasã medie, oferind
totodatã plãcerea con-
dusului agil ºi reacþia
rapidã la comenzile
ºoferului, care stau la
baza brandului Mazda.

Un pas nou din strategia VUn pas nou din strategia VUn pas nou din strategia VUn pas nou din strategia VUn pas nou din strategia Vodafoneodafoneodafoneodafoneodafone
Satu Mare, Sãcele, Sibiu, Slo-
bozia, Târgu Mureº, Techir-
ghiol ºi Timiºoara. Promoþional,
utilizatorii de laptop-uri, PC-uri
sau tablete primesc, de acum,
douã luni de abonament gratuit,

pentru fiecare contract
Internet Neli-

mitat

Plus, Extra ºi Profesional nou
sau prelungit, pânã la 31 iulie.
“Lansarea pachetelor de Inter-
net mobil cu cea mai mare vite-
zã de download reprezintã un
pas nou din strategia Vodafone
de mobile broadband, prin care
ne asigurãm cã utilizatorii be-
neficiazã de acces rapid la in-
formaþii ºi de servicii perfor-

mante de conectivitate
online. Noile perfor-
manþe, acoperirea ºi
cea mai rapidã vitezã
de download pentru o
reþea de date mobile vor

aduce beneficii pentru
utilizatorii noºtri chiar în

zonele cel mai des frecven-
tate în aceastã perioadã de

vacanþã: Capitala ºi litoralul
Marii Negre”, a declarat Dra-

goº Chivu, director, Data Mar-
keting, Vodafone România.

În regiunea Sud-Vest Oltenia

tracte de finanþare în cadrul DMI 4.3-
”Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinde-
rilor”,  în valoare totalã aproximativã de
1,3 milioane Euro. „Contractele semnate

au ca obiectiv achiziþionarea de echi-
pamente ºi tehnologii noi, moderne pen-
tru activitatea de producþie, construc-
þii sau prestãri servicii, achiziþionarea
de sisteme IT, precum ºi construirea
sau modernizarea spaþiilor de produc-
þie în domenii precum: turism (3 pro-
iecte), service auto (2 proiecte), con-
strucþii (2 proiecte), servicii medicale
(1 proiect) ºi IT (1 proiect).  Cele nouã
proiecte se vor implementa în judeþele:
Dolj, Gorj, Mehedinþi ºi Vâlcea.

208 contracte vizeazã
dezvoltarea afacerilor

La nivelul regiunii, din totalul de 362 de
contracte semnate pânã în prezent, prin care
se solicitã aproximativ 540 mil de euro, 208
vizeazã dezvoltarea afacerilor. Acestea be-
neficiazã de finanþare nerambursabilã de pes-
te 94 milioane de euro pentru investiþii pri-
vind  dezvoltarea ºi modernizarea unor struc-
turi de sprijinire a afacerilor (domeniul ma-
jor de intervenþie 4.1), crearea ºi moderni-
zarea unor infrastructurii turistice (domeniul
major de intervenþie 5.2) sau dezvoltarea ºi
modernizarea capacitãþilor de producþie sau
servicii (domeniul major de intervenþie 4.3).

menea costurile zero la momentul retra-
gerii de numerar la ATM, plãþii  facturilor
de utilitãþi la bancomatele BCR sau la
cumpãrãturi”, a declarat Sorin Mititelu,
director Management Segmente Retail
BCR. Pentru a achiziþiona acest produs
ºi pentru a solicita virarea pensiei într-un

cont curent deschis la BCR
clienþii se pot prezenta în
orice unitate a bãncii cu ac-
tul de identitate, decizia de
pensionare definitivã si ta-
lonul de pensie.

2011: cu 50%
mai mulþi clienþi

Odatã cu lansarea des-
coperitului de cont, BCR
devine banca cu cea mai
largã ofertã de produse ºi
servicii destinate special
pensionarilor-pachet de cont curent pen-
tru încasarea pensiei, descoperit de cont,
bonus de dobândã  pentru depozite, asi-
gurare privatã de sãnãtate. Peste o ju-
mãtate de milion de pensionari a optat
pentru BCR, banca înregistrând în 2011
o creºtere cu 50% a clienþilor care au

ales sã îºi încaseze pensia la BCR. Pre-
ferinþa pensionarilor pentru serviciile ofe-
rite de BCR a fost confirmatã ºi în pri-
mele 5 luni ale anului 2012: peste 30%
din pensionarii care au ales încasarea pen-
siei într-un cont cu card au ales Banca
Comercialã Românã.

Ieri au fost semnate alte nouã contracte de finantareIeri au fost semnate alte nouã contracte de finantareIeri au fost semnate alte nouã contracte de finantareIeri au fost semnate alte nouã contracte de finantareIeri au fost semnate alte nouã contracte de finantareIeri au fost semnate alte nouã contracte de finantareIeri au fost semnate alte nouã contracte de finantareIeri au fost semnate alte nouã contracte de finantareIeri au fost semnate alte nouã contracte de finantareIeri au fost semnate alte nouã contracte de finantare
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Dupã ce au susþinut exame-
nul de admitere ce a constat
într-un test grilã cu 100 de
întrebãri care trebuia rezolvat
în trei ore, cei aproape 900 de
candidaþi pentru cele 275 de
locuri la buget scoase de
Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie (UMF) din Craiova -
specializãrile Medicinã,
Medicinã Dentarã ºi Farmacie
au aºteptat nerãbdãtori
rezultatele, acestea fiind afiºate miercuri searã. În
total, s-au obþinut 24 de medii de zece - 18 pentru
specializarea Medicinã, cinci la Medicinã Denatã ºi
doar o singurã medie de zece la Farmacie. În funcþie
de opþiuni, subiectele au avut cerinþe din biologie ºi
fizicã sau biologie ºi chimie organicã, pentru cei de
la Medicinã ºi Medicinã Dentarã ºi chimie organicã-
anatomie sau chimie organicã ºi botanicã pentru
Facultatea de Farmacie. Concurenþa a fost atât de
strânsã încât la Farmacie, spre exemplu, s-a tras
linie pentru locurile de la buget chiar la nota 9.82.
La fel de acerbã a fost lupta ºi pentru celelalte douã
specializãri, indiferent cã a fost vorba de Medicinã
sau Medicinã Dentarã. Notele obþinute vorbesc de la
sine. Astfel, dacã în 2011 ultima medie de admitere la
Medicinã a fost 8.92, de aceastã datã nivelul a
crescut simþitor, ajungându-se la 9.22. La fel s-a
întâmplat ºi în cazul Facultãþii de Medicinã Dentarã,
unde media minimã de intrare de anul trecut 8.93 a
fost depãºitã anul acesta cu 38 de sutimi, fiind 9.31.

Candidaþii care nu au obþinut un loc bugetat au
avut ieri posibilitatea de a depune cerere pentru a fi
admiºi pe unul dintre locurile la taxã.

Asociaþia “Vasiliada” a Mitropoliei Olteniei
a lansat ieri, proiectul “Tineri pentru Comu-
nitate”. Implementat în parteneriat cu Cen-
trul Regional de Dezvoltare Comunitarã ºi
Mediu, proiectul “Tineri pentru Comunitate”
are ca obiectiv stimularea implicãrii tinerilor
în viaþa comunitãþii ºi creºterea gradului de
responsabilitate socialã a acestora. Proiectul
va debuta cu o campanie publicã de promo-
vare a responsabilitãþii sociale în rândul tine-
rilor ºi va continua cu selectarea a 14 craio-
veni cu vârste cuprinse între 19 ºi 25 ani,
care vor fi instruiþi în domenii precum lucrul
în echipã, managementul voluntarilor, mana-
gement de proiect ºi atragere de resurse. De
asemenea, proiectul propune înfiinþarea unei
organizaþii non-guvernamentale în care vor
activa toþi cei 14 tineri ce vor avea posibilita-
tea sã deruleze proiecte sociale sustenabile

pentru rezolvarea unor probleme concrete.
„Vom selecta 14 tineri implicaþi în comunita-
te, cu disponibilitate de a fi responsabili so-
cial pe care, timp de o lunã de zile, îi vom
pregãti printr-un program de training struc-
turat în domenii precum lucrul în echipã,
comunicare, managementul voluntarilor, ma-
nagement de proiect ºi atragere de resurse”,
a precizat preotul Adrian Stãnulicã, preºedin-
tele Asociaþiei Vasiliada. Cei 14 tineri vor urma
module de formare care se vor desfãºura în
luna septembrie. Potrivit pãrintelui Stãnulicã,
persoanele interesate de acest proiect pot
obþine informaþii suplimentare de pe site-ul
Asociaþiei, www.asociatiavasiliada.ro, sau de
pe contul de facebook, unde pot afla detalii
despre modul de aplicaþie.  „La finalul aces-
tui proiect, cei 14 tineri vor avea toate abilitã-
þile necesare, pe de o parte pentru a înþelege

ce înseamnã munca pentru comuni-
tate, dar ºi pentru a putea învãþa sã
înfiinþeze o nouã organizaþie non-gu-
vernamentalã, sã identifice nevoi rea-
le din comunitate, pe baza cãrora sã
structureze proiecte sociale, sã fie ca-
pabili sã atragã resurse pentru a im-
plementa acele proiecte ºi totodatã sã
le implementeze, ca un rãspuns la mul-
titudinea de nevoi sociale din comu-
nitate. Este un proiect care investeºte
în tineri, în educaþia ºi formarea lor
pentru o viaþã responsabilã”,  a com-
pletat pãrintele Adrian Stãnulicã.

Tinerii, învãþaþi de Asociaþia
Vasiliada sã înfiinþeze ONG-uri

 Candidaþii au intrat în sãli doar cu buleti-
nul, pix negru ºi legitimaþia de concurs. Sub-
iectele au de fost tip test grilã cu 100 de în-
trebãri de Limba românã. Pentru a se evita
copiatul, au fost distribuite patru variante de
grilã, fiind puse la dispoziþie trei ore pentru a
le rezolva. Obosiþi dupã cele trei ore de exa-
men ºi încã emoþionaþi, unii dintre candidaþi

au ieºi uºor dezamãgiþi de dificultatea sub-
iectelor. Imediat dupã finalizarea probei scri-
se atât pe site-ul facultãþii cât ºi la avizierul
Universitãþii din Craiova au fost postate rãs-
punsurile la grile, pe baza cãrora candidaþii
ºi-au putut calcula punctajul pânã la afiºarea
rezultatelor, anunþatã pentru data de 27 iulie
a.c. “Dupã ce am ieºit din examen am verifi-

cat grilele ºi cred cã am greºit vreo 15 dintre
ele, dar sper sã reuºesc sã intru la buget. Nu
mã aºteptam sã fie atâtea întrebãri de grama-
ticã, a fost obositor”, a spus un candidat.
Pentru acest examen, facultatea a pus la dis-
poziþia elevilor de liceu mai multe variante
de grile. De asemenea, pentru partea teore-
ticã, care a solicitat cunoaºterea probleme-
lor legate de aplicarea normelor ortografice,
ortoepice ºi de punctuaþie, precum si ele-
mentele referitoare la nivelurile limbii - fo-
netic, lexico- semantic ºi morfosintactic a

fost datã ºi o bibliografie. “Subiectele au fost
fãcute de o comisie a Facultãþii de Litere din
cadrul Universitãþii din Craiova. S-au reali-
zat mai multe variante, din care a fost extra-
sã grila cu cele 100 de întrebãri în baza cã-
reia candidaþii au susþinut astãzi concursul
de admitere. Din fericire nu au fost inciden-
te neplãcute, nu a încercat nimeni sã copie-
ze”, a declarat asistent dr. în cadrul Facul-
tãþii de Drept ºi ªtiinþe Administrative din
cadrul Universitãþii din Craiova, Mãdãlin
Ticu, secretar în comisia de examen.

Candidaþii care nu vor reuºi sã ocupe unul din locurile de la buget pot opta pentru
cele de la taxã. Aceºtia vor avea de plãtit 3.000 de lei pentru fiecare an de ºcolarizare.

366 de absolvenþi de liceu, care au promovat bacalaureatul, au susþinut
ieri concurs scris de admitere la specializarea Drept din cadrul Facultãþii de
Drept ºi ªtiinþe Administrative a Universitãþii din Craiova. Proba scrisã, care
a început la ora 10.00, s-a derulat exclusiv pentru locurile de la buget în
numãr de 163, concurenþa fiind astfel de aproximativ doi candidaþi pe loc.
Subiectele au fost de tip grilã, cu 100 întrebãri din gramatica limbii române,
iar examenul s-a derulat în condiþii de maximã exigenþã.

Doi candidaþi pe loc la DreptDoi candidaþi pe loc la DreptDoi candidaþi pe loc la DreptDoi candidaþi pe loc la DreptDoi candidaþi pe loc la Drept

24 de medii la zece la Medicinã24 de medii la zece la Medicinã24 de medii la zece la Medicinã24 de medii la zece la Medicinã24 de medii la zece la Medicinã24 de medii la zece la Medicinã24 de medii la zece la Medicinã24 de medii la zece la Medicinã24 de medii la zece la Medicinã24 de medii la zece la Medicinã
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- Dacã preºedintele rãmâne...
- Muºcã-þi limba, Popescule!
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Festivalul şi Concursul Internaţional de Canto „Hariclea Dar-
clée” vor avea loc, anul acesta, între 1 şi 12 august, la Brăila, în
competiţie fiind înscrişi 166 de concurenţi din 24 de ţări.

Festivalul şi Concursul Internaţional de Canto
„Hariclea Darclée”:
deschidere festivă pe 1 august

În marea competiţie a celor mai
frumoase tinere voci ale lumii s-au
înscris, în acest an, 75 de sopra-
ne, 26 de mezzosoprane, 23 de te-
nori, 2 contratenori, 21 de baritoni,
8 bas-baritoni şi 11 başi. Ei repre-
zintă România, Republica Moldo-
va, Armenia, Brazilia, Canada, Chi-
na, Coreea de Sud, Croaţia, Fran-
ţa, Georgia, Germania, Grecia, Is-
rael, Italia,  Japonia, Kazahstan,
Luxemburg, Norvegia,  Polonia,

Rusia,  Spania,  Statele Unite ale
Americii, Turcia şi Ucraina.

Din rândul lor, juriul internaţio-
nal – format din personalităţi de
prestigiu din România, Italia, Po-
lonia, Israel şi Grecia – îi va de-
semna pe câştigătorii ediţiei din
2012 a Concursului Internaţional
de Canto „Hariclea Darclée”, care
vor putea fi văzuţi în concert la
Gala Laureaţilor, pe 12 augus t.
Ediţia din acest an a festivalului
include şi un eveniment aniversar
dedicat baritonului Nicolae Herlea
– conferinţa susţinută de dr. Step-
han Poen, intitulată „Nicolae Her-
lea – O celebrare la 85 de ani”,
însoţită de videoproiecţii cu arii
interpretate de marele bariton pre-
zent, ca întotdeauna, la Festivalul
şi Concursul „Darclée”.

Deschiderea festivă din 1 august

va fi urmată de concertul inaugu-
ral al sopranei Edith Borsos, din
România, laureata Marelui Premiu
„Darclée” 2010, pe care l-a obţi-
nut alături de baritonul spaniol Al-
varo Lozano. Împreună cu acesta
şi cu alţi laureaţi ai ediţiilor ante-
rioare, ea va putea fi admirată la
celebrarea Verdi – Wagner ş i în
capodopera verdiană „Trubadurul
(Il Trovatore)”, sub bagheta ma-
estrului Marco Balderi, manifestări
ce onorează geniul lui Verdi şi, res-
pectiv, Wagner, de la naşterea că-
rora se vor împlini în curând 200
de ani. Creaţiile prezentate au fost
alese cu precădere din operele cân-
tate cândva de Hariclea Darclée.
Tot Marco Balderi, un colaborator
constant al festivalului brăilean, va
dirija Corul Filarmonicii „George
Enescu” şi Orchestra Festivalului

„Darclée” în etapa finală, cu pu-
blic, a concursului, la concertul
extraordinar „Verdi-Wagner” de pe
esplanada Dunării, şi la concertul
de gală al laureaţilor din 12 august.

La împlinirea a 135 de ani de la
naş terea Haricleei Darc lée,  în
1995, oraşul său natal, Brăila,  i-a
adus  un deosebit omagiu, organi-
zând Concursul Naţional de Can-
to c e-i poartă numele, prezidat de
soprana Mariana Nicolesco şi aflat
sub înaltul patronaj al preşedinte-
lui României.  Prima ediţie a com-

petiţiei a avut loc în 1997 ş i de
atunci se repetă la fiecare doi ani,
în anul dintre o ediţie şi alta având
loc cursuri de măiestrie artis tică
(master classes).

„Aştept cu o mare bucurie în-
tâlnirea cu tinerii concurenţi şi
mărturisesc că am mai multe emo-
ţii pentru fiecare dintre ei decât am
avut vreodată în propria mea ca-
rieră”, afirmă Mariana Nicolesco,
preşedintele Festivalului şi Concur-
sului Internaţional de Canto „Hari-
clea Darclée”.

„Călătoriile lui Gulliver”, de Silviu Purcărete,
va avea premiera britanică pe 17 august, la Edinburgh

 „Reciclabil... deci util” susţin,
la Craiova, tineri din cinci ţări
38 de tineri din Letonia, Ungaria,

Turcia, Bulgaria şi România se întâlnesc la
Craiova într-un proiect care îşi propune
promovarea unor măsuri de sensibilizare a
opiniei publice în ceea ce priveşte efectele
negative asupra mediului şi a politicilor
aplicate în acest domeniu, informarea
tinerilor cu privire la avantajele unui mediu
curat şi la importanţa reciclării deşeurilor
în societatea europeană.

Proiectul este realizat de Asociaţia
Studenţilor din Facultatea de Fizică din
Craiova, finanţat de Comisia Europeană
prin Programul „Tineret în Acţiune”, în
colaborare cu Casa de Cultură a Studenţi-
lor din Craiova, Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Dolj, Uniunea Naţională a
Studenţilor din România şi Federaţia

Studenţilor Români Fizicieni.
Având la dispoziţie saci

menajeri şi mănuşi de plastic,
tinerii voluntari s-au împărţit
pe echipe, şi-au distribuit
responsabilităţile şi au partici-
pat, ieri după-amiază, la
curăţarea Parcului „Nicolae
Romanescu”. În plus, au fost
încurajaţi să îşi pregătească
strategii de desfăşurare a
acţiunii astfel încât eficienţa
echipei să fie cât mai mare, iar
rezultatele cât mai bune.

Rezultatele sunt prezentate astăzi, în
cadrul unei conferinţe care va fi găzduită,
începând cu ora 11.00, de Sala de Marmu-
ră a Casei de Cultură a Studenţilor din

Craiova. Tot astăzi, din gunoaiele reciclate
în parc se vor confecţiona diverse obiecte
necesare, tema activităţii fiind „Recicla-
bil... deci util”.

MAGDA BRATU

160 de persoane
din mediul rural,

instruite să-şi pună pe
picioare o afacere

Asoc iaţia „Împreună pentru tine”,
Fundaţia Naţională a Tinerilor  Mana-
geri, Fundaţia Societatea Ac ademică
Mosc opolitană şi SC Development
Projec ts & Strategies  SRL derulează, pe
parc ursul a doi ani, proiectul „Dezvol-
tarea resurselor umane şi prom ovarea
culturii antreprenoriale în zonele
rurale din judeţele Dolj şi Olt”.
Lansarea are loc  astăzi, ora 12.00, la
Casa de Cultură „Traian Demetresc u”
din Craiova (s trada „Traian Demetres-
cu” nr. 31). Proiectul va f i implemen-
tat în judeţele Dolj şi Olt,  es te f inanţat
din fonduri europene şi are ca obiectiv
instruirea şi cons ilierea a 160 de
persoane din mediul rural care vor să
îş i dezvolte sau să pornească o nouă
afac ere. După cum a precizat Cătălin
Adrian Bănc ilă, manager de proiect, în
cadrul conferinţei de lansare de as tăzi
vor fi făcute prezentări ale proiec tului,
programului de implementare şi obiecti-
velor care trebuie îndeplinite.

MAGDA BRATU

Călătoriile lui Gulliver”, de Silviu
Purcărete, va avea premiera britanică
pe 17 august, la Festivalul Internaţio-
nal de la Edinburgh. Spectacolul a fost
prezentat în avanpremieră pe scena Te-
atrului „Radu Stanca” din Sibiu, la ju-
mătatea lunii mai. „Călătoriile lui Gul-
liver” este un proiect cultural iniţiat în
urmă cu trei ani, în parteneriat cu Fes-
tivalul de la Edinburgh, şi finanţat cu
sprijinul Administraţiei Fondului Cultu-
ral Naţional, care a constat într-o serie
de ateliere ce şi-au găsit finalitatea în
acest spectacol. Seria de exerciţii sce-
nice coordonate de regizorul Silviu Pur-

cărete îşi propune o abordare inedită a
romanului lui Swift în care fantezia se
împleteşte c u o aspră satiră politică.
Având ca suport o partitură originală
semnată de compozitorul irlandez Shaun
Davey, creatorul suitei muzicale pentru
„Vocile din Cimitirul Vesel”, producţia
lui Silviu Purcărete reuneşte aspecte
sociale şi culturale ale lumii din jurul
nostru, explorând teme ca visul, călă-
toria, exilul, emigrarea, singurătatea şi
apartenenţa. „Călătoriile lui Gulliver”
este al optulea spectacol montat de Sil-
viu Purcărete pe scena Teatrului Naţio-
nal din Sibiu.
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Coreea de Nord a confir-
mat, dupã sãptãmâni de
speculaþii, cã tânãra care a
apãrut în mod repetat alãturi
Kim Jong-un este soþia sa,
un anunþ rar într-o þarã
obiºnuitã cu secretele,
analiºtii apreciind cã strate-
gia ar trebui sã demonstreze
maturitatea ºi responsabilita-
tea tânãrului lider. Presa
oficialã nord-coreeanã –
singura autorizatã în statul
totalitar – a anunþat, mier-
curi seara, cã tânãra elegan-
tã ºi zâmbitoare, care a

apãrut de mai multe ori în
public alãturi de Kim Jong-
un, se numeºte Ri Sol-ju ºi
cã este soþia acestuia. Nu
existã alte detalii referitor la
soþie, data cãsãtoriei sau
existenþa unui copil. Dar, fie
ºi numai acest anunþ, este
surprinzãtor în acest stat,
unul dintre cele mai secrete
ºi închise din întreaga lume.
Partenerele predecesorilor
lui Kim Jong-un, a bunicului
sãu, Kim Il-Sung, ºi a tatãlui
sãu, Kim Jong-il, nu au fost
prezentate niciodatã public.

Ce spun analiºtii despre cãsãtoriaCe spun analiºtii despre cãsãtoriaCe spun analiºtii despre cãsãtoriaCe spun analiºtii despre cãsãtoriaCe spun analiºtii despre cãsãtoria
liderului Coreei de Nord, Kim Jong-unliderului Coreei de Nord, Kim Jong-unliderului Coreei de Nord, Kim Jong-unliderului Coreei de Nord, Kim Jong-unliderului Coreei de Nord, Kim Jong-un

Agenþia de Cooperare pentru Apãrare
ºi Securitate (DSCA), însãrcinatã cu vân-
zarea de armament american în strãinã-
tate, în cadrul Pentagonului, a notificat
Congresul despre aceastã posibilã vânzare
pe data de 20 iulie, anunþã DSCA într-un
comunicat postat pe site. Congresul are
la dispoziþie 30 de zile sã formuleze even-
tuale obiecþii, în caz contrar contractul ur-
mând sã fie încheiat dupã acest termen.

Proiectul vânzãrii vizeazã 60 de rache-
te de tip “Patriot” de nouã generaþie

(PAC-3), 20 de lansatoare, patru rada-
re, staþii de control ºi formarea necesa-
rã în vederea operãrii lor ºi piese de
schimb, a precizat DSCA. “Kuwaitul va
utiliza echipamentul ºi rachetele PAC-3
pentru ameliorarea capacitãþilor sale de
apãrare antirachetã, consolidarea apãrã-
rii teritoriului ºi descurajarea ameninþã-
rile regionale”, motiveazã Agenþia.

La începutul lui aprilie, în cadrul unui
forum la care au participat Statele Unite
ºi cele ºase þãri membre ale Consiliului

de Cooperare în Golf (Arabia Sauditã,
Bahrein, Emiratele Arabe Unite, Oman,
Qatar ºi Kuwait), secretarul de Stat ame-
rican Hillary Clinton a declarat cã do-
reºte instaurarea unei cooperãri multila-
terale în materie de apãrare, în special
printr-un scut antirachetã care sã asigu-
re apãrarea faþã de Iran. Membrii GCC,
opuºi Iranului, sunt clienþi importanþi ai
industriei americane de armament. Ku-
waitul dispune deja de rachetele “Pa-
triot”. În 1992, emiratul a achiziþionat
210 astfel de rachete din generaþia pre-
cedentã ºi 25 de lansatoare, iar în 2007
ºi-a suplimentat arsenalul cu încã 80 de
rachete, potrivit Serviciului de Cercetãri
al Congresului (CRS).

Pentagonul a anunþat, miercuri, cã intenþioneazã sã încheie cu autoritãþile
din Kuwait un contract în valoare de 4,2 milioane de dolari, vizând dotarea
emiratului cu 60 de rachete “Patriot” antirachetã de tip PAC-3, care sã îi
permitã consolidarea apãrãrii sale antirachetã faþã de Iran.

Washingtonul vrea sã vândã Kuwaitului rachete
“Patriot” evaluate la 4,2 milioane de dolari

Peste 170.000 de localnici
ºi-au pãrãsit satele din statul
Assam, refugiindu-se în tabe-
re, clãdiri guvernamentale ºi
ºcoli, pentru a scãpa de vio-
lenþele care au izbucnit la
sfârºitul sãptãmânii trecute, al
cãror bilanþ, potrivit autoritã-
þilor, a ajuns, miercuri, la 35 de
morþi. În conflict sunt implica-

te triburile indigene din Bodo,
pe de o parte, ºi musulmani, de
cealaltã parte, care îºi disputã
de mai mulþi ani proprietatea
asupra terenurilor din aceastã
regiune izolatã a Indiei. “Si-
tuaþia este tensionatã ºi pri-
mim întãriri militare suplimen-
tare”, a declarat seful poliþiei
din Assam, J.N. Choudhury.

Televiziunea a transmis ima-
gini cu locuinþe în flãcãri, în
timp ce localnicii s-au refugiat
în tabere protejate de militari.
Potrivit unui oficial local de
rang înalt din Bodoland, Ha-
grama Mohilary, “treizeci ºi
cinci de persoane au fost uci-
se, iar numãrul persoanelor din
taberele de refugiaþi este esti-
mat la circa 170.000”. Trupu-
rile victimelor au fost gãsite în
orezãrii ºi de-a lungul unor dru-
muri, a adãugat acesta.

Poliþia a instaurat, luni sea-
ra, o politicã de deschidere a
focului fãrã avertisment, dupã
ce persoane turbulente au ata-
cat mai multe magazine ºi lo-
cuinþe. A fost, de asemenea,
instituitã o interdicþie de cir-
culaþie. “Am pierdut totul în
aceste violenþe. Casele ne-au

fost rase, iar mulþimea dezlã-
þuitã ne-a dat foc bunurilor”,
a declarat un localnic din dis-
trictul Kokrajhar, refugiat într-
o tabãrã, citat de postul local
de televiziune. Potrivit agen-
þiei Press Trust of India, vio-
lenþele au izbucnit dupã ce doi
lideri ai studenþilor musulmani
au fost impuºcaþi, fiind grav
rãniþi. Acest lucru a provocat
acte de represalii împotriva
populaþiei Bodo.

Partea de nord-est a Indiei
es te  legatã  de  res tul  þãr i i
printr-o fâºie strâmtã de teren
ºi, timp de mai multe decenii,
s-a confruntat cu conflicte et-
nice ºi separatiste. Recent,
câteva dintre principalele miº-
cãri separatiste au demarat
negocieri de pace cu Guver-
nul central.

Zeci de persoane au fost ucise în cursul unor
violenþe interetnice in ultima perioadã în nord-estul
Indiei, au anunþat autoritãþile, care au suplimentat
miercuri efectivele militare în teritoriu.

Zeci de persoane din India au murit ºi 170.000 s-au refugiat

JO 2012: Mobilizare a
autoritãþilor, dupã ce un avion
a pãtruns în spaþiul interzis

Autoritãþile britanice au
autorizat, miercuri, o primã
decolare a unui avion de luptã
de tip Eurofighter din cadrul
impozantului dispozitiv de
securitate de la Jocurile Olimpi-
ce (JO), în urma pãtrunderii în
spaþiul aerian protejat a unui
avion de linie, a anunþat Minis-
terul Apãrãrii. Avionul de luptã,
din cadrul Royal Air Force, a
decolat la ora 11.30 (13.30, ora
României), dupã ce controlorii
de trafic aerian au pierdut
contactul radio cu avionul
comercial. Însã contactul a fost
restabilit rapid, iar avionul de
tip Eurofighter s-a întors la
bazã. “Nicio altã acþiune
suplimentarã nu a fost necesa-
rã”, a precizat Ministerul
britanic al Apãrãrii. În cadrul
dispozitivului de securitate au
fost mobilizate aviaþia, marina ºi
baterii de rachete sol-aer
instalate în puncte strategice din
Londra.
Muniþie din al Doilea
Rãzboi Mondial,
descoperitã în Polonia

Peste 400 de piese de muniþie
care nu a explodat, datând din al
Doilea Rãzboi Mondial, au fost
descoperite, miercuri, la Opole, în
sud-vestul Poloniei, în cursul
unor lucrãri în acest oraº care
are aproximativ 126.000 de
locuitori, a anunþat un purtãtor
de cuvânt al armatei. “Dupã
dezgropare, muniþia va fi trans-
portatã în afara oraºului, pe un
poligon de tir al armatei, pentru
a fi dezamorsatã acolo”, a
declarat Jacek Obierzynski, citat
de agenþia polonezã de presã
PAP. Este vorba despre obuze
antitanc de calibrul 47 de
milimetri, a precizat purtãtorul de
cuvânt.  Descoperirea a fost
fãcutã în cursul unor lucrãri
realizate de o societate din
domeniul energiei.
Siria: Armata ºi rebelii
se pregãtesc pentru “lupta
decisivã” din oraºul Alep

Armata sirianã ºi rebelii îºi
îndreptau, miercuri, trupele spre
Alep, al doilea oraº ca mãrime din
Siria, unde probabil va avea loc
lupta decisivã între opozanþi ºi
regim. Secretarul general al ONU,
Ban Ki-moon, a cerut comunitãþii
internaþionale sã acþioneze pentru
a opri “masacrul”, în timp ce
jumãtate dintre observatorii ONU
au pãrãsit Siria, potrivit unui
responsabil al ONU. Represiunea
ºi luptele au provocat, miercuri,
moartea a cel puþin 108 persoane,
dintre care 57 civili, 36 de militari
ºi 15 rebeli, potrivit unui ONG
sirian. Rami Abdel Rahmane,
preºedintele Observatorului
Sirian pentru Drepturile Omului
(OSDO), a semnalat, la rândul
sãu, cã în ultimele 48 de ore,
armata a trimis întãriri “pe ruta
internaþionalã Damasc-Alep”,
evocând ºi douã atacuri ale
rebelilor împotriva convoaielor
militare, pentru a le întârzia.
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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 Magazin Jocurile Olmpice
16,00 Ora Regelui
17,00 La vie en rose
17,40 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnalul  plus
21,10 Film  * EL DORADO SAU
TEMPLUL SOARELUI  (I)
22,50 Dincolo de celebritate
23,00 Jocurile Olimpice de la
Londra
2,00 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
2,55 La vie en rose
3,25 Jurnalul  TVR  (r)

TVR 1

VINERI - 27 iulie

8,00 Acadeaua   (r); 9,00 Film serial
*  CATERINA ªI FIICELE EI;
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  *
CATERINA ªI FIICELE EI  (r);
17,00 Confesiuni; 18,00  Info + ora
18;  18,15 Film serial  * IUBIRE DE
VARÃ;  18,45 Lumea ºi noi; 19,15
Sãptãmâna nebunilor; 19,45 Film  *
SOÞUL PERFECT; 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 Acadeaua  (r);
1,55 Lumea ºi  noi  (r);  2,25
Sãptãmâna nebunilor  (r); 2,50 Film
* ECHILIBRU  (r); 4,35 Unora le
place... (r);    5,25 Mesager.

TVR 2

6,00 Film  *  HARRY  POTTER ªI
TALISMANELE MORÞII; 8,25 Film
* GREVÃ DE CRÃCIUN; 9,50
Întâlniri online;  10,45 Film  *
MAªNI 2; 12,30 Film *  STEALTH
– PERICOL INVIZIBIL;  14,30
Film * TITEUF; 16,00 Film * LUPTA
CU VALURILE; 17,45 Film *
ÎNFRUNTAREA TTANILOR; 19,30
Filme ºi vedete; 20,00 Film serial  *
FAMILIA  BORGIA;  21,00 Film *
EXPRESUL; 23,10 Film *
ADEVRATUL CURAJ;  1,00 Film
serial  * URZEALA TRONURI-
LOR; 2,50 Film * FAMILIA
TUCHE.

HBO

07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT   (r)
11,00 Film * ªI ÎNGER SE
ÎNDRÃGOSTESC  (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * HOAÞA
16,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * LEGEA LUI BANKS
22,30 Film  * EVADARE DISPE-
RATÃ
0,30 Film serial  *  CSI: MIAMI
1,15 Film * NOROCOSUL
3,30 Film *  LEGEA LUI BANKS
(r)
5,00 Film serial  *    CSI: MIAMI
(r)

PRO TV

ACASÃ
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
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).

6,00 Observator
8,00 Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Teleshopping
11,10 Film serial  *  MADDIE ªI
DAVID
12,10 Mireasã pentru fiul meu
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 OBSERVATOR
20,20 Film *  STRÃINUL
22,20 Film * LEGENDA
0,20 Film * STRÃINUL  (r)
2,15 OBSERVATOR  (r)
3,00 Acces direct
5,00 Film serial  *    CIOCÃNI-
TOAREA WOODY

ANTENA 1

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).

B1 TV

PRIMA TV
7,00 Film serial  * ÎN FAMILIE
8,00 Cireaºa de pe tort  (r)
9,00 Teleshopping
9,30 Film  * ASCULTÃ-ÞI INIMA
(r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  * ORÃªELUL
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  * DOMNII KISSELS
0,00 Film serial  *   CSI: CRIME
ªI INVESTIGAÞII  (r)
2,00 F pod
3,00 Focus  (r)
4,00 Film *  DOMNII KISSELS
(r)

6,00 Film *  CRIMELE DIN
MIDSOMER;   8,00 Film serial  *
SOÞII DE MILITARI;    9,00 Film
serial  *    FARMECE; 10,00 Film
*  CRIMELE DIN MIDSOMER;
12,00 Film serial  *   SOÞII DE
MILITARI; 13,00  Film serial  *
OFIÞERI ÎNCEPÃTORI; 14,00
Film serial  * FARMECE; 15,00
Film * MISTERUL CHIRIAªEI;
17,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 19,00 Film serial
*SOÞII DE MILITARI; 20,00 Film
serial  * OFIÞERI ÎNCEPÃTORI;
21,00 Film  * MOªTENRE
TERIFIANTÃ; 23,00 Film  *
PLANUL PERFECT;   1,00 Film *
EXPUNERE  PERICULOASÃ.

DIVA UNIVERSAL
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; 13,45 Grupul
Vouã  (r);  14,15  Copii contra pãrinþi;
16,15 Baronii  (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 * RÃZBOIUL
IMPERLOR; 22,30 Film * BLACK
DYNAMITE; 0,30 Film serial  *
CULOAREA FERICIRII  (r); 1,30
Film  * BLACK  DYNAMITE    (r);
3,00  Sare ºi piper  (r).

NAÞIONAL TV

8,30 Film  * ÎNTRE ADEVÃR ªI
MINCIUNÃ  (r); 10,15 Teleshop-
ping; 10,45 Happy  Hour;  12,00
Teleshopping; 12,15 Zoom în 10;
12,30 Film serial  *  CHOWDER;
13,30   Teleshopping; 14,00 Film
serial  * LOIS ªI CLARK  (r);
15,00 Acasã în bucãtãrie; 16,00
Film serial  * LOIS ªI CLARK;
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   * SFINXUL; 22,00
Film * SUBIECT DE CONVERSA-
ÞIE; 0,15 Film serial  *  COBRA 11
ÎN ALERTÃ;  1,15 Film * SUBIECT
DE CONVERSAÞIE  (r);  3,00
Lumea Pro Cinema  (r).

PRO CINEMA

6,15 Teleshopping
6,55 Imnul României
7,00  Clubul desene animate
8,10 Jocurile Olimpice de la
Londra  (r)
11,00 Buletin olmpic
11,30 Jocurile Olimpce de la
Londra
15,00 Jocurile Olimpice de la
Londra
19,00 Jurnalul TVR
20,10 Film *  EL DORADO
SAU TEMPLUL SOARELUI
( I I )
 22,00 Jocurile Olmpice de la
Londra
0,30 Profesioniºtii…
1,30 Film serial  *   LEGEN-
DELE PALATULUI
2,25 Film *  EL DORADO
SAU TEMPLUL SOARELUI
(I)  (r)

TVR 1

SÂMBÃTÃ - 28 iulie

7,00 Teleshopping; 8,00 Cap
compas; 8,30 Sfinþi ºi
meserii;  9,00 Film serial  *
MICUL DRACULA;  10,00
Auto-mania; 10,30 Zon@IT;
11,00 Cu toate pânzele sus;
11,30 Jocurile Olimpice 16,30
Jocurile Olimpice; 20,30
Sãptãmâna nebunilor; 21,00
Jocurile Olimpice; 1,30  D’ale
lu’ Miticã  (r); 2,30 Paºaport
de România; 3,10 Film serial
*  MICUL DRACULA  (r);
0,45  Cu toate pânzele sus
(r); 4,30 Timpul chitarelor
(r);   5,20  Mesager.

TVR 2

6,00 Film  *  EVITA; 8,15
Homosexuali în Uganda; 9,15
Film * EXPRESUL; 11,25
Film  * MORGEN;  13,10
Film serial  * O FAMILIE
MODERNÃ; 14,15  Film *
PÃCÃTOASA;  15,50 Film  *
O FAMILIE DE COªMAR;
17,25 Film * TRANSFOR-
MERS: PARTEA ÎNTUNECA-
TÃ A LUNII;    20,00 Film
serial  *   FETELE;  20,30
Film * 30 DE MINUTE SAU
MAI PUÞIN;  21,55 Film  *
ZONA VERDE; 23,50 Film  *
AGENÞII DE REZERVÃ;
1,35  Film   * ÎNCEPUTUL.

HBO

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film * HOAÞA (r)
12,00 Film serial  *    LEGENDA
CÃUTÃTORULUI
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Film   * ULTIMUL MIMZY
15,30 Film *  DUªI CU SUBMAR-
NUL
17,00 Film * O VEDETÃ ÎN CASA
TA
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film  * INDIANA JONES ªI
REGATUL CRANIULUI DE
CRISTAL
23,00 Film * BONE DUPÃ MIEZUL
NOPÞII
0,45 Film *  ASASINUL DN
BANGKOK  (r)
1,00 Totul despre pocher
1,30 Film  *  ULTIMUL  MIMZY  (r)

PRO TV

ACASÃ
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  * LARA; 19,30
Film serial * REFUGIUL; 20,30 Film
serial *   EMPERATRIZ; 22,30 Film
serial  * ÎN NUMELE  IUBIRII;
23,30  Film serial  * DEMON ªI
ÎNGER; 0,30 Poveºtiri adevãrate
(r); 1,30 Film serial *  FRUCTUL
OPRIT  (r); 2,30 Film serial *
CAMELEONII  (r); 3,30 Doamne de
poveste   (r); 4,30 Film serial  *
DEMON ªI ÎNGER  (r); 5,30
Poveºtiri adevãrate  (r).

9,00 Happy  Hour  (r); 10,15
Zoom în 10; 10,30 Lumea pro
Cinema  (r); 11,00 Pro Motor  (r);
11,30  Film serial *  CHOWDER;
12,30 Acasã în bucãtãrie  (r);13,30
Descoperã România;  14,00 Film
serial *   LOIS ªI CLARK  (r);
15,00 Acasã în bucãtãrie; 16,00
Film serial  * SPITALUL DE
URGENÞÃ  (r);  17,00 Film serial
*  LOIS ªI CLARK;   19,15  Film
serial  *  SPITALUL DE URGEN-
ÞÃ; 20,15 Film *  MIRCEA   (I);
21,45 Zoom în 10; 22,00 Film   * I
SE SPUNE ZODIAC; 1,15 Film
serial *   COBRA 11 ÎN ALERTÃ;
2,00 Film * I SE SPUNE ZODIAC
(r); 4,30  Lumea Pro Cinema   (r).

PRO CINEMA

06,00 Observator
9,00 Film *  AVENTURILE
TÂNÃRULUI HERCULE
11,00 Film * FORTÃREAÞA
SHAKA  ZULU  (II)
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Mireasã pentru fiul meu
19,00 Observator
20,20 Film  * FURIOS ªI IUTE
22,20 Film * LUNETISTUL 3
0,30 Film   * FURIOS ªI IUTE
(r)
2,30 OBSERVATOR  (r)
3,30 Film * LUNETSTUL 3
(r)

ANTENA 1

7,00 ªtirile  B1 TV; 8,00
Lumea lui Banciu   (r);  9,00
ªtirile B1TV;   10,00  Monden
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 Business
B1;  0,00 ªtirile Pro TV; 1,00
Talk B1   (r).

PRIMA TV
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  (r)
17,45 Focus sport
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * SUPERCÂINE
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 Film serial  * BUFFY,

SPAIMA VAMPIRILOR; 7,00
Film   * MISTERUL  CHIRIA-
ªEI;  9,00   Film *  FÂNTÂ-
NA  DORINÞELOR; 11,00
Film  * TENTAÞE  PERICU-
LOASÃ;  13,00 Film serial *
HERCULE POIROT; 15,00
Film  * ÞINUTUL VINULUI;
17,00 Film * MISTERUL
CHIRIAªEI; 19,00 Film
serial  *   NUMAI   TATÃ SÃ
NU FII!;  21,00 Film  *
EXPUNERE PERICULOA-
SÃ;   23,00 Film * MOªTE-
NIRE TERIFIANTÃ; 1,00
Film   *  MERCY; 3,00 Film  *
VISE PE GHEAÞÃ.

DIVA UNIVERSAL
6,00 Pitici de varã  (r); 7,00 Pastila
Vouã  (r); 7,30 Film serial *
ÎMPÃRATUL MÃRII  (r);  9,15
Film serial *     SUFLETE
PERECHE  (r);  10,15   Film serial
*  DRAGOSTE DULCE-AMARÃ
(r);   11,15 Film serial  *  AVENTU-
RILE LUI SINBAD; 12,15 Film
serial *    ÎMPÃRATUL MÃRII;
13,45 Gadgeturi, gadgeturi,
gadgeturi; 14,15 Poamã acrã;
16,15 Film  * UN MOTIV DE A
TRÃI, UN MOTIV DE A MURI;
18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15
Film serial  *  SUFLETE  PERE-
CHE; 20,15 Film * EPICENTRUL
DEZASTRULUI; 22,15 Film  *
SUPRAVEGHETORII;  0,15 Film
* EPICENTRUL DEZASTRULUI
(r); 2,00 Film *  SUPRAVEGHE-
TORII  (r).

NAÞIONAL TV

B1 TV
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6,15 Teleshopping
7,00 Clubul desenelor animate
8,10 Universul credinþei
10,20 Jocurile Olimpice de la
Londra
11,10 JO de la Londra
11,30 Jocurile Olimpice de la
Londra
15,00 Jurnalul TVR
15,10 JO de la Londra
18,20 Lozul cel mare
19,00 Jurnalul TVR
20,00 Ediþie specialã
21,00 Jocurile Olimpice de la
Londra
21,35 JO de la Londra
22,00 Jocurile Olimpice de la
Londra
23,30 JO de la Londra
0,10 Film * SE CREDEA UN
PICASSO
1,50 Film serial  * LEGENDE-
LE PALATULUI
2,45  Film *  EL DORADO
SAU TEMPLUL SOARELUI
(II)   (r)

TVR 1

DUMINICÃ - 29 iulie

6,00 Face toþi banii  (r); 7,00
Teleshopping; 8,00 Paºaport
de România  (r); 9,00 Film
serial  *  MICUL DRACULA
(r);  10,00 Fii în formã!;
10,30 Naturã ºi aventurã
(r); 11,00 Rally  magazin;
11,30 Vânãtoarea de cliºee;
12,00 JO de la Londra;
18,15 Poate nu ºtiai; 18,30
Film * AMPRENTA  IUBIRII;
20,00 Jo de la Londra;  0,00
Poate nu ºtiai; 0,15  JO de la
Londra 2012; 2,00 Film *
AMPRENTA  IUBIRII  (r);
3,15  Film serial  *  MICUL
DRACULA  (r).

TVR 2

6,00 Film * NE VEDEM
DIMINEAÞÃ; 8,00 Film *
FERCIREA E O PÃTURÃ
CÃLDUROASÃ, CHARLIE
BROWN!;  8,45 Film *
PRIETENUL PRIETENEI
MELE;  10,10 Film  * RAN-
GO; 11,55 Film * TURISTUL;
13,40 Autobiografia lui
Nicolae Ceauºescu; 16,45
Film * KARATE KID;  19,00
Film serial  *  REDACÞIA;
20,00 Film * THOR; 21,55
Film serial  *    FAMILIA
BORGIA; 22,25 Film *
PRIETENIE CU FOLOS;
0,45 Film * UN DRUM NOU.

HBO

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * LEGENDA
CÃUTÃTORULUI  (r)
11,00 Film   * O VEDETÃ ÎN
CASA TA    (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,30 Film *  BATMAN ªI
ROBIN
16,15 Film * INDIANA JONES
ªI REGATUL CRANIULUI DE
CRISTAL  (r)
19,00 ªtirile Pro TV
20,45 Film * ASASINUL DIN
BANGKOK
23,30 Film * OMUL DE
RÃCHITÃ
1,30 Film *  ASASINUL DIN
BANGKOK    (r)
3,00 Film * OMUL DE RÃCHI-
TÃ   (r)

PRO TV

ACASÃ
6,30 Film serial  *    ÎN
NUMELE  IUBIRII  (r); 7,15
Teleshopping;   7,45 Film
serial *   LEGÃTURI RISCAN-
TE  (r); 8,45 Teleshopping;
9,15 Film serial  * DRAGOSTE
LA INDIGO  (r);   10,15
Teleshopping; 10,45 Film
serial *  REFUGIUL  (r); 11,45
Teleshopping;  12,15  Film
serial * EMPERATRIZ  (r);
14,00 Teleshopping; 14,30
Film serial *    CAMELEONII;
15,30 Film serial  *FRUCTUL
OPRIT;  17,30   Film serial  *
LEGÃTURI RISCANTE; 18,30
Film serial *   LARA; 19,30
Film serial  * REFUGIUL;
20,30 Film serial *   EMPERA-
TRIZ; 22,30  Film serial  *
ÎN NUMELE IUBIRII;  23,30
Film serial * DEMON ªI
ÎNGER; 0,30 Film serial  *
FRUCTUL OPRIT  (r);  2,30
Film serial  *  CAMELEONII
(r); 3,30 Doamne de poveste
(r); 4,30 Film serial  * DEMON
ªI ÎNGER  (r); 5,30  Acasã în
bucãtãrie  (r).

6,15 Film serial  *  LOIS ªI
CLARK  (r); 7,45 Film serial
*  CHOWDER;  8,15 Film
serial  * SPITALUL DE
URGENÞÃ   (r); 9,15 Film   *
MIRCEA  (I) (r); 10,45
ProMotor; 11,15 Lumea Pro
Cinema;  11,45 Dansez
pentru tine; 16,30 Film serial
* LOIS ªI CLARK; 17,30
Film  *  MIRCEA (II); 19,00
Film serial  * SPITALUL DE
URGENÞÃ; 20,00 Film  * CU
MÂINILE CURATE; 22,00
Film * PLANETA ROªIE;
0,00 Film serial *  COBRA 11
ÎN ALERTÃ; 1,00 Film  *
PLANETA ROªIE   (r);  2,45
Lumea Pro Cinema  (r);  3,15
Apropo TV (r).

PRO CINEMA

6,00 OBSERVATOR
10,00  Film * COPILUL
PROBLEMÃ 2
11,00 Film *  NOROC CHIOR
13,00 OBSERVATOR
14,00 Film *  K-9: CÂINELE
DETECTIV  (r)
16,00 Observator
17,00 Prodanca ºi Reghe
19,00 OBSERVATOR
20,20 Demascarea
22,30 Film * PLÃCINTA
AMERICANÃ
0,30 Film  * NOROC CHIOR
(r)
2,30 Film  * PIERDUÞ ÎN
PACIFIC
4,00 Film *  K-9: CÂINELE
DETECTIV    (r)

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV
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  * SUPERCÂINE
(r)
17,45 Focus sport
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  * CUM SÃ
CUCEREªTI BÃRBAÞII
2,00 Focus  (r)
3,00 Film * CUM SÃ CUCE-
REªTI BÃRBAÞII   (r)
5,30 Cu lumea-n cap   (r)6,00 Film serial  * BUFFY,

SPAIMA VAMPIRILOR; 7,00
Film * VISURI PE GHEAÞÃ;
9,00 Film serial *   HERCU-
LE POIROT;  11,00 Film *
GÂNDURI DE IUBIRE;
13,00 Film serial  * HERCU-
LE POIROT; 15,00 Film  * ÎN
AªTEPTAREA UNUI MIRA-
COL; 17,00 Film  * PLANUL
PERFECT; 19,00 Film serial
*    NUMAI TATÃ SÃ NU FI!;
21,00  Film serial *APROAPE
LEGAL; 22,30 Film  *
EXPUNERE PERICULOA-
SÃ; 0,30 Film  * ÎNCREDE-
RE OARBÃ; 3,00 Film serial
* CU SÂNGE RECE; 5,00
Film serial  * FARMECE.

DIVA UNIVERSAL

6,00 Pitici de varã  (r); 7,00
Vouã; 7,30 Film serial  *
ÎMPÃRATUL MÃRII   (r);  8,30
Baronii  (r);   9,15 Film serial *
SUFLETE PERECHE  (r); 10,15
Film serial  *  AVENTURILE LUI
TARZAN  (r); 11,15 Film *  UN
MOTIV DE A TRÃI, UN MOTIV
DE A MURI  (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  *
POVESTEA FEMEII ªARPE;
23,00 Film  * RÃZBOIUL
IMPERIILOR  (r); 1,00  Sã v-
amintiþi duminica    (r);  3,30
Consilier de urgenþã  (r); 5,00
Taxi Driver  (r).

NAÞIONAL TV

7,00 ªt ir i le  B1 TV;  8 ,00
Lumea în 10.000 de minute ;
9 ,00 ªt ir i le  B 1;  10,00
Monden  B1 ;  12,00  ªt i r i le
B1 TV ;    14,00 Condamna-
þ i i ;  15,00  ªt i r i le  B1 TV ;
16,00  Doctor  B1 ;   18,00
ªtir i le  B1 TV;  19,00 Talk
B1 ;  21,00 Sub semnul
întrebãr i i ;  0,00 ªtir i le B1
TV.

7,00 Jurnal matinal
8,00 TV BAC
8,50 Film serial *   LEGEN-
DELE PALATULUI
10,00 JO de la Londra
11,00 JO de la Londra
11,30 Jocurile Olimpice de la
Londra
18,25 Jocurile Olimpice de la
Londra
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jo de la Londra
23,15 Film  * DULCE ªI
AMAR
1,00 Film serial  * LEGENDE-
LE PALATULUI
1,55 Film * SE CREDEA UN
PICASSO  (r)
3,25 Profesioniºtii... (r)
4,15 Jurnalul TVR  (r)
5,15 Film serial  * LEGENDE-
LE PALATULUI
16,15 Teleshopping
6,55 Imnul României

TVR 1

LUNI - 30 iulie

10,00 Meserie:  scr i i tor ;
10,30 Lumea º i  no i   ( r ) ;
11,00  Confes iun i   ( r ) ;
12,10  Jocuri le Ol impice;
18,00 Jocuri le Olimpice ;
22,45 Sãptãmâna nebuni-
lor ;  23,10 Fi lm *   AVENTU-
RILE LUI  HULK; 0,40  F i lm
ser ia l   *CATERINA ªI
FI ICELE EI  ( r ) ;  1 ,45
Lumea º i  no i   ( r ) ;  2 ,15
Auto-mania  ( r );  2,45 Azi
despre mâine ( r ) ;  3 ,10 Fi lm
*   AVENTURILE LUI HULK
(r) ;  4 ,30 Confes iun i    ( r ) ;
5,20 Mesager .

TVR 2

6,00 Autobiografia lui Nicolae
Ceauºescu; 9,05 Film *
KARATE KID; 11,25 Film *
MÃMICI PENTRU MARTE;
12,55 Film * THOR;   14,50
Film *  O AFACERE MARE;
16,30 Film * BESTIAL; 17,55
Film * FATA DE LA CABANÃ;
19,30  Pe platourile de
filmare; 20,00 Film serial *
REDACÞIA; 21,00 Film *
TATÃL - FANTOMÃ;  23,35
Film serial  * FETELE;  23,10
Film * FÃRÃ  OBLIGAÞII;
0,55 Film *  SCHIMBUL;
2,35 Tantra; 3,50 Film *  CA
UN SÃLBATIC .

HBO

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 * CRÃCIUNUL PICÃ
DIN CER
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  * CHUCK
0,15 Film serial  * DEXTER
1,00 Film serial *   LAS FIER-
BINÞI  (r)
2,30 ªtirle Pro TV    (r)
4,00 Film serial  * DEXTER  (r)
5,00 Film serial *  CHUCK    (r)

PRO TV

ACASÃ
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); 5,30 Poveºtiri
adevãrate (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
Acasã în bucãtãrie; 15,15 Film
serial  *  SPITALUL DE
URGENÞÃ  (r);  16,15 Film serial
* LOIS ªI CLARK  (r);  17,15
Film  * CU MÂINILE CURA-
TE(r); 19,00 Film serial *
SPTALUL DE URGENÞÃ; 20,00
Film serial * CHUCK;  21,00 Film
serial *  POZÃ LA MINUT; 22,00
Film  * CE-ªI DOREªTE O
FATÃ;  0,00 Film serial * CHUCK
(r); 1,00 Lumea Pro Cinema  (r);
1,30 Apropo TV.

PRO CINEMA

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 Fotbal
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film serial * TAGGART
3,00 OBSERVATOR  (r)
3,45 Acces  direct   (r)

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV
6,00 Cireaºa de pe tort  (r)
7,00 Film serial  * ÎN FAMI-
LIE
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  * ORÃªE-
LUL LENEª
12,30 Film serial *  NIMENI
NU-I PERFECT
13,30 Camera de râs
14,15 Cu lumea-n cap (r)
15,00 Film  * IRONIA SORÞII
17,00 Film serial *  TRÃSNI-
ÞII  (r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Miss fata de la þarã
22,15 Film serial *   TRÃSNI-
ÞI I
23,15 Focus monden
0,00 Mondenii  (r)
0,30  Film * RÃTÃCIÞI PRIN
MANHATTAN
2,30 Focus  (r)
3,30 Film *  RÃTÃCIÞI PRIN
MANHATTAN    (r)

6,00 Film  * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 8,00 Film
serial *  SOÞII DE MILI-
TARI; 9,00  Film serial *
FARMECE; 10,00  Film  *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
12,00 Film serial * SOÞII DE
MILITARI;   13,00 Film
serial * OFIÞERI ÎNCEPÃ-
TORI;  14,00 Film serial *
FARMECE; 15,00  Film  *
PLANUL PERFECT;  17,00
Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER;  19,00 Fi lm
serial *  SOÞII DE MILI-
RARI; 20,00 Film serial *
OFIÞERI ÎNCEPÃTORI;
21,00 Film  * FAVOAREA;
23,00 Film serial * APROA-
PE LEGAL; 0,30  Film serial
* CU SÂNGE RECE; 2,45
Nevestele din Orange
County.

DIVA UNIVERSAL

6,00 Sare ºi piper  (r); 7,45
Taxi Driver  (r); 9,00 Baronii
(r);  10,00 Film serial  *
SUFLETE PERECHE  (r);
11,00 Film serial *   CULOAREA
FERICIRII  (r); 12,00 Grupul
Vouã  (r); 12,15 Gadgeturi,
gadgeturi, gadgeturi; 12,45
Baronii; 13,15 Taxi Driver  (r);
14,15 Vouã  (r); 14,45 Film *
POVESTEA FEMEII ªARPE
(r); 17,30 Film serial *  DRA-
GOSTE  DULCE – AMARÃ;
18,30 ªtiri Naþional TV;  19,15
Film serial  * TRIUNGHIUL
IUBIRII  2; 20,15 Film serial  *
SUFLETE  PERECHE;  21,15
Film *   TOTUL PENTRU SORA
MEA; 23,15 Gadgeturi,
gadgeturi, gadgeturi  (r); 23,45
Film serial  *  CULOAREA
FERICIRII  (r);  0,45 Film   *
TOTUL PENTRU SORA MEA
(r).

NAÞIONAL TV

7,00 ªtirile B1 TV;  11,00 Talk
B1; 12,00 ªtirile B1 TV;
16,00 Talk B1; 17,00 ªtirile
B1 TV;  18,30  Aktualitatea
B1; 20,00 Sub  semnul
întrebãrii; 22,00 Ultimul
cuvânt;  0,00 ªtirile B1 TV;
1,00 Sub semnul întrebãrii
(r); 2,10 ªtirile B1TV  (r);
2,40  Aktualitatea B1  (r); 3,50
ªtirile B1 TV (r).
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7,00 Jurnal matinal
8,00 TV BAC
8,50 Film serial  * LEGENDE-
LE PALATULUI
10,00 JO de la Londra
11,00 Buletin olmpic
11,30 JO de la Londra
15,00 Telejurnal TVR
15,45 Maghiara de pe unu
16,45  Open Fella
18,00 Studio olimpic
18,30 JO de la Londra
20,30 Jurnal plus
21,40 Jocurile Olimpice de la
ondra
23,10  Film * ULTIMUL
ATENTAT  (I)
0,15 JO de la Londra
2,00 Film serial  * LEGENDE-
LE PALATULUI
2,55 Film *  DOCTOR
STRANGE

TVR 1

MARÞI - 31 iulie

8,00  Face toþi banii  (r);
9,00  Fi lm serial  *  CATERI-
NA ªI FIICELE EI;  9,50
Meserie: scriitor; 10,00 Sfinþi
ºi meseri i    (r); 10,30 Cu
bicicleta în deºert  (r); 11,00
Confesiuni  (r); 12,10
Jocurile Olimpice 2012;
21,00  JO 2012;  23,10 Film
* SCOICI ªI CRUSTACEE;
0,50   Fi lm serial  *  CATERI-
NA ªI FIICELE EI  (r); 1,45
Lumea ºi noi  (r) ; 2,15 Fii în
formã!  (r); 2,40 Sãptãmâna
nebunilor (r);  2,55  Fi lm *
SCOICI ªI CRUSTACEE
(r); 4,30 Confesiuni  (r);
5,20  Mesager.

TVR 2

6,00  Film *  BESTIAL; 7,25
Film * FATA DE LA CABANÃ;
9,00 DC Comics;  10,30 Film
* LUPUL; 12,05 Film  * AL-
STAR SUPERMAN; 13,25
Film * PUMNI DE OÞEL;
15,30 Film  *  BÃIATUL DIN
BALON;  16,55 Film  *
RAMONA ªI BEEZUS; 18,40
Film serial * MILDRED
PIERCE; 20,00 Film *  GRAN
PARADISO; 21,45 Film *
FAMILIA TUCHE;  23,20
Film serial  * IMPERIUL DN
ATLANTIC;  1,15 Film  *
PERIFERIC; 2,45  Film  *
UCIGAªUL DE PE CRAIG-
SLIST.

HBO

07,00  ªtirile Pro TV
10,00 Film serial *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT  (r)
11,00 Film  *  CRÃCIUNUL PICÃ
DIN CER  (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * PEDEAPSA
PRINÞESEI ARABE
16,00 Film serial  *   TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile PRO TV
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Serviþi, vã rog!
22,30  ªtirile Pro  TV
23,00 Film serial  * CHUCK
0,00   Film serial  *  DEXTER
1,00 ªtirile Pro TV  (r)
2,30 Ce se întâmplã, doctore?  (r)
3,00 Dupã 20 de ani  (r)
4,00 Film serial  * DEXTER  (r)
5,00 Film serial *  CHUCK      (r)

PRO TV

ACASÃ
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  *  REFUGIUL  (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; 22,00
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).

8,00 Film serial *  CHOWDER  (r);
9,00  Acasã în bucãtãrie  (r);
10,00 Teleshopping;  10,45
Happy  Hour; 12,00 Teleshop-
ping; 12,30 Film serial * CHOW-
DER;  13,30  Teleshopping;  14,00
Acasã în bucãtãrie; 15,00 Film
serial *  SPITALUL DE URGENÞÃ
(r); 16,00  Film serial *   POZÃ LA
MINUT  (r);  17,00 Film *  CE-ªI
DOREªTE O FATÃ  (r); 19,00 Film
serial  * SPITALUL DE URGENÞÃ
(r); 20,00  Film serial *    CHUCK;
21,00 Film serial  * POZÃ LA
MINUT;  22,00 Film   * ACADE-
MIA DE POLIÞIE  2; 23,45    Film
serial  * CHUCK   (r);  0,45 Film  *
ACADEMIA DE POLIÞIE 2  (r);
2,15 Lumea Pro Cinema  (r);  2,45
Apropo TV.

PRO CINEMA

6,00 OBSERVATOR
8,00 DimiNeatza
10,00 În gura presei
10,50 Teleshopping
11,10 Film serial  * MADDIE ªI
DAVID
12,10 Mireasã pentru fiul meu
13,00 Observator
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 Observator
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Film * RÃFUIALÃ DINCO-
LO DE MOARTE
22,15 Observator
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film * CÃSÃTORIE ÎN STIL
AMERCAN
3,00 OBSERVATOR  (r)
3,45 Acces direct  (r)

ANTENA 1

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).

B1 TV

PRIMA TV
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 * ERORI  REVER-
SBILE   (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  *  ORÃªE-
LUL  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  *  ERORI  REVER-
SIBILE  (II)
17,00 Film serial  * TRÃSNIÞII
(r)
18,00 Focus  18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film  * MISIUNE
IMPOSIBILÃ 2
22,15 Film serial  *  TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
0,00 Mondenii
0,30 Film * MISIUNE IMPOSI-
BILÃ  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 Film *  CRIMELE DIN
MIDSOMER;  8,00 Film
serial *  SOÞII DE MILI-
TARI;  9,00 Film serial *
FARMECE; 10,00 Film  *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
12,00   Fi lm serial * SOÞII
DE MILITARI; 13,00  Fi lm
serial  * OFIÞERI ÎNCEPÃ-
TORI;   15,00 Film *  FA-
VOAREA; 17,00 Film *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
19,00  Fi lm serial  *   SOÞII
DE MILITARI; 20,00 Film
serial  *  OFIÞERI ÎNCEPÃ-
TORI;   21,00 Film * CUM
SÃ CREEZI BÃRBATUL
PERFECT; 23,00 Film  *
FAVOAREA;  1,00  Film  *
EXPUNERE  PERICULOA-
SÃ ; 3,00  Nevestele din
New  York.

DIVA UNIVERSAL
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 *  PROFE-
TUL  DN GROTÃ; 23,15 Film
serial * ÎMPÃRATUL MÃRII  (r);
0,45 Film *  PROFETUL DIN
GROTÃ  (r);  2,30 Film serial  *
CULOAREA FERICIRII  (r);
3,30 Film serial *  CUSCRELE
(r); 4,30 Schimb de vieþi  (r).

NAÞIONAL TV

TVR 1

MIERCURI - 1 august

8,00  Aventura urbanã; 9,00  Film
serial  *   CATERINA ªI FIICELE
EI; 9,50  Meserie: scriitor;  10,00
România delicioasã; 10,30 Lumea
º noi; 11,00 Confesiuni  (r); 12,00
JO de la Londra; 14,45 La pas;
15,15 China;  15,30 Teleshop-
ping;  16,00 Islanda;  16,30 JO
de la Londra; 21,45 JO de la
Londra; 23,45 Film   * ROBOCP
3; 1,30 18,15 Film serial *
CATERINA ªI FIICELE EI (r);
2,25 Lumea ºi noi; 2,55 China (r);
3,10 Atenþie, se cântã!.

TVR 2

6,00 Happy Hour  (r)
7,00 ªtirile  PRO TV
10,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
11,00 Film  * PEDEAPSA
PRINÞESEI ARABE   (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * PATRU OCHI ªI
ªASE ARME
16,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Serviþi, vã rog!
22,30 ªtirile Pro TV
23,00 Film serial * CHUCK
0,00 Film serial  * DEXTER
1,00 Totul despre pocher  (r)
1,30 ªtirile PRO TV   (r)
3,00 Apropo TV  (r)
4,00 Film serial * DEXTER   (r)
5,00 Film serial *  CHUCK  (r)

PRO TV

ACASÃ
6,30 Film serial * ÎN NUMELE
IUBIRII;  7,30  Teleshopping; 8,00
Film serial  * LEGÃTURI  RISCAN-
TE  (r); 9,00 Teleshopping; 9,30 Film
serial * DRAGOSTE LA INDIGO
(r); 10,30 Teleshopping;  11,00  Film
serial  * REFUGIUL  (r); 12,00
Teleshopping;  12,30 Film serial  *
EMPERATRIZ  (r); 14,00 Teleshop-
ping; 14,30  Film serial *  CAME-
LEONII; 15,30 Film serial  *
PREDESTINAÞI; 16,30  Poveºtiri
adevãrate; 17,30 Film serial  *
LEGÃTURI  RISCANTE; 18,30
Film serial  * LARA; 19,30 Film  serial
* SUFLET  VÂNDUT;  20,30 Film
serial  * EMPERATRIZ;   22,00
Poveºtiri de noapte;  22,30 Film
serial  *  IUBIRE  BLESTEMATÃ;
23,30 Film serial  * 7 PÃCATE;   0,30
Poveºtiri adevãrate  (r);  1,30 Film
serial  *   PREDESTINAÞI (r); 2,30
Poveºtiri de noapte  (r); 3,00 Film
serial  *  CAMELEONII  (r); 3,45
Doamne de poveste  (r); 4,30 Film
serial  *   DEMON ªI ÎNGER  (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;  13,00 Film serial *
MINUNATELE PERPEÞII ALE LUI
FLAPJACK; 13,30 Teleshopping;
14,00 Filmul care-þi umflã roþile la
bicicletã; 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 * APROAPE DE
ADEVÃR;  21,00 Film serial  *  POZÃ
LA MINUT; 22,00  Film   * BATMAN
SE ÎNTOARCE; 0,30  Film serial *
CAPROAPE DE ADEVÃR  (r);  1,15
Film * BATMAN SE ÎNTOARCE  (r);
3,20  Lumea Pro Cinema  (r); 3,50
Apropo TV.

PRO CINEMA

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 * ÎN NUMELE DREP-
TÃÞII
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film serial  * LA BIROU
1,30 Film *  FÃLCI: RÃZBUNAREA
3,45 Acces direct  (r)

ANTENA 1

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

B1 TV

PRIMA 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  *  ERORI  REVERSI-
BILE  (II)   (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  * ORÃªELUL
LENEª
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
13,45 Teleshopping
14,15 Focus monden
15,00 Film  * ANOTIMPUL
VRÃJITOARELOR
17,00 Film serial *  TRÃSNIÞII
(r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * CÃLÃTORIA  2:
RÃTÃCIÞI ÎN SAN FRANCISCO
22,15  Film  serial  *  TRÃSNIÞII
23,15 Focus  monden
0,00 Mondenii
0,30 Film *  CONVERSAÞII
FIERBINÞI
2,30 Focus  (r)
3,30 Film  *  CONVERSAÞII
FIERBINÞI  (r)

6,00 Film *  CRIMELE DIN
MIDSOMER; 8,00 Film serial *
SOÞII DE MILITARI; 9,00 Film
serial  *   FARMECE; 10,00
Film * CRIMELE  DIN MIDSO-
MER;   12,00 Film serial *
SOÞII DE MILITARI;  13,00
Film serial  *   OFIÞERI
ÎNCEPÃTORI; 14,00 Film serial
* FARMECE;  15,00  Film *
CUM SÃ CREEZI BÃRBATUL
PERFECT;  17,00 Film *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
19,00 Film serial  *  SOÞII DE
MILITARI; 20,00 Film serial  *
OFIÞERI ÎNCEPÃTORI; 21,00
Film serial  *  ÎN JUNGLA
ORAªULUI; 23,00 Film
*ÞINUTUL VINULUI; 1,00 Film
* ÎN STRÃINÃTATE;  3,00
Nevestele din New York.

DIVA UNIVERSAL
6,00 Sãrut mâna, mamã!  (r); 7,45
Film serial  *   DRAGOSTE DULCE –
AMARÃ; 9,00 Film serial  *    TRIUN-
GHIUL IUBIRII 2  (r);   10,00 Film
serial  *  SUFLETE PERECHE  (r);
11,00 Film serial * CULOAREA
FERICIRII; 12,00 Grupul Vouã  (r);
12,15 Crime Inc.; 12,45 Sã v-amintiþi...
duminica  (r);  15,00 Film serial  *
RÃZBOINICUL  (r); 16,30 Film serial
*   AVENTURILE; 17,30 Film serial  *
DRAGOSTE DULCE – AMARÃ;
18,30 ªtiri Naþional TV;  19,15 Film
serial  * TRIUNGHIUL IUBIRII  2;
20,15 Film serial  * SUFLETE
PERECHE;  21,15 Film *  ÎN
CÃUTAREA COMORII PIERDUTE;
23,15 Film serial * ÎMPÃRATUL
MÃRII  (r); 0,45 Film *  ÎN CÃUTA-
REA COMORII PIERDUTE  (r);
2,30 Film serial  *    CULOAREA
FERICIRII  (r); 3,30 Film serial *
CUSCRELE    (r).

NAÞIONAL TV

6,00 Film * CRÃCUNUL CU
FAMILIA KRANK; 7,35 Film * O
POVESTE ÎNCÂLCITÃ; 9,15
Film *  LXD: LEGIUNEA
EXTRAORDINARILOR
DANSATORI – REVOLTA
ÎNCEPE; 10,35 Premiile
Billboard 2012; 12,50  Film *
HAZARDUL MORAL;  14,25 Pe
platourile de filmare; 14,55 Film *
ªAH  LA REGINÃ; 16,35 Film *
PÃDUREA SNOBILOR 2;
18,10 Film * DÃDACA
MCPHEE; 20,00 Film * THOR;
21,55 Film serial  *  REDACÞIA;
23,00   Film  * INVADAREA
LUMII: BÃTÃLIA LOS  ANGE-
LES;  0,55  Film * REÞEAUA
DE SEXUALIZARE; 2,50 Film *
PRINCIPII DE VIAÞÃ.

HBO

6,55 Imnul României
7,00 Jurnal matinal
8,00 TV BAC
8,50 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI
10,00 Jocurile Olimpice de la
Londra
11,00 Jocurile Olimpice de la
Londra
11,30 Jocurile Olimpice de la
Londra
14,00 Telejurnal
14,45 Alkzente
15,30 Convieþuiri
16,30 JO de la Londra
18,00 Jocurile Olimpice de la
Londra
18,30 JO de la Londra
20,30 Jurnalul TVR
21,30 Jocurile Olimpice de la
Londra
23,15 Film  * ULTIMUL ATENTAT
(II)
0,15 JO de la Londra
2,00 Film serial * LEGENDELE
PALATULUI
3,50 Filmoteca veselã
4,15 Jurnalul TVR  (r)
5,40 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
6,15 Teleshopping
6,55 Imnul României
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Filmele din perioada 27.07 - 2.08.2012

JOI - 2 august
7,00 Jurnal matinal
8,00 TV BAC
8,50 Film serial *   LEGENDE-
LE PALATULUI
10,00 JO de la Londra
11,00 JO de la Londra
11,30 JO de la Londra
11,45Jurnalul TVR
15,30 Jocurile Olimpice de la
Londra
17,30 Lozul cel mare
18,20 JO de la Londra
18,30 JO de la Londra
20,30 Jurnalul TVR
21,30 Jocurile Olimpice de la
Londra
23,10 Film  * GENOVA
0,50 Film serial  * LEGENDE-
LE PALATULUI
1,55 Film * INVINCIBILUL
OM DE FIER
3,15 Film *  ULTIMUL ATEN-
TAT  (II)  (r)
4,10 Jurnalul  TVR  (r)
5,05 Film serial * LEGENDELE
PALATULUI  (r)

TVR 1

6,00 Acadeaua; 7,00 Tele-
shopping; 8,00 D’ale lu’
Miticã; 9,00 Film serial  *
CATERINA ª FIICELE EI;
9,50 Top cut; 10,00 Naturã ºi
aventurã  (r); 10,30 Lumea ºi
noi  (r); 11,00  Confesiuni
(r); 12,00 Atenþie, se cântã!;
13,15 Jocurile Olimpice de la
Londra; 22,00 Sãptãmâna
nebunilor; 22,30 Jocurile
Olimpice de la Londra;  23,30
Film  * FURIA DE-A TRÃI;
2,30 Atenþie, se cântã!  (r);
3,50 Top cut; 4,00 Lumea ºi
noi  (r); 4,30 Confesiuni  (r);
5,20 Mesager.

TVR 2

6,00 Film * ªAH LA REGINÃ;
7,40 Film  * DÃDACA MCPHEE:
MAREA ÎNFRUNTARE; 9,30
Film * THOR;  11,25 Film *
CÃLÃREÞUL 2: DARUL;
13,15 Filme ºi vedete;  13,40
Film * DRAGÃ, AM MICªORAT
COPIII!; 15,15 Film * DIN
DRAGOSTE CU CELE MAI
BUNE INTENÞII; 17,00 Film *
UN STROP DE ROZ;  18,30
Film * ALB ªI NEGRU; 20,00
Film  * FRAIERII;  21,40 Film
serial  *   FAMILIA  BORGIA;
22,35  Film  * FURTUL DE
DIAMANTE; 0,00 Real Sex.

HBO

6,00 Happy  hour  (r)
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  *    TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
11,00   Film   *  PATRU OCHI ªI
ªASE ARME   (r)
13,00 ªtirile PRO TV
13,45 Film * BÃIEÞII DIN
DECEMBRIE
16,00 Film serial  *    TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film  * LUNETISTUL  2
22,30 ªtirile Pro TV
23,00 Film serial * CHUCK
0,30 Film serial  *  DEXTER  (r)
1,30 Film * LUNETISTUL 2  (r)
3,30 ªtirile Pro TV  (r)
5,00 Film serial  * CHUCK  (r)

PRO TV

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

8,15 Film serial * CHOWDER  (r);
8,45 Film serial *  MINUNATELE
PERIPEÞII ALE LUI FLAPJACK
(r);  9,15 Acasã în bucãtãrie  (r);
10,15  Teleshopping; 10,45 Happy
Hour;  12,00 Teleshopping;  12,30
Film serial * MINUNATELE
PERIPEÞII ALE LUI FLAPJACK;
13,30 Teleshopping;  14,00  Film  *
DOI VECINI; 15,00 Acasã în
bucãtãrie;  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   * O ALEGERE DIFICILÃ;
0,00 Film serial * APROAPE DE
ADEVÃR   (r);  1,00 Lumea Pro
Cinema  (r); 1,30 Apropo TV.

PRO CINEMA

06,00 OBSERVATOR
8,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Teleshopping
11,10 Film serial * NIKITA
12,10 Mireasã pentru fiul meu
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,20 Prodanca ºi Reghe
22,15 OBSERVATOR
23,00 Un show pãcãtos
1,00 Film serial *  LEGE ªI
ORDINE  (r)
2,00 Film  *  ÞINUTUL MUSTAN-
GILOR
3,45 Acces direct  (r)

ANTENA 1

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

B1 TV

PRIMA 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 * ANOTIMPUL
VRÃJITOARELOR  (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  * ORÃªE-
LUL 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  * CÃLÃTORIA   2:
RÃTÃCIÞI  ÎN SAN FRAN-
CISCO  (r)
17,00 Film serial  *   TRÃSNI-
ÞII  (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 *  MARTOR FÃRÃ
VOIE
2,30 F Pod
3,30 Focus  (r)
5,00 Mondenii  (r)
5,30 Film serial * NIMENI
NU-I PERFECT   (r)

6,00 Film  *  CRIMELE DIN
MIDSOMER; 8,00 Film serial *
SOÞII DE MILITARI; 9,00
Film serial *    FARMECE;
10,00 Film   * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 12,00 Film serial
* SOÞII DE MILITARI; 13,00
Film serial  * OFIÞERI ÎNCE-
PÃTORI;  14,00 Film serial  *
BUFFY, SPAIMA  VAMPIRI-
LOR; 15,00 Film serial *
HERCULE POIROT; 17,00
Film *  CRIMELE  DIN
MIDSOMER; 19,00 Film serial
* SOÞII DE MILITARI; 20,00
Film serial  *    OFIÞERI
ÎNCEPÃTORI; 21,00 Film
serial  *  CU SÂNGE  RECE;
23,00 Film * RÃPITÃ DIN
DRAGOSTE; 1,00 Film *
ÎNCREDERE OARBÃ; 3,00
Nevestele din New  York.

DIVA UNIVERSAL
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
* DIN DRAGOSTE PENTRU
EVANGELNE; 23,15 Film serial  *
ÎMPÃRATUL MÃRII    (r); 0,45
Film  *  DIN DRAGOSTE
PENTRU EVANGELINE  (r); 2,30
Film serial * CULOAREA
FERICIRII   (r).

NAÞIONAL TV

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

CAVALERUL NEGRU: LEGENDA RENAªTE

HUGO

Ore de spectacol:
13:30; 16:15;
19:00; 21:45
Gen film:
Acþiune, Crimã,
Dramã, Thriller
Cu:
Gary Oldman,
Christian Bale,
Joseph Gordon-
Levitt, Anne Hatha-
way, Liam Neeson,
Morgan Freeman,
Michael Caine
Regizor:
Christopher Nolan

Ore de spectacol:
18:00; 20:00
Gen film:
Aventuri, Dramã, Familie,
Fantastic, Mister
Cu:
Chloë Grace Moretz, Asa
Butterfield, Ben Kingsley
Regizor:
Martin Scorsese

Vânãtorii de capete
Ore de spectacol:
14:00; 16:00
Gen film:
Acþiune, Crimã, Thriller
Cu:
Aksel Hennie, Nikolaj
Coster-Waldau, Synn
Regizor:
Morten Tyldum
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OFERTE SERVICIU

Angajez contabil eviden-
þã primarã, comuna Lipo-
vu, judeþul Dolj. Telefon :
0744/900.402.

PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif  0,90 lei/km. Telefon:
0761/906.706.
Angajãm 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, gospodi-
nã, fac menaj pentru oa-
meni serioºi. 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 Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil.Telefon: 0771/
579.669.
Vând camerã cãmin parter,
îmbunãtãþiri, baie proprie,
Valea Roºie. Telefon:  0767/
751.093.
Vând garsonierã, etaj 1,
„Henri Coandã”, preþ con-
venabil. 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 casã strada „Ecate-
rina Teodoroiu”, 4 came-
re, 300 mp teren, preþ
100.000 euro. Telefon:
0743/482.603.
Vând casã, curte de 500
mp, str. „Rãchitei” (zona
Brestei). Telefon: 0770/
682.147; 0351/446.754.
Vând casã cãrãmidã 4 ca-
mere, 3 holuri, 2 bucãtãrii
sat Motoci – Mischii – Dolj,
intravilan 7500 mp, 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 urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
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.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.

Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã,
apã, gaze, cadastru, intabu-
lare. Telefon: 0251/450.498;
0723/556.977.
Vând teren 1 ha, deschide-
re drum E uropean Pieleºti
(Pârºani) spate Q. Fort (7
euro mp). Telefon: 0749/
362.367.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Ocazie! Vând 2000 mp,
1000 mp Calea Bucureºti –
Citroen, Mazda, deschide-
re 35 m, ideal hale, depozi-
te, showroom. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora „Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitã-
þile, cadastru, intabula-
re, deschidere 10,62 m/
19,30 m. Telefon: 0722/
709.347.

Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitã-
þile, preþ convenabil. Tele-
fon: 0746/467.922; 0745/
903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt 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 apartament 2 came-
re decomandate în Drobeta-
Turnu Severin cu apartament
2 camere decomandate în
Craiova + diferenþa. Telefon:
0769/272.226.
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
zona 1 Mai cu apartament
2 camere decomandate +
diferenþã. Telefon: 0766/
368.949.
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.

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, îmbunãtã-
þiri, 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. Tele-
fon: 0770/299.997; 0351/
459.222.
Particular, vând apartament
2 camere, decomandate în
Valea Roºie. Telefon: 0746/
125.822.
Vând casã strada „Frasinu-
lui” nr. 9 (zona Gãrii). Tele-
fon: 0742/813.349.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere decoman-
dat, îmbunãtãþiri, P/7, Sara,
1 Mai, stradal, mobilat.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re McDonald’s. Telefon:
0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând apartament 2 came-
re Brazdã parter, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0249/
516.582; 0729/004.018.
Corniþoiu, 2 decomandate,
4/ 4, mobilat, utilat complet,
45.000 E. Telefon: 0743/
697.127.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re Rotonda 8/8, negociabil.
Telefon: 0770/144.867.
Vând apartament 3 came-
re, parter, lângã Primãrie.
Telefon: 0770/174.355.

Vând apartament 3 came-
re 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. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764.658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã 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 in-
travilan de 750 mp, în Pali-
lula – comuna Bucovãþ, utli-
tãþi, cadastru, 10 euro/mp,
negociabil. Telefon: 0749/
049.646.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând urgent convenabil
casã 6 camere cu teren
4500 mp Livezi – Podar la
strada Principalã, puþ ame-
rican, grãdinã, vie roditoare.
Telefon: 0251/522.579.
Particular, vând casã rega-
lã superbã în comuna Dioºti,
3 camere ºi dependinþe,
curte 3000 mp, fântânã în
curte, apã curentã la stradã,
la 100 m de DN 65 Craiova
– Caracal. Preþ convenabil.
Telefon: 0722/336.634.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

DIRECTIA SILVICA DOLJ cu sediul in str. “Iancu Jianu” nr. 19, organizeaza licitatii
publice deschise / negocieri, pentru:

- vanzarea masei lemnoase pe picior;
 Volumul oferit:

               -    DM  =              10920  mc
                -    DT   =                  985  mc
                -     FA  =                1162  mc
                 -    Cvercinee =      1396  mc
                 -    Rasinoase =            0  mc
                   TOTAL         =   14463mc
- vanzarea masei lemnoase fasonate;

 Volumul oferit:
               -    DM  =                906   mc
                -    DT   =                 86   mc
                -     FA  =                   5   mc
                 -    Cvercinee =      258  mc
                 -    Rasinoase =          5   mc
                   TOTAL         =    1260  mc
Licitatiile / negocierile se vor organiza la sediul directiei in data de 09.08.2012, incepand

cu ora 10.00.
Licitatia / negocierile se vor desfasura conform prevederilor Regulamentului de vinzare a

masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului
administrat de RNP-Romsilva, aprobat prin OM nr:1898/11.11.2010.

Preselectia se va tine in data de 06.08.2012
Oferta se va face prin strigare directa.
Listele cuprinzand volumul de masa lemnoasa, pot fi consultate pe site-ul RNP –

Romsilva: www.rosilva.ro.
Nu pot participa la licitatie/negociere agentii economici care nu au achitat obligatiile

financiare fata de Directia Silvica Dolj, sau alte directii silvice din tara, sau nu au respectat
prevederile contractelor incheiate anterior.

Relatii la telefonul 0251/421363 sau fax 0251/597059, intre orele 09.00 – 16.00.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracen-
tral cu apartament 3 ca-
mere central, etaj 1 sau 2.
Telefon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + dife-
renþã cu apartament 2 ca-
mere Craiova. Telefon:
0767/263.391.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 ca-
mere în Craioviþa cu
apartament 4 camere în
Craioviþa + diferenþa. Te-
lefon: 0761/647.718.

TERENURI
În atenþia agenþiilor imo-
biliare. Vând teren intra-
vilan Craiova 12.500 mp
împrejmuit cu gard beton
plus 500 mp construcþii.
Telefon: 0721/152.832.
Vând urgent 10 hectare
pãdure stejar ºi salcâm în
satul Cocorova – Tulbu-
rea – Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând 4000 mp teren in-
travilan cu fântânã ªimni-
cu de Sus, sat Floreºti,
120 mp construcþie înce-
putã, curent trifazic ºi de-
pendinþe. 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. Te-
lefon: 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. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian.
Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Break 20.000
km parcurºi, stare excepþi-
onalã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0747/080.046.
Vând Oltcit pentru progra-
mul 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. Tele-
fon: 0766/489.006; 0734/
082.426.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. 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 baloþi lucernã. Telefon:
0251/351.652.
Vând masã birou pentru
calculator, mãsuþã pentru TV
ºi covor. Telefon: 0728/
309.011.
Vând plaþ Ungureni. Telefon:
0762/559.189.
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 spira-
lã 6 m, coºuri metalice pen-
tru magazin autoservire, uºi
ºi ferestre metalice tuburi fi-
brã de sticlã 200/1000 Tele-
fon: 0721/152.832.

Vând tocãrie de aluminiu,
11 ml, arzãtor gaze(1000)
Telefon: 0720/521.488.
Vând stupi. Telefon: 0735/
764.396.
Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimiti-
rul Ungureni aproape de
administraþie. Telefon:
0351/459.605; 0729/
162.941.
Vând cadru motosapã cu
freze, instalaþie irigaþii, mo-
tor Honda. Telefon: 0728/
154.845.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri,
frigider mare, mese, scau-
ne. Telefon: 0768/034.443.
Vând familii de albine, re-
morcã auto 5 T, vând sti-
cle Golden 0,5 L. Telefon:
0741/034.955.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând cuºti etajate de me-
tal, preþ negociabil. Telefon:
0251/428.437, strada „Ale-
ea Târgului” nr. 26.
Vând centralã termicã pe
lemne ºi cãrbuni, putinã
salcâm nouã 50 vedre. Te-
lefon: 0749/536.525.
Vând canapea. Telefon:
0766/409.239.
Vând televizor color NEY
diagonala 81 cm. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Vând mascã calorifer pre-
vãzutã cu pupitru pentru
ºcolar, chiuvetã, putinã,
cãldare aramã, loc de veci
nisipuri. Telefon: 0351/
466.663.
Vând 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, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând grâu din producþia
anului 2011. Telefon: 0722/
259.061.
Vând albine, familii puterni-
ce ºi centrifugã – Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi
ºifoniere. Telefon: 0747/
110.887.
Vând albine, familii puterni-
ce, 5-6 rame cu puiet în Po-
dari – Dolj. Telefon: 0720/
115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând grâu ºi semãnãtoare
porumb 6 rânduri. Telefon:
0724/072.784.
Vând mobilã stil: masã ova-
lã cu douã scaune ºi lavoar.
Telefon: 0730/619.935.
Vând motor pompã Honda.
Telefon: 0728/154.845.
Vând þiglã Jimbolia marca
Leu. Telefon: 0762/738.112.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Avantajos. Piscinã copii, ca-
nistre metal, dormezã cu
saltea, covoare (iutã, persa-
ne), piese auto Dacia noi.
Telefon: 0251/416.455.

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

S.C. Jiul S.A.
angajeazã instalator
sanitar cu experienþã.
Telefon: 0729/163.266
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De vânzare Crama
Minerva ºi Grãdina
de Varã. Telefon:

0729/163.267

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

0729/163.267

Vând ladã ºi cruce marmu-
rã dimensiune 1 m fãrã
postament. Telefon: 0251/
428.437.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând material lemnos din
nuc. Telefon: 0726/143.222.
Vând groapã suprapusã,
Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu  producþie
2011, preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând ladã prãjituri verticalã
tip Horenca. Telefon: 0724/
967.663.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare manua-
lã, nou, 1000 RON, nego-
ciabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând 2 plãpumi de lânã ºi 1
masã – birou pentru calcu-
lator. Telefon: 0728/309.011.
Vând 2 cojoace damã lungi
noi mãrime 46 – 48, 1 co-
joc gri cu glugã, 1 cojoc
maro cu guler blanã, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând masã pentru calcula-
tor. Telefon: 0728/309.011.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar,
aparat foto Cuena 6. Tele-
fon: 0729/092.211.

Vând bicicletã de damã 150
Ron, minibicicletã 110 Ron,
totul negociabil. Telefon:
0771/385.193.
Vând pendule. Telefon:
0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, ex-
tinctoare. Telefon: 0351/
170.645.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon:
0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfumaþi
preþ 120 Ron. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând menghinã pentru lã-
cãtuºerie cu deschidere în-
tre bacuri 180 mm. Telefon:
0251/531.294.
Vând uruitoare manualã,
preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismã-
rie nr. 9 Singer, pe rotund,
1000 lei. Dinuþi Ilie, Comu-
na Întorsura – Dolj.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 feres-
tre. Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi plos-
cã (toate sunt noi), preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.

Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm.Telefon: 0351/
800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum eta-
jul 2. Telefon: 0748/
195.954.
Particular! Cumpãr garso-
nierã etaj I – III, preferabil
zona sud. Ofer 70.000 Ron.
Telefon: 0767/252.852.

CASE
Casã la þarã la asfalt Po-
dari, 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.

DIVERSE
Cumpãr burete 20 cmp gro-
sime, dimensiuni 50/50
cmp. Telefon: 0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã mo-
bilatã, pe termen lung.
Telefon: 0765/291.628.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Caut 2 bãieþi pentru închirie-
re apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la stra-
dã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit po-
liclinicã privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

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

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru  ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui 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, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã  pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.

Drãguþã, 33/1.68/80, cre-
dincioasã, mic handicap,
fãrã vicii, pentru cãsãtorie.
Rog seriozitate. Telefon:
0770/293.244.
Domn 50 ani cu serviciu
caut doamnã  pentru prie-
tenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0740/895.691.

DIVERSE
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
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Te-
lefon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut fe-
meie pentru ajutor în
gospodãr ie.  Telefon:
0729/805.979.

Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.

PIERDERI
Pierdut certificat de înre-
gistrare aparþinând SC
YASMINIUM MIRABILIS
SRL, CUI 26892299; J16/
518/2010. Se declarã nul.

DECESE
Iliescu Traian Alexan-
dru – fiu, Iliescu Doina
– norã, familia Mitre: In-
grid Monica, Laurenþiu,
Ruxandra ºi Iliescu
Bogdan – nepot cu
adâncã durere anunþã
încetarea din viaþã a ce-
lei ce a fost mamã ºi bu-
nicã devotatã ILIESCU
SILVIA IVONA, în etate de
86 ani. Dumnezeu s-o
odihneascã în pace! În-
mormântarea va avea
loc azi, 27 iulie 2012, ora
11.00, la Cimitirul Si-
neasca. Corpul neînsu-
fleþit se aflã depus la
biserica „Sf. Maria” din
cimitirul Sineasca.
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Dupã ce a retrogradat sezonul trecut cu
Cesena, pentru ca mai apoi sã anunþe cã nu
este dispus sã continuie cu gruparea “Cãluþi-
lor de mare” în Serie B, Adrian Mutu ar putea
reveni în Anglia, acolo de unde a plecat în
urmã cu opt ani în urma unui imens scandal

cu Chelsea în cazul “Cocaina”.
Atacantul, ajuns la 33 de ani, a primit o

ofertã din partea unei echipe din eºalonul
secund englez, Brighton & Hove, care este
antrenatã de fostul fotbalist al celor de la
Chelsea ºi Tottenham, Gustavo Poyet.Cei
de la Brighton ºi-au propus în acest sezon
ca obiectiv promovarea ºi au nevoie de
câþiva jucãtori de valoare ºi cu experienþã,
iar în acest sens s-au gândit cã Mutu ar
putea reprezenta o soluþie. Clarificãri sunt
aºteptate în zilele ce urmeazã.

Fondat în 1901, clubul Brighton nu are
nici un trofeu important în palmares, în
1983 pierzând o finalã de Cupa Angliei.

În urmã cu 21 de ani, la Brighton a
jucat un alt român, ªtefan Iovan.
Cãpitanul Stelei din 1986 a prins un
sezon pe “Falmer Stadium”, dar a bifat
numai ºase meciuri.

De Mutu s-au mai arãtat interesate în
aceastã varã Genoa, Atalanta, Beºiktaº,
Dinamo Moscova, ÞSKA Moscova sau
Montreal Impact, însã nimic nu s-a
concretizat.

Mutu, ofertat de-o echipã din Championship!
Se întoarce în Anglia?

„Tunarii” rãmân pe mâini bune chiar ºi
dupã retragerea lui Arsene Wenger. În mo-
mentul în care tehnicianul francez va deci-
de sã pãrãseascã banca tehnicã a lui Arse-
nal, gruparea englezã are viitorul asigurat.

Fostul star de pe “Highbury”, Thierry
Henry, a declarat cã se gândeºte sã revi-
nã la echipa la care a cunoscut gloria.
Vârful francez a subliniat însã cã nu se
va mai întoarce la Arsenal ca jucãtor, aºa
cum a fãcut-o în iarna trecutã, ci va re-
veni ca antrenor.

“În cele din urmã mi-aº dori sã revin la
Arsenal. Nu ºtiu când se va întâmpla asta,
vreau mai întâi sã-mi închei cariera de fot-
balist. Aº fi fericit sã revin în Anglia, în
mod sigur la Arsenal. Sunt tentat sã-mi
construiesc o carierã ºi ca antrenor, dar
nu mã gândesc deocamdatã la asta. Nu
am în gând sã mã întorc la Arsenal ca fot-
balist. Atunci am fãcut-o pentru cã Ger-
vinho ºi Chamakh s-au dus la Cupa Afri-
cii, iar cei de la Arsenal mi-au propus sã
joc câteva meciuri”, a declarat Henry pen-

tru DailyTelegraph.
Legitimat actualmente peste Ocean, la

New York Red Bulls, Henry a jucat pentru
Arsenal în perioada 1999-2007, timp în care
a câºtigat ºapte trofee alãturi de “tunari”.

Henry s-a autopropus la Arsenal
Pleacã un francez, vine altul!

REZULTATE

COMPLETE

Miercuri         în tur

Linfield (Irl N) – AEL Limassol (Cip) 0-0 0-3
Dinamo Z. (Cro) – Ludogorets (Bul) 3-2 1-1
Vardar S. (Mac) – BATE Borisov (Blr) 0-0 2-3
Helsingborg (Sue) – The New Saints (ÞG) 3-0 0-0
Slask W. (Pol) – Buducnost (Mun) 0-1 2-0

Marþi

Sheriff (Mol) – Ulisses (Arm) 1-0 1-0
Basel (Elv) – Flora Tallinn (Est) 3-0 2-0
Zastafoni (Geo) – Neftci Baku (Azb) 2-2 0-3
KR Reykjavik (Isl) – HJK Helsinki (Fin) 1-2 0-7
Hapoel Ironi (Isr) – Zilina (Slc) 2-0 0-1
Debrecen (Ung) – Skenderbeu Korce (Alb) 3-0 0-1
Partizan B. (Srb) – La Valetta (Mal) 3-1 4-1
Ekranas (Lit) – Shamrock Rovers (Irl) 2-1 0-0
Ventspils (Let) – Molde (Nor) 1-1 0-3
ªahtior Karagandy (Kaz) – Liberec (Ceh) 1-1 P. 0-1
FC Salzburg (Aus) – F91 Dudelange (Lux) 4-3 0-1
Zeljesnicar (Bos) – NK Maribor (Slo) 1-2 1-4

Echipele subliniate au acces în turul III, unde, alãturi de cele
calificate direct, conform tragerii la sorþi de sãptãmâna trecutã,
vor juca dupã cum urmeazã:

Fenerbahce (Tur) – FC VASLUI
CFR CLUJ – Liberec (Ceh)
Slask W. (Pol) – Helsingborg (Sue)
Dinamo K. (Ucr) – Feyenoord (Ola)
Motherwell (Sco) – Panathinaikos (Gre)
BATE Borisov (Blr) – Debrecen (Ung)
Hapoel Ironi (Isr) – Neftci Baku (Azb)
NK Maribor (Slo) – F91 Dudelange (Lux)
Sheriff (Mol) – Dinamo Z. (Cro)
Molde (Nor) – Basel (Elv)
AEL Limassol (Cip) – Partizan B. (Srb)
Anderlecht (Bel) – Ekranas (Lit)
FC Copenhaga (Dan) – FC Bruges (Bel)
Celtic Glasgow (Sco) – HJK Helsinki (Fin)

Partidele se vor disputa în 31 iulie/1 august (turul),
respectiv 7/8 august (returul).

LIGA CAMPIONILOR – TURUL II PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃ

FOTBAL EXTERN

Dramã trãitã de campioana Bulgariei în preliminariile
“Champions League”, dupã un meci incredibil disputat la
Zagreb, cu Dinamo.

Ludogorets a ratat calificarea în turul trei preliminar al Ligii,
dupã douã manºe exrem de echilibrate ºi la capãtul unui meci
terminat în genunchi de formaþia lui Cosmin Moþi.

Dupã 1-1 în turul din Bulgaria, Ludogorets a fãcut o primã
reprizã de vis în Croaþia. Bulgarii au deschis scorul prin fostul
jucãtor al ªtiinþei, Emil Gargorov, au fost egalaþi în minutul 33

(Rukavina), dar au terminat primele 45 de minute în avantaj prin
reuºita lui Marcelinho (36). În partea secundã, presiunea pusã de
gazde a crescut, iar efectele s-au simþit imediat. Marcelinho a fost
eliminat pentru cumul de cartonaºe galbene (’57), iar trei minute
mai târziu Dinamo egala la 2 prin acelaºi Rukavina.

Finalul partidei avea sã fie unul cu adevãrat de coºmar pentru
Ludogorets. Cu Cosmin Moþi pe teren, introdus pe teren în minu-
tul 88, bulgarii au scãpat calificarea printre degete într-un mod
uluitor. Arbitrul german Felix Zwayer a prelungit partida nepermis

de mult, iar croaþii au înscris golul victoriei în minutul 90+8,
într-o fazã în care aveau ºi portarul în careul advers. Vida a
înscris punctul calificãrii, iar centralul a fluierat direct finalul
partidei. Cosmin Moþi ºi colegii sãi au rãmas întinºi pe gazon
minute bune, în timp ce adversarii sãrbãtoreau victoria alãturi
de fani.

Presa de la sud de Dunãre a pus înfrângerea pe seama
arbitrului, care acordase 5 minute de prelungire dar “a uitat sã
mai fluiere finalul”. “E absolut ridicol! Finalul nu mai venea. A
prelungit meciul cu 8 minute, deºi de la margine se arãtaserã
doar 5”, au scris bulgarii.

Pentru ca amãrãciunea sã fie ºi mai mare pentru vecinii
noºtri, în tur Dinamo Zagreb a înscris golul egalizator tot în
prelungirile partidei.

Campioana Bulgariei, “executatã”Campioana Bulgariei, “executatã”Campioana Bulgariei, “executatã”Campioana Bulgariei, “executatã”Campioana Bulgariei, “executatã”
cu sânge rece la Zagrebcu sânge rece la Zagrebcu sânge rece la Zagrebcu sânge rece la Zagrebcu sânge rece la Zagreb

Au cãlãtorit aproape 9 ore cu autocarul ca sã dispute marþi returul
cu Salzburg, însã a meritat. Jucãtorii lui F 91 Dudelange, profesori,
funcþionari bancari sau simpli muncitori, au reuºit senzaþia turului 2
preliminar al Ligii, eliminându-i chiar ºi în inferioritate (din minutul 74)
pe profesioniºtii de la Red Bull: scor final 3-4, dupã 1-0 în tur.

Bucuria calificãrii a fost imensã, dar imediat, campionii Luxembur-
gului au realizat cã de acum au o mare problemã. “În turul urmãtor
jucãm cu NK Maribor, care ne-a scos anul trecut cu douã victorii, 2-
0 ºi 3-1. Ar fi frumos sã ne luãm revanºa, însã nu ºtiu dacã voi mai
putea alinia formaþia de la Salzburg. Mai întâi trebuie sã ne asigurãm
cã bãieþii vor reuºi sã-ºi ia liber toþi de la serviciu”, a dezvãluit antreno-
rul Didier Philippe.

Atacantul Aurelien Joachim, de meserie profesor de sport, a expli-
cat: “Nu ne-am aºteptat sã ne calificãm ºi cei mai mulþi dintre coechi-
pieri ºi-au terminat zilele de concediu2. Sperã însã ca ei sã se descur-

ce: “Eventual, vor negocia cu ºefii niºte învoiri. S-ar putea sã merite”.
125.000 de euro e valoarea medie de piaþã a unui jucãtor de la

Dudelange, conform transfermarkt.de. La Salzburg e 1,2 milioane.

Fotbaliºtii “surprizei” Dudelange trebuie sã se
învoiascã pentru manºa tur a disputei cu Maribor

Serviciul batã-l vina!



vineri, 27 iulie 2012 cuvântul libertãþii / 19

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
spspspspsp               rtrtrtrtrt

Patronul exclusei Universitatea
Craiova, Adrian Mititelu, le-a ce-
rut consilierilor locali, prin inter-
mediul unei scrisori, sã „respingã
cu fermitate” o colaborare cu FRF
referitor la înfiinþarea unei noi
echipe de fotbal în Bãnie. Solici-
tarea a venit dupã ce, anterior,
primarul Lia Olguþa Vasilescu a
primit din partea FRF propunerea
ca la Craiova sã fie înfiinþatã o
nouã echipã de fotbal, pe locul
oferit de Federaþie, în Liga a II-a.
În comunicarea transmisã de Clu-
bul Universitatea Craiova Consi-
liului Local se aratã cã aceastã
ofertã a FRF ºi/sau orice colabo-
rare a Consiliului Local al Muni-
cipiului Craiova cu FRF în ceea

Vicecampioana României,
FC Vaslui, a rãmas fãrã cel
mai bun jucãtor al sãu din ul-
timele trei sezoane ºi jumã-
tate! Wesley Lopes (31 de
ani), cel care a înscris nu mai
puþin de 37 de goluri în 44
de meciuri în toate competi-
þiile din stagiunea trecutã, a
lãsat România pentru Arabia
Sauditã. ªi a trecut de la un
salariu anual de 400.000 de
euro la Vaslui la unul de
2.000.000 de dolari (aproxi-
mativ 1.650.000 de euro) la
Al Hilal.

Contractul fabulos propus
brazilianului a ºi fost princi-
palul motiv pentru care finanþato-
rul moldovenilor, Adrian Porumbo-
iu, nu s-a putut opune tranzacþiei:
“Saudiþii i-au fãcut o ofertã abso-
lut incredibilã, nu puteam sã-mi bat
joc de el ºi sã-l þin cu forþa aici”.
Din vânzarea lui Wesley, galben-
verzii se aleg cu un milion de do-
lari, adicã exact cât plãtiserã pe el
în ianuarie 2009, când l-au luat de
la Leixoes (Portugalia).

Joi searã, sud-americanul ºi-a

FOTBAL INTERN

ce priveºte participarea la înfiin-
þarea unei noi echipe „este o mare
ofensã adusã atât oraºului Craio-
va, cât ºi clubului de fotbal FC
Universitatea Craiova”. „A accep-
ta, fie ºi de principiu, o colabora-
re cu FRF, ar însemna asocierea
cu persoane urmãrite penal, care
au fãcut un mare rãu clubului
Universitatea Craiova ºi implicit
oraºului Craiova”, se mai menþio-
neazã în respectivul document.

Ieri, situaþia a fost discutatã în
cadrul ºedinþei ordinare a Consi-
liului Local, edilul Craiovei sublini-
ind cã Instituþia Primarului nu poate
susþine financiar fotbalul, deoare-
ce legea nu mai permite acest lu-
cru. „Dupã cum cunoaºteþi foarte

bine ºi dumneavoastrã legislaþia,
primãria unui oraº ºi consiliul lo-
cal nu se mai pot implica în fotbal,
deci sã creem noi o echipã acum
ºi sã o susþinem financiar mi se
pare ori o glumã proastã, ori o ne-
cunoaºtere crasã a legislaþiei în vi-
goare. Motiv pentru care nu am
ce argument sã dau”, a afirmat
Olguþa Vasilescu.

Fostul fotbalist Pavel Badea,
consilier local, a precizat la rândul
sãu cã în Craiova un singur club
poartã, legal, numele de Universi-
tatea ºi, atât timp cât municipalita-
tea refuzã sã dea curs „favorului
pe care ni l-a fãcut FRF (...) în
momentul acesta, nu avem prea
multe de discutat”.

Wesley a semnat cu Al Hilal

Brazilianul va încasa în Arabia
Sauditã de peste patru ori
mai mult decât la Vaslui

luat “La revedere!” de la de-acum
foºtii coechipieri, cãrora le-a trans-
mis un mesaj scurt: “Vara viitoare
vreau sã vin din nou la Vaslui ºi sã
sãrbãtoresc alãturi de voi câºtiga-
rea campionatului!”

Transferul lui Wesley la fosta
echipã a lui Cosmin Olãroiu a fost
mediat chiar de tehnician, care ini-
þial încercase sã-l aducã pe brazi-
lian la actuala sa echipã, Al Ain
(Emirate).

Ananaria Prodan a
decis viitorul antrenor al
echipei “U” Cluj. Dupã
ce a fost refuzatã de
Viorel Hizo ºi Adrian
Falub, a hotãrât  sã-i
ofere funcþia lui Cristi
Dulca

Pentru Dulca (39 de
ani)  nu va  f i  pr ima
aventurã la cârma “ºep-
cilor roºii”, el promo-
vând cu “U” în Liga I
la  f inalul  sezonului
2009-2010. Noul tehni-
cian al clujenilor va intra în atribuþii abia de luni,

Cristi Dulca va prelua banca tehnicã a lui „U” Cluj
dupã cel de-al doilea meci
al echipei în acest sezon.
La partida de duminicã,
împotriva Bistriþei, echi-
pa va fi condusã de Emil
Ursu.

Dulca a pregãtit ultima
oarã formaþia din liga a 2-
a, Delta Tulcea.

U Cluj a rãmas fãrã an-
trenor dupã ce Claudiu
Niculescu ºi-a dat demi-
sia în urma unui conflict
cu  Anamar ia  Prodan ,
conflict iscat dupã acel

2-6 de la Târgu Jiu, din runda inauguralã.

Postul Digi Sport, deþinãtorul
drepturilor TV pentru meciurile din
Liga I la fotbal, a decis ca derby-
ul Dinamo – Rapid, din cadrul eta-
pei a 4-a, sã se dispute în data de

Dinamo – Rapid se joacã în 18 decembrie
18 decembrie.

Partida ar fi trebuit sã se joace
iniþial în 11 august, însã la acea datã
„câinii roºii” vor susþine un amical
de lux, cu FC Barcelona.

 CLASAMENT     M     V      E      Î          G             P
Petrolul 1 1 0 0 5-0 3p
Pandurii 1 1 0 0 6-2 3
Astra 1 1 0 0 2-1 3
Dinamo 1 1 0 0 2-1 3
Oþelul 1 1 0 0 2-1 3
Steaua 1 1 0 0 1-0 3
Braºov 1 0 1 0 2-2 1
Vaslui 1 0 1 0 2-2 1
Rapid 1 0 1 0 2-2 1
Viitorul 1 0 1 0 2-2 1
Mediaº 1 0 1 0 1-1 1
CFR 1 0 1 0 1-1 1
Gloria 1 0 0 1 1-2 0
Iaºi 1 0 0 1 1-2 0
Severin 1 0 0 1 1-2 0
Concordia 1 0 0 1 0-1 0
„U” Cluj 1 0 0 1 2-6 0
Ceahlãul 1 0 0 1 0-5 0

LIGA I – ETAPA A II-A
Vineri

FC Braºov – Turnu Severin 19:00 (Digi Sport 1)
Ceahlãul – CFR Cluj 21:30 (Digi Sport 1)

Sâmbãtã
Mediaº – Pandurii 19:00 (Digi Sport 1)
Astra – Steaua 21:15 (Dolce Sport 1)
Vaslui – Petrolul 21:30 (Digi Sport 1)

Duminicã
„U” Cluj – Gloria Bistriþa  19:00 (Digi Sport 1)
Dinamo – CSMS Iaºi  21:30 (Digi Sport 1)

Luni
Concordia – Viitorul     18:30 (Digi Sport 1)
Oþelul – Rapid     20:20 (Antena 1/ Dolce Sport)

Gigi Becali s-a tot plâns în
ultima vreme de lipsa unui vârf
de clasã în echipa Stelei ºi s-a
gândit la o soluþie. Ciprian Ma-
rica de la Schalke, club care
i-a transmis „tricolorului” cã
va trebui sã joace la echipa a
doua a clubului dacã nu-ºi gã-
seºte un alt angajament. Finan-
þatorul din Ghencea îl vrea
însã pe Marica doar în anumi-
te condiþii:  „L-aº lua împru-
mut. Dar ar mai fi o variantã,
sã-l iau pe Marica acum ºi

Becali vrea sã-l repatrieze pe Marica
Îi iese planul?

nemþii sã-i suporte tot salariul
(n.r. 2,5 milioane de euro sta-
gional), iar eu sã le plãtesc 5
milioane de euro dacã Steaua
se va califica la anul în grupe-
le Ligii Campionilor”, a spus
patronul echipei roº-albastre.

Altfel, în aceste zile se vor-
beºte în Ghencea ºi de un even-
tual transfer al lui Mutu, însã
ºansele ca acesta sã se realize-
ze sunt infime, date fiind arhi-
cunoscutele pretenþii financia-
re ale “Briliantului”.

Dorin Goian (31 de ani) îºi
cautã echipã dupã ce Glas-
gow Rangers a fost retrogra-

Rapid, interesatã de Dorin Goian
datã în Liga a 4-a din
Scoþia ºi ar putea fi
ademenit de un club din
România

Impresarul fundaºului,
Florin Manea, spune cã
sunt mai multe grupãri din
Liga I care ºi-au exprimat
interesul pentru Goian,
una dintre ele fiind Rapid.

“Sunt mai multe oferte
ºi din România. Am fost

sunat de cineva de la Rapid,
nu pot sã dau nume, în
legãturã cu Goian. Dacã îl

vrea pe Goian, George Copos
sã punã mâna pe telefon ºi sã
mã sune, are numãrul meu.
Dar îi transmit cã trebuie sã
bage mâna în buzunar pentru
un jucãtor ca Goian. Mai
avem timp pânã pe 31 august
sã perfectãm un transfer”, a
declarat Manea pentru digis-
port.ro.

În România, Dorin Goian
(31 de ani) a mai jucat pentru
Foresta Fãlticeni, Gloria
Buzãu, Ceahlãul, FCM Bacãu
ºi Steaua.
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sport

Ana Maria Brânză
vrea să se revanşeze

Pentru Ana Maria Brânză (28 de ani), JO de la Londra pot
reprezenta Everestul carierei de spadasină. Multiplă meda-
liată la Campionatele Europene şi Mondiale, Ana Maria are
un singur gând pentru Londra: medalia de aur la individual.
În 2008, la Beijing, a fost la un pas s-o obţină, dar nemţoai-
ca Britta Heidemann a fost prea bună la momentul respectiv.
A fost 15-10 în favoarea oponentei, dar sportiva legitimată
la Steaua promite revanşa. „Am avut avut până acum un an
bun din punc te de vedere

competiţional şi sper să fie şi mai bun după JO de la Londra.
Cred că e clar pentru toată lumea că vreau cel puţin o meda-
lie de aur la aceste jocuri”, a spus Ana Maria.

Fenomenala Alina Dumitru
Alinei Dumitru (29 de ani) i-au fost necesare 80 de secun-

de pentru a câştiga medalia de aur la JO de la Beijing. Vistoria
româncei a fost socotită la vremea respectivă o mare surpri-
ză, în condiţiile în care japoneza Ryoko tani, pe care a în-
vins-o în semifinale, părea un adevărat monument al catego-
riei 48 kg. Acum, „Piţi” este cotată cu şansa a treia pentru
repetarea performanţei de la Beijing, după Tomoko Fukumi
(Japonia) şi Eva Csertnoviczki (Ungaria). Voinţa şi hotărârea
sportivei de a reuşi, la fel ca şi în urmă cu patru ani, pot fi
însă armele Alinei de a răsturna calculele hârtiei.

Tecău, primul portdrapel din tenis
Într-un moment în care ataca finala de la Wimbledon,

Horia Tecău a fost anunţat de COSR că va fi portdrapelul
României la JO.Decizia l-a luat prin surprindere, chiar l-a
emoţionat, motiv pentru care a şi vărsat câteva lacrimi:
„Pentru mine e un sentiment minunat. Sunt onorat să fiu
portdrapelul ţării mele. Cu drapelul în mâini, ştiu că-i voi
avea alături pe toţi românii. Asta mă face să fiu mai puter-
nic şi, de ce nu, să încerc să aduc o medalie”, a declarat
Tecău. Tenismenul român a primit rol de dirijor al delega-
ţiei pentri că în ultimii ani a devenit unul dintre cei mai
populari români la Londra, după ce a jucat trei finale de
dublu la Wimbledon. Cu siguranţă Horia se simte ca acasă
la „All England Club” şi va încerca să confirme rezultatele
din turneul de Grand Slam şi la JO. E adevărat, nu-l va
avea alături pe suedezul Robert Lindstedt, ci pe Adrian

Ungur, motiv pentru care dublul român este cotat cu şansa a 29-a. Cunoaşte însă fiecare
petec de iarbă, iar acest lucru l-ar putea ajuta să urce cât mai sus, de ce nu chiar pe podium.

Top 5 la titluri olimpice
1.Los Angeles 1984 20
2.Sydney 2000 11
3.Atena 2004 8
4.Seul 1988 7
5.Moscova 1980 6

Cei mai buni sportivi
români din toate timpurile

1.Nadia Comâneci: aur 5, argint 3, bronz 1
2.Elisabeta Lipă: 5-2-1
3.Georgeta Andronache: 5-0-1
4.Ivan Patzaichin: 4-3-0
5.Doina Ignat: 4-1-1
6.Ecaterina Szabo: 4-1-0
7.Viorica Susanu: 4-0-1

Top 5 la număr de medalii:
1.Los Angeles 1984: 53 medalii (20 de

titluri)
2.Montreal 1976: 27 (4)
3.Sydney 2000: 25 (11)
4.Moscova 1980: 25 (6)
5.Seul 1988: 24 (7)

Disciplina care a contribuit
cel mai mult la zestrea
de medalii:

1.Gimnastică: 69 (24-20-25)
2.Canotaj: 37 (19-10-8)
3.Atletism: 34 (11-14-9)
4.Kaiac-Canoe: 34 (10-10-14)
5.Lupte: 32 (7-8-17)

Eroi României de la
ultimele 10 Olimpiade:

Munchen 1972 - Ivan Patzaichin (kaiac-
canoe). A câştigat titlul olimpic, după ce în
serii a terminat cursa cu pagaia ruptă.

Montreal 1976 – Nadia Comăneci (gimnas-
tică). La nici 15 ani, sportiva din Oneşti a luat
primul zece din istoria JO la paralele. În total a
luat cinci medalii, dintre care trei de aur.

Moscova 1980 – Nadia Comăneci (gim-
nastică). Zeiţa de la Montreal a cucerit patru
medalii şi în capitala Uniunii Sovietice de atunci,
două fiind de aur.

Los Angeles 1984 – Ecaterina Szabo (gim-
nastică). A fost sportiva cu cele mai multe ti-
tluri olimpice obţinute la o singură ediţie, pa-
tru. Szabo s-a întors acasă cu cinci medalii.

Seul 1988 – Daniela Silivaş (gimnastică).
A obţinut medalii în toate cele şase probe. Din-
tre acestea, trei au fost de aur.

Barcelona 1992 – Lavinia Miloşovici (gim-
nastică). A luat două din cele patru titluri olim-
pice ale României. În total, „Milo” a urcat de
patru ori pe podium.

Atlanta 1996 – Laura Badea (scrimă). Flo-
retista a o obţinut o victorie uluitoare în finala
cu legendara Vezzali. A câştigat şi argintul cu
echipa.

Sydney 2000 – Diana Mocanu (nataţie). A
obţinut cele mai neaşteptate titluri olimpice,
două la număr.

Atena 2004 – Cătălina Ponor (gimnasti-
că). Trei titluri olimpice a obţinut sportiva din
Constanţa, care a revenit în competiţii după
patru ani de pauză şi concurează şi la Londra.

Beijing 2008 – Constantina Diţă (maraton).
A devenit prima campioană olimpică a Româ-
niei la maraton, una dintre cele mai dificile pro-
be olimpice. Totodată, a devenit cea mai vârst-
nică medaliată cu aur în această probă, la ora
concursului având împliniţi 38 de ani.

Întregul mapamond stă să erupă! Începu-
tă, paradoxal, încă de ieri, cu primele meciuri
de fotbal, a XXX-a ediţie a Jocurilor Olimpi-
ce de la Londra va fi deschisă oficial în această
seară, începând cu orele 23:00, în direct pe
TVR 1, TVR HD şi Dolce Sport, urmând ca
abia din dimineaţa zilei de mâine să debuteze
plinul evenimentelor. Este pentru a treia oară
când metropola britancă găzduieşte o ediţie a
legendarei competiţii, după cele din 1908 şi
1948, însă doar prima în Insulă la care şi
România are reprezentanţi. Drapelul Româ-
niei va fi purtat în această seară de tenisme-
nul Horia Tecău.

JO 2012 aduc  la start 103 sportivi ro-
mâni, care se vor lupta pentru medaliile a
15 discipline.

Gimnastică (F): Cătălina Ponor, Sandra
Izbaşa, Larisa Iordache, Diana Bulimar, Diana
Chelaru.

Gimnastică (M): Flavius Koczi, Marius
Berbecar, Cristian Băţagă, Ovidiu Buidoşo, Vlad
Cotuna.

Scrimă (F):  Spadă – Ana Maria Brânză,
simona Gherman, Anca Măroiu, Loredana Dinu
(rezervă). Sabie – Bianca Pascu.

Scrimă (M): Sabie: Rareş Dumitrescu, Flo-
rin Zalomir, Tiberiu Dolniceanu, Alexandru Si-
reţeanu (rezervă). Floretă – Radu Dărăban.

Judo: Alina Dumitru, Andreea Chiţu, Co-
rina Căprioriu, Dan Fâşie, Daniel Brata, Geor-
ge Simionescu.

Canotaj: Cristina Grigoraş, Eniko Miron-
cic, Camelia Lupaşcu, Gabriela Cogianu, Ade-
lina Cojocariu, Ioana Rotaru, Nicoleta Albu,
Talida Gidoiu, Irina Dorneanu (8+1), Viorica
Susanu, Georgeta Andrunache (două rame
fără cârmaci),  Marius Cozmiuc, Alexandru
Palamariu, Cristi Pîrghie, Florin Curuea (pa-
tru rame fără cârmaci).

Kaiac-Canoe: Irina Lauric, Iuliana Paleu
(K2 – 500 metri), Ionel Gavrilă, Ştefan Vasile,

Vedetele României:
Liviu Dumitrescu / Victor Mihalachi – C2

– 1000 metri)
Viorica Susanu / Georgeta Andrunache –

canotaj două rame
Ana Maria Brânză – spadă individual
Echipa feminină de spadă
Echipa masculină de sabie
Larisa Iordache – gimnastică: individual

compus, sol şi bârnă
Sandra Izbaşa – gimnastică: sol, sărituri
Cătălina Ponor – gimnastică: bârnă, sol
Echipa feminină de gimnastică
Alina Dumitru – judo
Constantina Diţă – atletism: maraton

Care pot fi surprizele
delegaţiei României

Rareş Dumitrescu – sabie individual
Simona Gherman – spadă individual
Mihaela Lăcătuş – box
Flavius Koczi – gimnastică: sărituri
Andreea Chiţu – judo
Răzvan Martin – haltere
Echipajul de kaiac 4 – 1000 metri

Gata de spectacol!
Astăzi are loc ceremonia de deschidere
a Jocurilor Olimpice de la Londra

Toni Ioneticu, Traian Neagu (K4 – 1000 me-
tri), Ionuţ Mitrea, Bogdan Mada (K2 – 200
metri), Liviu Dumitrescu, Victor Mihalachi (C2
– 1000 metri), Iosif Chirilă (C1 – 1000 metri).

Atletism: Nicoleta Grasu (disc), Claudia
Ştef (20 Km marş), Bianca Perie (ciocan),
Cristina Bujin (triplusalt), Esthera Petre (sări-
tura în înălţime), Lidia Şimon, Constantina Diţă
(maraton), Andreea Ogrăzeanu (100 metri),
Bianca Răzor (400 metri), Mirela Lavric (800
metri), Angela Moroşanu (400 metri garduri),
Ancuţa Bobocel, Cristina Casandra (3000 me-
tri obstacole), Roxana Bârcă (5000 metri), Vio-
rica Ţigău (lungime), Marius Cocioran (50 km
marş), Marius Ionescu (maraton).

Înot: Camelia Potec (400 şi 800 metri),
Norbert Trandafir (50 şi 100 metri liber), Dra-
goş Agache (100 metri bras), Alexandru Coci
(200 metri fluture).

Haltere: Roxana Cocoş, Răzvan Martin,
Gabriel Sîncrăian, Florin Croitoru.

Polo: Dragoş Stoenescu, Mihai Drăguşin
(portari), Cosmin Radu, Mihnea Chioveanu

(centri), Ramiro Georgescu (inter stânga), Ti-
beriu Negrean, Alex Matei (extreme stânga),
Nicolae Diaconu (inter dreapta), Andrei Iosep
(extremă dreapta), Andrei Buşilă, Dimitri Goan-
ţă, Alexandru Ghiban, Kalman Kadar (fundaşi).
România va întâlni în grupa B, Marea Britanie,
SUA, Ungaria, Muntenegru şi Serbia.

Tenis de masă: Daniela Dodean, Elisabeta
Samara (feminin), Andrei Crişan (masculin).

Tir: Lucia Mihalache – skeet (talere), Alin
Moldoveanu – puşcă aer comprimat 10 metri.

Tenis de câmp: Sorana Cîrstea, Simona
Halep, Irina begu. Adrian Ungur, Horia Tecău.

Ciclism: Andrei Nechita (fond pe şosea,
250 km).

Box: Mihaela Lăcătuş, Bogdan Juratoni.
Lupte: Rareş Chintoan (libere), Alin Alexuc-

Ciurariu (greco romane).


