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CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

 GRÂU DE PANIFICAŢIE
FLOAREA-SOARELUI
Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

-Siloz Banu Mărăcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moţăţei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Băileşti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portaresti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreţ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeşti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaşi: 0251.447.562
-Baza Dăbuleni: 0755.570.192
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

interviu / 8 şi 9

Descinderi
la suspecţi

de fraude
informatice

Viceprimarul Cristina Calangiu
sau Miţa Baston la menopauză

educaţie / 7

- De votat, am votat, Popescule,
dar de ce au ales alţii?

Primăriile au primit
bani de la Consiliul
Judeţean Dolj pentru
plata arieratelor
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De cum a ocupat bi-
roul de la parter – fen-
tând şi alţi pretendenţi,
după cum umblă vorba
prin târg –, viceprima-
rul liberal, Cristina Ca-
langiu o ţine dintr-o
ceartă în alta. Cu un aer
superior, viceprimariţa
obişnuieşte să-şi ia la
rost toţi partenerii de
dialog care nu-i prea dau
dreptate, lucru care o în-
furie într-atât încât discuţiile se încheie pe un ton de
mahalageală ieftină. După telenovela de acum două săp-
tămâni, când l-a zburat pe arhitectul Mircea Diacones-
cu, viceprimăriţa Calangiu a dat reprezentaţie în plenul
de ieri al CLM Craiova, când a trimis săgeţi în stânga şi
în dreapta, atacându-şi chiar şi colegii de alianţă.
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Constantin Mândruleanu, patronul
societăţii Microcomputer Service:

„Un om de afaceri
trebuie să fie generos şi corect”

Învăţământul doljean,
motiv de dispută în
Consiliul Judeţean

Şedinţa ordinară de ieri a Consi-
liului Judeţean Dolj a fost una aprin-
să. Subiectul disputei care a pornit
între consilierii judeţeni este unul de
actualitate – şi anume învăţământul
doljean şi modul în care conducerea
Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj
coordonează şi verifică activitatea
şcolilor din judeţ. Este cunoscut fap-
tul că aproape jumătate din manage-
rii unităţilor de învăţământ au fost
schimbaţi, motivul nefiind făcut cu-
noscut până în aces t moment . Ba
chiar noile numiri sunt ţinute în con-
tinuare “sub cheie”, numele multora
dintre directorii care îşi vor prelua
funcţiile începând cu 1 septembrie
a.c. rămânând în continuare o enig-
mă pentru mulţi.

Au golit conturile
unor cetăţeni americani
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Termenul de depunere la Parlament a
proiectului de buget ar putea fi decalat în
anul în care au loc alegeri parlamentare,
iar acestea se desfãºoarã în ultimele 3 luni
ale anului, potrivit unui proiect de ordo-
nanþã de urgenþã pentru modificarea ºi
completarea unor acte normative ºi regle-
mentarea unor mãsuri fiscal - bugetare
publicat de Ministerul Finanþelor. „Prac-
tica curentã a demonstrat cã în anii în care
au loc alegeri generale parlamentare, care
de regulã se desfãºoarã în ultimele trei
luni ale anului, datoritã procedurilor de nu-
mire ºi investire a noului Guvern, precum
ºi celor privind constituirea noului Parla-
ment, proiectul de buget pentru anul ur-
mãtor sã nu fie aprobat pânã la sfârºitul
anului. În aceastã situaþie proiectul de bu-
get se aprobã de cãtre Parlament, de re-
gulã, în prima parte a anului urmãtor. Tot-
odatã, proiectul de buget trebuie sã re-
flecte obiectivele politicii fiscale ºi buge-
tare pe care noul Guvern ºi le asumã prin
Programul de Guvernare”, se aratã în
nota de fundamentare a proiectului de act
normativ fãcut public de Ministerul Finan-
þelor. În aceste condiþii, proiectul de ordo-

nanþã de urgenþã propune ca Ministerul Fi-
nanþelor Publice sã transmitã Guvernului
proiectul legii bugetare ºi proiectul de bu-
get în 15 zile de la investirea Guvernului,
iar Guvernul, dupã în-
suºire, sã le depunã la
Parlament în maximum
20 de zile de la investi-
turã în anul în care au
loc alegeri parlamenta-
re, iar acestea se des-
fãºoarã în ultimele 3
luni ale anului. În pre-
zent,  potrivit  Legii
nr.500/2002 privind fi-
nanþele publice, Minis-
terul  Finanþelor,  pe
baza proiectelor de bu-
get ale ordonatorilor
principali de credite ºi
a bugetului propriu, în-
tocmeºte proiectele le-
gilor bugetare ºi pro-
iectele bugetelor, pe
care le depune la Gu-
vern pânã la data de 30
septembrie a fiecãrui

an. Guvernul, dupã însuºirea proiectelor
legilor bugetare ºi de buget, le supune spre
adoptare Parlamentului pânã cel mai târ-
ziu la data de 15 octombrie a fiecãrui an.
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Blaga nu l-ar sfãtui pe
Bãsescu sã cearã demisia
lui Ponta

Vasile Blaga, preºedintele PDL,
crede cã Traian Bãsescu nu ar trebui
sã îi cearã demisia lui Victor Ponta
din fruntea Guvernului. Declaraþia
a fost fãcutã în cadrul emisiunii
„Realitatea la raport”. Întrebat
dacã Traian Bãsescu îl va schimba
pe Victor Ponta, Blaga a rãspuns:
„Îl vor schimba românii. Traian
Bãsescu nu trebuie ºi nu are
competenþe sã schimbe un guvern.
Competenþe sã schimbe un guvern
are parlamentul”. Întrebat dacã l-ar
sfãtui pe Traian Bãsescu sã cearã
demisia lui Victor Ponta, Blaga a
rãspuns: „Nu”. „Sunt convins cã
Bãsescu va putea sã coabiteze foarte
bine cu guvernul USL”, a mai
declarat preºedintele PDL.
Viviane Reding: Am blocat
abaterile din România

Comisarul european pentru
Justiþie, Viviane Reding, a declarat,
într-un interviu acordat Euronews,
cã lucrurile nu sunt „perfecte” în
România, dar, cel puþin, nu s-a
ajuns „la extremã” ºi considerã cã
UE a reuºit sã blocheze „abaterile”
Guvernului de la Bucureºti. Întreba-
tã cât de preocupatã este de
actualele tulburãri politice din
România, Reding a declarat cã este
„foarte mult, la fel ºi întreaga
Comisie, ºi întregul Consiliu. ªi aþi
vãzut o reacþie foarte clarã. Demo-
craþia este un bun care trebuie
apãrat. Avem nevoie de instanþe
independente. Nu putem desfiinþa
curþi constituþionale. ªi trebuie sã
respectãm ceea ce spun aceste curþi.
(...) Cred cã s-au întâmplat multe.
Faptul cã CCR a putut sã dea o
decizie ºi cã decizia sa a fost
aplicatã. Cred cã am blocat
abaterile. Lucrurile sunt relativ bine
acum, nu sunt perfecte, dar, cel
puþin, nu au mers pânã la extremã”.

Partidul Socialist European
(PSE) intenþioneazã sã mute
Congresul de pe 28-29 septem-
brie de la Bucureºti la Bruxelles,
din cauza îngrijorãrilor legate de
nivelul la care democraþia din
România se aflã de când Guver-
nul Ponta ºi-a început mandatul,
scrie EurActiv. Încã nu s-a luat
o decizie finalã, însã existã mul-
te voci care susþin cã Congresul
ar trebui mutat la Bruxelles, au
declarat surse din rândul socia-
liºtilor europeni. Mai mult, doar
un numãr mic de lideri ai parti-
delor afliliate grupului socialist
european au confirmat pânã
acum prezenþa la Congresul de
la Bucureºti, restul având ezitãri
faþã de scenariul în care premie-
rul Victor Ponta le-ar fi amfitrion.
În orice caz, probabil cã o deci-
zie de a muta congresul la Bru-
xelles ar trebui însoþitã de o mo-
tivaþie care sã salveze prestigiul
ºi sã fie folositã la nivel intern în
România, acesta fiind un exerci-
þiu dificil pentru secretariatul
PES. Decizia organizãrii Congre-
sului la Bucureºti a fost luatã în
2011, pe vremea când Victor
Ponta se afla în opoziþie. În con-
diþiile în care alegerile legislative
din România vor avea loc în
toamna anului acesta, congresul
ar fi urmat sã îmbunãtãþeascã
imaginea PSD-ului înaintea scru-
tinului. Congresul Partidului So-
cialist European este organizat de
douã ori la fiecare cinci ani, iar
la ediþia de anul acesta va fi ales

Congresul PSE, mutat
de la Bucureºti la

Bruxelles la cererea PSDFostul ministru de Externe,
Andrei Marga, este susþinut
de PNL ºi PSD pentru a
prelua ºefia Institutului
Cultural Român, numirea în
aceastã funcþie urmând a se
face prin decizie a Senatului,
în subordinea cãruia se aflã
în prezent aceastã instituþie.
Potrivit unui comunicat
transmis miercuri de PSD,
acest anunþ vine în completa-
rea susþinerii de care se
bucurã fostul ministru din
partea PNL, pentru aceeaºi
funcþie. Propunerea ca Andrei
Marga sã fie desemnat la
preºedinþia ICR a primit ºi un
vot de susþinere din partea
conducerii PNL la ultima

Marga, susþinut de PNL
ºi PSD pentru ºefia ICR

Preºedintele fondator al PC, Dan Voiculescu (foto), anunþã cã o nouã
suspendare din funcþie a lui Traian Bãsescu este posibilã ºi avanseazã ºi
un termen: sfârºitul lunii octombrie sau începutul lui noiembrie. „O con-

sider posibilã ºi legitimã (n.r. - o nouã
suspendare). Românii doresc demite-
rea lui Traian Bãsescu, iar articolul 95
din Constituþie permite, fãrã nici o pro-
blemã, declanºarea unei noi proceduri
de suspendare. Însã, dacã se va mai
iniþia o asemenea procedurã, ar fi re-
comandabil sã se desfãºoare la sfârºi-
tul lui octombrie, începutul lui noiem-
brie, astfel încât referendumul pentru
demitere sã poatã fi organizat în ace-
eaºi zi cu alegerile parlamentare, din
respect pentru cetãþeni ºi din raþiuni
economice”, afirmã Dan Voiculescu,
într-un interviu pentru Agerpres.

Voiculescu vorbeºte despre o nouã
suspendare a lui Bãsescu

ºedinþã a Biroului Politic
Central. Surse liberale au
declarat pentru Mediafax cã
propunerea PNL urmeazã sã
fie înaintatã Parlamentului la
începutul sesiunii ordinare,
când Senatul va stabili o nouã
conducere a ICR. „Am, în
continuare, un deosebit
respect pentru omul Andrei
Marga ºi cred cã ar fi o foarte
bunã opþiune pentru aceastã
funcþie. Cu o experienta
bogatã, cu un bagaj cultural
de excepþie, precum ºi cu
foarte multã dragoste de þarã,
Andrei Marga este un candidat
ideal pentru aceastã poziþie”, a
declarat premierul Victor
Ponta, potrivit comunicatului.

un nou preºedinte. Singurul can-
didat, pânã în prezent, este pre-
ºedintele interimar Serghei Sta-
niºev, fost premier ºi lider al Par-
tidului Socialist Bulgar, ales la 24
noiembrie 2011 pentru a-i suc-
ceda lui Poul Nyrup Rasmussen.
Rasmussen, care s-a retras din
activitate, a fost premier danez
ºi preºedinte al partidului timp de
aproape opt ani. Noul preºedinte
al PES va fi ales pentru o perioa-
dã de doi ani ºi jumãtate.

În replicã la aceste informaþii,
ieri dupã-amiazã, Hannes Swobo-
da, liderul Socialiºtilor&Democra-
þilor din Parlamentul European, a
precizat pentru Mediafax cã PSD
a solicitat PSE amânarea sau mu-
tarea la Bruxelles a Congresulului
PES, pentru ca acest eveniment
sã nu fie „umbrit” de luptele poli-
tice interne, în final optându-se
pentru cea de-a doua variantã, a
mutãrii. Decizia va fi anunþatã
oficial astãzi sau la începutul sãp-
tãmânii viitoare. „Decizia de a
solicita amânarea sau mutarea la
Bruxelles a Congresului Partidu-
lui Socialist European a fost luatã
de PSD. Solicitarea ne-a fost pre-
zentatã verbal în aceastã diminea-
þã (n.r. - ieri), de cãtre preºedin-
tele PSD, domnul Victor Ponta,
într-o întâlnire avutã cu mine ºi
preºedintele PES, Serghei Stani-
ºev” a declarat, telefonic, Swo-
boda, el adãugând cã aceastã dis-
cuþie cu Ponta a avut loc la reu-
niunea din Africa de Sud a Inter-
naþionalei Socialiste.
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Comandorul Aurelian
Cojocaru (foto), care ºi-a
pierdut viaþa în urma tragicu-
lui accident de sãptãmâna
trecutã, va primi, post mor-
tem, titlul de Cetãþean de
Onoare al Craiovei. Propu-
nerea a venit, în plenul CLM

de ieri, din partea consilieru-
lui Mãrinicã Dincã. „Indife-
rent de culoarea politicã pe
care o avem, am o rugãminte
cãtre toþi colegii din Consiliu.
Aº vrea sã acordãm titlul de
Cetãþean de Onoare lui
Aurelian Cojocaru, un profe-

sionist, un mare om”. Prima-
rul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, a declarat cã
susþine aceastã propunere ºi
de Zilele municipiului va fi
acordat titlul de Cetãþean de
Onoare comandorului Aure-
lian Cojocaru.

Comandorul Aurelian Cojocaru, propus
Cetãþean de Onoare al Craiovei

Pe motiv cã a primit atribuþii pentru
coordonarea celor mai multe servicii din
subordinea Primãriei, Cristina Calangiu
face ºi desface. Mai nou, se pare cã are
sub cheie CV-urile persoanelor potrivite
pentru funcþiile de conducere. De unde
se deduce ºi cã tot ea este cea care are
un cuvânt greu de spus în alegerea lor.
Acest lucru a ieºit la ivealã, ieri, când
consilierul PDL Dan Cherciu a povestit
cã numele noului administrator al SC Sa-
lubritate SRL Craiova nu
a fost cunoscut decât în
urma insistenþelor sale.
„La prima comisie la care
a participat, persoana
încã nici nu era nomina-
lizatã ºi abia ieri, în co-
misia juridicã, în clipa în
care chiar am atras aten-
þia cã este ilogic ºi chiar
ilegal sã dãm un aviz la o
hotãrâre care avea punc-
te necompletate. În cele
din urmã am aflat cã per-
soana fusese desemnatã
ºi i s-a adus CV-ul”, a
spus Cherciu.

Sertarul unde stau
CV-urile pentru posturile de directori

Simþindu-se cu musca pe cãciulã, Ca-
langiu a recunoscut cã ea a fost cea
care a lãsat niºte sfaturi pentru între-
buinþarea CV-urilor. Mirosind însã cã
situaþia nu o avantaja deloc, viceprimã-
riþa a schimbat rapid registrul ºi a deve-
nit o inocentã împãciutoare, relatând cã
le-a spus funcþionarilor cum sã proce-
deze cu hârtia, dar a folosit o exprima-
re greºitã faþã de aceºtia, intenþia nefi-
ind aceea de a bloca accesul la infor-
maþii al consilierilor. «Eu vreau sã-mi cer
scuze faþã de colegii mei cã au trebuit
sã primeascã acest sfat. Este numai
vina mea. Propunerea a fost fãcutã de
la bun început. Am fost întrebatã ce sã

se facã cu CV-ul în comisie ºi am spus
„dacã vi-l cere cineva, daþi-l, dacã nu,
nu”. Pânã la urmã, a fost o neînþelege-
re, nimeni nu a vrut sã blocheze CV-
urile. Eu am avut o exprimare greºitã,
care a dat naºtere acestui sfat», a în-
cercat sã se scuze Calangiu.

Atac liberal la un consilier PSD
Viceprimarul liberal nu a ezitat sã-ºi

atace nici colegii din grupul PSD. Pe
fondul unor discuþii despre managmen-

tul de la Filarmonica „Oltenia”, acolo
unde alesul local Bianca Predescu este
reprezentantul CLM Craiova în Consi-
liul de Administraþie, Cristina Calangiu
a mers pânã acolo încât a acuzat-o pe
aceasta cã nu a raportat corect ceea
ce se petrece în instituþia de culturã: „Ar
trebui sã mergeþi pânã în Filarmonicã sã
vedeþi cã, în timpul mandatului trecut,
s-au fãcut niºte reparaþii ºi acum plouã
peste tot. Sunt sparte þevile ºi vin ºi spun
cã nu ºtiu cine a fãcut recepþia. Poate
eu, poate Bianca Predescu... cã o vãd
aici. Eu vã spun cã argumentele sunt
extrem de obiective ºi, dacã vreþi, vã
puteþi interesa personal”, s-a lansat vi-
ceprimarul, cu un aer rãzboinic.

Bianca Predescu: „Nu am fãcut
parte din nici o comisie de recepþie”

Consilierul social-democrat Bianca Pre-
descu a dat replica, informând-o pe Cris-
tina Calangiu cã, de fapt, nu cunoaºte cum
stau lucrurile la Filarmonica „Oltenia”.
Alesul local i-a spus viceprimarului cã re-
paraþiile în cauzã s-au realizat în urmã cu
ºapte ani, când era un alt management.
În plus, Bianca Predescu a subliniat fap-
tul cã ea nu a fãcut parte din nici o comi-
sie de recepþie. «Pentru cã mi s-a rostit
numele în mai multe rânduri, am dreptul
sã-mi expun punctul de vedere. În ceea
ce priveºte condiþiile de executare a lu-
crãrilor de reparaþii generale la Filarmo-
nica „Oltenia”, ele nu s-au realizat în man-
datul trecut, ci acum douã mandate. Am
avut mai multe discuþii, atunci era domnul

Radu Teodor reprezentantul CL în CA cu
privire la calitatea lucrãrilor ºi se observã
cã, în timp, calitatea îndoielnicã pe care
am reclamat-o în 2005 se repercuteazã
apoi, în timp. Nu am fãcut parte din nici o
comisie de recepþie».

Mãrinicã Dincã, muºtruluit în direct
Pânã la finalul ºedinþei, viceprimarul

a mai punctat o victimã. Fostul secund
al lui Solomon, Mãrinicã Dincã, care a
avut la un moment dat atribuþii de pri-
mar, ºi-a primit ºi el porþia de chelfãnea-
lã, chiar în plen. Motivul: problema tere-
nurilor. „Dumneavoastrã, dupã ce aþi fost
inclusiv primar în funcþie, veniþi ºi ne spu-
neþi nouã cum trebuie sã procedãm cu
niºte situaþii complet tâmpite, în care niºte
cetãþeni care au terenuri sunt afectaþi.
Oricum noi suntem obligaþi sã scoatem

castanele din foc ªi ce sã
facem, sã intrãm în niºte
procese care sã dureze
ani de zile? Aþi închis ochii,
nu aþi trimis Poliþia Localã
cã eraþi aici, în Primãrie.
Acum ne daþi o mie de
sfaturi. Aºteptaþi ºi, când
o sã fie cazul, o sã vedeþi
cã ºtim legea exproprie-
rii”, ºi-a vãrsat nervii ac-
tualul viceprimar. În cele
din urmã, s-a dovedit cã
observaþii lui Marinicã Din-
cã au fost demne de luat
în seamã, primarul Lia Ol-
guþa Vasilescu anunþând
cã retrage de pe ordinea
de zi nu unul, ci douã pro-
iecte de hotãrâri care au
suscitat atâtea discuþii.

De cum a ocupat biroul de la parter – fentând ºi alþi pretendenþi, dupã cum
umblã vorba prin târg –, viceprimarul liberal, Cristina Calangiu o þine dintr-o
ceartã în alta. Cu un aer superior, viceprimariþa obiºnuieºte sã-ºi ia la rost toþi
partenerii de dialog care nu-i prea dau dreptate, lucru care o înfurie într-atât
încât discuþiile se încheie pe un ton de mahalagealã ieftinã. Dupã telenovela de
acum douã sãptãmâni, când l-a zburat pe arhitectul Mircea Diaconescu, vicepri-
mãriþa Calangiu a dat reprezentaþie în plenul de ieri al CLM Craiova, când a
trimis sãgeþi în stânga ºi în dreapta, atacându-ºi chiar ºi colegii de alianþã.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Calangiu s-a dezlãnþuit: în rãzboi cu toatã lumea!Calangiu s-a dezlãnþuit: în rãzboi cu toatã lumea!Calangiu s-a dezlãnþuit: în rãzboi cu toatã lumea!Calangiu s-a dezlãnþuit: în rãzboi cu toatã lumea!Calangiu s-a dezlãnþuit: în rãzboi cu toatã lumea!
Cristina Calangiu

Bianca
Predescu

Mãrinicã
Dincã
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Emil ºi Mãdãlina Badea au
sunat pe 112, în noaptea de
miercuri spre joi, în jurul orei
4.00, anunþând cã mai mulþi
indivizi necunoscuþi au aruncat
cu bolovani ºi le-au distrus
geamurile uneia din casele de
amanet pe care le deþin în

Doi craioveni, soþ ºi soþie, patroni ai unor case
de amanet din Bãnie, susþin cã sunt supuºi unor
acþiuni de intimidare. Oamenii spun cã, în noap-
tea de miercuri spre joi, le-au fost distruse gea-
murile ºi vitrinele de la una dintre casele de
amanet, situatã pe strada „Unirii” din munici-
piu, de trei indivizi mascaþi. Pe imaginile sur-
prinse de camerele de supraveghere montate

atât în afara, cât ºi în interiorul unitãþii se vãd
trei indivizi care aruncã cu bolovani în geamuri,
apoi o rup la fugã fãrã sã fure nimic. În plus, cei
doi craioveni s-au ales ºi cu autoturismul van-
dalizat, astfel cã au depus douã plângeri pentru
distrugere la Poliþie. Oamenii legii au declarat
cã au început cercetãrile pentru a stabili identi-
tatea autorilor faptelor.

Casã de amanet vandalizatã de indivizi mascaþi

Poliþiºtii din cadrul Brigãzii de Combatere
a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova
ºi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova, cu sprijinul poliþiºtilor din cadrul
BCCO Constanþa, BCCO Galaþi, BCCO Cluj,
IPJ Dolj ºi Serviciul de Operaþiuni Speciale
(SOS) Craiova, au descins, simultan, ieri-di-
mineaþã, la 15 locaþii de pe raza judeþelor Dolj,

Constanþa, Brãila, Galaþi ºi Cluj, în cadrul unei
acþiuni vizând destructurarea unui grup in-
fracþional organizat, specializat în comiterea
de infracþiuni informatice.

Potrivit anchetatorilor, gruparea, cu rami-
ficaþii în mai multe oraºe din þarã, era extrem
de bine organizatã ºi alesese drept „teatru de
operaþiuni” SUA. Astfel, prin activitãþi de tip
„phishing”, „vishing” ºi „spam”, pe servere
închiriate, cu ajutorul unor aplicaþii informa-
tice, în perioada martie 2011 – august 2012,
suspecþii au obþinut câteva zeci de mii de nu-
mere de carduri aferente conturilor unor ce-
tãþeni americani, de unde, ulterior, au scos fie
direct, fie cu ajutorul unor carduri clonate pe
baza datelor obþinute fraudulos, sume de bani

de ordinul sutelor de mii de euro, dupã cum a
precizat comisarul-ºef Silviu Vãcaru, co-
mandantul BCCO Craiova.

Prejudiciul total nu a fost încã stabilit pen-
tru cã nu s-au strâns plângerile tuturor pãrþilor
vãtãmate – în aceastã privinþã anchetatorii fi-
ind sprijiniþi de Secret Service –, însã oamenii
legii au fost nevoiþi sã acþioneze acum pentru

cã existau informaþii cã cei mai importanþi
membri ai grupãrii, coordonatorii activitãþii in-
fracþionale, urma sã plece din þarã ºi riscau
astfel sã scape, cel puþin pentru o perioadã.

Operau de pe  serverele
unor societãþi comerciale

Cum au procedat, mai exact, membrii gru-
pãrii? Potrivit datelor strânse de poliþiºtii ºi
procurorii de crimã organizatã craioveni, gru-
pul a închiriat, încã de anul trecut, mai mul-
te vile la mare, în Constanþa, ca sã nu „ope-
reze” de la locuinþele lor. Apoi, sub diverse
pretexte, au închiriat mai multe servere ale
unor societãþi comerciale pe care le-au folo-
sit ca sã intre în sistemele informatice ale
mai multor unitãþi bancare din SUA. Astfel,
clienþii bãncilor primeau mesaje – ca ºi când
ar fi venit din partea bãncii – prin care erau
anunþaþi cã le-au fost compromise cardurile
ºi urmeazã sã li se blocheze conturile ºi erau
sfãtuiþi sã apeleze un numãr de telefon, pen-

tru a obþine alt card.
Iniþial, clienþii ghinioniºti

nu au avut suspiciuni, mai
ales cã, în momentul în care
apelau numãrul de telefon
intra un robot – o aplicaþie
informaticã a grupãrii româ-
neºti – ºi, într-o englezã
exemplarã, erau informaþi ce
paºi trebuie sã urmeze pen-
tru a obþine un alt card. Bi-
neînþeles cã aplicaþia le soli-
cita toate datele de identifi-
care, numerele cardurilor
bancare ºi ale conturilor, pe
baza cãrora membrii reþelei
infracþionale au lãsat fãrã

bani destui cetãþeni americani.
În urma descinderilor de ieri-dimineaþã,

15 persoane au fost ridicate ºi aduse la se-
diul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova
pentru audieri. În plus, poliþiºtii BCCO Cra-
iova au ridicat ºi aparatura gãsitã la locuin-
þele percheziþionate, unii dintre membrii gru-
pãrii fiind surprinºi chiar „la lucru”, în timp
ce intraserã în sistemele informatice ale unor
bãnci americane.

În cauzã se efectueazã cercetãri pentru
aderarea sau sprijinirea sub orice formã a unui
grup infracþional organizat, acces, fãrã drept,
la un sistem informatic, prin încãlcarea mã-
surilor de securitate, fapta de a produce, vin-
de, de a importa sau de a pune la dispoziþie a
unei parole, cod de acces sau alte asemenea
date informatice, falsificarea unui instrument
de platã electronicã ºi punerea în circulaþie de
instrumente de platã falsificate, deþinerea de
echipamente în vederea falsificãrii instrumen-
telor de platã electronicã, iar la finalul audieri-
lor, procurorii craioveni din cadrul DIICOT
urmeazã sã dispunã mãsurile necesare.

Poliþiºtii ºi procurorii de crimã organizatã craioveni au organi-
zat, ieri, o acþiune pentru destructurarea unui grup specializat în
comiterea de infracþiuni din sfera criminalitãþii informatice. Au
fost efectuate 15 percheziþii în mai multe judeþe din þarã, cele mai
multe fiind în Constanþa, unde suspecþii închiriaserã mai multe vile,
în care îºi desfãºurau activitatea infracþionalã. Mai exact, membrii
grupãrii sunt suspectaþi cã au obþinut, în mod fraudulos, câteva zeci
de mii de numere de carduri ºi date despre conturile aferente apar-
þinând unor cetãþeni americani, apoi au scos banii fie direct, fie
folosind carduri clonate, prejudiciul creat de aceºtia fiind de sute
de mii de euro. Ancheta se desfãºoarã cu sprijinul lucrãtorilor Se-
cret Service din cadrul Ambasadei SUA la Bucureºti.

Descinderi la suspecþi de fraude informaticeDescinderi la suspecþi de fraude informaticeDescinderi la suspecþi de fraude informaticeDescinderi la suspecþi de fraude informaticeDescinderi la suspecþi de fraude informatice
Au golit conturile unor cetãþeni americani

Craiova. Pe imaginile surprin-
se de camerele de suprave-
ghere video montate în afara
unitãþii se vãd trei indivizi, cu
au feþele acoperite, care
aruncã de mai multe ori cu
bolovani în geamuri, apoi fug,
fãrã sã fure nimic din interior.

La faþa locului a fost trimis
un echipaj de poliþiºti de la
Secþia 2 Craiova, a fost
întocmit dosar penal pentru
distrugere, iar ieri-dimineaþã
Mãdãlina Badea a sunat din
nou la Poliþie, anunþând cã ºi-a
gãsit autoturismul personal, un
Volkswagen Golf, parcat pe
Calea Bucureºti, zgâriat ºi cu
pneurile tãiate. Oamenii cred
cã aceste acþiuni sunt menite

sã-i intimideze ºi aºteaptã
acum ca poliþiºtii sã afle cine
sunt autorii celor douã fapte,
astfel cã le-au pus la dispoziþie
ºi imaginile pe care le au.

„Am fost sesizaþi, joi
dimineaþa, în jurul orei 4.00 cu
privire la geamurile casei de
amanet sparte, cauzã în care
s-a întocmit dosar penal
pentru infracþiunea de distru-
gere. Aceeaºi persoanã a

depus, în jurul orei 8.00,
plângere pentru distrugerea
unui autoturism. Au fost
demarate cercetãri pentru
identificarea autorilor ºi
tragerea acestora la rãspunde-
re, dar ºi pentru a se stabili
dacã existã legãturã între cele
douã fapte”, ne-a declarat
agent principal Amelia Cãprã-
rin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.
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MIRCEA CANÞÃR

Despre viceprimarul Craiovei, Cristina
Calangiu, nu se poate spune nimic conve-
nabil, chiar cu indulgenþã, în nici o împre-
jurare. Nebãgatã în seamã, crede despre
sine cã e importantã, are profil de util ales
local ºi anvergurã, cu trecut recent „ima-
culat”, cu precãdere perioada în care a
fost managerul Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã din Craiova, pentru care are
de dat niºte resturi de explicaþii, deloc in-
signifiante, pe la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova. Luatã în seamã, adi-
cã ascultatã, îndrugã prostii ºi prostioare
la lopatã ºi nimeni nu o bãnuieºte de vreo
subtilitate administrativã. Mai exact, în re-
laþia cu legislaþia administrativã este nu „pe
lângã” ºi nici în divorþ, ci paralelã. Ceea
ce amuzã ºi stupefiazã e o veselã comple-
zenþã faþã de sine: o impudicã mulþumire
ºi o inaptitudine de a admite cã din când în
când bate câmpii. Cristina Calangiu repre-
zintã la nivelul Primãriei Craiova aºchia li-

beralã din municipiu ºi a ajuns viceprimar
desemnatã, conform conivenþei, de consi-
lierii USL. Mulþi la numãr. O vreme a fost
consilier judeþean PNL ºi a frecat menta
pe la ºedinþele Consiliului Judeþean Dolj,
unde, în afara votului abil gestionat, mare
lucru n-a mai interesat-o. Nu poate rapor-
ta nici o ispravã semnificativã de-a lungul
carierei sale de ales local. Sã ne întoar-
cem puþin la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, unde a lãsat amintiri de
neuitat, exegetul sãu, între alþii, fiind neu-
rochirurgul Alexandru Cameniþã. În 2007,
dacã îºi mai aminteºte, a dat afarã 14 me-
dici specialiºti, ºefi de secþie, pe criterii aiu-
ritoare, ºi toþi au fost reîncadraþi de instan-
þa judecãtoreascã, cu recalcularea drep-
turilor aferente pierdute. Mereu am cre-
zut cã se exagereazã ºi nu e dracu’ atât
de negru, cum se spune. Au mai fost ºi
alte tunete ºi fulgere, legate de banul pu-
blic, externalizãri de servicii, dar nu e mo-

mentul sã dezgropãm morþii. De datã mai
recentã, am aflat despre despãrþirea, în doi
timpi ºi trei miºcãri, de valorosul, sau, pof-
tim, utilul arhitect Mircea Diaconescu, cã-
reia nu i-am dat importanþã, ºi despre po-
lemica descumpãnitoare, nu doar cea de
ieri, cu consilierul local municipal, social-
democrata Bianca Predescu. Cu exacti-
tate nu ºtim domeniul de competenþã de la
care se revendicã Cristina Calangiu, dar
ºtim de la ce se revendicã prof. univ. dr.
Bianca Predescu. Altminteri chiar devo-
tatã urbei. Cu experienþa câtorva manda-
te de consilier local municipal. Fiindcã alt-
ceva nu ºi-a dorit. Mai exact, Cristina Ca-
langiu poate sã îºi contrazicã cu propriile
argumente, neconvingãtoare, enervare
precipitatã în prispa casei, cãþelul sau orã-
tãniile, dacã are aºa ceva, dar comite o
imprudenþã impardonabilã când are þâfnoa-
se, contrafãcute ºi mãrunt resentimentare
puncte de vedere, de sorginte administra-

tivã, în faþa Biancãi Predescu. Fiindcã o
desparte un deal, o vale abruptã ºi un mun-
te. Cam mult. La o testare de duzinã, pe
probleme uzuale, de administraþie publicã
localã, examinator fiind Bianca Predescu,
Cristina Calangiu poate lua cel mult nota
2. Dupã ce i s-a suflat. Când nu ai habar
de legislaþie, regulamente în vigoare, în ge-
neral, dar ºi în special, ºi nimeni nu te bã-
nuieºte cã ai avea, preferabil e – expresie
de-acum consacratã – jocul de glezne ºi
ciocul micuþ de tot. Îl faci mare în altã parte.
Interpretând-o pe Miþa Baston la meno-
pauzã sau în pragul menopauzei, cã n-
avem de unde sã ºtim, Cristina Calangiu
are ocazia sã-ºi revinã. Renunþând la ar-
guþie înaintea deciziei ºi la datul cu piciorul
în podea, pentru a se face convingãtoare.
Evident, nimeni nu e definitiv pierdut. O avea
niºte zile mai proaste, altminteri la ceea ce-
i trece prin cap îi dãm asigurãrile unui spec-
tacol inegalabil. Cu foc de artificii.

VVVVViceprimarul Cristina Calangiuiceprimarul Cristina Calangiuiceprimarul Cristina Calangiuiceprimarul Cristina Calangiuiceprimarul Cristina Calangiu
sau Miþa Baston la menopauzãsau Miþa Baston la menopauzãsau Miþa Baston la menopauzãsau Miþa Baston la menopauzãsau Miþa Baston la menopauzã

Piscinele “Valencia”, “Noa”, “Vi-
laggio Italiano”, “Roma” “La Izvoa-
re”; “La carul din stele”, “Sânziana”,
“Four Sezons”, “Krypton Sky Club”,
“Helin” ºi ºtrandurile “Star Nem”,
“Laguna Albastrã”, “Iºalniþa” ºi “Ha-
nul Doctorului”, localizate în Craiova
ºi în judeþ, au fost þinute sub obser-
vaþia DSP în perioada de varã. Mai
exact, specialiºtii de aici au verificat
condiþiile igienico-sanitare ºi calitatea
apei de îmbãiere ºi au prelevat 36 de
probe de apã pentru examenul de la-
borator fizico-chimic ºi bacteriologic.

«Douã  probe recoltate în cursul
lunii iulie a.c., de la piscina „Roma”

ºi ºtrandul „Star
Nem”, au fost ne-
conforme din
punct de vedere fi-
zico-chimic ºi bac-
teriologic, în con-
secinþã s-a decis
suspendarea tem-
porarã a activitãþii,
aceasta fiind relua-
tã dupã repetarea
recoltãrii probelor
de apã, care ulterior au corespuns
prevederilor Ordinului Ministerului
Sãnãtãþii nr. 536/1997 privind cali-
tatea apei de îmbãiere. Neconformi-

tãþile nu au pus în pericol sãnãtatea
publicã”, a precizat Bebe Martin,
directorul DSP Dolj.

 ANA-MARIA GEBÃILÃ

Direcþia de Sãnãtate Publicã (DSP) Dolj a
efectuat, de-a lungul verii, 14 verificãri ºi 25
de reverificãri la ºtrandurile ºi zonele de
agrement din judeþ. La primul control, me-
dicii au identificat la una dintre piscine ºi un
ºtrand neconformitãþi fizico-chimice ºi bac-

teriologice, aplicându-se douã suspendãri
temporare de activitate. La verificãrile ulte-
rioare, nu s-au mai constatat deficienþe. Re-
zultatele au venit ca urmare a solicitãrii Pre-
fecturii Dolj ºi au fost fãcute publice ieri de
DSP Dolj, în ºedinþa de Colegiu prefectural.

La sfârºitul verii aflarãm cã ne-am
scãldat în ape limpezi!

Persoanele fãrã un loc de
muncã au astãzi posibilita-
tea de a sta faþã în faþã cu
angajatorii, în cadrul acþiu-
nii „Dialogul Muncii”, or-
ganizatã de Asociaþia ªanse
Egale pentru Fiecare Cra-
iova, cu sprijinul Comisiei
Interregionale pentru Pro-
bleme cu ªomerii, în douã
municipii din regiunea S-V
Oltenia ºi douã municipii
din  regiunea S Muntenia.

Întâlnirea dintre repre-
zentanþii angajatorilor ºi per-
soanele aflate în cãutarea unui loc
de muncã aflate în evidenþele Cen-
trului pentru Reintegrarea ªomeri-
lor (CRS) Craiova se desfãºoarã
între orele 10.30 ºi 12.30, la sediul
CRS Craiova. Meseriile pentru care
societãþile participante la eveniment
cautã angajaþi în Craiova sunt: ma-
nager control de calitate, inginer
tehnolog, consultant financiar, lã-
cãtuº, frezor, dulgher,   mozaicar,

pietrar, zidar, muncitor necalificat.
 “Dialogul Muncii” reprezintã

oportunitatea angajatorilor ºi ºome-
rilor de a se întâlni faþã în faþã, de
prezentare a societãþilor ºi locuri-
lor de muncã disponibile ºi de sus-
þinere a unor interviuri, activitate
finalizatã, în cele mai multe cazuri,
cu angajarea persoanelor fãrã un
loc de muncã.

ALINA DRÃGHICI

“Dialogul Muncii” pentru
ºomerii olteni

Asociaþia „Vasiliada” a Mitropoliei Olteniei organizeazã astãzi,
începând cu ora 12.00, la Centrul Social de Urgenþã pentru Per-
soane fãrã Adãpost „Sfântul Vasile”, o dezbatere pe tema „Inclu-
ziunea socialã a persoanelor fãrã adãpost”. „Aceastã întâlnire va
oferi participanþilor posibilitatea de a cunoaºte proiectul subvenþiilor
prin Legea nr. 34/1998, în cadrul cãruia peste o sutã de persoane au
beneficiat de servicii socia-
le, de a face schimb de ex-
perienþã cu specialiºti în do-
meniul incluziunii sociale a
persoanelor vulnerabile ºi de
a creºte gradul de conºtien-
tizare a problematicii seme-
nilor noºtri rãmaºi fãrã adã-
post”, a precizat pãrintele
Sorin Pârvãnescu, coordo-
natorul Centrului Social
„Sfântul Vasile” al Asociaþiei
„Vasiliada”.

MAGDA BRATU

Dezbatere pe tema persoanelor fãrã adãpost

Poliþiºti din cadrul Secþiilor de Poliþie 3 ºi 1 Craiova, spri-
jiniþi de efective din cadrul Biroului Rutier ºi de agenþi ai
Poliþiei Locale Craiova, au organizat o razie pentru preveni-
rea ºi combaterea cerºetoriei ºi vagabondajului în munici-
piu. Timp de mai multe ore, oamenii legii au acþionat în zone-

le ºi parcãrile aglomerate, unde diverse persoane, între care
ºi minori, apeleazã la mila publicului sau solicitã bani pentru
ajutorul dat cetãþenilor sã parcheazã autoturismele.

«În urma activitãþilor desfãºurate, în zona intersecþiilor
semaforizate aflate pe Calea Bucureºti, strada „Fraþii Goleºti”,
Caracal, Unirii ºi strada „Panait Moºoiu” au fost depistate 19
persoane care comiteau acte de cerºetorie. Majoritatea aces-
tora, mai exact 15, erau minori», ne-a declarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Poliþiºtii i-au dus pe toþi la sediu, au solicitat sprijinul
angajaþilor Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþie a Copilului Dolj, 9 dintre minorii gãsiþi pe stradã la
cerºit fiind internaþi în Centrul de primire în regim de
urgenþã din strada Rãºinari, iar ceilalþi 6 au fost predaþi
familiilor care au fost sancþionate contravenþional cu
amendã. Pentru toate cele 44 abateri de naturã contra-
venþionalã constatate, poliþiºtii au aplicat amenzi în sumã
totalã de 4.840 de lei, dupã cum au mai precizat repre-
zentanþii IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii craioveni au dat iama în cerºetorii care-ºi fac veacul prin parcãrile ºi zonele aglo-
merate din municipiu, în cadrul unei acþiuni desfãºurate în cursul zilei de miercuri. Oamenii
legii au legitimat 80 de persoane, 31 dintre ele fiind conduse la sediul unitãþii pentru investiga-
þii ºi au aplicat 44 de amenzi, în valoare de aproape 5.000 de lei.

Cerºetorii, „culeºi” de poliþiºti de pe strãzi
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ªeful administraþiei publice ju-
deþene, Ion Prioteasa, anunþa cu o
zi înainte de ºedinþa Consiliului Ju-
deþean cã va supune atenþiei aleºi-
lor judeþeni o ordine de zi care cu-
prinde 40 de puncte: „Intervenim
pentru a rezolva nevoile pe care
Direcþia Generalã pentru Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului le are
la centrele ºi ºcolile speciale cu
încãlzirea, cu pregãtirea pentru iar-
nã. De asemenea, intervenim la
Muzeul Olteniei, pentru Secþia de
ªtiinþele Naturii, care trebuie sã-ºi
pregãteascã un mobilier special, ºi
la Clubul Sportiv Judeþean pentru
cele 12 echipe pe care le are în-
scrise în diferite campionate, in-
stituþii cãrora le alocãm niºte bani”.

Pentru baza sportivã pe care cei

„Suntem foarte atenþi cum
se desfãºoarã investiþiile în ju-
deþul Dolj. Bineînþeles, mã re-
fer la investiþiile în continuare
ºi la cele care se apropie de ter-

Prefectul Elena Costea a preci-
zat, ieri, în cadrul ºedinþei lunare
de Colegiu prefectural cã în urma
rectificãrii bugetare efectuate de
Guvernul României, judeþului Dolj
i-au fost alocate 4.569.000 de lei,
din care o bunã parte vor merge
cãtre persoanele cu dizabilitãþi pen-
tru pregãtirea începerii noului an
ºcolar, dar ºi pentru burse ºi doc-
toranzi. În plus, au fost alocaþi bani
ºi pentru sprijinul fermierilor afec-
taþi de seceta din acest an. “La ni-

Doljul a primit, în urma rectificãrii bugetare efec-
tuate de Guvernul României, peste 4,5 milioane de
lei, bani care vor fi distribuiþi pentru finanþarea uni-
tãþilor de învãþãmânt preuniversitar, pentru plata
arieratelor autoritãþilor publice locale, dar ºi pen-
tru finanþarea mai multe categorii sociale.

velul judeþului Dolj, pentru învãþã-
mânt au fost alocaþi 4.569.000 de
lei, sumã defalcatã din taxa pe va-
loarea adãugatã, din care finanþa-
rea pentru unitãþile de învãþãmînt
preuniversitar de stat este de
2.174.000 de lei, iar pentru drep-
turile asistenþilor personali ai per-
soanelor cu handicap grav sau pen-
tru indemnizaþii lunare au fost alo-
cate 2.395.000 de lei”, a declarat
prefectul judeþului Dolj, Elena
Costea. De asemenea, “judeþul

Dolj a primit fonduri ºi pentru echi-
librarea bugetelor locale. Este vor-
ba de suma de 3.137.000 de lei.
Pentru plata operatorilor economici
au fost alocaþi 5.322 mii lei”, a adã-
ugat aceasta. “Autoritãþilor publi-
ce locale li s-au alocat bani pentru
plata arieratelor. Reducerea aces-
tora din zona autoritãþilor publice
este o obligaþie pe care România o
are în cadrul acordului cu Fondul
Monetar Internaþional. De altfel,
toate mãsurile aprobate prin recti-
ficarea bugetarã respectã în totali-
tate acordurile ºi obligaþiile pe care
România ºi le-a asumat în relaþiile
cu Fondul Monetar Internaþional,
Comisia Europeanã ºi Banca Mon-
dialã”, a mai afirmat Elena Costea.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, afirma încã de
miercuri cã, prin proiectul de hotã-
râre al rectificãrii bugetului propriu
al judeþului, supus adoptãrii consi-
lierilor judeþeni, mai multe institu-
þii din subordinea Consiliului Judeþean
vor primi fonduri pentru rezolvarea

unor probleme curente, dar ºi în per-
spectiva pregãtirii sezonului rece.
ªedinþa de ieri a fost una liniºtitã,
cu excepþia unor puncte de pe ordi-
nea de zi la care liderul de grup al
PDL, ªtefan Stoica, a avut câte ceva
de obiectat. În final, au fost votate
toate proiectele de hotãrâre.

de la Consiliul Judeþean Dolj vor
sã o amenajeze în spatele „blocu-
rilor aviatorilor” de lângã aeropor-
tul din Craiova s-a gãsit o formulã
care va fi exploatatã în lunile ur-
mãtoare. „Este vorba de suplimen-
tarea unor sume pe Programul
Operaþional Regional, astfel încât
o sã modificãm proiectul pe care
îl avem deja ºi o sã-l adaptãm cu
lucruri noi, aºa cum  ghidul ni le
cere, respectiv introducerea în afa-
ra terenurilor de fotbal a unei piste
de bowling, dar ºi alte elemente
speciale care sã însemne agrement
ºi turism, dar unde îºi vor putea
face antrenamentele ºi copiii noºtri
de la centrul de juniori”, a declarat
Ion Prioteasa. S-a intervenit ºi în
modificarea ºi rectificarea bugete-

lor la unitãþile Consiliului Judeþean
de asistenþã medico-socialã, la Spi-
talul de la Dãbuleni ºi la cel de la
Leamna, unde s-a avut în vedere
pregãtirea pentru iarnã, în aºa fel
încât pacienþii sã nu sufere.

110.000 de lei
pentru elevii olimpici

Tot în ºedinþa de ieri a Consiliu-
lui Judeþean Dolj s-a propus apro-
barea unui act adiþional la protoco-
lul de cooperare pe care instituþia îl
are cu Prefectura Dolj ºi cu Inspec-
toratul ªcolar Judeþean prin care an
de an se alocã bani pentru stimula-
rea tinerilor care fac performanþã.
De aceastã datã s-au alocat circa
110.000 de lei pentru cei care au
câºtigat un premiu la o olimpiadã.

„Pe ordinea de zi avem ºi apro-
barea unei documentaþii tehnico-
economice pentru drumul care în-
cepe de la Craiova ºi se terminã la
Cetate. Este cel mai lung drum din
Dolj ºi, din estimãrile noastre, este
ºi cel mai circulat. În aceste con-
diþii, noi pregãtim pentru anii vii-
tori, poate chiar 2013, ca unele din
drumurile judeþene sã poatã fi rea-
bilitate pe fonduri europene. Aºa
cum am obiºnuit, nu ne disipãm
eforturile în toate pãrþile ºi ne fa-
cem lecþiile foarte bine pentru a
putea lua cât mai multe fonduri
europene. Drumul Craiova-Cetate
este unul dintre cele prioritare pen-
tru noi, în afarã de cel care începe
de la limita judeþului Olt, trece prin
Pieleºti ºi ajunge la Albeºti, precum
ºi ocolitoarea municipiului Bãi-
leºti”, a mai spus Ion Prioteasa.
Serviciul de Achiziþii Publice
a trecut în directa subordine

a preºedintelui Consiliului
Judeþean Dolj

Consiliul Judeþean Dolj ºi-a
schimbat organigrama. S-a creat
un compartiment pentru partene-
riatele public-private prin care au
fost înfiinþate douã posturi. Cei care
le vor ocupa vor fi trimiºi la ºcola-
rizare pentru a fi puºi la punct cu
toatã legislaþia în materie. O altã

modificare a organigramei preve-
de ca o parte din Serviciul de Achi-
ziþii Publice sã treacã în directa
subordine a preºedintelui Consiliu-
lui Judeþean Dolj.

„Avem un element de noutate în
ceea ce priveºte legea finanþelor
publice. Cea mai mare parte a ba-
nilor care veneau de la bugetul de
stat erau împãrþiþi de direcþiile ju-
deþene ale finanþelor publice dupã
o formulã care þinea cont de su-
prafaþa localitãþii, numãrul popula-
þiei ºi gradul de colectare a taxelor
ºi impozitelor de la cetãþeni. Între
timp, o parte din aceste elemente
ale formulei de distribuire a bani-
lor s-a schimbat ºi nu mai cores-
punde. Eu am cerut o altã formulã
pentru alocarea banilor. Avem o
modificare a legii ºi din acest mo-
ment se revine la formula în care
Consiliile Judeþene vor aloca banii.
În plus, probabil se va adopta o
formulã prin care se vor acorda
bani localitãþilor care au programe
europene ºi trebuie cofinanþate. De
asemenea, se vor aloca bani loca-
litãþilor care au arierate, adicã lo-
calitãþile care nu au acoperit fac-
turile pentru lucrãri efectuate mai
vechi de 60-90 de zile. Sunt dato-
rii cãtre firme mai vechi de doi-
trei ani”, susþine preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj.

MARIN TURCITU

menul de finalizare, aºa încât în
perioada urmãtoare sã fie înche-
iate. Am în vedere drumul jude-
þean care merge de la Zãval pânã
la Valea Stanciului, care va fi dat

în folosinþã peste douã sãptã-
mâni, lucrãrile care se desfã-
ºoarã la aeroportul din Craio-
va, cele de la Policlinica din
cartierul Catargiu, care vor fi
gata pânã la sfârºitul anului.
Se lucreazã în continuare la
Muzeul de Artã, la Ambulato-
riul Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã, dar ºi alte inves-
tiþi mai mici, pe care le avem
în derulare. În aceastã perioa-
dã lucrãm la o strategie a in-
vestiþiilor în judeþul Dolj. Este
ºi o carte de vizitã pe care do-
rim sã o prezentãm, pentru cã
sunt problemele importante pe
care noi credem cã trebuie sã
le abordãm”.
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Când pe ordinea de zi a venit
rândul unui proiect de hotărâre
privind aprobarea rectificării buge-
tului de venituri şi cheltuieli al Şcolii
Speciale “Sfântul Vasile”, uni-
tate finanţată de Consiliul Ju-
deţean Dolj pe anul 2012, con-
silierul judeţean Ştefan Stoica
a considerat că este momentul
oportun să-i ceară o explicaţie
inspec torului şc olar  general
Georgică Bercea Florea, cu pri-
vire la schimbările manageriale
care au avut loc în învăţămân-
tul doljean.

«Tot timpul Consiliul Jude-
ţean Dolj a sprijinit şcolile spe-
ciale, aşa cum este şi „Sfântul
Vasile” sau Centrul „Bethoven”.
De fiecare dată am fost alături
de conducerea acestor institu-
ţii şi consider că am făcut un
lucru exemplar. Acum, că în
rândul nostru se află şi inspec-
torul şcolar general, Georgică
Bercea Florea, vreau să ne explice
care este raţiunea dumnealui de a
fi schimbat directorii acestor şcoli
speciale, cu atât mai mult cu cât

Învăţământul doljean, motiv
de dispută în Consiliul Judeţean
Şedinţa ordinară de ieri a Consiliului Jude-

ţean Dolj a fost una aprinsă. Subiectul disputei
care a pornit între consilierii judeţeni este unul
de actualitate – şi anume învăţământul doljean
şi modul în care conducerea Inspectoratului
Şcolar Judeţean Dolj coordonează şi verifică ac-
tivitatea şcolilor din judeţ. Este cunoscut faptul

că aproape jumătate din managerii unităţilor de
învăţământ au fost schimbaţi, motivul nefiind
făcut cunoscut până în acest moment. Ba chiar
noile numiri sunt ţinute în continuare “sub che-
ie”, numele multora dintre directorii care îşi vor
prelua funcţiile începând cu 1 septembrie a.c.
rămânând în continuare o enigmă pentru mulţi.

Georgică
Bercea
Florea

sunt finanţate de Consiliul Judeţean
Dolj. Pentru că până acum nu am
auzit ca vreun consilier sau cineva
din executiv să nu fie mulţumit de

aceş ti manageri.  De asemenea,
vreau să-l întreb pe domnul Ber-
cea care este raţiunea dumnealui
de a se lăuda că a schimbat peste

jumătate din directorii unităţilor de
învăţământ din Dolj şi din munici-
piul Craiova», a spus consilierul
judeţean Ştefan Stoica.

“Inspectorul şcolar general
nu s-a deplasat în teritoriu”

Mai mult, Stoica i-a bătut
obrazul inspectorului şcolar ge-
neral Georgică Bercea Florea
pentru că nu a mers pe teren
pentru a verifica stadiul lucră-
rilor de pregătire a  unităţilor
de învăţământ pentru noul an
şcolar. “Vreau ca domnul Ber-
cea să ne spună care a fost ex-
perienţa profesională care l-a
recomandat pentru a ocupa
această funcţie de inspector
şcolar general. Ştim doar că a
fost adjunct pe vremea doam-
nei Lelioara, atunci când învă-
ţământul s-a politizat excesiv.
Nu am văzut din partea dum-
nealui să aibă o poziţie publică

în ceea ce priveşte lipsurile, pentru
că tot începe noul an şcolar. Inspec-
torul şcolar general nu s-a deplasat
în teritoriu, deşi ar fi trebuit să pre-

gătească foarte bine noul an şcolar,
să vadă dacă sunt necesare reparaţii
curente, dacă s-au igienizat şcolile.
Sunt foarte multe probleme pe care
domnul Bercea nu le-a punctat, dar
a punctat schimbarea acestor direc-
tori din aceste instituţii aflate în
subordinea Consiliului Judeţean
Dolj, precum şi a unităţilor de în-
văţământ din Craiova, unele care au
avut rezultate remarcabile. Să nu
uităm că domnul Bercea este pro-
fesor de Istorie la liceul de la Malu
Mare, care, din păcate a avut pro-
cent de promovare zero la Baca-
laureat”, a mai spus consilierul ju-
deţean Ştefan Stoica.
Georgică Bercea
nu vrea să dea explicaţii

Vizibil deranjat de modul în care
a fost luat la întrebări, inspectorul
şcolar general, Georgică Bercea
Florea, a spus că nu vrea să dea
explicaţii cu privire la modul în care

au fost schimbaţi directorii unită-
ţilor de învăţământ din Dolj şi din
Craiova. “Nu voi încerca să dau
explicaţii, nu de alta, dar nu este
de competenţa domnului Ştefan
Stoica să-mi ceară astfel de expli-
caţii în şedinţa Consiliului Judeţean.
Dacă are ceva de solicitat, l-aş ruga
să o facă în scris către conduce-
rea Inspectoratului Şcolar Judeţean
Dolj. Mai mult decât atât, aş vrea
să spun că în ceea ce priveşte în-
ceputul de an şcolar nu trebuie să
îi dau explicaţii atunci când plec
în teritoriu şi nici să-i prezint agen-
da pe care o are inspectorul şcolar
general. În ceea ce priveşte con-
ducerea unităţilor şcolare, nu s-a
făcut altceva decât s-au respectat
întocmai Legea învăţământului şi
metodologiile aflate în vigoare. Mai
mult nu cred că trebuie să explic”,
a replicat inspectorul şcolar gene-
ral, Georgică Bercea Florea.

ALINA DRĂGHICI

În urma desfăşurării, în această
lună, a celor două etape ale
evaluării finale a managementului la
Filarmonica „Oltenia” din Craiova
– analiza raportului de activitate şi
susţinerea acestuia, în cadrul unui
interviu –, managerul Gabriel
Marciu a fost notat cu 6,76.

„Rezultatul final este nesatisfă-
cător, motiv pentru care membrii
comisiei de evaluare au recoman-
dat rezilierea contractului de
management”, se precizează într-
un raport care s-a aflat, ieri, în
faţa consilierilor locali, în cadrul
şedinţei ordinare a Consiliului
Local Municipal Craiova. Care au
şi votat, de altfel, aprobarea
rezultatului final al evaluării, doar
şase dintre ei declarându-se
„împotrivă”. Ca urmare, contractul
managerului Gabriel Marciu – aflat
în funcţie din toamna anului 2009
– a fost reziliat.

Hotărârea este una cel puţin
contradictorie, având în vedere că
la evaluările anuale activitatea
acestuia a fost apreciată, şi
urmează a fi contestată în
instanţă de Gabriel Marciu. «Anul
trecut am primit peste 9,50
pentru managementul din anul
2010, iar în aprilie anul acesta, în
urma procedurilor de evaluare
pentru 2011, mi-a fost acordată
nota 9,43, comisia recomandând
continuarea managementului la
Filarmonică, iar Consiliul Local

Contractul managerului Filarmonicii
„Oltenia”, Gabriel Marciu, a fost reziliat

Tot în cadrul şedinţei de ieri a CLM Craiova s-a votat în unani-
mitate pentru continuarea contractului de management al lui Ale-
xandru Stuparu la Casa de Cultură „Traian Demetrescu” şi s-a apro-
bat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a
managementului la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”. Astfel,
Constantin Enceanu este aşteptat pe 17 septembrie a.c. să-şi depună
la sediul Primăriei raportul de activitate, iar pe data de 27 a acele-
iaşi luni să-l susţină în cadrul unui interviu. Comisia îi va avea în
componenţă, alături de un consilier local, pe Antoniu Zamfir – ma-
nager la Teatrul Liric „Elena Teodorini”, şi pe Cezar Avram – di-
rectorul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-
Plopşor”. Rezultatul îi va fi adus la cunoştinţă chiar a doua zi.

Municipal Craiova aprobând. Cu
toate acestea, la evaluarea finală
din urmă cu câteva zile – care a
vizat anii anteriori şi prima
jumătate a lui 2012 – rezultatul a

fost „nesatisfăcător”. Instanţa va
fi însă cea care va hotărî pentru
mai departe», a precizat Gabriel
Marciu.

MAGDA BRATU

Se lansează proiectul
„Bizarre Bazaar”
Grupul Informal „Carou-

sel Project” lansează astăzi
proiectul „Bizarre Bazaar”,
derulat în perioada 1 august
– 31 octombrie a.c., în par-
teneriat cu Primăria muni-
cipiului Craiova, Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi
Tineret (DJST) Dolj şi Mu-
zeul Olteniei şi cofinantat
prin Programul „Tineret în
Acţiune”. Evenimentul este
găzduit, începând cu ora 11.00, de sala de conferinţe a DJTS Dolj şi
reuneşte membrii grupului de iniţiativă „Carousel Project”, reprezentanţi
ai partenerilor în proiect şi voluntari.

Grupul de iniţiativă „Carousel Project” reprezintă asocierea a patru
tineri din Craiova – trei cu vârste de până la 30 de ani şi un minor –, uniţi
de un singur scop: acela de a crea obiecte prin tehnica handmade. «Per-
soane înzestrate cu talent artistic, dar şi cu spirit de iniţiativă, aceştia îşi
doresc să promoveze în Craiova arta artizanală, atât printre tinerii cu
spirit artistic, cât şi pentru publicul larg. De asemenea, un alt obiectiv pe
care şi-l propune grupul este de a alcătui un cadru bine organizat – un
ONG –, care să vină în sprijinul tuturor tinerilor creatori de gen din oraş
şi din zona Olteniei», a precizat Roxana Preoteasa, lider al Grupului In-
formal „Carousel Project”. MAGDA BRATU

Expoziţie de pictură a artistei
Sălcianu Nela Ionelia

Sub egida Primăriei municipiului Craiova, Casa de Cultură „Traian
Demetrescu” organizează astăzi vernisajul expoziţiei de pictură a artistei
Nela Ionelia Sălcianu. Manifestarea are loc la ora 18.00, la Galeria „Vol-
lard”, în prezentarea prof. Cristina Oprea şi George Crăciunoiu. Născută
în Craiova, la 21 septembrie 1956, Nela Ionelia Sălcianu a absolvit, în
anul 1975, cursurile Şcolii de Artă „Grigore Gabrielescu” (astăzi „Cor-
netti”), la clasa profesorilor Ştefan Brădiceanu şi Costa Cicios. Pe sime-
zele Galeriei „Vollard” artista prezintă aproape 30 de lucrări – îndeosebi
peisaje şi flori –, realizate în perioada 2009-2012. MAGDA BRATU
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- D-le director, descrieţi-ne, vă
rog, înce putul bus ine ss-ului
dumneavoastră. De unde aţi în-
ceput şi unde vă aflaţi astăzi?

- Suntem o societate înfiinţată pe
30 martie 1990. Cred că suntem cea
mai veche societate care mai fiin-
ţează, pentru că în general societă-
ţile care şi-au dat drumul atunci au
avut o expansiune extraordinară şi,
ulterior, au fost victimele controa-
lelor financiare, diverselor capcane
ale mediului de afaceri, care sunt
multiple, şi, nu în ultimul rând, ale
falimentelor. Sub aspectul acesta,
este o mândrie pentru mine că de
atunci, adică din martie 1990, sun-
tem încă o societate de top nu nu-
mai la nivel judeţean, ci şi la nivel
naţional – locul al doilea pe ţară în
domeniul acesta al fabricării gaze-
lor medicinale.

- Dar la nivelul Uniunii Euro-
pene mai sunt firme cu acest
obiect de activitate?

- Suntem printre primii şi din
Uniunea Europeană care am intro-
dus un nou tip de oxigen medicinal
– nou pentru noi, pentru UE, dar
destul de vechi pentru SUA, Cana-
da, Australia. Dar acest oxigen me-
dicinal se prepară chiar în incinta
spitalului, de concentratoare de oxi-
gen, care sunt nişte dispozitive com-
puterizate. Ori meritul nostru este
Microcomputer Service. Mulţi s-au
întrebat ce legătură are Microcom-
puter Service cu oxigenul medici-
nal? Este o legătură directă, adică,
dincolo că este o tehnologie nouă,
fiind vorba de un dispozitiv com-
puterizat, cu computer de proces,
fabrică oxigenul în incintă, dar lu-
crul cel mai important este asigura-
rea service-ului. În acest moment,
colaborăm cu peste 100 de spitale
din România, unde producem ase-
menea tip de oxigen medicinal, care
înlocuieşte oxigenul la tuburi, la cis-
terne criogenice.
„Ne lovim de fenomene
de corupţie”

- Cât este de greu să te men-
ţii, dar şi să câştigi noi pieţe de
desfacere în acest domeniu?

- Asta este o tehnologie nouă
pentru Europa şi una foarte veche
pentru SUA. Aici a fost dificultatea
noastră cea mai mare. Fără să vrem,
am afectat interesele unor firme
care deţineau monopolul pe piaţă.
Noi am venit cu preţuri mai mici şi
nu ne-am dat seama, drept pentru
care suntem în procese, în diverse
demersuri de legalizare a acestui
oxigen medicinal, care desigur că
este legal, că dacă nu ar fi legal ar fi
interzis, dar există o serie de încren-
gături ciudate. Din păcate, există un
mediu de afaceri care nu are vechi-
me şi sigur că ne lovim de fenome-
ne de corupţie, de monopol de pia-

Constantin Mândruleanu,

„Un om de afaceri„Un om de afaceri„Un om de afaceri„Un om de afaceri„Un om de afaceri„Un om de afaceri„Un om de afaceri„Un om de afaceri„Un om de afaceri
Microcomputer Service este o firmă de suc-

ces, printre puţinele care s-au menţinut pe
piaţă, cu profit în fiecare an, fără datorii la
bugetul de stat şi mai ales fără disponibilizări
de personal. Este recunoscută ca firma care
a adus mereu ceva nou în comunitate. A înce-
put în 1990, prin comercializarea de calcula-
toare, ulterior prin service-ul lor, iar acum este
o companie de top la nivel naţional, având ca
obiect de activitate fabricarea gazelor medi-
cinale. Constantin Mândruleanu, acţionarul
majoritar al companiei, ne-a vorbit cu mân-

drie despre faptul că societatea pe care o ad-
ministrează este printre primele din Uniunea
Europeană  care a introdus un nou tip de oxi-
gen medicinal. Constantin Mândruleanu este
unul dintre oltenii cu care ne mândrim şi noi,
afacerea sa este cunoscută atât în Viena, cât
şi în Africa de Sud, iar modul în care s-a dă-
ruit comunităţii în care trăieşte îl face unul
dintre cei mai populari întreprinzători doljeni.
În palmaresul său, la loc de cinste sunt tre-
cuţi şi cei 20 de ani de administraţie judeţea-
nă despre care vorbeşte cu mare drag.

Interviu realizat de MARGA BULUGEAN

ţă, lucruri care nu ne erau cunos-
cute. În condiţiile în care suntem o
firmă cu capital integral românesc
– dar nu numai că suntem o firmă
cu capital românesc, dar e integral
cu capital oltenesc –, suntem o fir-
mă cu capital oltenesc care a intro-
dus o tehnologie nouă în plan re-
gional, naţional şi european. Asta
apropo de începuturi, pentru că noi
tot timpul am introdus lucruri noi
pe piaţă.

- Dar mai exact cu ce aţi înce-
put în 1990?

- Am pornit cu calculatoarele.
Acum desigur sunt la îndemână, dar
pe vremea aceea, în urmă cu 20-
22 de ani, exista un calculator care
se numea XT, mai târziu AT, după
aceea au apărut celelalte generaţii.
Atunci erau chiar noutăţi în materie
de utilizare, de operare, dar mai ales
de service. Denumirea aceasta de
Microcomputer Service este una
uzuală, care se referă la toate echi-
pamentele, pentru că toate incum-
bă calculatoare de procese.
De la cinci la o sută de salariaţi

- Câţi salariaţi aţi avut iniţi-
al şi câţi aveţi în prezent?

- Am început treaba în 1990 cu

cinci salariaţi, iar acum avem peste
100 de angajaţi, pentru că am înce-
put furnizarea de oxigen medicinal
din 2000, fiind o tehnologie intro-
dusă de noi în premieră şi sunt foar-
te mândru pentru că sunt oltean,
sunt craiovean. Dacă aveam firma
la Bucureşti, eram undeva în top,
mă băteam acum cu Patriciu, cu
Copos, aveam echipă de fotbal,
cum au mai toţi marii industriaşi.
Pentru că sunt din provincie, am
un mare dezavantaj. Când spui Cra-
iova, spui oraş roşu, din neferici-
re...

- Este greu să fii om de afa-
ceri? Ce înseamnă acest lucru în
România? Dar în Occident?

- Pe măsură ce avansezi în timp,
acţionând în acest domeniu, îţi dai

seama de ce în Occident cei mai
respectaţi oameni şi cei mai credi-
bili sunt oamenii de afaceri. Mult
timp nu am înţeles de ce. Şi am luat-
o aşa: iniţial, după o mentalitate  sta-
linist-leninistă şi anume că poate e
credibil doar pentru că are bani. Dar
nu, nu acesta este adevărul. Este
adevărat că omul de afaceri este sin-
gurul care produce bani. Adică, plă-
teşte taxe, impozite, asigură salarii-
le, asigură  dezvoltarea firmei, asi-
gură dezvoltarea comunităţii, dar
toate acestea pleacă de la faptul că
el trebuie să fie mai deosebit decât
alţii. Şi anume, un om de afaceri
trebuie să în primul rând generos,
pentru că dai nişte bani din buzunar
ca să plăteşti salarii. Plăteşti taxe şi
impozite. Iar dacă nu îţi pare rău
înseamnă că eşti un tip generos.
Trebuie să fii un tip foarte corect
cu salariaţii. Nu te poţi juca cu ei.
Trebuie să le asiguri salariile, tre-
buie să le promovezi încrederea în
firmă şi în viitorul lor, trebuie să ai
grijă de ei şi de problemele lor. O

doamnă naşte, alta are probleme cu
copii, sunt bolnavi, alţii se duc la
şcoală, la alţii le mor părinţii. Pro-
bleme normale cu care se confrun-
tă salariaţii şi care ţin de manage-
ment, pentru că, dacă nu ţii de oa-
menii tăi, înseamnă că e puţin pro-
babil ca aceşti oameni să lucreze cu
inima deschisă.
„Ca om de afaceri, dacă
ai falimentat nu primeşti nimic”

- Şi cum ar mai trebui să fie
un om de afaceri...?

- Un om de afaceri trebuie să
fie şi corect. Pentru că, dacă nu ar
fi, ar ajunge să fie amendat de Ad-
ministraţia Financiară, imediat. Dar
trebuie să fii, totodată, şi bine co-
tat. Şi, în plus, el este mai deose-

bit, deoarece stă în permanenţă cu
spectrul falimentului în fiecare zi.
Nimeni nu stă. La bugetul de stat
eşti pus în cel mai rău caz în şomaj
sau ţi se mai dau şi salarii com-
pensatorii: patru, şase, opt salarii...
Ca om de afaceri, dacă ai falimen-
tat nu primeşti nimic. Dar nu nu-
mai că nu primeşti nimic, dar eşti
arătat şi cu degetul. Eşti margina-
lizat, chiar şi de propria familie.
Omul de afaceri nu stă prea mult
timp plecat, nici în străinătate şi
nici la plimbare, nu iasă nici foarte
des la restaurant cu familia, pen-
tru că el trebuie să stea la birou,
are zilnic probleme stringente.

- Plăţi multe taxe şi impozite
la buget? Cum vă descurcaţi şi
cu partea asta?

- Noi plătim pe lună la bugetul
local aproximativ 1 miliard de lei.
Dacă ar fi 100 de firme ca mine,
asta ar însemna că în fiecare lună
la bugetul local s-ar strânge 100
de miliarde de lei. Aceste taxe şi
impozite, care sunt ca urmare a
dezvoltării activităţii tale, îşi lasă
amprenta asupra standardului co-
munităţii unde lucrezi. Ai oameni
de afaceri puternici şi corecţi – eu
vorbesc de oameni de afaceri co-
recţi pentru că acum au început
deja să fie întreprinzători corecţi –
, asta înseamnă că ai străzi asfal-
tate, că ai lumină mai multă, ai se-
curitatea asigurată, te poţi plimba
liniştit, asta înseamnă o dezvoltare
a mediului de afaceri.

- Cu ce se mai confruntă oa-
menii de afaceri ? De ce ar mai
avea ei nevoie?

- În primul rând au nevoie să nu
existe corupţie şi au nevoie de o jus-
tiţie adecvată. Mediul de afaceri din
România este rău afectat de aceste
aspecte. Justiţia nu funcţionează

cum trebuie, asta înseamnă că ori-
cine te poate păcăli în contractele
comerciale, dai în judecată, pierzi
banii, poate între timp şi achită, dar
ce mai contează, pentru că tu dai
faliment. Îţi vine organul de control
aiurea, îţi face un proces-verbal că
nu ai plătit TVA, dai în judecată, jus-
tiţia în genere dă dreptate statului,
pentru că nici justiţia nu are timp să
studieze dosarul aşa cum trebuie.
Aşadar, justiţia şi corupţia. Într-un
stat în care, din păcate, corupţia
este foarte evaluată, corupţia pro-
movează non-valoare. Adică, scoţi
bani, îţi plăteşti locul şi ţi-l asiguri
tot cu bani, fără valoare. Corupţia
nu ne avantajează pe noi, oamenii
de afaceri.
Fiecare partid şi-a recompensat
susţinătorii cu câte un job la stat

- Dar birocraţia este la fel de
nocivă ca şi corupţia?

- Cu birocraţia este o poveste
mai veche, care s-a dezvoltat după
1990. Fiec are partid politic, pen-
tru a-şi plăti sus ţinătorii, a făcut
tot ce este posibil când a ajuns la
putere să-i recompenseze, adică
să-i angajeze la unităţi de stat. Ai
lipit trei afişe, ai un post de in-
spector  la instituţia respectivă.
Fiec are partid politic aşa a proce-
dat. Şi aşa se explic ă de ce s-au
îngroşat rândurile celor care mun-
cesc la stat. Aşa că, la un moment
dat, au fost angajaţi fără să fie
nevoie. S-au făcut posturi pentru
ei. De ce ne-a deranjat acest lu-
cru? Pentru c ă noi, fără să ş tim,
am aflat după ani şi ani de zile că
împrumuturile pe care le făceam
la FMI şi la instituţii internaţiona-
le erau folosite pentru plata sala-
riilor şi pensiilor. Un lucru inac-
ceptabil! Nu poţi să trăieşti într-o
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patronul societăţii Microcomputer Service:

trebuie să fie generos şi corect”trebuie să fie generos şi corect”trebuie să fie generos şi corect”trebuie să fie generos şi corect”trebuie să fie generos şi corect”trebuie să fie generos şi corect”trebuie să fie generos şi corect”trebuie să fie generos şi corect”trebuie să fie generos şi corect”
ţară în care pentru pensionarii –
care, de fapt, săracii, ş i-au plătit
contr ibuţia ani la rândul – să te
împrumuţi la instituţii financ iare
ca să le plăteşti o pens ie minimă.

- Să înţeleg că este o proble-
mă de funcţionare a statului
român?!

- Acesta este un stat care nu
funcţionează bine, el şi-a ales un
drum greşit. Bineînţeles că noi ju-
decăm ca nişte manageri care ne-
am apucat de o treabă iar viitorul
nouă nu ne este indiferent. Prin
urmare, concluzia este că aparate-
le instituţiilor administrative sunt
suprasaturate, iar atunci când s-a
pus problema reducerii salariilor
sau a disponibilizării de personal au
avut loc tensiuni sociale, care au
condus la ce au condus şi nu pot
face bine aşa ceva. Prin urmare,
cred că pentru instituţiile adminis-
trative şi ale aparatului de stat se
impune clar o reducere de perso-
nal şi promovarea valorii.
„O societate
condusă de politicieni proşti”

- Ce fel de societate suntem
acum? Cine ne conduce, de fapt?

- Până la urmă suntem o societa-
te condusă de politicieni proşti, poli-
ticieni care sunt departe de a fi cu
adevărat, iar oamenii care sunt în
conducerea unor instituţii, cam 80%
din ei, nu au valoare, se mai stre-
coară vreo 20%, că, de, asta e... Ceea
ce înseamnă că societatea este con-
dusă după regulile unor oameni care
nu au valoare sau aplică gândirea al-

tora. Că asta înseamnă să nu ai va-
loare, că dacă ai avea, te-ai impune.

- Fonduri europene... Le-aţi
accesat până acum? Sunt utile
dezvoltării mediului de afaceri?

- Din nefericire, ş i aprobarea
proiectelor se face pe baze subiec-
tive. Noi am accesat de două ori şi
de două ori am fost refuzaţi. Nu
spun că a fost cel mai bun proiect,
dar am plătit o firmă specializată
din Bucureşti ca să-mi facă pro-
iectul şi am fost eliminaţi din moti-
ve puerile, am contestat şi degea-
ba. Aceste fonduri se alocă aleato-
riu de acei oameni de care vorbeam
anterior şi, în plus, şi pe criterii
politice. Fondurile sunt binevenit,
bineînţeles. Şi chiar şi aşa sunt bi-
nevenite. Nu am luat noi, dar au

luat alte firme. Şi acest lucru este
bun. Bine că a luat cineva. Dar să
se facă treabă bună. Însă istoria
ne-a demonstrat că sunt firme care
au luat banii şi i-au folosit în alte
scopuri. Acesta este şi motivul pen-
tru care Bruxelles-ul a mărit vigi-
lenţa faţă de acordarea acestor fon-
duri pentru România, pentru că şi
în Bulgaria sunt aceste probleme.

În Africa de Sud:
şapte regi şi un împărat

- Am înţeles că în România
colaboraţi cu 100 de spitale, dar
aţi „atacat” şi piaţa externă?

- Desigur că am abordat şi pia-
ţa externă. Noi avem o firmă simi-
lară, de vreun an şi jumătate, şi în
Viena, se numeşte Sauerstoffmed
şi se ocupă de acelaşi lucru. Sun-
tem în perspectiva înfiinţării unei
companii şi în Bulgaria. Am înfiin-
ţat deja şi am dezvoltat o firmă cu
acelaşi obiect de activitate în Afri-
ca de Sud. Acolo am avut o expe-
rienţă interesantă. Albii acolo nu
circulă pe stradă, motiv pentru care
am fost obligat să-mi închiriez o
maşină şi am umblat numai cu

maşini, dar cu şofer negru.
- De ce aţi ales Africa? Sună

interesant...
- M-am gândit că dacă tehnolo-

gia pe care o introduc este nouă
pentru Europa, vă daţi seama cum
este pentru Africa! Şi am ales Afri-
ca de Sud pentru că este cea mai
dezvoltată ţară de pe continentul
african. Am avut întâlniri cu orga-
nele guvernamentale. Şi, după ce
am prezentat intenţiile noastre, am
constatat cu surprindere că ei te
obligau, dacă dai drumul la o fir-
mă, care se bazează pe contracte-
le cu statul, la 24% să ai un negru.
Ulterior am aflat, după ce mi-am
consultat avocatul de acolo, că, în
conformitate cu legislaţia din Afri-
ca de Sud, negrul are drept de
veto. Şi, ca tot olteanul, dacă tot
trebuia să dau 24%, de ce să dau
la un singur negru? Atunci m-am
hotărât să dau la mai mulţi, că im-
posibil să nu se certe între ei. Asta
a fost gândirea... de om de afaceri.
„ Camera de Comerţ
ar trebui să se implice
prin avocaţii şi juriştii ei”

- Să înţeleg că a urmat şi epi-
sodul cu selecţia? Cum a fost?

- A urmat partea a doua cu se-
lecţia negrului. Ce negru să iau?!
Că nu poţi să iei orice negru de pe
stradă... Trebuie să fie nişte negrii
bine văzuţi, să fie influenţi. Africa
de Sud este împărţită pe triburi,
şapte la număr, şi fiecare trib are
câte un rege. Şi atunci l-am căutat
pe regele tribului din Pretoria şi am
ajuns la rege. Şi i-am solicitat re-
gelui să-mi recomande mai mulţi
negrii care să facă parte din acţio-
nariatul firmei, ca să fac acel 24%.
Şi atunci m-a surprins regele: noi
suntem şapte negrii, nu vă intere-
sează să ne cooptaţi pe noi în acţi-
onariat?! Şi aşa a rămas. Acum tre-
buie să mă duc înapoi să semnăm
documentele. Vom fi ceva de ge-
nul... şapte regi şi un împărat! Este

foarte greu să intri într-o ţară străi-
nă. În Viena am cheltuit cu înfiin-
ţarea firmei peste 100.000 de euro
şi fără niciun rezultat. Sperăm să
amortizăm în timp, dar asta nu în-
seamnă şi succes. Mai ales pe te-
ritoriul străin...

- Mai sunteţi membru al Ca-
merei de Comerţ şi Industrie a
judeţului Dolj? Care ar trebui
să fie rolul acestei instituţii?

- Sunt vicepreşedintele Uniunii
Naţionale a Patronatului din Româ-
nia şi preşedintele Patronatului Re-
gional Oltenia. La Camera de Co-
merţ şi Industrie a judeţului Dolj
sunt un simplu membru, care par-
ticipă la toate şedinţele. Camera de
Comerţ ar trebui să fie o instituţie
care să apere interese oamenilor de
afaceri de corupţie şi de justiţie şi
când îţi vine un organ de control,
care vine şi îţi face un proces-ver-
bal aiurea. Camera de Comerţ ar
trebui să se implice, prin avocaţii şi
juriştii ei. Mă gândesc că ar trebui
chiar să te susţină, pentru că eşti o
firmă serioasă, o firmă care îţi pro-
pui obiective serioase. Cam asta ar
trebui să facă Camerele de Comerţ,
pentru că au o infrastructură mult
mai serioasă, mai bine dezvoltată şi
sunt ajutate de Guvern. La fel şi
Federaţiile Patronale. Dar deocam-
dată sunt departe de a-şi atinge sco-
pul, adică de a fi o voce autentică a
mediului de afaceri.
Oamenii de afaceri vor
reprezentare guvernamentală

- Dar avem un Minister al
Mediului de Afaceri, reprezen-
tat de un senator de  Dolj,  în
persoana lui Mihai Voicu. Cum
colaboraţi cu acest minister? Ce
vă aşteptaţi să facă pentru în-
treprinzători?

- Realmente nu cunosc. Nu am
auzit că ar exista aşa ceva. Era Mi-
nisterul Întreprinderilor Mici şi Mij-
locii, înseamnă că s-a transformat
în Ministerul Mediului de Afaceri,

care ar trebui să fie urechea noas-
tră, să ţină cont de propunerile le-
gislative pe care noi le facem. Bun,
noi am putea individual să vorbim
cu parlamentarii de Dolj, dar asta
ţine de bunăvoinţa fiecărui parla-
mentar, dar este altceva să o spui
unui minister şi printr-o voce auto-
rizată. Din punctul ăsta de vedere
nu reţin ca acest minister să fi ape-
lat la companiile fruntaşe, să fie
consultate vizavi de schimbarea le-
gii, de facilităţi, de intervenţii sau
adoptarea unor directive europene
care sunt foarte bine cotate în Oc-
cident şi ar fi bine să le adaptăm şi
noi în România. Nu ne-a abordat
nimeni. Ar putea să organizeze mi-
siuni economice de prezentare a
produselor noastre. Eu am fost în
Viena, în Africa de Sud, dar am mers
singur. Ar fi trebuit să fie lângă mine
un reprezentant al acestui minister
sau să-mi faciliteze să fiu altfel co-
tat. Eu mă duc acolo ca un străin.
Degeaba spun eu că fac acolo nu
ştiu ce, degeaba îmi postez eu pe
site nu ştiu ce oferte. Dacă m-ar
reprezenta un organ al puterii, si-
gur acolo aş fi primit altfel.

- De ce nu se organizează un
comitet,  un grup de iniţiativă
format din oameni de afaceri,
reprezentanţi ai administraţiei
judeţene, parlamentari, în ve-
de re dezvoltării economice  a
acestei regiuni?

- Un asemenea comitet ar fi un
comitet de iniţiativă care ar funcţio-
na pe bază de voluntariat. Trebuie
să fie o asociaţie, să poţi să stai de
vorbă şi cu administraţia. Bine, Ion
Prioteasa, preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj, este un tip deschis şi
inteligent, printre puţinii oameni cu
care poţi să stai de vorbă în acest
judeţ, dar sunt alţii închistaţi care te
pot întreba în ce calitate le propui
ceva. Adică, dacă aş sugera o asfal-
tare de teren, imediat mi s-ar spune
că am un interes să-mi bag vreun
constructor. Nu se face o astfel de
asociaţie din cauza mentalităţii.
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Pentru a ºasea oarã de la veni-
rea la putere, în 2005, ºi a doua
oarã în acest an, cancelarul ger-
man Angela Merkel (foto) s-a aflat
în China miercuri 29 ºi joi 30 au-
gust. Frecvenþa acestor vizite vor-
beºte despre importanþa relaþiilor
economice dintre cele douã þãri.
Vizita din aceastã sãptãmânã s-a
înscris în cadrul consultãrilor in-
terguvernamentale, pe care cele
douã þãri au convenit în 2011 sã le
aibã la doi ani. Urmãtoarea întâlni-
re nu se ºtie când va avea loc, dar
întâmplarea face ca premierul chi-
nez, Wen Jiabao, sã fie invitat, anul

viitor, în luna aprilie, sã inaugure-
ze târgul de la Hanovra, iar în oc-
tombrie, dupã congresul Partidu-
lui Comunist, sã pãrãseascã func-
þia. La recepþia datã, Wen Jiabao a
þinut sã salute cancelarul german
nu numai la Beijing, ci ºi la Tian-
gjin, oraºul sãu natal. Drept sem-
nal al importanþei acestei vizite este
urmãtorul: cancelarul german a
fost însoþit de 9 miniºtri din 14 ºi
de 20 de antreprenori. La rândul
sãu, partea chinezã a fost repre-
zentatã de 13 membri ai guvernu-
lui, inclusiv primul-ministru, pre-
ºedintele Hu Jintao ºi succesorii lor

probabili: Li Keqiang ºi Xi Jinping.
China nu organizeazã asemenea
consultãri interguvernamentale cu
nici o altã þarã din lume, afirmã an-
turajul Angelei Merkel. Este ade-
vãrat cã între industria germanã,
specializatã în maºini unelte ºi
maºini de lux, ºi cea a Chinei, bine
rãspânditã în lume, complementa-
ritatea este evidentã. China este
deja al treilea partener comercial
al Germaniei, înaintea Franþei ºi
Olandei. În ultimii zece ani, schim-
burile comerciale între cele douã
þãri au crescut de patru ori. Pro-
blemele economice au ocupat un
loc important în cadrul discuþiilor.
China ar putea comanda 100 de
Airbus A 320. Cancelarul german
a þinut sã întâlneascã ºi reprezen-
tanþii societãþii civile. În februarie,
unii dintre invitaþii chinezi la am-
basada germanã au fost reþinuþi de
poliþie. De aceastã datã, corespon-
denþii presei germane au semnalat
cancelarului cã, deloc surprinzã-
tor, condiþiile lor de muncã au fost
mult mai dificile. De fapt, fiecare
þarã o considerã pe cealaltã un par-
tener politic major. Dialogul cu
Berlinul permite Beijingului sã stea
faþã în faþã cu Washingtonul. În
ceea ce priveºte Germania, aceas-
ta compenseazã absenþa din Con-
siliul de Securitate al ONU printr-
o diplomaþie foarte activã, în care
prevaleazã problematica economi-

cã ºi asigurarea promovãrii indus-
triei sale. Cancelarul este ºeful de
guvern european care voiajeazã cel
mai mult la nivelul UE. În iulie, a
efectuat o vizitã de douã zile în In-
donezia „þara cea mai populatã din
lumea musulmanã”. Jakarta s-a
hotãrât sã testeze 8 tancuri Panzer
2 fabricate în Germania ºi intenþi-
oneazã sã achiziþioneze 100 ede
asemenea aparate. La mijlocul lui
august, Merkel a efectuat o vizitã
în Canada, cu obiectivul relansãrii
negocierilor pentru un tratat de li-
ber schimb între UE ºi Canada.
Care ar fi, astfel, primul acord
semnat între europeni ºi un alt
membru al G8. Ca ºi la Ottawa, la
Beijing cancelarul a explicat cã
moneda euro reprezintã viitorul. La
22 august, cancelarul a fãcut o vi-
zitã în Republica Moldova, pentru
a sprijini aceastã micã republicã ºi
a-i demonstra lui Vladimir Putin cã
nu e liber sã facã ce vrea. Dar ºi
Rusia rãmâne un partener strategic
pentru Germania, deºi relaþiile din-
tre Merkel ºi Putin sunt tensionate.
Între timp, cancelarul ar dori o ope-
raþie de seducþie în Tunisia. Convins
cã aceastã micã þarã ar putea servi
drept exemplu pentru primãvara ara-
bã. Termenul ar fi luna octombrie,
când ar urma sã fie însoþitã de o
importantã delegaþie de ºefi de an-
treprize. Un anunþ care provoacã
strângeri din dinþi... la Paris.
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Preºedintele Siriei, Bashar al-As-
sad, a afirmat, într-un interviu pu-
blicat miercuri de postul sirian de
televiziune Al Dunia, cã armata sa
„a obþinut succese majore” în con-
flictul împotriva insurgenþilor care
încearcã sã-l înlãture de la putere,
transmit agenþiile internaþionale de
presã. Este „un rãzboi regional ºi
internaþional”, „un rãzboi al intere-
selor. Vor sã distrugã þara”, consi-
derã liderul de la Damasc. „Ceea ce
se întâmplã în Siria nu este o revo-
luþie, nici o primãvarã. Este o con-
spiraþie”, spune el, fãcând aluzie la
„primãvara arabã” ce a condus la
înlãturarea regimurilor autoritare din

Preºedintele Siriei crede cã în þara
sa e „un rãzboi al intereselor”

Furtuna Ileana a devenit,
miercuri seara, uragan, în largul
coastelor Mexicului, în Oceanul
Pacific, dar nu reprezintã un
pericol, a anunþat Centrul de
supraveghere a uraganelor (NHC)
din SUA, cu sediul la Miami (sud-
est). Însoþit de rafale de vânt care
suflã cu 120 de kilometri pe orã,
Ileana a fost clasificat drept
uragan de categoria 1 pe scara
Saffir-Simpson, care are cinci
nivele. Uraganul se aflã la 540 de

Furtuna Ileana s-ar putea
transforma în uragan

în Oceanul Pacific

O circularã interministerialã privind evacuã-
rile taberelor ilegale de romi, referitoare la apli-
carea mãsurilor decise sãptãmâna trecutã de
cãtre Guvernul francez, a aprobat, miercuri,
anularea taxei care limita accesul românilor ºi
bulgarilor pe piaþa muncii. „Taxele datorate de
cãtre angajator ºi cetãþean Oficiului francez
pentru Imigraþie ºi Integrare (OFII) (...) sunt
suprimate”, mãsura intrând în vigoare „imediat”,
se precizeazã în acest text adresat prefecþilor,
care poate fi consultat pe site-ul Lemonde.fr.

Guvernul a decis, în cadrul unei reuniuni
ministeriale, la 22 august, la Matignon, sã flexi-
bilizeze condiþiile de angajare a românilor ºi
bulgarilor, principalele naþionalitãþi ale romilor
prezenþi în Franþa. Lista meseriilor care le sunt
deschise „va fi extinsã în curând, dupã parcur-
gerea procedurilor consultãrii partenerilor so-
ciali”, confirmã documentul. Aceastã circularã
„referitoare la anticiparea ºi însoþirea operaþiu-
nilor de evacuare din tabere ilegale” este sem-
natã de miniºtrii Internelor, Educaþiei, Afaceri-
lor Sociale ºi Sãnãtãþii, Locuinþei ºi Muncii, dar

ºi de miniºtrii-delegaþi pentru reuºitã ºcolarã ºi
pentru luptã împotriva excluziunii sociale. Ea
„precizeazã cadrul acþiunii statului în cazul eva-
cuãrii de tabere ilegale, dar ºi dispozitivul de
coordonare a actorilor locali în cadrul punerii
în aplicare în jurul prefectului”.

Este recomandatã „asigurarea unui tratament
egal ºi demn oricãrei situaþii de sufe-
rinþã socialã”, se subliniazã în text,
care îi angajeazã pe prefecþi în stabi-
lirea, „de câte ori este posibil, a unui
diagnostic ºi cãutarea de soluþii” în
materie de „ºcolarizare, sãnãtate, lo-
curi de muncã, cazare, adãpostire”.

„Acþiunea, care vã este solicitatã
în favoarea unor populaþii care nu
au beneficiat, pânã de curând, de
respectul republican, are loc, odatã
cu caracterul sãu specific, în an-
samblul politicilor (...) destinate di-
feritelor categorii de persoane aflate
într-o situaþie instabilã”, se sublinia-
zã în circularã.

Cu scopul de a-i asista pe prefecþi în apli-
carea acestor acþiuni ºi „de a anima la nivel
central activitãþile la nivel interministerial, o mi-
siune specificã este încredinþatã prefectului
Alain Régnier, delegat interministerial pentru
cazare ºi acces la locuinþe (DIHAL)”, mai
anunþã circulara.

Guvernul francez a anulat taxa care limita accesul romilor pe piaþa muncii

Cel puþin 19 morþi
într-un accident
de minã din China

Un accident produs într-o minã
de cãrbune din sud-vestul Chinei
a provocat moartea a cel puþin 19
persoane ºi a blocat în subteran
alte 28, au anunþat ieri autoritãþi-
le locale. Un total de 154 de
mineri se aflau în subteran, în
mina situatã în oraºul Panzhihua
(provincia Sichuan), în momentul
în care s-a produs explozia,
miercuri dupã-amiazã, potrivit
unui comunicat publicat pe un site
guvernamental. Peste 100 dintre
ei au putut fi salvaþi ºi operaþiuni-
le de salvare continuau ºi ieri, au
precizat autoritãþile locale.
Aceastã tragedie se adaugã unei
liste lungi de accidente mortale
care afecteazã exploatarea huilei
în China. În 2011, peste 2.000 de
persoane care lucrau în minele de
cãrbune chinezeºti au murit în
accidente, potrivit statisticilor
oficiale, respectiv o medie de peste
cinci mineri pe zi.
Consiliul de Securitate
al ONU este o „dictatura
fãþiºã”

Liderul suprem iranian,
ayatollahul Ali Khamenei, a
denunþat ieri „dictatura fãþiºã” a
Consiliului de Securitate al ONU,
în deschiderea celui de-al 16-lea
summit al Miºcãrii Þãrilor
Nealiniate (NAM) de la Teheran,
transmite AFP. „Consiliul de
Securitate al Naþiunilor Unite este
o structurã iraþionalã, nedreaptã
ºi total antidemocraticã, ce
constituie o dictaturã fãþiºã”, a
declarat Khamenei. „Camera de
comandã a lumii este controlatã
de dictatura câtorva þãri occiden-
tale”, a adãugat Khamenei. Un
numãr de 29 de ºefi de stat ºi de
guvern au fost prezenþi ieri la
Teheran, la deschiderea summitu-
lui Miºcãrii Þãrilor Nealiniate,
majoritatea celor 120 de state
membre ale organizaþiei fiind
reprezentate la nivel ministerial,
potrivit presei iraniene. Acest
summit, la sfârºitul cãruia Iranul
va prelua pentru trei ani preºedin-
þia NAM, este prezentat Teheran
ca un important succes diplomatic
în faþa Occidentului, care încear-
cã sã izoleze Iranul pe plan
internaþional din cauza progra-
mului sãu nuclear controversat.
Trei soldaþi NATO,
uciºi în Afganistan

Trei soldaþi ai forþei internaþio-
nale a NATO în Afganistan au fost
uciºi miercuri în provincia
Oruzgan, în sudul þãrii, în cadrul
unui nou atac al unui bãrbat ce
purta uniforma armatei afgane, a
declarat pentru AFP un responsa-
bil american al Apãrãrii. Aflat sub
protecþia anonimatului, acest
responsabil a precizat cã victimele
nu erau „americani”, însã nu a
dat detalii despre circumstanþele
acestui nou „atac din interior”, al
cãror numãr se aflã în creºtere
accentuatã de la începutul anului.
„Un individ purtând uniforma
Armatei naþionale afgane ºi-a
îndreptat arma împotriva
membrilor Forþei internaþionale
de securitate ºi asistenþã (Isaf) ºi
a ucis trei dintre ei”, a transmis,
la rândul sãu, Isaf, într-un
comunicat. Forþele americane ºi
majoritatea contingentului
australian (aproximativ 1.500 de
oameni) sunt staþionaþi în
provincia Oruzgan, situatã la
nord de Kandahar.

kilometri sud-vest de punctul
extrem al peninsulei Baja Califor-
nia, în Mexic, a precizat NHC.
Acesta se deplaseazã cãtre nord-
vest cu viteza de 15 kilometri pe
orã ºi ar urma sã îºi reducã
intensitatea într-o zi sau douã,
potrivit centrului american. „Nici
o schimbare de intensitate nu este
aºteptatã în urmãtoarele 12-24 de
ore, dar o scãdere progresivã ar
urma sã se producã ulterior”, a
afirmat el.

Tunisia, Egipt, Libia ºi Yemen. Pre-
ºedintele sirian a desemnat Turcia
ca fiind una dintre þãrile responsa-
bile pentru „vãrsarea de sânge”, în-
trucât, în opinia sa, „sprijinã rebe-
liunea”. El a respins, totodatã, pro-
punerea autoritãþilor de la Ankara de
a se crea zone tampon în interiorul
Siriei pentru a proteja refugiaþii.
„Progresãm, situaþia de pe teren este
mai bunã, dar încã nu am câºtigat,
mai avem nevoie de timp”, estimeazã
al-Assad, avertizând cã dacã trupe-
le sale ar folosi „toatã puterea de
foc, ar putea distruge complet anu-
mite zone, dar acest lucru este in-
acceptabil”.
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B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL NAÞIONAL TV

7,00 Jurnal matinal
9,00 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI
10,30 O datã-n viaþã
12,30 Avocaþii schimbãrii
12,40 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI   (r)
14,00 Jurnalul TVR
14,45 e-Forum
15,15 Teleshopping
15,30 Planeta arborilor
16,00 Ora Regelui  (r)
17,00 Making of Festivalul
Anonimului
17,35 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnalul plus
21,00 Studio fotbal
21,40 Fotbal
0,00 Distractis Show
1,25 Film *  EVADARE DIN
MORÞI
3,00 Film  * Y2K  (r)
4,40 making of festivalul Anonimul
(r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 7,00
Teleshopping; 8,00 Acadeaua
(r); 9,00 Film serial  *   CATERI-
NA ªI FICELE EI;   8,50 Aºa-i
românul  (r); 9,00 Confesiuni  (r);
10,10 Film  * AGATHA  CHRSTIE
(r); 11,50 Sãptãmâna nebunilor;
12,00 Ora de business  (r); 13,00
Pescar hoinar;  13,30 Lumea ºi
noi  (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 Decan-
tãri; 18,15  Lumea ºi noi; 18,45
Film  * AGATHA  CHRISTIE;
20,30 Ora de business; 21,30
D’ale lu’ Miticã; 22,30 Ora de ºtiri;
23,20 Aºa-i românul;  23,30
Unora le place...;  0,30  Lumea ºi
noi  (r); 0,55  Pastila de sãnãtate;
1,10 Film  * DESTINUL  (r); 2,50
Confesiuni  (r); 3,40 Ora de
business  (r);    4,30 Unora le
place... (r); 5,20  Mesager.

6,00 Film  * ALB ªI NEGRU;
7,30 Film * POVESTEA LUI
DESPEREAUX;  9,05 Film * O
VIAÞÃ MAI BUNÃ; 10,45 Film *
CÂINI ªI PISICI; 12,05 Film  *
IUBIT DE ÎMPRUMUT; 14,00
Film  * DÃDACA MCPHEE; 15,50
Film * MIEZUL NOPÞII ÎN
PARIS;  17,25 Film * TRON;
19,30 Filme ºi vedete; 20,00 Film
* POLIÞIST ÎN MISIUNE;  21,45
Film * STOPOVER; 22,00  Film
serial  * ORAªUL MAGIC; 22,55
Film * ADU-L URGENT PE
SCENÃ!;  0,40 Film  * DRAGOS-
TE ªI ALTE DEPENDENÞE.

6,00 Happy  Hour  (r)
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT   (r)
11,00 Film * ALICE ÎN ÞARA
MNUNILOR  (I)   (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * DE VORBÃ CU
DUMNEZEU
16,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Serviþi, vã rog!  (r)
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * AURUL NEBUNILOR
22,45 Film  * PERICOL ABSOLUT
1,45 Film serial  *  CSI: MIAMI
2,30 Film * PERICOL ABSOLUT
(r)
5,00 Film serial  *  CSI: MIAMI  (r)

6,30 Film serial  * ÎN NUMELE
IUBIRII  (r); 7,30 Teleshopping;
8,00 Film serial  * LEGÃTURI
RISCANTE  (r); 9,00 Teleshopping;
9,30 Film serial  *  DRAGOSTE LA
INDIGO  (r);  10,30 Teleshopping;
11,00 Film serial  *  REFUGUL (r);
12,00 Teleshopping;  12,30 Film
serial  *  ABISUL PASIUNII  (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  *
REGINA SUDULUI; 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 Acasã în
bucãtãrie  (r); 4,30 Film serial  *
DEMON ªI ÎNGER  (r); 5,30
Poveºtiri adevãrate  (r).

8,15 Film serial  * ªORICELUL
FAMILIEI  (r);   9,15 Acasã în
bucãtãrie  (r); 10,15 Teleshop-
ping; 10,45 Happy  Hour;  12,00
Teleshopping; 12,15 Zoom în 10;
12,30 Promotor; 13,30   Tele-
shopping; 14,00  Zoom în 10;
14,15 Film serial  * CASA DE
STICLÃ  (r);  15,00 Acasã în
bucãtãrie; 16,00 Film serial  *
SMALLVILLE  (r);  17,00 Film
serial  *  MONK  (r);  18,00 Film
serial  * M.A.S.H. (r); 19,00 Film
serial  *  SMALLVILLE; 20,00
Film   * SMINCIUNILE  INIMII;
22,00   Film  * SYRIANA;  0,45
Film serial  *  CASA DE STICLÃ;
1,30 Film *  SYRIANA   (r);   3,30
Lumea Pro Cinema  (r).

6,00 Observator
8,00 Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Teleshopping
11,10 Film serial  *   VÂNÃTOA-
REA DE COMORI
12,10 Mireasã pentru fiul meu
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Demascarea  (r)
19,00 OBSERVATOR
20,20 Film *  APOCALPSA
23,00 Film * ACCENSORUL
UCIGAª
1,30 Film *  DRUMUL SPRE
TEXAS
3,45 Film * ASCENSORUL
UCIGAª  (r)
5,30 Teleshopping

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 Aktualitatea  B1 (r).

6,00 Film serial  *  TRÃSNIÞII
(r)
7,00 Film serial  * ÎN FAMILIE
8,00 Cireaºa de pe tort  (r)
9,00 Teleshopping
9,30 Film *  VIAÞÃ DE FAMILIE
(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  * ALERTÃ DE
GRADUL ZERO
0,00 Film serial  *   CSI: CRIME
ªI INVESTIGAÞII  (r)
2,00 F pod
3,00 Focus  (r)

6,45 Taxi Driver  (r); 7,45 Clipuri;
8,00  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 pãrinþã; 16,00 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;
20,30 Film *  80 DE MINUTE;
22,30 Film * RINGUL DE FOC;
0,30 Film  *  80 DE MINUTE  (r);
2,15 Film *  RINGUL DE FOC  (r).

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 * NU CAPITULEZ; 17,00
Film * CRIMELE DIN MIDSO-
MER; 19,00 Film serial  *SOÞII
DE MILITARI; 20,00 Film serial  *
OFIÞERI ÎNCEPÃTORI; 21,00
Film  *   SORA  BETTY; 23,00
Film  * DRAGOSTE DE SOLDAT;
1,00 Film * TOÞI PRIETENII MEI
PLEACÃ DIN BRISBANE; 3,00
Nevestele din Orange County.

TVR 1

SÂMBÃTÃ - 1 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

7,00  Clubul desene animate
8,10 Omul ºi timpul
9,45 Film *  RUDI, PURCELU-
ªUL ALERGÃTOR
11,30 M.A.I. aproape de tine
12,00 Pro Patria
12,30 Europa mea
13,00 Ora regelui
14,00 Jurnalul TVR
14,30 Festivalul
16,30 Film *  O DORINÞÃ
SIMPLÃ
18,00 Teleenciclopedia  (r)
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Interviurle Jurnalului
20,25 Film *  ZILE ªI  NOPÞI
( I )
22,10 Profesioniºtii...
23,10 Film  * JOCURI STRANII
1,10 Film  * ÎN SPATELE
CAMERELOR DE FILMAT
2,40 Europa mea  (r)
3,10 Jurnalul TVR  (r)
4,10 Viaþa satului  (r)

7,00  Teleshopping; 8,00 Cap
compas; 8,30 Sfinþi ºi meserii;
9,00 Film serial  * HANNAH
MONTANA;  10,00 Magazin
UEFA; 10,30 Zon@IT; 11,00
Aventura urbanã; 12,00 Face
toþi banii; 13,00 Jamie Oliver
gãteºte în 30 de minute; 13,35
Atenþie, se cântã!; 15,10 Film  *
VACANÞA DIN MARRAKECH;
16,50 Poate nu ºtiai; 17,00
Paºaport de România; 18,00
Film serial  *  REGELE  ES-
TER;  19,00 Naturã ºi aventu-
rã; 19,35 Film serial  *   CARA-
BINERI;  20,30 Film  *  AI
TOATÃ VIAÞA ÎNAINTE;
22,30 Ora de ºtiri;  23,20 Aºa-i
românul; 22,30 Timpul chitare-
lor; 0,30 Mistere romane  (r);
1,30 Film *  AI TOATÃ VIAÞA
ÎNAINTE (r); 3,15 Face toþi
banii  (r); 4,05 Jamie Oliver
gãteºte în 30 de mnute  (r);
4,30  Timpul chitarelor (r);
5,20 Mesager.

6,00 Film  * BÃIATUL DIN
BALON; 7,25 Film *  URSU-
LEÞUL  YOGI;  8,45 Film *
NUMAI TATÃ SÃ NU FII!;
10,45   Autobiografia; 13,50
Film * INCOGNITO; 15,25
Film  * MIªCARE PERFEC-
TÃ; 17,05 Film  * KUNG FU
PANDA 2;  18,35 Glee; 20,00
Film serial  *  VICEPREªE-
DINTA; 20,30 Film * JOCUL
SE SCHIMBÃ;  22,25 Film  *
PRIETENI  MODEL; 0,05
Film  * JOCURI LA NIVEL
ÎNALT.

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film * DE VORBÃ CU
DUMNEZEU  (r)
12,00 Film  * MAGICA LEGENDÃ
A SPIRIDUªILOR  (I)
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Film  * POARTA  NORO-
COASÃ
15,00 Film * INVINCIBILUL
17,00 Film * UITE CINE
VORBEªTE
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film  * NU TE PUNE CU
ZOHAN
23,00 Film * SUPERPOLIÞIªTII
1,00 Totul despre pocher
1,30 Film *  NU TE PUNE CU
ZOHAN  (r)
3,30 Film *  SUPERPOLIÞIªTII
(r)
5,00 Film * INVINCIBILUL   (r)

6,30 Film serial *  ÎN NUMELE
IUBIRII   (r); 7,15 Teleshpop-
ping; 7,45  Film serial  *  LEGÃ-
TURI RISCANTE  (r);  8,45
Teleshopping;  9,00 Film serial  *
DRAGOSTE LA INDIGO (r);
10,15 Teleshopping;   10,30 Film
serial * REFUGIUL  (r); 11,30
Teleshopping;  12,00 Film serial *
REGINA SUDULUI (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 *   REGINA  SUDU-
LUI; 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 acasã în bucãtãrie   (r);
4,30 Film serial  *  DEMON ªI
ÎNGER  (r); 5,30 Poveºtiri
adevãrate  (r).

9,15 Happy  Hour  (r); 10,30
Zoom în 10; 10,45 Acasã în
bucãtãrie; 11,45 Film serial  *
CASA DE STICLÃ   (r); 12,30
ProMotor  (r); 13,30 Descoperã
România; 14,00 Filmul care-þi
umflã roþile de la bicicletã; 16,00
Acasã în bucãtãrie  (r); 17,00 Film
* MINCIUNILE  INIMII  (r);
19,00  Film serial  *  POZÃ LA
MINUT; 20,00 Film * ÎNTÂLNI-
REA; 22,00 Film   * ÎN APE
TULBURI; 0,00 Film serial  *
CASA DE STICLÃ  (r); 0,45
Film * ÎN APE TULBURI   (r);
2,15 Film serial  *   CASA DE
STICLÃ  (r); 3,00  Lumea Pro
Cinema   (r).

06,00 Observator
9,00 Film * NÃSCUTÃ ÎN
LIBERTATE
10,30 Film * JACK HUNTER ªI
STEAUA PARADISULUI
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Mireasã pentru fiul meu
19,00 Observator
20,20 Film  * SILIT SÃ UCIDÃ
22,30 Film * EXPERIMENT
FATAL
0,30 Film   * SILIT SÃ UCIDÃ   (r)
2,30 Film *  JACK HUNTER ªI
STEAUA PARADISULUI  (r)
4,00 Film *  NÃSCUTÃ ÎN
LIBERTATE  (r)

7,00 ªtirile  B1 TV; 8,00
Lumea lui Banciu   (r);  9,00
ªtirile B1TV;   10,00  Mon-
den  B1; 12,00 ªtirile B1 TV;
13,00 3600;    15,00 ªtirile B1
TV;  16,00 Pasul Fortunei;
18,00 ªtirile  B1 TV; 19,00
Talk  B1;  21,00 ªtirile B1 TV;
22,00 Talk B1; 23,00 Busi-
ness  B1;  0,00 ªtirile Pro
TV; 1,00 Talk B1   (r); 1,50
Monden B1  (r).

6,30 Efectul Wow
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 Camera de râs
13,15 Film serial *  CSI:
CRIME ªI INVESTIGAÞII  (r)
15,30 Film *  ALERTÃ DE
GRADUL ZERO    (r)
17,45 Focus sport
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * FURTUNA
PERFECTÃ
22,30 Fete bune  (r)
0,00 Film  *  CARTOFORUL,
FATA ªI PISTOLARUL
2,00 F Pod
3,00 Focus   (r)
3,30 Film serial  *  IUBIRI
SECRETE   (r)

6,00 Pitici de varã  (r); 7,15 Pastila
Vouã  (r); 7,45 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;
16,30 Film *  UN DETECTIV CU
GREUTATE; 18,30 ªtiri Naþional
TV; 19,15 Film serial  *  SUFLETE
PERECHE; 20,15 Film * DAN-
SÂND CU LUPII; 1,00  Taxi
Driver  (r); 2,00 Film  * DANSÂND
CU LUPII  (r).

6,00 Film  * DRAGOSTE DE
SOLDAT; 8,00 Film serial  *
OFIÞERI ÎNCEPÃTORI;
11,00  Film   * FÃRÃ  CON-
TROL;  13,00  Film serial  *
HERCULE; 15,00   Film *
GÂNDURI DE IUBIRE; 17,00
Film serial  *  NUMAI TATÃ
SÃ NU FII!;  19,00 Film
serial  * OFIÞERI ÎNCEPÃ-
TORI;  21,00 Film  *  CAM-
PIONUL;   23,30 Film * SORA
BETTY; 1,30 Film   * CU
DUªMANUL LA ALTAR; 3,15
Film  * TOÞI PRIETENII  ME
PLEACÃ DIN BRISBANE.
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TVR 1

DUMINICÃ - 2 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL NAÞIONAL TV

7,00 Clubul desenelor animate
8,10 Universul credinþei
10,00 În grãdina Danei
10,35 Viaþa satului
11,50 Minutul de agriculturã
12,00 Viaþa satului
13,00 Profesioniºtii....
14,00 Jurnalul TVR
14,30 Magazin Mondial 2014
15,00 Tezaur folcloric
16,00 Teatru
17,00 Teatru TV
18,00  Lozul cel mare
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Reportajele jurnalului
20,25 Film * ZILE ªI NOPÞI
( I I )
22,10 Film  *  PENUMBRA
0,05 Teatru TV
1,00 Teatru TV
1,55 Film  * JOCURI STRA-
NII  (r)
3,45 Magazin mondial   (r)

6,00  Ora de ºtiri  (r); 7,00
Teleshopping; 8,00 Aventura
urbanã  (r); 9,00 Film serial  *
HANNAH MONTANA;  10,00
Fii în formã!; 10,30 Naturã ºi
aventurã  (r); 11,00 Motoma-
gia; 11,30 Azi despre mâine;
12,00 Vânãtoarea de cliºee;
12,30 Eurobox; 13,00 Jamie
Oliver; 13,35  Aºa-i românul;
14,30 Cu toate pânzele sus;
15,10 Film *  COPII DE
ÎNCHIRIAT; 16,45 Poate nu
ºtiai; 17,00 D’ale lu’ Miticã
(r); 18,00 Film serial  *
REGINA  ESTER; ; 19,00  Pe
picior mare; 19,30 Film serial
*     CARABINIERI;  20,40
Film *  SÃ UCIZI UN REGE;
22,30 Ora de ºtiri;  23,20
Poate nu ºtiai; 23,30 Acadea-
ua; 0,30 Film serial  * REGI-
NA ESTER  (r); 1,30  Film *
SÃ UCIZI UN REGE  (r);
3,10 Aventura urbanã  (r);
4,00 Jamie Oliver  (r); 4,30
Acadeaua  (r); 5,20 Mesager.

6,00 Film * NOTTING HILL;
8,00 Film *  JOCUL SE
SCHIMBÃ;    10,00 Film *
ªTRUMPFII; 11,45 Justin
Bieber; 13,30 Film *  NEVAS-
TÃ DE ÎMPRUMUT; 15,25
Film * CRONICILE DIN
NARNIA;  17,15 Film *
ªTRUMPFII;  19,00 Film
serial  *  REDACÞIA; 20,00
Film * LARRY  CROWNE;
21,40 Film *  INAMICI
PUBLICI;  23,55 Film serial
*  ORAªUL  MAGIC; 0,50
Film * ASASINUL DIN MINE.

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film  * MAGICA
LEGENDÃ A SPIRDUªILOR
(r)
11,00 Film   * UITE CINE
VORBEªTE  (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Film serial  * MERLIN
15,00 Film * FORMIDABILUL
17,00 Film *  VACANÞÃ CU
FAMILIA JOHNSON
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * LEAGÃNUL
VIEÞII
23,00 Film * DIN IAD- JACK
SPINTECÃTORUL
1,30 Film *  LEAGÃNUL
VIEÞII    (r)
3,15 Film * DIN IAD – JACK
SPINTECÃTORUL   (r)

6,30 Film serial  *    ÎN NUME-
LE  IUBIRII  (r); 7,15 Tele-
shopping;   7,45 Film serial *
LEGÃTURI RISCANTE  (r);
8,45 Teleshopping;  9,00 Film
serial  * LARA  (r);   10,00
Teleshopping; 10,30 Film serial
*  REFUGIUL  (r); 11,30
Teleshopping;  12,00  Film
serial * REGINA SUDULUI
(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 *   REGINA SUDU-
LUI; 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 Acasã în bucãtãrie
(r); 4,30 Film serial  * DEMON
ªI ÎNGER  (r); 5,30 Doamne
de poveste   (r).

9,00 Acasã în bucãtãrie  (r);
10,00 Film serial  *  ªORICE-
LUL FAMILIEI  (r); 10,30
Film serial  * POZÃ LA MINUT
(r); 11,30 ProMotor; 12,00
Lumea Pro Cinema; 12,30
Zoom în 10; 12,45 Dansez
pentru tine; 17,00 Film  *
ÎNTÂLNIREA  (r); 19,00 Film
serial  * POZÃ LA MINUT;
20,00 Film  * ZILE  FIER-
BINÞI; 22,00  Film *ANTU-
RAJ;  0,00 Film serial *
CASA DE STICLÃ  (r); 3,15
Lumea Pro Cinema  (r).

6,00 OBSERVATOR
9,00 Film  * DECLARAÞIE DE
DRAGOSTE
11,00  Film * O ALTÃ JOACÃ
DE-A SPIONII
13,00 OBSERVATOR
14,00 Film * BRIGADA
DIVERSE ÎN ALERTÃ  (r)
16,00 Observator
17,00 Prodanca ºi Reghe
19,00 OBSERVATOR
20,20 Demascarea
23,00 Film * OPERAÞUNEA
DELTA FARCE
1,00 Film  * BRIGADA
DIVERSE ÎN ALERTÃ  (r)
2,30 OBSERVATOR  (r)
4,00 Film  * OPERAÞIUNEA
DELTA FARCE   (r)

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

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 Camera de râs
13,15 Film *  QUID  PRO QUO
15,30 Film  * CARTOFORUL,
FATA ªI PISTOLARUL  (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  * REACÞIE ÎN
LANÞ
1,30 F  Pod
2,30 Focus  (r)
3,30 Film *  QUID  PRO  QUO
(r)

6,00 Pitici de varã  (r); 7,00
Clipuri; 7,15 Vouã; 7,45 Film
serial  * ÎMPÃRATUL MÃRII   (r);
9,15 Film serial *   SUFLETE
PERECHE  (r); 10,15 Film serial
*  AVENTURILE LUI TARZAN
(r); 11,15  Clipuri;   11,30 Film *
DETECTIV CU GREUTATE  (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  * BILLU;  23,00 Film  *
AUTOBUZUL;  1,00  Sã v-amintiþi
duminica    (r);  4,00 Film  *
AUTOBUZUL  (r).

6,00 Film serial  * HERCULE
POIROT; 8,00 Film * OBSE-
SIE  CRIMINALÃ;  10,00
Film serial * SOÞII DE
MILITARI;  13,00 Film serial
*  HERCULE  POIROT;
15,00 Film * SÃ IUBEªTI ªI
SÃ MORI; 17,00 Film  *
JOCUL IUBIRII; 19,00 Film
serial *    SOÞII DE MILI-
TARI; 21,00  Film serial *
APROAPE LEGAL; 22,00
Film serial  * NUMAI TATÃ
SÃ NU FII!; 0,00 Film serial
* CU SÂNGE RECE; 1,00
Film  * GÂNDURI DE IUBI-
RE; 4,00 Film   * FÃRÃ
CONTROL.

TVR 1

LUNI - 2 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

7,00 Jurnal matinal
9,00 Film serial  *     LEGENDE-
LE PALATULUI
10,30 Vedeta familiei
11,30 Rezistenþa prin culturã
12,30 Avocaþii schimbãrii
12,40  Film serial * LEGENDELE
PALATULUI
14,00 Jurnalul TVR
14,45 Teleshopping
15,30 Maghiara de pe unu
17,00 Cãlãtor pe viaþã
17,35 Film serial * LEGENDELE
PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
21,00 Film serial * JUSTIÞIARII
VESTULUI
22,40 Film  * FIUL MEU
0,10 Nocturne
1,10 Film  * AVENTURILE  LUI
HULK
2,40 Cãlãtor pe viaþã  (r)
3,05 Jurnalul TVR  (r)
4,05 Jurnal plus   (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 8,00 Film
serial  *    CATERINA ªI
FIICELE EI; 8,50 Pastila de
sãnãtate; 9,00 Confesiuni  (r);
10,10  Film * COPII DE ÎNCHI-
RIAT  (r); 11,45 Meseria mea;
12,00 Ora de business  (r); 13,00
Vânãtoarea de cliºee  (r); 13,30
Cu toate pânzele sus  (r);  14,35
Împreunã în Europa!; 15,50
Pastila de sãnãtate; 16,00 Film
serial *   CATERINA ªI FIICELE
EI  (r); 17,00 Confesiuni; 18,00
Campania; 18,15 Lumea ºi noi;
18,45 Meserie: scriitor;  19,00
Zon@  IT; 19,30 Arena leilor;
20,30 Ora de bussnes; 21,30 Film
serial * OMUL INVIZIBIL; 22,30
Ora de ºtiri; 23,20 Aºa-i
românul; 23,30 Aºa-i românul;
1,10 Auto-mania  (r); 1,35 Atenþie,
se cântã!  (r); 2,55 Aºa-i românul
(r);  3,45  Ora de business  (r);
4,35 Confesiuni   (r);  5,25
Mesager.

6,00 Film * NEVASTÃ DE
ÎMPRUMUT; 7,55 Film *  CRONI-
CILE DIN NARNIA;  9,50 DC
Comics; 11,20 Film * COANA
MARE;  13,05 Film * LARRY
CROWNE; 14,45 Film *  TERE-
NUL DE BASEBALL;  16,30
Film * OARE CUM O REUªI?;
18,00 Film * MÃMICI PENTRU
MARTE; 19,30  Pe platourile de
filmare; 20,00 Film *  ªTIRI DE
TELEVIZIUNE; 22,10  Film serial
* VICEPREªEDINTA; 22,40 Film
serial  * ÎN DERIVÃ; 23,10
Jackss3.5;  0,35 Film * ULTIMA
CASÃ PE STÂNGA;  2,30 Film *
SUCKER  PUNCH: EVADARE
DIN REALITATE.

6,00 Film serial  * MERLIN  (I)
7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT  (r)
11,00 Film *  FORMIDABILUL
(r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * VACANÞÃ CU
FAMILIA  JOHNSON  (r)
16,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Film * ANA ªI REGELE  (I)
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * ªLEFUITORUL DE
DIAMANTE
22,30 ªtirile Pro TV
23,00 Film serial  * CHUCK
0,00 ªtirile PRO TV (r)
1,30 Film  * ªLEFUITORUL DE
DIAMANTE
3,30 România, te iubesc!  (r)
4,30 Ce se întâmplã, doctore?  (r)

6,30 Film serial *  ÎN NUMELE
IUBIRII  (r); 7,15 Teleshopping;
7,45 Film serial *    LEGÃTURI
RISCANTE   (r);  8,45 Teleshop-
ping; 9,00 Film serial *    LARA
(r); 10,15 Teleshopping; 10,30
Film serial  * REFUGIUL (r);
11,30 Teleshopping;  12,00 Film
serial  *  EMPERATRIZ  (r); 14,00
Teleshopping; 14,30 Film serial  *
CAMELEONII  (r);  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  *
ABISUL  PASIUNII; 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 Acasã în
bucãtãrie  (r); 4,30 Film serial  *
DEMON ªI ÎNGER  (r).

6,15 Dansez pentru tine  (r); 10,15
Teleshopping; 10,45 Happy  Hour;
12,00 Teleshopping; 12,15 Zoom în
10; 12,30 Film serial  * ªORICE-
LUL FAMILIEI; 13,30 Teleshop-
ping; 14,00 ProMotor  (r); 14,30
Lumea Pro Cinema  (r); 15,00
Acasã în bucãtãrie; 16,00 Film serial
* POZÃ LA MINUT  (r);  17,00 Film
* ZILE  FIERBINÞI  (r);  19,00
Film serial * POZÃ LA MINUT;
20,00 Film serial * MONK; 20,55
Film serial *   M.A.S.H.;  22,00 Film
* IMPACT LA ÎNÃLÞIME; 0,00 Film
serial * MONK  (r); 1,00 Film  *
IMPACT LA ÎNÃLÞIME  (r); 2,30
Lumea pro Cinema  (r); 3,00
Apropo TV.

6,00 OBSERVATOR
8,00 DimiNeatza
10,00 În gura presei
10,50 Teleshopping
11,10 Film serial  *    VÂNÃ-
TOAREA DE COMORI
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
20,30 Film * RÃZBUNAREA
LUI LOGAN
22,30 Un show pãcãtos
0,30 OBSERVATOR
2,00 Film *  RÃZBUNAREA
LUI LOGAN
3,45 Acces direct  (r)

7,00 ªtirile B1 TV;  11,00
Talk  B1; 12,00 ªtirile B1
TV; 16,00 Talk B1; 17,00
ªtirile B1 TV;  18,30  Aktuali-
tatea B1; 20,00 Sub  semnul
întrebãrii; 22,00 Ultimul
cuvânt; 23,00 Lumea lui
Banciu;   0,00 ªtirile B1 TV;
1,00 Sub semnul întrebãrii
(r); 2,40 ªtirile B1TV  (r);
3,40 Aktualitatea B1  (r).

6,00 Cireaºa de pe tort  (r)
7,00 Film serial  * ÎN FAMILIE
8,00 Cireaºa de pe tort  (r)
9,00 Teleshopping
10,30 Verde-n faþã   (r)
12,00 Film serial  * ORÃªELUL
LENEª
12,30 Film serial *  NIMENI
NU-I PERFECT
13,30 Camera de râs
14,15 Cu lumea-n cap (r)
15,00 Film  * REACÞIE ÎN
LANÞ   (r)
17,00 Film serial *  TRÃSNIÞII
(r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Adevãr contra minciunã
22,15 Film serial *   TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
0,00 Mondenii  (r)
0,30 F Pod
1,30 Focus  (r)
2,30 Cireaºa de pe tort  (r)
3,30 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte!  (r)
4,00 Verde-n faþã
5,30 Mondenii (r)

6,00 Film serial  * FIICELE LUI
MCLEOD; 8,00 Film serial *  SOÞII
DE MILITARI; 9,00  Film serial *
FARMECE; 10,00  Film  * CRIME-
LE DIN MIDSOMER;   12,00 Film
serial * SOÞII DE MILITARI;
13,00 Film serial * OFIÞERI
ÎNCEPÃTORI;  14,00 Film serial *
FARMECE; 15,00  Film  * PARADI-
SUL FURAT;  17,00 Film *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
19,00 Film serial *  SOÞII DE
MILIRARI; 20,00 Film serial *
ANATOMIA LUI GREY; 21,00 Film
serial  * OFIÞERI ÎNCEPÃTORI;
22,00  Film serial * APROAPE
LEGAL; 23,00  Film serial * CU
SÂNGE RECE; 1,00 Film  *
OBSESIE  CRIMINALÃ; 3,00
Nevestele din  Orange County.

6,00 Sare ºi piper  (r); 7,45
Clipuri; 8,00 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 Baronii  (r);
13,15 Taxi Driver  (r);  14,15
Vouã  (r); 14,45 Film * BILLU (r);
17,30  Film serial *  DRAGOSTE
DULCE – AMARÃ; 18,30 ªtiri
Naþional TV;  19,15 Film serial  *
TRIUNGHIUL  IUBIRII  2; 20,15
Film * DANSUL DRAGOSTEI;
22,30 Film *  VREMURI GRELE;
0,45 Film serial  *  CULOAREA
FERICIRII  (r);  1,45 Film   *
VREMURI GRELE   (r).
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TVR 1

MARÞI - 3 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL NAÞIONAL TV

7,00 Jurnal matinal
9,00 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
10,30 Vedeta familiei
12,30 Avocaþii schimbãrii
12,45 Film serial  * LEGENDE-
LE PALATULUI  (r)
14,00 Telejurnal TVR
14,45 Teleshopping
15,30 Rom european
16,00 Maghiara de pe unu
17,00 Cãlãtor pe viaþã
17,40 Film serial  * LEGENDE-
LE PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
21,00 Film serial  * ANATOMIA
LUI GREY
22,50 Avocaþii schimbãrii
23,10 Film  *  WESTERN
UNION
0,50 Cãlãtor pe viaþã  (r)
0,20 Rom european  (r)
2,00 Revizie tehnicã

6,00 Ora de ºtiri  (r);  7,00
Teleshopping;  8,00  Film
serial  *    FII BÃRBATÃ,
GRACE!;  9,00 Confesiuni;
10,00 Face toþi banii  (r);
11,00 Arena leilor  (r); 12,00
Ora de bussines  (r); 13,00
Eurobox  (r);   13,30  Lumea
ºi noi  (r); 14,00 Teleshop-
ping; 14,35 Împreunã în
Europa!; 15,30 Teleshop-
ping;;  15,50 Pastila de
sãnãtate; 16,00 Film serial  *
FII BÃRBATÃ, GRACE!  (r);
17,00 Confesiuni; 18,00
Campania; 18,15 Lumea ºi
no; 18,45 Film *  DESTINE
ÎNLÃNÞUITE  (I);  20,30 Ora
de bussines; 21,30  Film
serial  *   OMUL INVIZIBIL;
22,30 Ora de ºtiri; 23,30
Film * CU OCHII PE CEAS;
1,10  Azi despre mâine  (r);
1,35 Azi despre mâine  (r);
1,35 Lumea ºi noi  (r);  2,00
Revizie tehnicã.

7,25  Film * MÃMICI PENTRU
MARTE; 8,50 Tony Curtis;
10,30  Film * WINNIE  DE
PLUª; 11,35 Film *  UN
GINERE DE ÎMPRUMUT;
13,10 Film * HEREAFTER;
15,15 Film  * DINCOLO DE
VIAÞÃ; 15,15 Film *  TRANS-
FER DE IDENTITATE; 16,45
Film * PRIETENI CU BANI;
18,15 Film  * MAªINI  2;
20,00 Film  * PARAVANUL DE
FUM; 21,25  Film * SÃ NU MÃ
PÃRÃSEªTI; 23,10 Film serial
* ÎN DERIVÃ;  23,45 Film
serial  *  SPARTACUS;   1,35
Film  * RECUPERATORII.

6,00 Happy  Hour  (r)
07,00  ªtirile Pro TV
10,00 Film serial *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT  (r)
11,00 Apropo TV  (r)
12,00 România, te iubesc!  (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * MARY  HIGGINS
CLARK
16,00 Film serial  *   TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile PRO TV
17,45 Film *  ANNA ªI REGELE
(I I )
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Serviþi, vã rog!
22,30  ªtirile Pro  TV
23,00 Film serial  * CHUCK
0,00   Film  * AMPRENTA
DEMONULUI
2,00 ªtirile Pro TV  (r)
3,30 Film serial  *  CHUCK  (r)
4,30 Film  * AMPRENTA
DEMONULUI  (r)

6,30 Film serial  * ÎN NUMELE
IUBIRII  (r); 7,30 Teleshopping;
8,00 Film serial  *  LEGÃTURI
RISCANTE  (r);  9,00 Teleshop-
ping;  9,30 Film serial  * DRAGOSTE
LA  INDIGO  (r); 10,30 Teleshop-
ping; 11,00 Film serial  *  REFU-
GIUL  (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  *
ABISUL PASIUNII; 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
Acasã în bucãtãrie  (r); 4,30 Film
serial *  DEMON ªI ÎNGER  (r);
5,30 Poveºtiri adevãrate  (r).

9,15 Film serial * ªORICELUL
FAMILIEI   (r);  10,15 Teleshopping;
10,45  Happy  Hour; 12,00 Teleshop-
ping; 12,15 Zoom în 10; 12,30 Film
serial * ªORICELUL  FAMILIEI;
13,30  Teleshopping; 14,00 Zoom în
10; 14,15 Acasã în bucãtãrie; 15,15
Film serial  *   CASA DE STICLÃ  (r);
16,00 Acasã în bucãtãrie;  17,00 Film
serial *   POZÃ LA MINUT  (r); 18,00
Film serial *  M.A.S.H.   (r); 19,00 Film
serial  * POZÃ LA MINUT; 20,00  Film
serial *  MONK; 20,55 Film serial *
M.A.S.H.;  22,00 Film   * ACADEMIA
DE POLIÞIE  7;  23,45 Film serial  *
MONK   (r); 0,45 Film *    ACADEMIA
DE POLIÞIE   7  (r); 2,00 Lumea Pro
Cinema  (r);  2,30 Apropo TV.

6,00 OBSERVATOR
8,00 DimiNeatza
10,00 În gura presei
10,50 Teleshopping
11,10 Film serial  *     VÂNÃ-
TOAREA DE COMORI
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 * FRUMOASA ªI
BESTIA
22,30 Un show  pãcãtos
0,30 Observator
2,00 Film * FRUMOASA ªI
BESTIA  (r)
3,45 Acces direct   (r)

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

7,00  Film serial  * ÎN FAMI-
LIE
8,00 Cireaºa de pe tort   (r)
9,00 Teleshopping
9,30 Film serial  *    IUBIRI
SECRETE  (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  *  TURNEUL
FINAL
17,00 Film serial  * TRÃSNIÞII
(r)
18,00 Focus  18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film  *  VOCILE
22,15 Film serial  *  TRÃSNI-
ÞI I
23,15 Focus monden
0,00 Mondenii  (r)
0,30 Film * VOCILE  (r)
2,30 F Pod
3,30 Focus  (r)
5,00 Cireaºa de pe tort  (r)

6,00 Albumul naþional  (r); 7,45 Clpuri;
8,00 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 Sã v-
amintiþi... duminica  (r);15,15 Film *
DANSUL DRAGOSTEI  (r); 17,30
Film serial  *    DRAGOSTE DULCE -
AMARÃ; 18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15
Film serial  *   TRIUNGHIUL IUBIRII
2;  20,15 Film serial  *  SUFLETE
PERECHE; 21,15 Film serial  *
CUCERITORUL;   22,45  Film *
STÃPÂNUL ILUZIILOR; 1,00 Film
serial * ÎMPÃRATUL MÃRII  (r); 2,30
Film * STÃPÂNUL ILUZIILOR  (r);
4,30 Film serial  *   CULOAREA
FERICIRII  (r); 5,30 Baronii   (r).

6,00 Film serial  *     FIICELE
LUI MCLEOD; 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 *  JOCUL IUBIRII;
17,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER;   19,00 Film
serial  *   SOÞII DE MILI-
TARI; 20,00 Film serial  *
ANATOMIA LUI GREY;
21,00 Film * BLONDA DE LA
DREPT; 23,00 Film  * CAM-
PIONUL; 1,30 Film *  GÂN-
DURI DE IUBIRE;    3,00
Nevestele din Orange County.

TVR 1

MIERCURI - 4 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL NAÞIONAL TV

7,00 Jurnal matinal
9,00 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI
10,30 Vedeta familiei
12,30 Avocaþii schimbãrii
12,40 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI  (r)
14,00 Jurnalul TVR
14,45 Teleshopping
15,30 Oameni ca noi
16,00 Convieþuiri
17,00 Cãlãtor pe viaþã
17,35 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
21,00 Film serial * DR. HOUSE
22,10 Film *  LUCRURI
FOARTE RELE
0,10 Film *  2 ZILE LA PARIS
1,55 Film   *  THOR, POVEªTI
DIN ASGARD
3,10 Jurnalul TVR  (r)
4,15 Jurnal plus  (r)
5,05 Film serial *  LEGENDELE
PALATULUI  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 7,00
Teleshopping; 8,00  Fii bãrbatã,
Grace!; 9,00  Confesiuni; 10,10
Film * COMISARUL MONTAL-
BANO; 12,00 Ora de bussines
(r); 13,00 Pe picior mare; 13,30
Lumea ºi noi  (r); 14,00 Tele-
shopping; 14,35 Împreunã în
Europa!; 15,30 Teleshopping;
15,50 Pastila de sãnãtate; 16,00
Fii bãrbatã, Grace!  (r);  17,00
Confesiuni; 18,00 Campania;
18,15 Lumea ºi noi; 18,45  Film
* DESTINE ÎNLÃNÞUITE  (II);
20,30 Ora de business;  21,30
Film serial *  OMUL INVIZIBIL;
22,30 Ora de ºtiri; 23,30 Film *
PARADISUL  PIERDUT; 1,10 Fii
în formã!  (r); 1,40 Film   *   CU
OCHII PE CEAS   (r); 3,15 Pe
picior mare  (r); 3,40 Ora de
bussines  (r); 4,30 Confesiuni
(r); 5,20 Mesager.

6,00 Film * HEREAFTER; 8,10
Film * TRANSFER DE IDENTI-
TATE; 9,40 Film  *  MAªINI  2;
11,25 Film *BURLESQUE;
13,25 Apocalipsa dupã ºoferi;
14,20 Film * ÎNMORMÂNTAREA
ªEFULUI; 16,00  Film * HARRY
POTTER ªI TALISMANELE
MORÞII;  18,25 Film * FATA DE
LA CABANÃ; 20,00 Film *
LARRY  CROWNE;  21,40 Film
* JOCURI LA NIVEL ÎNALT;
23,45 Film serial * ÎN DERIVÃ;
0,10 Film  * MONªTRII 2;  1,35
Film  * INAMICI PUBLICI: 3,50
Film *  JOCURI LA NIVEL
ÎNALT  (r).

6,00 Happy  Hour  (r)
7,00 ªtirile  PRO TV
10,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
11,00 Film  *  MARY  HIGGINS
CLARK: MOARTE ªI MUZICÃ  (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film serial * VIAÞA ÎN
AFRICA
16,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile PRO TV
17,45 Serviþi, vã rog!  (r)
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Serviþi, vã rog!
22,30 ªtirile Pro TV
23,00 Film serial * CHUCK
0,00 Film  * SECRETUL
CAMEREI 6
2,00 Totul despre pocher  (r)
2,30 ªtirile PRO TV   (r)
4,00 Film *  SECRETUL
CAMEREI 6    (r)
5,30 Ce se întâmplã, doctore?  (r)

6,30 Film serial * ÎN NUMELE
IUBIRII;  7,30  Teleshopping; 8,00
Film serial  * LEGÃTURI  RISCAN-
TE  (r); 9,00 Teleshopping; 9,30 Film
serial * DRAGOSTE LA INDIGO
(r); 10,30 Teleshopping;  11,00  Film
serial  * REFUGIUL  (r); 12,00
Teleshopping;  12,30 Film serial  *
EMPERATRIZ  (r); 14,00 Teleshop-
ping; 14,30  Film serial *  CAME-
LEONII; 15,30 Film serial  *
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  *
ABISUL PASIUNII;   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 Acasã în bucãtãrie  (r); 4,30
Film serial *  DEMON ªI ÎNGER  (r).

 8,15 Film serial * TABÃRA LAZLO
(r);  9,15 Film serial *  ªORICELUL
FAMILIEI   (r); 10,15  Teleshopping;
10,45  Happy  Hour;   12,00
Teleshopping;  12,15 Zoom în 10;
12,30 Film serial  * ªORICELUL
FAMILIEI;  13,30  Teleshopping;
14,00 Acasã în bucãtãrie; 15,00 Acasã
înbucãtãrie; 15,30 Descoperã
România  (r); 16,00 Acasã în bucãtãrie;
17,00 Film serial *   POZÃ LA MINUT
(r); 18,00 Film serial  *    M.A.S.H.  (r);
19,00  Film serial  *  SMALLVILLE;
20,00 Film serial * MONK;  20,55 Film
serial  *  M.A.S.H.; 22,00  Film   *
CONSPIRAÞIA; 0,30  Film serial *
ONK  (r); 1,00 Film * CONSPIRAÞIA
(r);  2,30  Lumea Pro Cinema  (r); 3,00
Apropo TV.

6,00 Observator
8,00 DimiNeatza
10,00 În gura presei
10,50 Teleshopping
11,50 Film serial * VÂNÃTOAREA
DE COMORI
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
20,30 Film * ATTILA, CUCERI-
TORUL  (I)
22,30 Un show  pãcãtos
0,30 OBSERVATOR
2,00 Revizie tehnicã

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 Ultimul cuvânt  (r);  2,40
ªtirile B1TV  (r); 3,40 Aktualitatea
B1  (r).

6,00 Film serial * TRÃSNIÞII  (r)
7,00 Film serial * ÎN FAMILIE
8,00 Cireaºa de pe tort
9,00  Teleshopping
9,30  Film  * TURNEUL FIANAL  (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  * ORÃªELUL
LENEª
12,30 Film serial  *    NIMENI NU-I
PERFECT
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
13,45 Teleshopping
14,15 Focus monden
15,00 Film  * FIICA LUI MOª
CRÃCIUN 2
17,00 Film serial *  TRÃSNIÞII  (r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * TEAMA
22,15  Film  serial  *  TRÃSNIÞII
23,15 Focus  monden
0,00 Mondenii
0,30 F Pod
1,30 Focus  (r)
2,30 Cireaºa de pe tort  (r)
3,30 Film serial * ÎN FAMILIE  (r)
4,00 Camera de râs  (r)
5,00 Film serial *  NMENI NU-I
PERFECT  (r)
5,30 Mondenii  (r)

6,00  Film serial *  FIICELE LUI
MCLEOD;  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 ÎNCEPÃ-
TORI;  14,00  Film serial *
FARMECE; 15,00 Film *
OBSESIE CRMINALÃ;   17,00
Film  * CRIMELE DIN MIDSO-
MER;  19,00 Film serial  *
SOÞII DE MLITARI; 20,00 Film
serial  *  ACADEMIA LUI GREY;
21,00  Film serial  *    NUMAI
TATÃ SÃ NU FII!; 23,00 Film   *
BLONDA DE LA DREPT;  1,00
Film * CU DUªMANUL LA
ALTAR; 3,00 Nevestele din
Orange County.

6,00 Sãrut mâna, mamã!; 7,45
Clipuri; 8,00 Film serial  *   DRAGOS-
TE DULCE – AMARÃ; 9,00 Film
serial  *    TRIUNGHIUL IUBIRII 2
(r);   10,00 Film serial  *  SUFLETE
PERECHE  (r);  11,00 Film serial *
CULOAREA FERICIRII; 12,00
Grupul Vouã  (r); 12,15 Film serial  *
ÎMPÃRATUL MÃRII; 13,45 Film
serial *  CUCERITORUL  (r); 15,15
Sã v-amintiþi... duminica  (r); 17,30
Film serial  *   DRAGOSTE DULCE –
AMARÃ; 18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Film serial  * TRIUNGHIUL
IUBIRII  2;  20,15 Film serial  *
SUFLETE  PERECHE;  21,15 Film
serial *  CUCERITOARUL; 22,45
Film *  EXPERIMENT  FIERBINTE;
0,45 Film serial * ÎMPÃRATUL MÃRII
(r); 2,15 Film * EXPERIMENT
FIERBINTE  (r);  4,00 Film serial  *
CULOAREA FERICIRII  (r).
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Filmele din perioada 31.08 - 5.09.2012

JOI - 5 septembrie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

7,00 Jurnal matinal
9,00 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
10,30 Omul ºi timpul  (r)
11,50 Pe scurt despre orice
12,00 Bebe magia
12,30 Avocaþii schimbãrii
12,40 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI  (r)
14,00 Jurnalul TVR
14,45 Interes general
15,15 Teleshopping
15,30 Akente
16,45 Lozul cel mare
17,35  Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
21,00 Film  * OMUL DIN UMBRÃ
(I)
22,00 Apocalipsa
23,10 Film  * DRAGOSTEA-I UN
DROG
0,55 Film   * ÎNTOARCERE ÎN
TIBET
2,55 Cãlãtor pe viaþã  (r)
2,50 Interes general  (r9
3,15 urnalul TVR  (r)
4,15 Jurnal plus   (r)
5,05 Film serial  *    LEGENDELE
PALATULUI (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r);  7,00
Teleshopping; 8,00 Fii bãrbatã,
Grace!;  9,00 Confesiuni; 10,10
Film  * COMISARUL MONTAL-
BANO; 12,00 Ora de bussines
(r); 13,00  Naturã ºi aventurã
(r); 13,30 Lumea ºi noi  (r);
14,00 Teleshopping; 14,35
Împreunã în Europa!; 15,30
Teleshoppng;  15,50 Pastila de
sãnãtate; 16,00 Film serial  *
FII  BÃRBATÃ, GRACE!  (r);
17,00 Confesiuni; 18,00
Campania; 18,15  Lumea ºi noi;
18,45 Film   * DESTINE
ÎNLÃNÞUITE  (III);  20,30 Ora
de business;  21,30 Film serial  *
OMUL INVIZIBIL; 22,30 Ora
de ºtiri;  23,30 Film * SCOICI
ªI CRUSTACEE; 1,10  Zon@
IT; 1,40 Film  * PARADISUL
PIERDUT   (r); 3,15 Lumea ºi
noi   (r); 3,40 Ora de business
(r); 4,30 Confesiuni  (r).

6,00 Film * HARRY  POTTER ªI
TALISMANELE MORÞII; 8,25
Film  * FATA DE LA CABANÃ;
10,00 Film * LARR  CROWNE;
11,40 Adevãrata poveste a
prinþesei Leia; 13,00 Film *
ªTRUMFII; 14,45  Film
*ENGLEZUL CARE A URCAT O
COLNÃ, DAR A COBORÂT UN
MUNTE;  16,20 Film * O
SINGURÃ ZI; 18,05 Film *
LUPTA UNUI TATÃ; 20,00
Producãtorul; 21,25  Film *
FURIOS ªI IUTE 4;  23,10 Film
serial  *  ÎN DERIVÃ;  23,40 Film
serial * ORAªUL MAGIC; 0,35
Film * CUM SÃ-ÞI PIERZI
VIRGINITATEA.

6,00 Happy Hour  (r)
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  *    TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
11,00 Film serial *  VIAÞA ÎN
AFRICA    (r)
13,00 ªtirile PRO TV
13,45 Film *  ALICE ÎN ÞARA
MINUNILOR  (II)
16,00 Film serial  *    TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Serviþi, vã rog!  (r)
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film  * DEMOLATORUL
22,30 ªtirile Pro TV
23,00 Film serial * CHUCK
0,00 Film *  DEMOLATORUL  (r)
2,00 ªtirile Pro TV  (r)
3,30 Ce se întâmplã, doctore?  (r)
4,00 Dupã 20 de ani  (r)
5,00 Film serial *   CHUCK (r)

6,30 Film serial *    ÎN NUMELE
IUBIRII  (r); 7,30 Teleshopping;
8,00 Film serial  * LEGÃTURI
RISCANTE  (r);  9,00  Teleshop-
ping; 9,30 Film serial * DRAGOSTE
LA INDIGO  (r);  10,30 Teleshop-
ping; 11,00 Film serial  *  REFU-
GIUL  (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 RSCANTE;
18,30 Film serial  *   DRAGOSTE LA
INDIGO; 19,30 Film serial *
REFUGIUL;  20,30 Film serial  *
ABISUL PASIUNII; 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 Acasã în bucãtãrie  (r); 4,30
Film serial * DEMON ªI ÎNGER  (r);
5,30 Poveºtiri adevãrate  (r).

9,15 Film serial * ªORICELUL
FAMILIE  (r);  9,45 Film serial  *
OMUL – PÃIANJEN  (r); 9,15
Teleshopping; 10,45 Happy  Hour;
12,00 Teleshopping;  12,15 Zoom
în 10; 12,30 Film serial * OMUL -
PÃIANJEN; 13,30 Teleshopping;
14,00 Acasã în bucãtãrie   (r); 15,00
ProMotor; 16,00 Acasã în bucãtãrie;
17,00 Film serial * POZÃ LA
MINUT  (r); 18,00 Film serial  *
M.A.S.H.  (r); 19,00 Film serial  *
POZÃ LA MINUT;   20,00 Film
serial  *  MONK;    20,55 Film serial
* M.A.S.H.; 22,00 Film   *  MON-
STRUL; 0,30 Film serial * MONK
(r);  1,30 Film * MONSTRUL  (r).

06,00 OBSERVATOR
8,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Teleshopping
11,10 Film serial * VÂNÃTOAREA
DE COMORI
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
20,30 Prodanca ºi Reghe
22,30 Un show pãcãtos
0,30 Observator  (r)
2,00 Film serial * LA BIROU
3,00 Film serial  *    VÂNÃTOA-
REA DE COMORI  (r)
3,45 Acces direct   (r)

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

6,00  Film serial * TRÃSNIÞII
(r)
7,00 Film serial * ÎN FAMILIE
8,00 Cireaºa de pe tort
9,00 Teleshopping
9,30 Film * FIICA LUI MOª
CRÃCIUN 2  (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  * ORÃªELUL
LENEª
12,30 Film serial * NIMENI NU-I
PERFECT
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
13,45 Teleshopping
14,15 Focus monden
15,00 Film  * TEAMA  (r)
17,00 Film serial  *   TRÃSNIÞII
(r)
18,00 Focus  18
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Curat, murdar?
21,30 Probã de celebritate
22,15 Trãsniþii
23,15 Focus monden
0,00 Mondenii
0,30 F Pod
1,30 Focus  (r)
2,30 Cireaºa de pe tort  (r)
3,30 Film serial * ÎN FAMILIE
(r)
4,00 Camera de râs  (r)
5,00 Film serial *   NIMENI NU-I
PERFECT   (r)
5,00 Mondenii  (r)

6,00 Pitici de varã  (r); 7,45 Clipuri;
8,00 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); 15,15  Grupul
Vouã  (r); 15,30 Film serial *
AVENTURILE LUI SINBAD;
16,30 Film serial * CUSCRELE
(r); 17,30 Film serial *    DRAGOS-
TE DULCE AMARÃ; 18,30 ªtiri
Naþional TV; 19,15 Film serial *
TRIUNGHIUL  IUBIRII  2;  20,15
Film serial  * SUFLETE PERECHE;
21,15 Film serial * CUCERITO-
RUL;  22,45 Film  *  AMENINÞARE
MORTALÃ;  0,45  Film serial  *
ÎMPÃRATUL MÃRII    (r); 2,15
Film *  AMENINÞARE MORTALÃ
(r); 4,00  Film serial * CULOAREA
FERICIRII   (r).

6,00 Film serial  *  FIICELE  LUI
MCLEOD; 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 * GÂNDURI DE IUBIRE;
17,00 Film *  CRIMELE  DIN
MIDSOMER; 19,00 Film serial  *
SOÞII DE MILITARI; 20,00 Film
serial  *   ANATOMIA LUI GREY;
21,00 Film serial  *  CU SÂNGE
RECE;   23,00 Film * CU
DUªMANUL LA ALTAR; 1,00
Film * JOCUL IUBIRII; 3,00
Nevestele din Orange County.

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

EROI DE SACRIFICIU 2

FURIA TITANILOR

Ore de spectacol:
14:00; 16:30;
19:00; 21:30
Gen film:
Acþiune, Aventuri,
Thriller
Cu:
Sylvester Stallone,
Arnold Schwarze-
negger, Bruce Wil-
lis, Chuck Norris,
Dolph Lundgren,
Jason Statham,
Jet Li
Regizor:
 Simon West
Sergiu Nicolaescu

Ore de spectacol:
18:00;  20:00
Gen film: Acþiune, Aventuri,
Fantastic
Cu: Liam Neeson, Ralph
Fiennes, Sam Worthington
Regizor: Jonathan Liebesman

 Happy Feet 2:
Mumble Danseazã

Din Nou
Ore de spectacol:
14:00;  16:00
Gen film: Animaþie, Come-
die, Familie, Muzical
Cu: Elijah Wood, Pink, Brad
Pitt, Matt Damon
Regizor: George Miller
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Anunþul tãu!
Asociaþia nr. 4 Calea Bucureºti scoate la închi-
riere un spaþiu de 44 mp (uscãtorie) situat la
parterul blocului P1, scara 2 din strada “Spa-
nia” nr. 45. Ofertele de preþ se depun la sediul
din strada “Spania”, bloc C1, parter, pânã la
data de 7.09.2012, în plic sigilat. Deschiderea
acestora se face în data de 10.09.2012, ora 8.00.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj, organizeazã concurs în
data de 11-13 septembrie 2012, la sediul insti-
tuþiei din Craiova, str. “Nicolae Titulescu” nr.
22, jud. Dolj, pentru ocuparea urmãtoarelor
funcþii publice de execuþie temporar vacante: -
inspector, grad profesional asistent în cadrul
Serviciului Programe, Proiecte, Monitorizare ºi
Analiza Statisticã – Compartiment Programe,
Proiecte în Domeniul Asistenþei Sociale ºi Re-
laþia cu Organizaþiile Nonguvernamentale. – in-
spector, grad profesional asistent în cadrul
Serviciului Management de Caz pentru Adulþi
ºi Monitorizare Servicii Sociale – Compartiment
Management de Caz pentru Adulþi ºi Monitori-
zare Servicii Sociale. Condiþii generale de par-
ticipare la concurs: Candidaþii trebuie sã înde-
plineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Le-
gea 188/1999 privind statutul funcþionarilor pu-
blici, republicatã, (r2). Condiþii specifice de par-
ticipare la concurs: - pentru funcþia publicã in-
spector, grad profesional asistent din cadrul
Servciului Management de Caz pentru Adulþi
ºi Monitorizare Servicii Sociale. – studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de
licenþã în unul din urmãtoarele domenii: admi-
nistraþie publicã, juridic, economic, socio-uman.
– vechime în specialitatea studiilor necesarã
exercitãrii funcþiei publice minimum – 1 an.  –
pentru funcþia publicã inspector, grad profesi-
onal asistent din cadrul Serviciului Programe,
Proiecte, Monitorizare ºi Analiza Statisticã: - stu-
dii superioare de lungã duratã absolvite cu di-
plomã de licenþã în unul din urmãtoarele do-
menii: administraþie publicã, juridic, economic.
– vechime în specialitatea studuiilor necesarã
exercitãrii funcþiei publice minimum – 1 an.
Dosarele de concurs se primesc pânã la data
de 7.09.2012, ora 16.00, la sediul D.G.A.S.P.C.
Dolj, Serviciul Resurse Umane, Organizare,
Salarizare – camera 3. Informaþi suplimentare
se pot obþine la sediul instituþiei – camera 3
sau la telefon: 0251/407.009.
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii “Cornetti”
Craiova, cu sediul în strada “Jieþului” nr. 19
(fostul Comisariat), primeºte înscrieri pentru
anul ºcolar 2012- 2013 în perioada 20-31 au-
gust 2012, la urmãtoarele discipline: canto cla-
sic, muzicã uºoarã, muzicã popularã, pian, vioa-
rã, chitarã, orgã, acordeon, instrumente de
suflat (saxofon), balet, actorie, artã cinemato-
graficã, picturã, graficã. Relaþii la telefon: 0251/
413.371: 0754/087.986, între orele 9.00- 15.00.

OFERTE SERVICIU
Angajez contabil evidenþã
primarã, comuna Lipovu,
judeþul Dolj. Telefon: 0744/
900.402

IDEI DE AFACERI
Caut un investitor român sau
strãin pentru efectuarea unei
afaceri frumoase ºi bãnoase.
Posed teren ºi material sãditor.
Telefon: 0762/278.639 sau
0253/285.145.

MEDITAÞII
Meditez Limba românã, ori-
ce nivel. Telefon: 0754/
031.894.
Profesor, meditez avantajos la
englezã, orice nivel. Telefon:
0729/803.697.

PRESTÃRI SERVICII
Societete ofer servicii în dome-
niul sãnãtãþii ºi securitãþii în mun-
cã. Telefon. 0763/780.444.
Amenajãri interioare. Telefon:
0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist marochinã-
rie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la salo-
nul de întreþinere corporalã
M.B.S. din spatele Primãriei, str.
„Romul”, bl. B1, ap. 2 (intrarea
prin spate). Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifice
la domiciliul clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ negocia-
bil. Telefon: 0771/579.669.
Vând garsonierã 32 mp, Vitan –
Bucureºti, 34.500 euro. Telefon:
0741/560.393; 0742/527.849.
Vând garsonierã. Telefon: 0786/
141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând (închiriez) apartament 2
camere mobilat, lângã hotel Jiul,
preþ negociabil. Telefon: 0741/
784.417.
Particular, vând apartament 2
camere, etaj 3/7 , bloc 1995,
Piaþa Centralã, mobilat, îmbunã-
tãþit. Telefon: 0771/712.407.
Vând apartament în Craioviþa
Nouã, superîmbunãtãþit, centra-
lã termicã, etaj 1/4 preþ 42.000
euro, negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 camere de-
comandate Calea Bucureºti,
etaj 1, superîmbunãtãþit, preþ
50.000 euro, negociabil. Tele-
fon: 0251/561.078.
Vând sau schimb 2 decoman-
date Brazdã P-uri, an construc-
þie 1980, îmbunãtãþiri, cu 3 ca-
mere. Telefon: 0724/218.190.
Vând apartament Craiova. Te-
lefon: 0757/322.534.
Particular, vând apartament 2 ca-
mere decomandate, îmbunãtãþiri,
P/7, Sara, 1 Mai, stradal. Telefon:
0747/110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 camere, Va-
lea Roºie. Telefon: 0753/
534.617.
Vând apartament sau schimb cu
casã. Telefon: 0723/692.884.
Vând apartament 2 camere de-
comandat, zonã centralã. Tele-
fon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Particular vând apartament 3
camere, zona Rotonda 4/4,
îmbunãtãþit, centralã proprie,
60.000 Euro. Telefon: 0758/
063.773.
Vând (schimb) apartament 3
camere, George Enescu, par-
ter, cu 2 camere + diferenþã imo-
bil, ultra-îmbunãtãþit, este preta-
bil firmã. Telefon: 0725/533.042;
0771/510.726.
Vând apartament 3 camere Cra-
iova. Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 3 camere se-
midecomandate, 2 wc, 70 mp,
etaj 2/4, Calea Bucureºti, an fa-
bricaþie 1980, 55 mii euro, nego-
ciabil. Telefon: 0762/047.095.

Anunþul tãu!
D.G.F.P.Dolj - Administratia Finantelor Publice
Bailesti scoate la licitatie publica  urmatoarele
bunuri mobile apartinind urmatorilor debitori: SC
Divertiscom SRL din Bailesti, str. “Amza Pellea”
nr. 59, cod fiscal 2333486 in data de 12.09.2012
ora 11.00 urmatoarele bunuri: 1) Autoutilitara mar-
ca Volkswagen, tip LT 45-3700 lei; 2) Motostivui-
tor, marca Clarklift, tip C500-Y60DPS-6600 lei; 3)
Cantar mecanic 100 Kg -185 lei; 4) Sopron- 2890
lei; SC Sfantul Patru Impex SRL din Bailesti, str.
“Eternitatii” nr. 21A, cod fiscal 25836517 in data
de 14.09.2012 ora11 urmatoarele bunuri: 1) Co-
suri metalice gunoi (15 buc.)-120 lei/buc; PFI Fir-
tulescu Marius din Bailesti, Parcul Balasan, cod
fiscal 22234843, in data de 18.09.2012 ora 11 ur-
matoarele bunuri: 1) Pavilion gradina 3x3 m, 3
buc.- 20 lei/buc; 2) Pavilion gradina 8,9x6m-210
lei; 3) Canapea stofa gri mare-115 lei; 4) Canapea
stofa gri mica-85 lei; 5) Canapea stofa  verde mica-
85 lei; 6) Canapea stofa verde mare - 115 lei; 7)
Canapea piele cu suport lateral din lemn - 210 lei;
8) Canapea stofa, din doua piese cu cotiere, 2
buc. - 85 lei/buc; 11) Fotolii, 9 buc. - 50 lei/buc; 12)
Timplarie PVC, usa -150 lei; 13) Timplarie PVC,
usa simpla - 75 lei; 14) Timplarie PVC, ferestre (4
buc.) - 65 lei/buc; PFI Firtulescu Marius din Bai-
lesti, Parcul Balasan, cod fiscal 22234843, in data
de 18.09.2012 ora 11 urmatoarele bunuri: 1) Cen-
trala termica, tip Celsius - 385 lei; SC France Agri
SRL din Urzicuta, cod fiscal 24414778, in data de
20.09.2012 ora 11 urmatoarele bunuri: 1) Tractor
marca Case, tip 1225 – 38000 lei. Preturile nu
includ TVA. Invitam pe cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor, sa instiinteze despre aceasta
organul de executare inainte de data stabilita pentru
vanzare. Licitatiile se vor tine  la sediul A.F.P.M.
Bailesti din str. “Victoriei” nr. 42  la ora 11 iar van-
zarea se va face conform OG nr. 92/2003, republi-
cata, cu modificarile si completarile ulterioare,
numai catre cei care nu au obligatii fiscale restan-
te. Pentru participarea la licitatie ofertantii depun,
cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, respectiv:
11.09.2012, 13.09.2012, 17.09.2012 si 19.09.2012
urmatoarele documente: a) oferta de cumparare;
b) dovada platii taxei de participare sau o scrisoa-
re de garantie bancara, reprezentind 10% din pre-
tul de pornire a licitatie, in contul RO3-
7TREZ2925067XXX000742, cod fiscal 4554416,
deschis la Trezoreria Bailesti c) imputernicirea
persoanei care il reprezinta pe ofertant; d) pentru
persoanele juridice de nationalitate romana, co-
pie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat
de oficiul registrul comertului; e) pentru persoa-
nele juridice straine, copie de pe actul de inmatri-
culare in limba romana; f) pentru persoanele fizi-
ce romane, copie de pe actul de identificare; g)
pentru persoanele fizice straine, copie de pe pa-
saport; h) dovada, emisa de creditorii fiscali, ca
nu are obligatii fiscale restante. Relatii suplimen-
tare la telefon 0251/312.169 sau la sediul AFPM
Bailesti, str. “Victoriei” nr. 42.

Primãria Municipiului Craiova
anunþã reprogramarea concursului
organizat pentru ocuparea  funcþiei
publice de conducere vacantã de
director executiv adjunct al Poliþiei
Locale a Municipiului Craiova, pro-
gramat în intervalul 03 - 05 septem-
brie 2012, pentru o datã care va fi
comunicatã în timp util.

Informaþii suplimentare se pot ob-
þine la telefon 0251/416235 interi-
or 358, Serviciul Resurse Umane.
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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

Vând apartament 3 camere.
Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, termo-
pan, uºã metalicã, centralã, izo-
laþie termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi 3
camere decomandate, 77 mp,
50.000 euro, negociabil. Tele-
fon: 0764/658.600.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã boie-
reascã pretabil firmã sau labo-
rator analize zonã centralã. Te-
lefon: 0760/654.164.
Vând casã + anexe gospodãreºti
plus locul casei oraº Novaci –
Gorj, str. „Dumbrava” nr. 1. Tele-
fon: 0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.

Vând în comuna Obârºia
Nouã, judeþul Olt – casã cu 4
camere, 2 coridoare, 2 veran-
de, pivniþã = 126 mp, din cã-
rãmidã acoperitã cu tablã; -
alt corp de casã 3 camere,
baie, camerã alimente = 56
mp din cãrãmidã acoperitã
cu þiglã; - bucãtãrie de varã
ºi iarnã 2 camere din cãrãmi-
dã 32 mp acoperitã cu þiglã; -
garaj din cãrãmidã = 24 mp; -
magazie, pãtul = 54 mp aco-
perite cu tablã; - fântânã, vie,
pomi fructiferi, curte betona-
tã, teren 7000 mp închis; -
ambele corpuri de casã ºi
bucãtãriile sunt mobilate,
bine întreþinute, preþ 28.000
euro, negociabil. Telefon:
0249/541.550; 0762/863.520;
0748/975.187.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str. „Flu-
turi” nr. 28.

Vând casã Craiova 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire centralã
sau schimb cu apartament 3 sau
4 camere. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã locuit, anexe gospo-
dãreºt plus locul casei, oraº No-
vaci, jud. Gorj, preþ 120.000 lei
(RON), negociabil. Telefon:
0253/466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã bãtrâneascã cu te-
ren intravilan 1000 mp ºi sepa-
rat un loc de casã intravilan de
750 mp, în Palilula – comuna
Bucovãþ, utlitãþi, cadastru, 10
euro/mp, negociabil. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã, comuna Leu. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând urgent convenabil casã 6
camere cu teren 4500 mp Li-
vezi – Podar la strada Principa-
lã, puþ american, grãdinã, vie ro-
ditoare. Telefon: 0251/522.579.

Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau apar-
tament ºi diferenþa de bani. Te-
lefon: 0762/738.112.
Vând casã 4 camere, hol, bucãtã-
rie, 5000 mp, negociabil, sat Mo-
toci - Dolj. Telefon: 0723/913.029.

TERENURI
Vând teren central 330 mp, 2
deschideri, strada „Sfinþii
Apostoli”. Telefon: 0746/
495.167.
Vând 2000 mp central Craio-
va. Telefon: 0768/927.299;
0371/125.886.
Vând teren intravilan 1000 mp, co-
muna Pieleºti, sat Câmpeni, pozi-
þie deosebitã, 5 E/mp,  la 20 km de
Craiova. Telefon 0767/221.046.
Vând teren Cârcea 1000 mp,
utilitãþi, zonã de case. Telefon:
0721/483.933.

Vând teren 1700 mp cartier Po-
poveni, Craiova îngrãdit + utili-
tãþi. Telefon: 0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure stejar
ºi salcâm în satul Cocorova –
Tulburea – Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând douã terenuri a câte 500
mp în Calafat, construibile. Te-
lefon: 0762/671.255; 0761/
636.805.
Vând teren între case zona Cer-
nele, utilitãþi, 400 mp, ideal pen-
tru casã 14.000 E. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000 mp
la 11 km de Craiova cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie, fântânã,
cadastru fãcut. Telefon: 0727/
884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschide-
re 30 m, casã, fântânã, apã,
gaze, cadastru, intabulare. Te-
lefon: 0251/450.498; 0723/
556.977.
Vând teren 1 ha, deschidere
drum E uropean Pieleºti (Pâr-
ºani) spate Q. Fort (7 euro mp).
Telefon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000 mp
ºi teren intravilan 1200 mp. Te-
lefon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând teren 500 mp Lac Avioa-
ne. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484; 0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil. Te-
lefon: 0758/937.083; 0749/
806.690.
Particular, vând pãdure pe ma-
lul Oltului dincolo de Slatina.
Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp, 1000
mp Calea Bucureºti – Citroen,
Mazda, deschidere 35 m, ideal
hale, depozite, showroom. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fermieru-
lui. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, deschde-
re 20 m în oraº. Telefon: 0731/
989.215.

Vând 1500 mp în Bãile Govora
„Belvedere”, toate utilitãþile insta-
late, împrejmuit, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 202 mp zona „A”,
toate utilitãþile, cadastru, in-
tabulare, deschidere 10,62 m/
19,30 m. Telefon: 0722/
709.347.
Vând terenuri de 750 mp, 1500
mp ºi 1900 mp în Vârvoru de Sus,
fiind la stradã betonatã ºi cu toate
facilitãþile, preþ convenabil. Tele-
fon: 0746/467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la intrare 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.
În atenþia agenþiilor imobiliare.
Vând teren intravilan Craiova
12.500 mp împrejmuit cu gard
beton plus 500 mp construcþii.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona mâ-
nãstire, 950 mp, deschidere 18
m, utilitãþi, cadastru, 11.000 euro.
Telefon: 0767/263.391.
Vând urgent 10 hectare pãdure
stejar ºi salcâm în satul Coco-
rova – Tulburea – Gorj. Telefon:
0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intravilan
cu fântânã ªimnicu de Sus, sat
Floreºti, 120 mp construcþie în-
ceputã, curent trifazic ºi depen-
dinþe. Telefon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona ANL-
Veterani – 410 mp. Telefon:
0770/222.518.
Vând teren Popoveni str. „Mol-
dova”, curent, gaze, apã. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravilan în
Livezi – Podari. Telefon: 0769/
680.857.
Vând teren 300 mp lângã Real,
Calea Severinului. Telefon:
0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracentral,
lângã Ambient. Telefon: 0734/
840.729.
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Vând 40 ha pãdure de salcâm
exploatabilã integral, 25 km de
Craiova. Telefon: 0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20) vis-
a-vis de Penitenciarul Craiova.
Telefon: 0761/418.574, dupã
ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comuna
Secui, 11 km de Craiova, poziþie
deosebitã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabil. Telefon: 0251/
412.361.
Vând teren 500 mp + casã Îm-
pãratul Traian. Telefon: 0251/
561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere  13
ml, în oraº, toate utilitãþile, zonã
bunã. Telefon: 0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comunei
Dobreþu, judeþul Olt. Telefon:
0232/223.409; 0770/536.664.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 camere
decomandate, Valea Roºie, etaj
3, cu similar Brazdã sau Corni-
þoiu. Telefon: 0762/945.917.
Schimb garsonierã Brazdã bl.
G7 cu apartament 2 camere
+ diferenþa. Telefon: 0729/
368.009.
Schimb sau vând teren Calea
Bucureºti ideal pentru hale,
showroom, lângã Citroen, des-
chidere 18 m, cu apartament 3
camere centru. Telefon: 0762/
109.595.

Schimb (vând) garsonierã zona
1 Mai cu apartament  2 camere
decomandate + diferenþã. Tele-
fon: 0766/368.949.
Schimb apartament 2 camere
decomandate zona Ciupercã
cu garsonierã zona 1 Mai + dife-
renþa. Telefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb apartament
2 camere ultracentral cu apar-
tament 3 camere central, etaj 1
sau 2. Telefon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp intravi-
lan Cârcea + diferenþã cu apar-
tament 2 camere Craiova. Te-
lefon: 0767/263.391.
Schimb apartament Craiova
cu Bucureºti. Telefon: 0723/
692.884.
Casã Craiova - 5 camere, baie,
bucãtãrie, încãlzire centralã, cu
apartament 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 camere
în Craioviþa cu apartament 4
camere în Craioviþa + diferenþa.
Telefon: 0761/647.718.

AUTO
STRÃINE

Vând Opel Tigra 1400 cc, fabrica-
þie 1993, înmatriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/316.002.
Vând Matiz 2006, km 7000, AC.
Telefon: 0721/483.933.
Vând autoturism Ford Excort, an
fabricaþie 1983, culoare maro
metalizat, 4 uºi, nr. noi, trapã, fãrã
taxe sau schimb cu rulotã, preþ
fix 2.000 ron, Târgoviºte. Telefon:
0766/489.006; 0734/082.426.

Urgent! Vând Mitsubishi Colt, an
fabricaþie 2006, înmatriculat Ro-
mânia, 93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil. Telefon:
0765/130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4, anul
1996, 70.000 km reali, Olanda,
1500 euro, negociabil. Telefon:
0767/116.092.

DIVERSE
Vând porumbei albi, rasã voia-
jori. Telefon: 0727/808.696.
Vând 1 butoiaº de 160 litri; 1
butoiaº de 120 litri din salcâm
în comuna Ghindeni. Telefon:
0728/309.011.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4 luni,
semigrea. Telefon: 0741/975.279.
Vând covoare 3/2 ºi 3,5/2,5, - 70
lei/ buc, burtierã fãrã picior nouã
30 lei, pãlãrie fetru nr. 55 nouã
gri petrol - 60 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând car bãtrânesc stare excep-
þionalã, lãcuit, pretabil grãdini,
terase, piesã de muzeu. 1100
Euro negociabil. Telefon: 0729/
033.903.
Vând servantã, bibliotecã, masã,
pat, sculptate, vitrinã, canapea,
bufet, toaletã, aspirator. Telefon:
0351/410.939.
Vând bãlegar de bovine ºi ca-
prine. Telefon: 0763/595.605.
Vând foarfecã ghilotinã de tãiat
tablã, fabricatã la Sibiu, hidrau-
licã, dimensiuni tãiere 2500 x
0,5 mm, preþ 15000 lei ºi presã
hidraulicã, putere 50 niutoni,
5000 lei ng. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.

Vând convenabil douã calorife-
re oþel (tablã) 100cm/0,60 sau
schimb cu calorifere de fontã fo-
losite. Telefon: 0251/534.303.
Vând maºinã de gogoºi ineluº.
Telefon: 0753/705.905.
Vând televizor Nei diagonala 81
cm, reviste Cinema. Telefon:
0351/459.314.
Vând rulotã toate utilitãþile, ma-
triculabilã. Telefon: 0724/
910.004; 0251/426.077.
Vând motor marca Leu 445,
cutie de viteze aro + motocosi-
tor. Telefon: 0745/310.283.
Vând capotã motor Dacia 1100,
nouã. Telefon: 0721/995.405.
Vând pat dublu 2m X 2 m, tãblii
nou – nouþ, saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat- fermoar- nas-
turi-tineret, excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meissen
– (de Saxa) model ºi culoare
deosebite. Telefon: 0741/
772.627.
Vând loc de veci cimitirul Ungu-
reni, zonã centralã, negociabil.
Telefon: 0770/961.450
Vând plaþ Ungureni. Telefon:
0762/559.189.
Ocazie! Locuri de veci cimitirul
Sineasca (2+1) Telefon: 0722/
570.300.
Vând loc de veci – cimitirul Un-
gureni aproape de administra-
þie. Telefon: 0351/459.605;
0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie lemn
masiv, mobilã dormitor, aragaz
patru ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon: 0768/
034.443.
Ocazie! Trei locuri veci central
cimitirul Ungureni ºi trei Sineas-
ca. Telefon: 0722/570.300.
Vând cuºti etajate de metal, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
428.437, strada „Aleea Târgu-
lui” nr. 26.
Vând albine, familii puternice ºi
centrifugã – Podari. Telefon:
0720/115.936.

Vând centralã termicã pe lem-
ne ºi cãrbuni, putinã salcâm
nouã 50 vedre. Telefon: 0749/
536.525.
Vând canapea. Telefon: 0766/
409.239.
Vând loc de veci suprapus Ci-
mitirul Romaneºti. Telefon:
0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bibliote-
cã, birou, masã. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã perinã
electricã; ceas foarte vechi (pes-
te 100 ani) în stare de funcþiona-
re. Telefon: 0724/014.028;
0764/432.767.
Vând bandã germanã 12 cm
lãþime, izolare hidro la bãi, bal-
coane, subsoluri. Telefon: 0746/
152.196.
Vând mascã calorifer prevãzutã
cu pupitru pentru ºcolar, chiu-
vetã, putinã, cãldare aramã, loc
de veci nisipuri. Telefon: 0351/
466.663.
Vând panou solar nou, sigilat,
4000 lei. Telefon: 0729/033.903.
Urgent! Vând douã gropi su-
prapuse în Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0721/440.291; 0720/
507.501.
Pictez tablouri, portrete, peisa-
je, naturi statice, icoane ulei ºi
foiþã aur, convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu butelie,
canistre metal 20 litri, alternator
12V, polizor (flex) D 125x 850 W,
preþ negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe lem-
ne, putinã nouã de 50 vedre din
salcâm, cãruþ curte cu douã roþi,
2 uºi cu toc pentru casã noi. Te-
lefon: 0747/530.981.
Vând mobilã sufragerie ºi ºifo-
niere. Telefon: 0747/110.887.
Vând albine, familii puternice, 5-
6 rame cu puiet în Podari – Dolj.
Telefon: 0720/115.936.

Vând planºetã desen (mare) ºi
indicatoare norme deviz ºi alte
cãrþi tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând mobilã stil: masã ovalã cu
douã scaune ºi lavoar. Telefon:
0730/619.935.
Vând motor pompã Honda. Te-
lefon: 0728/154.845.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul Nisi-
pului, preþ negociabil. Adresaþi-
vã la adresa: str. „Bucovãþului” nr.
32.
Avantajos. Piscinã copii, canis-
tre metal, dormezã cu saltea,
covoare (iutã, persane), piese
auto Dacia noi. Telefon: 0251/
416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri, cimi-
tirul Sineasca. Telefon: 0770/
335.846.
Vând frigider electrostar, bo-
canci, ghete, pantofi militari, pie-
se motor D115, Dacia, drujbã
defectã, combinã muzicalã 205
nouã, piei bovinã prelucrate, cal-
culator instruire copii (CIP), þui-
cã. Telefon: 0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000 l. Te-
lefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – aramã, ca-
pacitate mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând motor, motosapã Honda,
echipament vânãtoare din pie-
le, hidrofor pentru irigaþii. Tele-
fon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þinutã
în butoi de dud, minim 5 litri, 10
lei/L. Telefon: 0752/166.330.
Vând perucã damã coafatã,  50
RON. Telefon: 0771/385.193;
0351/462.193, dupã ora 20.00.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând cal semigreu, 9 ani. Tele-
fon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fontã
30 lei, uºã cu toc 40 lei, fereas-
trã cu toc 30 lei, butelie aragaz
80 lei. Telefon: 0761/355.869.

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

- vanzarea masei lemnoase pe picior (rezerva 20%);
 Volumul oferit:

               -    DM  =              15245  mc
                -    DT   =                3588  mc
                -     FA  =                1162  mc
                 -    Cvercinee =      1359  mc
                 -    Rasinoase =            0  mc
                   TOTAL         =   21354 mc
- vanzarea masei lemnoase fasonate;

 Volumul oferit:
               -    DM  =                831   mc
                -    DT   =                  60   mc
                -     FA  =                   0   mc
                 -    Cvercinee =      205  mc
                 -    Rasinoase =        36  mc
                   TOTAL         =    1132  mc
Licitatiile / negocierile se vor organiza la sediul directiei in data de 14.09.2012, 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 10.09.2012
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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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând pianinã Rosekranz Dres-
den. Telefon: 0251/419.630.
Vând avantajos piese auto Da-
cia (pivoþi, bobinã inducþie, bie-
le, 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) mãri-
mea 400 mm, transformator su-
durã industrial, motor disel sau
Peugeot. Telefon: 0731/989.215.
Vând flori de camerã, balcon, 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 mo-
bilã sufragerie Drobeta. Telefon:
0752/835.708.
Vând groapã boltitã 2 locuri Ci-
mitirul Ungureni.  Telefon: 0351/
459.222; 0770/299.997.
Vând material lemnos din nuc.
Telefon: 0726/143.222.
Vând groapã suprapusã, Si-
neasca. Telefon: 0728/073.081;
0761/624.612.
Vând 3 tone grâu preþ negocia-
bil. Telefon: 0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în Ci-
mitirul Sineasca, zona 0. Tele-
fon: 0251/426.077 sau 0724/
910.004.
Vând butelii aragaz ºi spalieri
pentru viþa-de-vie. Telefon: 0744/
928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimitirul
Sineasca, la poartã, negociabil.
Telefon: 0754/463.089.
Vând cãrucior pentru handicap
cu antrenare manualã, nou,
1000 RON, negociabil. Telefon:
0736/311.844.
Vând ieftin injector pentru cen-
tralã de încãlzire, cântar, aparat
foto Cuena 6. Telefon: 0729/
092.211.
Vând convenabil fotoliu pat, uºi,
ferestre cu geam, extinctoare.
Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru varzã
120 kg, preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mozaic,
marmurã, putinã 500 l, butoi 700
l stejar. Telefon: 0731/989.215.

Vând sau închiriez spaþiu comer-
cial 25 mp, sat Braniºte comu-
na Podari. Vad comercial exce-
lent. Telefon: 0758/576.984.
Vând trandafiri extraparfumaþi
preþ 120 Ron. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând menghinã pentru lãcãtu-
ºerie cu deschidere între bacuri
180 mm. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uruitoare manualã, preþ 30
lei. Dinuþi Ilie, Comuna Întorsu-
ra – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna În-
torsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismãrie nr.
9 Singer, pe rotund, 1000 lei.
Dinuþi Ilie, Comuna Întorsura –
Dolj.
Vând toc solid + ferestre funcþio-
nale, bonus 2 ferestre. Telefon:
0721/644.992.
Vând cãrucior pentru handicap,
cadru metalic ºi ploscã (toate
sunt noi), preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând convenabil mobilã bunã,
vitrinã, birou, masã, scaune, co-
modã, diverse. Telefon: 0723/
692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.
Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca. Telefon: 0351/422.201.
Vând maºinã de nervurat tablã,
barã inox rotundã diametru 38
mm ºi lungã de 300 mm. Tele-
fon: 0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr apartament
– garsonierã, la stradã, parter,
maximum etajul 2. Telefon:
0748/195.954.
Particular! Cumpãr garsonierã
etaj I – III, preferabil zona sud.
Ofer 70.000 Ron. Telefon: 0767/
252.852.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 - 5 ca-
mere + curte minimum 1000
mp, utilitãþi. Telefon: 0723/
466.154.

Casã la þarã la asfalt Podari, Vîr-
vor, 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 100 litri must Feteascã
imediat dupã stoarcere, în Cra-
iova. Telefon: 0351/444.338.
Cumpãr burete 20 cmp grosi-
me, dimensiuni 50/50 cmp. Te-
lefon: 0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc 2 fete în gazdã con-
diþii bloc. Telefon: 0746/
274.204.
Închiriez apartament 2 came-
re, mobilat, zona Brazda lui
Novac. Telefon: 0723/099.626
sau 0786/959.575.
Inchiriez apartament mobilat
Brazdã, 2 camere decoman-
dat, etj. 3, convenabil. Tele-
fon: 0721/ 393.610.
Închiriez pe termen lung aparta-
ment ºi pivniþã (depozit materia-
le) la casã, strada Bucovãþ –
Craiova. Telefon: 0757/082.201.
Închiriez camerã la bloc, preþ 450
lei, inclusiv ºi utilitãþile. Telefon:
0351/415.540; 0770/225.545.
Închiriez, pentru fete, apartament
decomandat – douã camere,
ultracentral, Craiova, str. „Al. I.
Cuza”, vis-a-vis de Teatrul Naþi-
onal. Telefon: 0769/680.467.
Închiriez spaþiu pentru birouri 50
mp, central, la casã, la stradã.
Telefon: 0251/410.137.
Primesc în gazdã pensionarã
sau salariatã, sub 70 de ani.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã apartament
Rovine. Telefon: 0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închiriere
apartament. Telefon: 0764/
216.705.
Închiriez (vând) garsonierã Braz-
dã. Rog seriozitate. Telefon:
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 Spitalul
nr. 1, pretabil depozit policli-
nicã privatã etc, cu toate utili-
tãþile necesare: curent 220,
380 V, gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

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

MULÞUMIRI
RADU ILIE – mulþumesc
vrãjitoarei Reginei Marga-
reta care în 24 de ore mi-a
adus soþia acasã. Telefon:
0764/096.730.

MATRIMONIALE
Domn serios vârstã medie, do-
resc cunoºtinþã cu doamnã,
aproximativ 55 ani, siluetã. Te-
lefon: 0762/700.081.
Bãrbat vãduv (58 ani) , doresc
cunoºtinþã cu doamnã pentru
cãsãtorie. Telefon: 0764/
635.126.
Domn 49 ani, cu serviciu în Cra-
iova, caut doamnã vârstã apro-
piatã pentru prietenie, chiar ºi de
la þarã. Telefon: 0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãduvã în
jurul vârstei 50 – 55 ani, nein-
teresatã material pentru  aju-
tor reciproc. Telefon: 0351/
430.880.
Domn vãduv, 58 ani, doresc cã-
sãtorie pentru a locui la þarã, nu
am obligaþii. Telefon: 0764/
635.126.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru prie-
tenie, cãsãtorie. Telefon: 0749/
754.379.

Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Drãguþã, 33/1.68/80, credincioa-
sã, mic handicap, fãrã vicii, pen-
tru cãsãtorie. Rog seriozitate.
Telefon: 0770/293.244.

DIVERSE
Absolvenþii Facultãþii de Mate-
maticã – Fizicã promoþia 1962
vã invitã vineri, 28 septembrie
2012, ora 10.00, în Amfiteatrul
Institutului. Contactaþi urgent or-
ganizatorii. Telefoane: 0251/
561.078; 0748/599.012; 0251/
418.138.
Caut persoanã serioasã sã aibã
grijã de o casã la þarã în satul
Lipov, fãrã costuri. Telefon.
0251/429.943.
Asigur sonorizare cu echipa-
ment profesional din USA
pentru orice fel de eveni-
ment. Telefon: 0767/092.091.
Bãtrânã singurã caut femeie
pentru ajutor în gospodãrie. Te-
lefon: 0729/805.979.

Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensionar,
doresc contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngriji-
re. Telefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

COMEMORÃRI
Azi, 31 august 2012, se îm-
plinesc 7 ani de suferinþã
ºi lacrimi de când l-am
condus pe drumul fãrã în-
toarcere pe iubitul nostru
IANCU FLORENTIN IONEL.
În inimile noastre v-a rã-
mâne veºnic viu ºi-l vom
plânge mereu. Maria – fiu,
Nadia ºi socrii.

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs la sediul
central din str. A. I. Cuza nr. 7, în data de  02.10.2012 orele 1000

– proba scrisã ºi în data de 04.10.2012– proba de interviu pentru
ocuparea urmãtoarei funcþii publice vacantã de conducere de:

   - ºef serviciu -  Serviciul Investiþii ºi Achiziþii - studii univer-
sitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioa-
re de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echiva-
lenta, în domeniul economic, vechime în specialitate 2 ani.

   Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publi-
cãrii anunþului în Monitoru Oficial, partea a III-a, la sediul Primã-
riei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza nr. 7.

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

interior 358, Serviciul Resurse Umane.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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În sfârºit, victorie! La a pa-
tra încercare pentru madrileni
în acest sezon. Însã aºteptarea
a meritat. Campioana Real a
câºtigat, miercuri seara, Super-
cupa Spaniei chiar în faþa marii
rivale FC Barcelona (deþinãtoa-
rea Copei del Rey), întorcând
soarta meciului tur, în care for-
maþia “blaugrana” se impusese
cu 3-2. A fost 2-1 pe “Berna-
beu” la capãtul unui joc extrem
de spectaculos, cu douã repri-
ze aproape complet diferite ca
desfãºurare. Jucãtorii lui Mou-
rinho au suferit serios în par-
tea secundã, dupã ce s-au dis-
trat copios în primele 45 de
minute cu una dintre cele mai
slabe defensive ale Barcelonei
din ultimii ani.

Catalanii au uitat
sã se apere!

Problemele lui Vilanova au în-
ceput chiar înainte de fluierul

Barça a plãtit tribut startului de coºmar

lui Mateu Lahoz.
La ºedinþa de în-
cãlzire, Dani Alves
a simþit dureri mus-
culare, iar antre-
norul Barçei a de-
cis sã nu riºte. L-a
mutat pe Adriano în
banda dreaptã ºi l-
a titularizat în stân-
ga pe Jordi Alba.
Degeaba, însã! Lip-
sitã ºi de aportul lui
Puyol, absent din
cauza unei fracturi
la pomete suferitã
duminicã, cu Osa-

suna, apãrarea Barcelonei a
mers din gafã-n gafã. A fost
avertizatã de Higuain, blocat cu
siguranþã de Valdes (6) ºi pe-
depsitã de acelaºi argentinian,
scãpat singur cu portarul cata-
lan dupã ce Mascherano a tre-
cut pe sub un balon aruncat în-
spre careul oaspeþilor (11). Era
1-0, iar “Bernabeul” fierbea.
Peste opt minute, o altã greºea-
lã! Ronaldo a preluat cu câlcâiul
de lângã un Pique visãtor ºi l-a
învins pe un Valdes mult prea
moale. Coºmarul nu s-a oprit
aici însã! Vizitatorii au mai pri-
mit un pumn. Adriano l-a jenat
pe Ronaldo din cursa acestuia
spre gol ºi a primit roºu (28).
Dar Real ºi-a iertat adversara.
ªi n-a fãcut deloc bine! La ulti-
ma fazã a primei reprize, Messi
a rãzbunat ratãrile lui Ronaldo
ºi Higuain, transformând o lo-
viturã liberã de la 30 de metri.
2-1 ºi Barcelona mai avea ne-

voie de un singur gol pentru a
intra în posesia Supercupei!

“Mou”, pas
înapoi deliberat

Totuºi, fanii Realului erau
încrezãtori cã se va termina cu
bine. În istoria întrecerii, ni-
meni nu revenise de la 0-2 în
retur pentru a reuºi sã câºtige
trofeul. Dar ceva s-a schimbat
în jocul Realului. Mourinho a
ordonat retragerea, invitându-i
pe catalani sã atace. Aceºtia s-
au conformat ºi au fost aproa-
pe sã egaleze prin Pedro, însã
Casillas a salvat excepþional
(61). Numai cã, ºi aºa, Real a
continuat sã fie periculoasã.
Khedira ºi Higuain, ultimul cu
o barã în minutul 80, au profi-
tat încã o datã de fragilitatea
defensivei adverse, care nu ºi-a
revenit la parametrii normali
nici în partea secundã. Finalul
i-a aparþinut Barçei. Catalanii
au presat ºi au cãutat golul,
însã nu au mai reuºit sã în-
scrie, deºi Montoya ºi Messi,
în prelungiri, nu au fost deloc
departe. Astfel, gruparea din
capitala Spaniei a pus mâna pe
prima Supercupã dupã o pau-
zã de patru ani, a noua din is-
torie, aflându-se acum la nu-
mai un trofeu de Barcelona.

CR7,
record egalat

Superba reuºitã semnatã de
Cristiano Ronaldo în minutul
19 a fost sinonimã cu cel de-

al cincilea gol consecutiv mar-
ca t  de  jucã torul  por tughez
într-un meci împotriva Barce-
lonei. Astfel, CR7 l-a egalat pe
Ivan Zamorano, atacantul chi-
lian fiind singurul jucãtor care
a mai marcat de cinci ori la
rând în partidele dintre cei doi
granzi. Performanþa sud-ame-
ricanului a fost izbutitã între
1993 ºi 1995.

Debut pentru
Modrici ºi Song

Cele mai recente achiziþii ale
Realului ºi Barçei, Luka Mo-
drici, respectiv Alex Song, au
evoluat în premierã, miercuri,
pentru noile lor echipe.

Dacã camerunezul a prins,

cu prelungiri cu tot, ultimele 20
de minute, întrând în locul lui
Busquets, Modrici a bifat doar
nouã minute. Nici unul dintre
cei doi jucãtori nu a avut însã
vreo realizare importantã în
economia partidei.

Echipe utilizate
Real Madrid: Casillas – Ar-

beloa, Ramos, Pepe, Marcelo –
Khedira, Xabi Alonso – Di Ma-
ria (Callejon 79), Ozil (Modrici
84) ,  C.  Ronaldo – Higuain
(Benzema 81).

Barcelona: Valdes – Adria-
no, Pique, Mascherano, Jordi
Alba – Xavi, Busquets (Song
75), Iniesta – Sanchez (Mon-
toya 33), Messi, Pedro (Tello
82).

Deþinãtoarea Ligii Campionilor,
Chelsea Londra, ºi cea a Ligii Europa,
Atletico Madrid, se vor duela în aceastã
searã, la Monte Carlo, pentru a-ºi trece
în palmares al doilea trofeu continental al
acestui an, Supercupa Europei. Britanicii
mizeazã la aceastã partidã pe forma
excelentã arãtatã în acest debut de
Premier League de cuplul Eden Hazard –
Fernando Torres, primul transferat chiar
în aceastã varã de la Lille, în timp ce
roº-albii din Madrid îºi pun toate speran-
þele în Radamel Falcao, autor al unui
“hattrick” în ultima rundã din Primera, la
4-0 cu Bilbao. Aceeaºi adversarã pe care
“tigrul columbian” o mai “electrocutase”

Hazard sau Falcao?
Supercupa Europei: Chelsea – Atletico Madrid, astãzi,

ora 21:45, TVR 1, Digi Sport 1, Dolce Sport 1

de douã ori ºi în finala Europa League
(3-0), una gãzduitã în 9 mai de Arena
Naþionalã din Bucureºti.

Cei doi tehnicieni, Roberto Di
Matteo ºi Diego Simeone, ar putea
trimite în teren urmãtorii jucãtori:

Chelsea: Cech – Ivanovici, Cahill,
David Luiz, A. Cole – Meireles, Obi
Mikel, Lampard – Hazard, Mata –
Torres.

Atletico: Courtois – Juanfran,
Miranda, Godin, Felipe Luis – Mario
Suarez, Gabi – Koke, Arda Turan,
Rodriguez – Falcao.

Finala va fi arbitratã de slovenul
Damir Skomina.

Dezamãgire mare pentru românce în
manºa secundã a ultimului turneu de
Grand Slam al anului, Openul American!

Luând-o pe firul celor întâmplate ieri
noapte, autoare a unui rezultat mai mult
decât notabil în turul inaugural, prin eli-
minarea nemþoacei Sabine Lisicki (locul
19 WTA), Sorana Cîrstea (nr. 38 în lume)
nu a repetat evoluþia excelentã ºi contra
Annei Tatiºvili (Georgia, nr. 73 mondial),
cedând, dupã aproape douã ore de joc,
în trei seturi, scor 7-6 (5), 1-6, 2-6.

Cât o priveºte pe Simona Halep (locul
53), constãnþeanca a fost pur ºi simplu
pulverizatã de rusoaica Nadia Petrova
(nr. 22 WTA), pierzând cu un dublu 1-
6. Tot în douã seturi, ºi la fel de clar, a
pãrãsit competiþia ºi Edina Gallovits (lo-
cul 135), sportiva stabilitã chiar peste
Ocean neputând sã-i ia mai
mult de trei game-uri favori-
tei 7, Samantha Stosur (Aus-
tralia), scor 3-6, 0-6. Pentru
prezenþa în turul secund, cele
trei românce vor încasa fieca-
re un cec în valoare de 37.000
de dolari ºi 100 de puncte
WTA. Singura noastrã repre-
zentatã rãmasã în cursã pânã
la închiderea ediþiei, Irina Ca-

melia Begu (locul 96 mondial), a întâl-
nit-o azi noapte pe iberica Silvia Soler-
Espinoza (nr. 62 WTA).

În altã ordine de idei, Alexandra Ca-
danþu, Monica Niculescu ºi Adrian Un-
gur au fost ºi ei prezenþi la New York,
însã au pãrãsit competiþia încã din pri-
mul tur. Cum a fãcut-o ºi Horia Tecãu,
la dublu-mixt, unde alãturi de american-
ca Bethanie Mattek-Sands, s-a înclinat
dramatic, deasemenea ieri-noapte, în faþa
perechii Sloane Stephens/Rajeev Ram
(ambii SUA), 2-6, 7-5, 8-10. Totuºi, la
apariþia acestor rânduri este posibil ca
Tecãu sã se fi revanºat la dublu mascu-
lin, el înfruntând, azi noapte, cu parte-
nerul sãu, suedezul Robert Lindstedt,
cuplul italo-argentinian Daniele Brac-
ciali/Horacio Zeballos.
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Eden
Hazard

Radamel
Falcao
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LIGA I – ETAPA A VII-A

Vineri, 31 august
Gloria Bistriţa - CSMS Iaşi – ora 19 (Digisport 1)

Sâmbătă, 1 septembrie
FC Braşov - Gaz Metan Mediaş – ora 19 (Digisport 1)
Pandurii Tg-Jiu – Rapid – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică, 2 septembrie
Astra Giurgiu – Dinamo – ora 17 (Digisport 1)
Steaua - Oţelul Galaţi – ora 18.55 (Digisport 1)
CFR Cluj - Petrolul Ploieşti – ora 20.50 (Digisport 1)
Concordia Chiajna – „U” Cluj – ora 21.45 (Dolcesport 1)
Viitorul Constanţa – Vaslui – ora 22.45 (Digisport 1)

Luni, 3 septembrie
Severin - Ceahlăul Piatra Neamţ – ora 19 (Dolcesport 1)

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A VI-A * ECHIPĂ PENALIZATĂ

Pandurii 6 5 1 0 15-5 16
Steaua 6 4 1 1 15-8 13
Dinamo 5 3 2 0 11-6 11
Vaslui 6 3 2 1 11-6 11
Astra 6 3 2 1 14-10 11
CFR Cluj 6 2 3 1 12-9   9
Rapid 5 2 3 0   7-5   9
Mediaş 6 2 3 1   6-5   9
Petrolul 6 2 2 2 10-8   8
Concordia 6 2 2 2   7-9   8
„U” Cluj 6 2 2 2   8-14   8
Viitorul 6 1 3 2   7-6   6
Braşov 6 1 3 2   9-10   6
Ceahlăul 6 1 1 4   5-16   4
Oţelul 6 1 2 3   8-10  *3
Severin 6 0 2 4   4-9   2
Iaşi 6 0 2 4   7-13   2
Gloria 6 0 2 4   3-10   2

Patru victorii în tot atâtea meciuri preliminare contra
campioanelor Cehiei şi Elveţiei i-au asigurat CFR-ului
prezenţa meritată printre granzii Europei, a treia în urma
a tot atâtea titluri câştigate în Liga I. În dubla cu Basel,
momentele psihologice s-au consumat în finalurile pri-
melor reprize, de fiecare dată clujenii trecând cu brio
peste ele. Dacă în Elveţia gazdele au deschis scorul
înainte de intrarea la vestiare, iar în partea secundă ar-
delenii au întors spectaculos scorul, în Gruia misiunea
băieţilor lui Andone a fost mai uşoară, fiindcă vedeta
Alex Frei a expediat mult afară mingea şi speranţele
helvete. Mai mult, Kapetanos adusese deja scorul la un
3-1 confortabil la general. CFR îşi alimentează deja con-
turile cu 20 de milioane de euro, iar următorul ţel al lui
Andone este depăşirea „baremului” de 8 puncte, obţi-
nut de Unirea Urziceni acum 3 ani: „Am ajuns aici dato-
rită echipei, care a jucat excepţional. Putea fi scorul

După demiterea lui Marian Bondrea, CS Severin a negociat preluarea
băncii tehnice cu Liviu Ciobotariu, care însă  a acceptat în final oferta lui
CSMS Iaşi. Astfel, severinenii s-au reorientat şi l-au numit în funcţie pe
italianul Nicolo Napoli, fost tehnician la Universitatea Craiova, FC Braşov
şi Astra. El va fi asistat de Jerry Gane, cel care i-a fost secund în cel de-al
doilea din cele 3 mandate ale italianului pe banca Ştiinţei. Napoli a condus
ieri primul antrenament la Severin, fiind însoţit la malul Dunării de Claudio
Zambon, consilierul fostului patron de la Spal Ferrara, Nicola Di Matteo.

Nicolo Napoli,
instalat la Severin

Prodanca mută „U” Cluj la Buzău
Din cauza problemelor cu supor-

terii „şepcilor roşii” şi a celor lega-
te de chiria pe „Cluj Arena”, Ana
Maria Prodan mută Universitatea
Cluj la Buzău. Preşedintele clujeni-
lor a declarat că a semnat deja ac-
tele nec esare mutării ec hipei în
Crâng, unde va disputa toate me-
ciurile de pe teren propriu din acest
sezon al Ligii I, începând cu ur-
mătoarea partidă. „Totul este gra-
tis la Buzău pentru noi, sunt nişte
oameni extraordinari, care ne vor
ajuta foarte mult. Asta în condiţiile
în care la Cluj pur şi simplu ne-au
omorât. Aici, la Buzău, practic noi
trebuie să suportăm doar salariile
jucătorilor. Lunar, la Cluj, terenul

de antrenament ne costa 7.000 de
euro, două meciuri pe teren pro-
priu 45.000 de euro, cantonamen-
tul dinaintea meciurilor alte 10.000
de lei, utilităţile 1.500 de euro,
masa jucătorilor  5.000 de
euro. Asta se întâmpla la Cluj,
la Buzău, toate aceste lucruri
sunt gratis.  Oamenii ăş tia
chiar caută acum să găseas-
că şi cazare pentru jucătorii
noştr i. Ne vor asigura tot,
numai ca noi să jucăm la Bu-
zău. Cei de la Cluj ne ameni-
niţă că ne iau palmaresul şi
culorile şi tot, dar nu mai con-
tează. Acolo ne luau bani şi pe
aerul pe care îl respiram”, a

continuat preşedintele clubului. Ur-
mătoarea partidă pe teren propriu
a formaţiei clujene este în etapa a
VIII-a a Ligii I, cu Astra.

Campioana României a câştigat cu 1-0 contra lui Basel
şi totodată 20 de milioane de euro

mai mare, dar dacă ei egalau, se schimba situaţia. Sper
să facem puncte în grupele Champions League şi să
depăşim Unirea Urziceni. Avem cam mulţi accidentaţi.
Sare a făcut fractură de peroneu, am pierdut cinci ju-
cători în acest debut de sezon”. Tehnicianul CFR-ului a
folosit echipa:  Felgueiras - Ivo Pinto, Cadu, Rada, Ca-
mora - Sare (Godemeche ’51), Mureşan - Sougou,
Bastos, Diogo Valente (Nicoară ’73) - Kapetanos (Rui
Pedro ’82). Celelalte rezultate înregistrate miercuri seara
în Liga Campionilor:  Fenerbahce Istanbul - Spartak
Moscova 1-1, în tur 1-2 (Au marcat: Sow ’69 / Ari ‘6),
Celtic Glasgow - Helsingborg 2-0, în tur 2-0 (Au mar-
cat: Hooper ’30, Wanyama ’88), Dinamo Kiev - Borus-
sia Monchengladbach 1-2, în tur 3-1 (Au marcat: Ide-
ye ’88 / Khacheridi ’70 (autogol), Arango ’78), OSC
Lille - FC Copenhaga 2-0 după prelungiri, în tur 0-1
(Au marcat: Digne ’44, De Melo ‘105).

CFR ia al treilea pot din LigăCFR ia al treilea pot din LigăCFR ia al treilea pot din LigăCFR ia al treilea pot din LigăCFR ia al treilea pot din LigăCFR ia al treilea pot din LigăCFR ia al treilea pot din LigăCFR ia al treilea pot din LigăCFR ia al treilea pot din Ligă Grupele Ligii Campionilor
Grupa A Grupa B

Grupa C Grupa D

Grupa E Grupa F

Grupa G Grupa H

Porto (POR)
Dinamo Kiev (UKR)
PSG (FRA)
Dinamo Zagreb (CRO)

Arsenal (ENG)
Schalke (GER)
Olympiakos (GRE)
Montpellier (FRA)

Milan (ITA)
Zenit (RUS)
Anderlecht (BEL)
Málaga (ESP)

Real Madrid (ESP)
Man. City (ENG)
Ajax (NED)
Dortmund (GER)

Chelsea (ENG)
Shakhtar Donetsk (UKR)
Juventus (ITA)
Nordsjalland (DEN)

Bayern (GER)
Valencia (ESP)
Lille (FRA)
BATE (BLR)

Barcelona (ESP)
Benfica (POR)
Spartak Moskva (RUS)
Celtic (SCO)

Man. United (ENG)
Braga (POR)
Galatasaray (TUR)
CFR Cluj (ROU)


