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CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

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

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

 CU PLATA PE LOC

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

O nouă cerere
de proiecte

pentru domeniul
turismului

administraţie / 3

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Eu sunt credincios, Popes-
cule, şi cred că o scăpăm de
sărăcie la... Sfântul Aşteaptă:

Google invită elevii
să-i redeseneze
logo-ul  pentru
Ziua Naţională
a României

Ieşirea din iluzii

eveniment / 4

Pompierii craioveni au sărbătorit, ieri,
în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor
locale şi judeţene şi a colegilor de la cele-
lalte arme din cadrul MAI 164 de ani, de la
„Lupta din Dealul Spirii”, care a însem-
nat recunoaşterea acestora ca armă. Man-
festările au început cu un ceremonial  mi-
litar religios, urmate de mesaje de felici-
tare şi defilarea cadrelor unităţii care a
stârnit aplauzele celor prezenţi. La final
au fost prezentate mai multe exerciţi i de-
monstrative.

„Apreciem eforturile pe care lucrătorii
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgen-
ţă «Oltenia» Dolj le depun zi de zi pentru
apărarea vieţii şi pentru a asigura un cli-
mat de normalitate şi respect pentru cetă-
ţean. Ştim cât de greu este să veghezi 24 de
ore din 24 la siguranţa cetăţeanului...” -
Cristinel Iovan, vicepreşedintele Consiliu-
lui Judeţean Dolj.

Pasajul subteran
nu se mai realizează
în şase luni

A murit
electrocutat
într-o fabrică
dezafectată

Un tânăr în vârstă de 17 ani, din
comuna doljeană Podari, şi-a pier-
dut viaţa, miercuri seara, după ce
s-a electrocutat într-o clădire dez-
afectată din localitate. Dragoş S.
plecase, în jurul orei 16.00, împre-
ună cu fratele său mai mic, la ma-
gazin, însă pe drum a văzut mai
mulţi porumbei, a sărit gardul în
curtea fostei Fabrici de Zahăr din
localitate, a intrat în clădirea deza-
fectată şi nu a mai dat nici un semn.
Fratele său l-a tot strigat şi, dacă a
văzut că nu primeşte nici un răs-
puns, a fugit acasă, explicându-i
mamei sale ce s-a întâmplat.
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Bãsescu se vede astãzi
cu Barroso, Van Rompuy
ºi Reding

Preºedintele Traian Bãsescu se în-
tâlneºte astãzi, la Bruxelles, cu preºe-
dintele Comisiei Europene, Jose Ma-
nuel Barroso, cu preºedintele Consi-
liului European, Herman Van Rompuy,
ºi cu comisarul pentru Justiþie, Viviane
Reding, informeazã NewsIn. Aceasta
este prima vizitã externã a ºefului sta-
tului dupã revenirea la Cotroceni. Pe
agendã figureazã ºi o declaraþie comu-
nã de presã cu Herman Van Rompuy. ªi
premierul Victor Ponta se va întâlni,
pe 17 septembrie, cu Jose Manuel Bar-
roso. Purtãtorul de cuvânt al preºedin-
telui CE, Pia Ahrenkilde Hansen, a pre-
cizat cã cele douã întâlniri au loc în
contextul evoluþiilor politice din Ro-
mânia, în care Barroso „s-a implicat”,
ºi dupã publicarea raportului MCV din
luna iulie. „Preºedintele Barroso a in-
tervenit în mod repetat în ultimele luni,
în contextul îngrijorãrilor privind sta-
tul de dreptul ºi disputele constituþio-
nale din România. Întâlnirile vor re-
prezenta o ocazie de a face un bilanþ al
situaþiei, þinând cont de faptul cã CE
pregãteºte un raport la sfârºitul aces-
tui an, dupã raportul MCV” din iulie,
a precizat Hansen.
România va repatria
ºi cetãþeni moldoveni
de la Damasc

Misiunea diplomaticã a României
de la Damasc va oferi asistenþa necesa-
rã ºi cetãþenilor moldoveni, în baza
Acordului privind cooperarea în do-
meniul asistenþei ºi protecþiei consula-
re dintre MAE român ºi Ministerul Afa-
cerilor Externe ºi Integrãrii Europene
al Republicii Moldova, semnat ieri la
Chiºinãu, cu ocazia vizitei ministrului
Titus Corlãþean. În cadrul unei confe-
rinþe comune de presã cu Iurie Leancã
(ºeful diplomaþiei de la Chiºinãu), Cor-
lãþean a precizat cã România este unul
din puþinele state membre ale UE care
ºi-a mai pãstrat o misiune diplomaticã
la Damasc. „Existã ºi o comunitate ro-
mâneascã importantã (n.r. - în Siria) ºi
avem aceastã obligaþie de a acorda spri-
jin, în contextul unor evoluþii extrem de
sensibile acolo”, a declarat acesta,
menþionând cã misiunea de la Damasc
oferã asistenþã ºi cetãþenilor altor sta-
te membre ale UE.

Atacul asupra consulatului americanAtacul asupra consulatului americanAtacul asupra consulatului americanAtacul asupra consulatului americanAtacul asupra consulatului american
din Benghazi este un gest abominabildin Benghazi este un gest abominabildin Benghazi este un gest abominabildin Benghazi este un gest abominabildin Benghazi este un gest abominabil

MIRCEA GEOANÃ
Atacul soldat cu moartea a patru diplo-

maþi americani, printre care ºi ambasado-
rul Statelor Unite în Libia, Chris Stevens,
ce a avut loc în Benghazi cu puþin timp în
urmã “este, din pãcate, un semnal de alar-
mã cã lupta împotriva inamicilor democra-
þiei ºi statului de drept nu este nici pe de-
parte încheiatã, ci dimpotrivã, ea capãtã
forme din ce în ce mai violente ºi mai sân-
geroase”.

Din pãcate, acest tragic episod ne aratã
faptul cã regulile diplomatice pe care cu toþii
le cunoºteam încep sã nu mai fie respecta-
te. Faptul cã acest atac asupra consulatu-
lui american a fost realizat de cãtre o mulþi-
me furioasã ºi nu de cãtre o grupare tero-

Senatorul PNL Ioan Ghiºe a anun-
þat ieri, într-o conferinþã de presã, cã a
depus douã plângeri penale, una îm-
potriva lui Traian Bãsescu ºi alta îm-
potriva a ºase judecãtori ai Curþii Con-
stituþionale. Ambele plângeri penale
au fost depuse la Parchetul de pe lân-
gã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
în nume personal. Potrivit senatoru-

lui, prima plângere penalã îl vizeazã
pe preºedintele Traian Bãsescu, pen-
tru infracþiunile de uzurpare de cali-
tãþi oficiale, întrucât a ocupat sediul
Administraþiei prezidenþiale, la data de
28 august, „cu ajutorul unor persoa-
ne îmbrãcate în uniforme ale SPP, ºti-
ind cã la respectiva datã era, ºi este ºi
în prezent, în situaþia de suspendat
din funcþia de preºedinte, conform
hotãrârii Parlamentului nr 33/2012”.
Ioan Ghiºe îl mai acuzã pe Bãsescu
de propagandã în favoarea statului
totalitar, prin „încãlcarea voinþei po-
porului, consemnatã în rezultatele
Biroului Electoral Central ºi confirma-
te de Curtea Constituþionalã”. A doua
plângere penalã îi vizeazã pe judecã-
torii CCR care ar fi votat în favoarea
invalidãrii referendumului: Augustin
Zegrean, Aspazia Cojocaru, Petre
Lãzãroiu, Mircea ªtefan Minea, Iulia
Motoc ºi Valentin Zoltan Puskas.

Ghiºe a depus plângeri penale împotriva
lui Traian Bãsescu ºi a ºase judecãtori CCR

Leonard Orban se aºteaptã la „di-
ficultãþi importante din partea Olan-
dei”, în ciuda rezultatelor alegerilor
parlamentare de miercuri, când parti-
dele proeuropene s-au clasat pe pri-
mele locuri. Ministrul Afacerilor Eu-
ropene a precizat cã „pânã sã se for-
meze Guvernul, de obicei dureazã
foarte mult în Olanda, ºi rãmâne de
vãzut, pentru cã am vãzut ºi dãþile
trecute ce s-a întâmplat cu formarea
guvernului, cu partidele care au sus-
þinut din Parlament fostul guvern.
Deci, nu m-aº hazarda acum sã fac
pronosticuri legate de cum va arãta
viitorul guvern”. Orban este „pru-
dent” faþã de ceea ce se mai poate
întâmpla pânã în octombrie, când a
fost programat Consiliul JAI. „Nu
ºtiu. Evoluþiile pot fi imprevizibile (...).
Sunt prudent. Nu exclud ºi o posibi-
litate, sigur, e limitatã, dar nu exclud
ca sã poatã exista o fereastrã de opor-
tunitate. (...)”, a subliniat oficialul

român. Ministrul a mai precizat cã
amânarea Consiliului JAI în octom-
brie nu înseamnã automat cã atunci
se va lua o decizie în privinþa Româ-
niei ºi a Bulgariei. „Punctul va fi pe
agendã, dar rãmâne de vãzut dacã
va fi doar un punct de informare sau
se vor întruni condiþiile pentru lua-
rea unei decizii. A supune la vot în
condiþiile în care nu existã unanimi-
tate, nu existã certitudinea unei una-
nimitãþi, implicã niºte riscuri majore,
pentru cã, dacã e supusã decizia la
vot ºi existã unul sau mai multe sta-
te membre care se opun, întreg pro-
cesul trebuie reluat, toate procedu-
rile trebuie reluate, ceea ce presu-
pune iar un timp suplimentar pânã
la pregãtirea unei noi decizii. Va fi
supus la vot numai în mãsura în care
va exista certitudinea unei unanimi-
tãþi, a unui acord din partea tuturor
statelor membre”, a explicat Leonard
Orban.

Orban e „prudent” în privinþa
schimbãrii atitudinii Olandei

Poliþia a rãmas fãrã baza de date,
întrucât cele douã programe folosite
pentru recunoaºterea facialã ºi iden-
tificarea amprentelor suspecþilor nu
mai funcþioneazã din cauza unor pro-
bleme tehnice, verificãrile fiind astfel
îngreunate, întrucât amprentele sus-
pecþilor sunt comparate manual. Pro-
gramele Imagetrak ºi AFIS 2000, folo-
site de criminaliºti pentru identifica-
rea persoanelor suspecte, nu mai func-
þioneazã din 20 iunie, când a apãrut o
defecþiune la sistemul de alimentare
care nu a mai putut fi remediatã. În
lipsa celor douã programe, poliþiºtii
sunt nevoiþi sã compare manual fiºele
vechi cu probele pe care le gãsesc la
faþa locului în urma unei anchete, ceea
ce îngreuneazã procedura.

Programul Imagetrak este cea mai
complexã bazã de date a Poliþiei Ro-
mâne ºi conþine datele particulare ale
tuturor suspecþilor înregistraþi la ni-
vel naþional, respectiv înãlþime, greu-
tate, culoarea ochilor, a pãrului ºi sem-

ristã este cu atât mai îngrijorãtor. Respec-
tul pentru propria religie ºi demnitate nu
poate justifica crima ºi violenþele.

Ca parteneri strategici ai Statelor Unite
ne exprimãm regretele faþã de pierderea su-
feritã. În aceste momente complicate, gân-
dul nostru merge cãtre militarii noºtri care
luptã cot la cot alãturi de partenerii noºtrii
din NATO pe teatrele de operaþiuni din Ori-
entul Mijlociu. Sacrificiul ºi îndârjirea lor
ne obligã, în acelaºi timp, sã ne implicãm ºi
mai mult în a pune umãrul la instaurarea
principiilor ºi valorilor democratice în aceas-
tã regiune. Transmitem pe aceastã cale sin-
cerele noastre condoleanþe membrilor fa-
miliilor îndurate!

Poliþia, nevoitã sã facã
amprentarea manual

ne particulare, cum ar fi tatuaje, cica-
trice. În general, acest program este
folosit pentru identificarea persoane-
lor cu identitate necunoscutã ºi a ca-
davrelor cu identitate necunoscutã.

Programul AFIS 2000 este o bazã
de date care conþine amprentele ºi fo-
tografiile tuturor persoanelor care au
fost amprentate. Acesta permite iden-
tificarea pe baza amprentelor papilare
a persoanelor cu identitate falsã sau
care au comis fapte antisociale.

Ministrul de Interne, Mircea Duºa,
a declarat ieri, pentru Mediafax, cã sis-
temele de comparare a datelor Poliþiei
nu aveau asiguratã mentenanþa, în-
trucât contractele erau expirate, dar la
rectificare s-au alocat bani pentru
aceste servicii ºi astãzi vor fi nego-
cieri pentru încheierea contractelor.
„S-a luat legãtura cu firma din Franþa,
cea care asigurã mentenanþa, iar re-
prezentanþii acesteia sunt în România
de douã sãptãmâni”, a spus Mircea
Duºa.

Comisarul european pentru Agri-
culturã, Dacian Cioloº, a declarat
ieri, la conferinþa Mediafax Talks
about Agriculture, cã România ar
putea sã introducã, din 2014, în
urma negocierii cu UE a Politicii
Agricole Comune, plãþi directe la
hectar diferenþiate pe re-
giuni, care sã ofere o mai
mare flexibilitate a finanþã-
rii. „Noi suntem obiºnuiþi,
pentru cã aºa a început sis-
temul acesta de la aderare,
cu plãþi directe la hectar.
Câte hectare ai, se calcu-
leazã suma la hectar, care e
aceeaºi în toatã România.
Existã state membre, ºi Ro-
mânia poate avea aborda-
rea aceasta din 2014, care
au plãþi directe calculate la
nivel regional. Deci, în anu-
mite regiuni ai anumite con-
diþii, poate mai nefavorabi-
le, ºi dacã vrei sã susþii

Plãþile directe pe hectar
ar putea fi diferite pe regiuni

agricultura poate cã trebuie sã dai
mai mult în anumite regiuni decât
în altele (...). ªi atunci direcþionezi
cumva, într-o anumitã perioadã,
anumite regiuni, anumite structuri
de producþie, anumite sectoare”, a
declarat Cioloº.
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În c ele patru luni c are s-au
scurs de la deschidrea şantierului
la pasajul subteran s-a reuşit să se
construiască 35% din lucrare. Au-
torităţile spun că s-ar f i putut lu-
cra c hiar mai mult, dar au apărut
unele probleme.  “Azi dimineaţă
(n.r.  – ieri dimineaţă) am avut o
întâlnire cu reprezentanţii con-
structorilor (n.r.  – firmele Mitliv
Exim, Craiova şi Habau Construc-
ţii SRL, Austria). Ca să eliminăm
orice fel de speculaţie, lucrările
sunt realizate până acum în pro-
porţie de 35% din totalul execu-
tării. Suntem în grafic,  chiar  mai
bine decât ne aşteptam. Ne-am fi
dorit să fim mult mai departe, ast-
fel încât, acum, să discutăm de
cel puţin 50% din investiţie reali-
zată, însă c ele două probleme pe
care le avem ne-au ţinut în loc ”, a
prec izat viceprimarul Craiovei,
Florentin Tudor, ieri, într-o con-
ferinţă de presă.
Expropriere
pentru 15 metri pătraţi

Autorităţile susţin că se mun-
ceşte şi acum pe şantier, dar la
capacitate redusă, aşteptându-se
ca Primăria Craiova să rezolve
problema amplasamentului. Pen-

tru a putea fi realizată, lucrarea mai
are nevoie de încă două suprafeţe
de teren, pe care municipalitatea
încearcă să le obţină de la proprie-
tari. “A fost o discuţie iniţială să
se facă un schimb de terenuri cu
ambele familii care au proprietăţi-
le în zonă.  Într-un caz,  proprieta-
rul a murit şi a lăsat terenul drept
moştenire. Moştenitorii ne-au spus
că nu au posibilităţi materiale pen-
tru ca, în această perioadă sc urtă
de timp, să dezbată taxa de suc-
cesiune. Şi am fost nevoiţi să apli-
căm procedura exproprierii la cea
de-a doua familie, care are 15
metri pătraţi”, a precizat vicepri-

Deşi a fost început în mare forţă,
pasajul subteran al Craiovei avan-
sează acum cu paşi mărunţi. Auto-
rităţile locale susţin că firmele con-
structoare au redus viteza de exe-
cuţie din cauza unor probleme apă-
rute la amplasament, dar că aceste
lucruri nu vor pune în pericol ter-
menul de finalizare al proiectului.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

marul Florentin Tudor,
aces ta ocupându-se şi
de partea juridică a ac-
ţiunii.
Formalităţile vor fi
gata în două săptă-
mâni

Primăria Craiova a
demarat proc edurile
privind schimbul de te-
ren şi exproprierea ce-
leilalte familii. Repre-
zentanţii municipalităţii
au dat, ieri, şi un ter-
men - de două săptă-
mâni - pentru finaliza-
rea tuturor demersuri-
lor. “În două săptămâni
se va rezolva.  Noi,
deja, am demarat pro-
cedurile şi,  după c e se
va scurge acest timp,
cons tructorul va avea
pos ibilitaea să lucreze
la c apacitatea pe care
o are”.Aces ta a adău-
gat că Prefectura Dolj
a comunicat, în ac eas-
tă săptămână, vizele de
legalitate pentru cele două hotă-
râri ale Consiliului Loc al Munici-
pal Craiova, prin care, în luna au-

gus t, s-au aprobat atât
schimbul, cât şi expro-
prierea. “Am avut mai
multe întâlniri cu cei
care sunt în cauză ş i cu
constructorul şi exis tă
disponibilitate din partea
tuturor de a rezolva cât
mai repede lucrurile”, a
mai spus Tudor.
Despăgubiri suplimen-
tare de 2.500 de euro

Aproximativ 2.500
de euro vor f i c heltuiţi,
suplimentar, pentru re-
zolvarea problemelor le-
gate de amplasament.

Autorităţile spun c ă ac est luc ru
nu e o problemă întrucât, pentru
început, banii vor fi suportaţi de
la bugetul local. “Deoc amdată,
vom plăti de la bugetul local, pen-
tru că nu sunt c heltuieli eligibile.
Dar vedem până la f inalul imple-
mentării.  Se pare c ă există anu-
mite portiţe prin care putem să
prindem ac este sume în c ele pe
care le vom primi de la Uniunea
Europeană”, a mai spus vicepri-
marul Craiovei. Cele două imo-
bile c are au fost demolate la în-
ceputul lucrării au fos t depăgu-
bite c u aproximativ 700.000 de
euro, bani incluşi de la început
în valoarea totală a proiec tului.
Întregul pasaj c ostă 66 milioane

de lei, dintre care 1,3 milioane de
la bugetul local,  1,5 milioane de
lei de la bugetul naţional şi 43,17
milioane de lei de la UE.
Problemele
erau cunoscute mai demult

Autorităţile spun însă că aces-
te probleme,  care atrag după s ine
încetinirea ritmului lucrărilor, ar
fi putut f i evitate de la început,
dar că fosta administraţie, în spe-
ţă primarul Antonie Solomon, s-
a grăbit să dea ordin de începere
a şantierului, deşi ştia c ă sunt
unele aspecte c are nu fuseseră
puse la punct dinainte.  “Se ştia
de la început care era traseul pa-
sajului. Terenurile erau s tabilite în
c uloarul de expropriere,  însă
ac este lucruri au fost tratate cu
indiferenţă.  Au c rezut c ă toate
aceste probleme ulterioare se vor
rezolva în timpul execuţiei, însă
nimeni nu s-a gândit nic iodată că
problemele îl vor pune pe con-

structor în s ituaţia de a nu putea
lucra la capacitate maximă şi de
a aştepta niş te proc eduri”,  a de-
clarat Tudor,  explicând şi cauza
care ar f i determinat administra-
ţia din mandatul trec ut să se gră-
bească.  “La începutul implemen-
tării au fost grăbite lucrurile pen-
tru că era o perioadă de campa-
nie electorală şi lumea trebuia să
vadă c ă, în Craiova, se fac tot
felul de proiecte”.
Şantierul se prelungeşte

În opinia lui Florentin Tudor, o
altă gafă a fostei administraţiei este
termenul scurt de execuţie, de nu-
mai şase luni, pe care l-au anun-
ţat la înc eperea lucrărilor.  Vicepri-
marul susţine că, după ce a stat
de vorbă cu constructorii de la pa-
saj,  dar şi cu alţi experţi în dome-
niu,  o astfel de lucrare nu poate fi
terminată, din punct de vedere teh-
nic, într-o jumătate de an. “Nici
cei mai încrezători c onstructori,

nici cei c are îşi desfăşoa-
ră activitatea în acest seg-
ment nu au c um să c rea-
dă că se poate realiza în
şase luni. Din discuţiile pe
care le-am avut cu dân-
şii,  nici din punct de ve-
dere tehnic şi nici al ma-
terialelor  pe care le folo-
sim, nu se poate realiza
ac eastă lucrare până la
sfârş itul acestui an.  Ma-
terialele folosite au nişte
proprietăţi care trebuie să
treacă o anumită perioa-
dă de timp. Atunci când
desfac i c ofragul la ci-
mentul pe care îl foloseşti
să nu ne trezim că anu-
mite pietre sau bucăţi se
desprind”.  Proiec tul a
fost început pe 18 mai şi,
potr ivit contrac tului, ar
trebui să fie gata pe 18
noiembrie 2013.

Pasajul subteran
nu se mai realizează
în şase luni
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În urma cercetãrilor efectuate
de ofiþerii Serviciului Judeþean An-
ticorupþie Dolj, sub coordonarea
procurorului desemnat de la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj
ºi cu sprijinul SRI Dolj, a ieºit la
ivealã o întreagã filierã, bazatã pe
vechi prietenii, de care fostul ofi-
þer al PMS Craiova, Marin Cone,
se folosea pentru a face bani. Bãr-
batul aranja transferul unor deþinuþi
ºi nu se sfia sã primeascã de la
rudele recunoscãtoare bani sau
„bucate”, dupã cum au consemnat
procurorii în rechizitoriul întocmit

Un tânãr în vârstã de 17 ani,
din comuna doljeanã Podari, ºi-a
pierdut viaþa, miercuri seara,
dupã ce s-a electrocutat într-o
clãdire dezafectatã din localitate.
Dragoº S. plecase, în jurul orei
16.00, împreunã cu fratele sãu
mai mic, la magazin, însã pe drum
a vãzut mai mulþi porumbei, a sã-
rit gardul în curtea fostei Fabrici
de Zahãr din localitate, a intrat în
clãdirea dezafectatã ºi nu a mai
dat nici un semn. Fratele sãu l-a
tot strigat ºi, dacã a vãzut cã nu

Un craiovean în vârstã de 20 de
ani a fost rãnit, miercuri seara, dupã
ce s-a izbit cu maºina pe care o
conducea de un stâlp din beton al
reþelei de alimenatre cu energie
electricã. Accidentul s-a petrecut
pe bulevardul „1 Mai” din Craio-
va, la intersecþia cu strada „Dimi-
trie Gerota”. Potrivit reprezentan-
þilor IPJ Dolj, în jurul orei 18.00,
Mihai Stoian, de 20 de ani, din Cra-
iova, în timp ce conducea un Ford
Mondeo pe bulevardul „1 Mai”, din
municipiu, la intersecþia cu strada
Dimitrie Gerota, din cauza vitezei
excesive, a pierdut controlul asu-
pra direcþiei ºi a pãrãsit partea ca-

Procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj l-au trimis în judecatã,
sãptãmâna trecutã, pe fostul ºef al Ser-
viciului Siguranþã Exterioarã de la Pe-
nitenciarul de Maximã Siguranþã (PMS)
Craiova, Marin Cone, pentru comite-
rea infracþiunii de trafic de influenþã.
Bãrbatul este acuzat cã a cerut ºi a
primit sume de bani ºi bunuri pentru a
transfera trei condamnaþi de la peni-
tenciare din alte judeþe la unitãþi de

detenþie din Craiova, folosindu-se de
influenþa ºi autoritatea pe care o avea
asupra cadrelor cu funcþii de condu-
cere din penitenciarele respective.
Bãrbatul a fost arestat preventiv pe 21
august, dupã ce a fost prins în flagrant
primind 800 de euro de la un denunþã-
tor, sãptãmâna trecutã instanþa a men-
þinut faþã de el mãsura arestãrii, iar
primul termen de judecatã a fost sta-
bilit pe  1 octombrie a.c.

la finalizarea cercetãrilor, majorita-
tea aranjamentelor fiind puse la
punct la chefuri unde notele de pla-
tã erau achitate tot de rudele con-
damnaþilor ce urmau sã fie mutaþi
în unitãþi de detenþie din Craiova.

Fiind, pânã în anul 2009, ofiþer
în cadrul PMS Craiova, Marin
Cone îi cunoºtea pe adjuncþii de la
Penitenciarul Drobeta Turnu Seve-
rin ºi Penitenciarul Târgi Jiu ºi pãs-
tra legãtura ºi cu foºtii colegi de la
PMS Craiova ºi de la Penitenciarul
Pelendava din Craiova, lucru pe
care îl ºtiau ºi apropiaþii sãi. Ast-

fel, dupã cum au con-
semnat procurorii în
rechizitoriu, un vecin
de-al sãu, de la Daneþi,
l-a rugat, la începutul
acestui an, sã-i trans-
fere ºi lui fiul de la Pe-
nitenciarul Drobeta
Turnu Severin (unde
executa o pedeapsã cu
închisoarea) în Craio-
va, pentru cã nu-ºi per-
mite sã-l viziteze foar-
te des acolo. Cone i-a

promis cã-l ajutã, ºi-a trimis fiul,
care este avocat, la Severin, ca sã
se intereseze de situaþia deþinutului
cu pricina ºi sã-l întrebe dacã este
de acord cu tranferul ºi pe 27 apri-
lie a.c. fiul vecinului a fost trans-
ferat în Penitenciarul Pelendava,
unde este ºi acum încarcerat. Asta
dupã ce, cu o sãptãmânã înainte
de Paºte (care a fost pe 15 apri-
lie), tatãl deþinutului s-a prezentat
la Cone cu „un miel de circa 16-
17 kilograme, trei gãini ºi 10 – 15
ouã, evaluate la suma de 200 de lei”,
potrivit rechizitoriului Parchetului.
Chefuri ºi ºpagã în naturã ...

degeaba
Numai cã înainte de a fi trans-

ferat, deþinutul i-a povestit colegu-
lui sãu de camerã, Valentin Preduº,
cã ºi-a rezolvat mutarea, cu ajuto-
rul lui Cone ºi aºa s-a trezitã cã ºi
colegul  sãu apelase la aceeaºi fi-
lierã ºi chiar fãcuse cerere de
transfer. Valeriu a spus cã tatãl sãu,
Valentin Preduº, îi dãduse deja lui
Cone 1000 de euro pentru a rezol-
va treaba. Pentru „urgentarea”

transferului, Valeriu Preduº a dat o
petrecere în Dãbuleni, unde a ve-
nit ºi Marin Cone, discuþiile au con-
tinuat ºi câteva zile mai târziu, la
un alt chef, ambele fiind suportate
financiar de Preduº, care i-a mai
fãcut ºi aprovizinarea lui Cone –
ducându-i la Craiova 25 kg de car-
ne de porc, 20 de litri de vin ºi peº-
te. Apoi Marin Cone i-a cerut lui
Preduº 500 de lei ca sã meargã la
Severin, însã acolo ºi-a trimis fiul,
avocat, ca sã verifice situaþia juri-
dicã a deþinutului. Pe la începutul
lunii august, dupã cum este con-
semnat în rechizitoriu, Cone l-a
sunat pe Preduº ºi i-a spus cã pen-
tru suma de 1000 de euro deja pri-
mitã nu poate decât sã aranjeze ca
fiul sãu sã fie scos la muncã. Cum
ºtia cã fiul sãu beneficiazã de acest
drept deja, Valeriu Preduº s-a ho-
tãrât sã-l denunþe pe Cone, pe 3
august prezentându-se la Serviciul
Judeþean Anticorupþie Dolj, unde a
depus plângerea. S-a constituit un
dosar penal, sub coordonarea Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, s-a obþinut autorizaþie de in-
terceptare a convorbirilor telefoni-

ce ale lui Cone, în urma cãrora s-a
confirmat activitatea infracþionalã
a bãrbatului. S-a dovedit cã acesta
încerca sã transfere mai mulþi deþi-
nuþi, de la Severin la Craiova, unii
dintre ei catalogaþi drept periculoºi.
La întâlnirile pe care Cone ºi Pre-
duº le-au avut la începutul lunii
august în Craiova a fost prezent ºi
cel de-al doilea denunþãtor, Sali
Vîrcan, care voia sã-ºi aducã la
Craiova fratele, încarcerat la Târ-
gu Jiu – operaþiune evaluatã de
Cone la 500 de euro. Numai cã,
aflând de la Preduº cã Vîrcan dis-
pune de bani, Cone i-a cerut aces-
tuia 1000 de euro, lucru ce l-a fã-
cut pe bãrbat sã-l denunþe ºi el pe
fostul ofiþer al PMS.

S-au pus la punct detaliile prin-
derii în flagrant, iar pe 20 august
ofiþerii anticorupþie i-au dat lui Vîr-
can 800 de euro, pe o parte din ban-
conote fiind înscris cu creion fluo-
rescent „Trafic de influenþã”. Cone
a fost reþinut, pe 21 august a fost
arestat preventiv, iar sãptãmâna tre-
cutã dosarul a fost înaintat Tribu-
nalului Dolj pentru judecare, primul
termen fiind pe 1 octombrie a.c.

Cu maºina în stâlpCu maºina în stâlpCu maºina în stâlpCu maºina în stâlpCu maºina în stâlp
rosabilã intrând direct într-un stâlp
din beton. În urma accidentului
ºoferul a fost rãnit uºor la cap ºi la
o mânã, fiind transportat la Spita-
lul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, unde a primit primele îngrijiri
medicale, dupã care a fost exter-
nat. Tânãrul nu consumase bãu-
turi alcoolice, dupã cum s-a stabi-
lit în urma testãrii cu etilotestul ºi
le-a explicat poliþiºtilor cã a tras de
volan ca sã evite un pieton ce tra-
versa strada regulamentar, pe tre-
cere, moment în care a pierdut
controlul direcþiei. În urma impac-
tului, partea din faþã a autoturis-
mului s-a fãcut praf.

primeºte nici un rãs-
puns, a fugit acasã,
explicându-i mamei
sale ce s-a întâm-
plat. Femeia a fugit
ºi ea, într-un suflet,
la locul respectiv,
ºi-a strigat fiul, apoi
a sunat pe 112
anunþând cã nu-ºi
mai gãseºte fiul,
astfel cã în zonã a
ajuns un echipaj SMURD ºi unul
de la Postul de Poliþie din locali-

tate. „Medicii de pe au-
tospeciala SMURD so-
licitatã la faþa locului l-
au gãsit pe tânãr, însã
n-au putut decât sã
constate decesul aces-
tuia, întrucât se electro-
cutase”, a declarat mr.
Florin Cocoºilã, purtã-
torul de cuvânt al In-
spectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj. Poliþiºtii au efec-
tuat cercetarea la faþa

locului, stabilind cã tânãrul îºi gã-
sise sfârºitul în staþia de trans-
formatoare a fostei unitãþi, situa-
tã la un etaj superior al clãdirii,
unde nu fusese sistatã alimenta-
rea cu energie electricã – lucru
pe care nimeni nu l-a putut expli-
ca – ºi, chiar dacã nu au fost des-
coperite pe trupul sãu urme de
violenþã, cadavrul (coborât de
pompieri destul de greu pânã în
curtea fabricii) a fost transpor-
tat la morga Spitalului „Filantro-
pia” din Craiova, pentru efectua-
rea necropsiei, dupã cum au pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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Cum, necum, am reuşit să du-
cem gâlceava politică de la Bucu-
reşti la Strasbourg, în Parlamen-
tul European. Unde se ştia de acum
de toată tevatura, interpretată di-
ferit, la palierul fiecărei familii sau
grup parlamentar. De fapt, am
ajuns acolo unde era inevitabil să
ajungem, aşa cum suntem: o ţară
care nu are de oferit mare lucru,
în afara scandalului garantat. O
ţară care exportă scandal şi obligă
UE să asiste la un spectacol jalnic.
Prezentul nostru balcano-bizantin
e o realitate. Tristă. Şi, miercuri
după-amiază, a început „meciul”,
după finalul discursului acid şi par-
tizan al comisarului european pen-
tru Justiţie, Viviane Reding. Social-
democraţii, socialiştii şi liberalii au
luat apărarea USL, în timp ce po-
pularii europeni şi-au dat sufletul
să apere PDL şi, implicit, pe Tra-
ian Băsescu. Unii s-au trezit vor-

MIRCEA CANŢĂR
bind, precum Corneliu Vadim Tu-
dor, departe de discursul de odi-
nioară, acum în numai un minut
rostind suficiente prostii, care îl
vor urmări o vreme. Discursuri
consistente, cumpătate şi convin-
gătoare au avut Renate Weber,
Corina Creţu, Cătălin Ivan, excep-
tând aluzia la culoarea deux-pie-
ce-ului doamnei Viviane Reding,
Pino Artachi, grecul Angurachis
Charalampos, Hannes Swoboda, şi
mai ales liberalul Graham Watson.
Monica Macovei a livrat, c a de
obicei, exagerări periculoase, fal-
se ipoteze, descalificante pentru un
eurodeputat, în apărarea tarabei
politice. S-a arătat înfuriată şi nu
i-a ieşit mai nimic. Acuzată de con-
trol asupra dosarelor Parchetului
General, după ce avansase o frau-
dă de 1,5 milioane voturi la refe-
rendum, a pretins că a obţinut in-
formaţia din presă. A mai trântit şi

alte acuzaţii la adăpostul imunităţii
europarlamentare, reproşând USL
că ţinteşte să-i demită pe procu-
rorii care instrumentează dosarele
referendumului şi pe cele ale unor
politicieni. Românilor trebuia să li
se arate, iar cu degetul, vinovaţii
şi îngerii, iar marea temă justiţia-
ră, singura temă aptă a capta aten-
ţia, spre a fi transformată în vo-
turi, la apropiatele alegeri parlamen-
tare, trebuia relansată eventual din-
spre Comisia Europeană. I s-a tă-
iat microfonul înainte de a-ş i fi
încheiat de prezentat „propria doc-
trină”. Eurodeputatul Cristian Pre-
da,  prim-vicepreşedinte PDL, a
lansat sintagma de „tirania majori-
tăţii”, de fapt nimic altceva decât
suveranitatea poporului. Uniunea
Europeană nu este subordonată
„tiraniei majorităţii”, adic ă în
subordinea cetăţenilor UE, prin tri-
mişii lor în Parlamentul European,

sau este condusă alternativ de gru-
puri de interese politico-economi-
co-financiare? Încrâncenarea dez-
baterii a fost desăvârşită, dac ă ne
putem exprima astfel,  şi, printr-
un plus de claritate a mesajelor,
dar şi consistenţă, în avantaj, poa-
te neanticipat, au ieşit social-de-
mocraţii şi liberalii. Încât, în fi-
nal,  comisarul european Viviane
Reding, dac ă nu a răspuns acu-
zaţiilor la afirmaţiile pripite precum
„puc i parlamentar” sau „lovitură
de s tat”, şi-a nuanţat discursul,
lăsând vag impresia c ă a realizat
prec ara informare asupra situa-
ţiei din România, c a să nu spu-
nem intoxicare. A vorbit despre
reducerea echilibrului democ rat
instituţional,  situaţia fragilă din
România, pres iunile asupra justi-
ţiei (!?). Şi aşa mai departe. Poli-
tica nu a fost niciodată un spaţiu
al generozităţii exagerate,  dar, mai

mereu,  interesele divergente se
armonizau prin conces ii şi cedări
reciproce. Cedări mic i pentru cei
mari şi viceversa. Ca o constata-
re, politic ienii europeni nu se di-
ferenţiază mult de cei autohtoni.
Când Manuel Barroso vorbeşte de
diluarea credibilităţii şi încrederii
în UE şi instituţiile sale, pe seama
neînc rederii în sistemul financiar,
greşeşte: în esenţă, este vorba de
excesul de birocraţie, partizana-
tul politic şi absenţa c ontrolului
popular asupra instituţiilor euro-
pene. Într-un moment ca acesta,
evoluţia României depindea mai
ales de încredere. A partenerilor
europeni în România şi a români-
lor în Uniunea Europeană. A plân-
ge la îalte porţi, în speranţa susţi-
nerii, cu ochii umflaţi,  nu s-a do-
vedit o soluţie fertilă, dimpotrivă,
a stricat mult şi greu reparabil din
imaginea ţării.

Ieşirea din iluzii

Social-liberalii şi-au dat întâlni-
re în Delta Dunării, la Murighiol,
departe de ochii mass-media. În
prima zi, liderii USL se vor vedea
cu toţi preşedinţii de Consilii Ju-
deţene ai Uniunii, dar şi cu prima-
rii municipiilor reşedinţă de judeţ.
Sâmbătă, cele două alianţe ce com-
pun USL - Alianţa de Centru Stân-
ga (PSD - UNPR) şi Alianţa de
Centru Dreapta (PNL - PC) se vor
întâlni în Comitete Executive se-
parate, după care cele două foruri
de conducere vor avea o reuniune
comună. Aşa cum spuneam, prin-

USL s-a retras în Delta Dunării pentru
a discuta strategia alegerilor parlamentare

Sfârşitul de săptămână îi va
găsi pe liderii USL retraşi în Del-
ta Dunării. Se pare că principalul
subiect îl repre zintă negocierea
colegiilor ce revin celor patru par-
tide ale Uniunii, dar nu este de
neglijat nici strategia post-refe-
rendum pe care aceştia o vor sta-
bili. La întâlnire vor participa li-
derii de la centru, dar şi cei din
teritoriu. Preşedinţii de  consilii
judeţene, dar şi primarii de mu-
nicipii de judeţ vor lua parte la
discuţii.

cipala temă a discuţiilor o va re-
prezenta împărţirea colegiilor pen-
tru alegerile parlamentare. Înainte
de această reuniune, liderii USL au
purtat o serie de discuţii prelimi-
nare în biroul de la Senat al lui Crin
Antonescu, şi se pare că au înce-
put deja să deseneze harta colegii-
lor Uniunii.
Simulările făcute
dau USL câştigatoare cu 62%

Conform Protocolului,  în ca-
drul USL între ACD şi ASD va
funcţiona principiul parităţii,. Sunt
însă voci care spun că situaţia din

teritoriu avantajează PSD şi UNPR.
Numărul mai mare de preşedinţi de
consilii judeţene 22, comparativ cu
cei 13 ai PNL şi unu al PC, face ca
în prima fază social-democraţii să
aibă mai multe colegii decât cei de
la ACD. Conform informaţiilor apă-
rute în presă, se pare că simulările
făcut de cei de la USL au indicat că
cele patru partide vor câştiga 62%
din mandate, adică aproximativ 300
de colegii. ACD ar urma să primeas-
că în jur de 210 de colegii, iar cei
din Alianţa de Centru Stânga (PSD
şi UNPR) cu 30 mai multe, adică
240. Conservatorii şi-au prezentat
pretenţiile în cadrul Alianţei de Cen-
tru Dreapta, anunţându-i pe liberali
că vor 21 de colegii parlamentare
eligibile - 12 deputaţi şi 9 senatori şi
21 de colegii marginale. Se pare că
şi uneperiştii trebuie să primească
30. La sfârşitul acestei întâlniri, use-
liştii ar trebui să ştie foarte clar cum
se va face împărţirea locurilor pen-
tru alegerile parlamentare.

MARIN TURCITU

Murighiol

Despre inserţia romilor.
Complicată problemă

Bucureştiul şi Parisul s-au anga-
jat miercuri, 12 septembrie, să lucre-
ze împreună, pentru inserţia în ţara
lor de origine, a miilor de romi ro-
mâni care trăiesc în Franţa, recunos-
când în acelaşi timp că dezideratul
va lua timp. În tâlnirea premieru lui
Victor Ponta cu ministrul de Interne
francez, Manuel Valls, şi delegatul
pent ru Afaceri Europene, Bernard
Cazeneuve, la Bucureşti, a prilejuit
un dialog salutat de ambele părţi şi
evaluat ca promiţător. „România nu
se derobează de responsabilităţile
sale” a spus Victor Ponta, ceea ce l-
a liniştit pe Manuel Valls, care a subli-
niat necesitatea ca populaţia romă
să rămână în România. El a adăugat
că Franţa îşi va asuma responsabili-
tăţile care îi rev in, „evacuarea din
taberele ilicite, conducerea la fron-
tiere, forţată sau asistată, dar, de ase-
menea, programul de integrare, prin
locuinţe şi educaţie, când este posi-
bil, nu va fi abandonat”. Oficialii ce-
lor două ţări s-au declarat de acord
că „totul va lua timp” şi e nevoie de
înţelegere pentru obţinerea de rezul-
tate concrete în integrarea romilor.
Întâlnirea nu a fost lipsită de câteva
scântei, menţionează „Le Monde”.
Preşedintele Traian Băsescu a subli-
niat că Bucureştiul nu va putea ac-
cepta declaraţii conform cărora Ro-
mânia îşi alungă populaţia de etnie

romă, referire la o declaraţie contro-
versată a lui Manuel Valls. Preşedin-
tele francez, Francois Hollande, de-
clarase duminică, referindu-se la romi,
că nu se poate accepta ca aceste
populaţii, conduse în ţara lor, să fie
strămutate. Miercuri a fost semnat
un acord-cadru care va permite aju-
tor în reinserţia în România a 80 de
familii repat riate din Franţa. Vizita
celor doi miniştri francezi are loc în
timp ce la Paris se confruntă ONG-
uri pentru apărarea drepturilor romi-
lor, deşi vicepreşedin tele Comisiei
Europene, Viviane Reding, estimase
miercuri, la France Info, că „situaţia
juridică” a romilor este ameliorată în
Franţa, graţie unei curculare intermi-
nisteriale adoptate la sfârşitul lunii
august . „Eu am găs it la guvernul
francez multă înţelegere”. Reding
criticase, în 2010, expulzarea romilor
din dispoziţia preşedintelui Nicolas
Sarkozy, comparând-o cu episoade
din al doilea război mondial. Dialo-
gul premierului Victor Ponta cu mi-
nistru l de Interne francez, Manuel
Valls, a p rilejuit, se subîn ţelege, şi
acroşarea altor teme, despre care nu
s-a vorbit, fiind primul contact ofi-
cial, îndelung aşteptat, între marcanţi
lideri socialişti ai celor două guver-
ne. Ceea ce ar putea prilejui Bucu-
reştiului o desfundare a canalului di-
plomatic cu Parisul.
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Anchetatorii au stabilit că Li-
viu Luca era ajutat la administra-
rea companiei de către Sorin
Ovidiu Vîntu, care a finanţat pre-
luarea pachetului de acţiuni. Un
rol important în administrarea SC
Petromservice SA avea şi Octa-
vian Ţurcan, persoană apropiată
de Vîntu, care intermedia relaţia
inculpaţilor cu companiile înma-
triculate în Cipru pe care le con-
trolau şi cu băncile din această
ţară, au precizat procurorii. În

cursul anului 2007, SC Petro-
mservice SA a vândut  activi-
tatea de servicii petroliere, în
schimbul căreia a primit suma
totală de aproximativ 325 mi-
lioane euro. “Întrucât, în aceeaşi
perioadă, împotriva societăţii erau
în curs de desfăşurare numeroa-
se proceduri de executare silită
pentru drepturile salariale restan-
te obţinute de către angajaţi prin
intermediul unor hotărâri judecă-
toreşti, inculpatul Luca Liviu a ho-
tărât ca lichidităţile societăţii să

Procurorii Secţiei de urmărire penală şi cri-
minalistică din Parchetul Înaltei Curţi de Casa-
ţie şi Justiţie au dispus trimiterea în judecată a
lui Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian
Ţurcan, Sorin Mihai, Ioan Bohâlţeanu, Bogdan
Radu Negrutzi, Gheorghe Şupeală, Raichovich
Graziano Rino, Zizi Anagnastopol, Mihai Viorel
Râmboacă, Răzvan Florin Râmboacă şi Daniela
Lăcrămioara Braşoveanu, pe care îi acuză de spă-
lare a banilor şi delapidare, prejudiciu produs
SC Petromservice SA fiind de 83.518.369,96
euro, potrivit expertizei contabile întocmite în
cauză. Potrivit procurorilor, în cursul anului
2005, Liviu Luca a devenit, în mod indirect, ac-
ţionarul majoritar al SC Petromservice SA, prin
achiziţia a 49,35% din acţiunile societăţii reali-
zată prin intermediul companiei Elbahold Ltd
(înmatriculată în Cipru), la care avea calitatea
de beneficiar real.

Vîntu şi Luca, trimişi în judecată
pentru spălare de bani şi delapidare
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Vîntu şi Luca, trimişi în judecată
pentru spălare de bani şi delapidare

Vîntu şi Luca, trimişi în judecată
pentru spălare de bani şi delapidare

Vîntu şi Luca, trimişi în judecată
pentru spălare de bani şi delapidare

Vîntu şi Luca, trimişi în judecată
pentru spălare de bani şi delapidare

Vîntu şi Luca, trimişi în judecată
pentru spălare de bani şi delapidare

Vîntu şi Luca, trimişi în judecată
pentru spălare de bani şi delapidare

Vîntu şi Luca, trimişi în judecată
pentru spălare de bani şi delapidare

De  ase menea, au fost  fraudaţi indirect ş i acţionarii minori-
tari ai SC Pe tromservice  S.A. (aproximativ 72.000 de membri ai
Asociaţie i Salariaţilor din SNP Pe trom S.A. ş i 7.000 de acţionari
pe rsoane f izice),  care nu au încasat dividende le ce li se  cuve-
ne au în urma vânzării serviciilor petroliere  şi cărora le-a fost
diminuată semnificativ valoare a acţiunilor.

Conform tabelului defini-
tiv al creanţelor, PSV Com-
pany SA avea datorii totale
de aproximativ 150 de mili-
oane de euro,  dintre care
aproximativ 98 de milioane
de euro către bugetul conso-
lidat al statului.

fie transferate în patrimoniul unor
companii controlate de Vîntu So-
rin Ovidiu, pentru a evita ca aceste
sume să ajungă în posesia sala-
riaţilor sau să fie distribuite ca di-
vidende acţionarilor minoritari”,
se precizează în rechizitoriu.
Au fost implicate şapte societăţi
din Republica Moldova

În acest scop, Liviu Luca a
conceput, cu ajutorul lui Vîntu şi
Ţurcan, un plan pentru a trans-

fera sumele aflate în conturile SC
Petromservice SA în conturile
unor societăţi off shore contro-
late de inculpaţi, sub pretextul
achiziţiei unor acţiuni cotate la
bursă. Astfel, potrivit probelor
administrate de procurori, în pe-
rioada 2008 - 2009, Liviu Luca,
în calitate de acţionar majoritar,
Sorin Mihai, Ioan Bohâlţeanu,
Bogdan Negrutzi, Gheorghe
Şupeală, Raichovich Rino, în ca-
litate de membri ai Consiliului de
Administraţie, şi Zizi Anagnas-

topol, în calitate de director fi-
nanciar al SC Petromservice
SA, au dispus încheierea mai mul-
tor contracte prin care societa-
tea a achiziţionat acţiuni cotate
la bursă emise de şapte societăţi
din Republica Moldova, la un preţ
de aproximativ nouă ori mai
mare decât valoarea la care
aceste acţiuni erau tranzacţiona-
te în aceeaşi perioadă la Bursa
de Valori a Moldovei. În acest
mod, Petromservice a plătit
suma totală de 94.325.439,75 de
euro pentru acţiuni, pe care le-
ar fi putut cumpăra în schimbul
sumei de 10.807.069,79 euro
dacă ar fi realizat achiziţia direct
de pe bursă.       
Acţiunile erau achiziţionate
pe bursă

Procurorii au mai arătat în re-
chizitoriu că acţiunile erau achi-
ziţionate de pe bursă de către
Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian
Ţurcan, folosind sume avansate
de către partea vătămată, şi erau
revândute după câteva zile către
SC Petromservice SA la preţuri
care erau majorate uneori de 50
de ori. Probele cauzei au relevat
că aceste achiziţii nu erau utile
pentru activitatea părţii vătăma-
te, ci au reprezentat doar un mij-
loc de a trafica activele părţii vă-
tămate în interesul altor persoa-
ne. Contractele au fost înche-
iate cu puţin timp înainte de
intrarea companiei în insolven-
ţă, în condiţiile în care incul-
paţii cunoş teau că datoriile
către salariaţi nu pot fi achita-
te şi că insolvenţa este imi-
nentă. Procurorii îi mai acuză pe
Vîntu şi Ţurcan că au contribuit
la traficarea bunurilor din patri-
moniul părţii vătămate prin con-
ceperea mecanismului financiar
folosit, punerea la dispoziţie a
companiilor străine care au inter-
mediat achiziţiile, identificarea so-

cietăţilor moldoveneşti ale căror
acţiuni urmau să fie achiziţionate
şi realizarea formalităţilor pe care
le presupuneau tranzacţiile. Toa-
te companiile care au intermediat
achiziţiile de acţiuni erau contro-
late de Vîntu şi Ţurcan, care
aveau calitatea de beneficiari re-
ali ai acestor societăţi, potrivit
datelor rezultate din cauză. Tot
din rechizitoriu mai rezultă şi fap-
tul că transferul s-a realizat prin
operaţiuni repetate, care au avut
scopul de a ascunde originea su-
melor de bani şi de a le reintrodu-
ce în circuitul comercial în Ro-
mânia după ce au fost reciclate
sub aparenţa unor finanţări acor-
date către persoanele juridice ro-
mâne controlate indirect de Vîn-
tu Sorin Ovidiu, în special SC Imo-
biliar Network SA şi SC Realita-
tea Media SA.
S-a urmărit ca inculpaţii
să nu fie traşi la răspundere penală

„Banii au fost transferaţi prin
operaţiuni de tip suveică”, subli-
niază procurorii. În unele situaţii,
aceeaşi sumă a fost transferată
de cinci ori prin conturile acelo-

raşi societăţi în decurs de o lună,
pentru a crea impresia că s-au
efectuat cinci plăţi diferite. Pro-
curorii îi acuză pe Mihai Viorel
Râmboacă, Răzvan Florin Râm-
boacă şi Daniela Lăcrămioara
Braşoveanu că au contribuit la
săvârşirea faptelor prin întocmi-
rea unor rapoarte de evaluare
pentru întreprinderile din Republi-
ca Moldova cu încălcarea norme-
lor specifice acestei activităţi şi
în care au atestat împrejurări ne-
reale, pentru a denatura valoarea
societăţilor din Republica Moldo-
va. “În acest mod s-a urmărit
ca inculpaţii să nu fie traşi la
răspundere penală, urmând ca
rapoartele să servească drept
o justificare a preţului plătit în
eventualitatea unui control ul-
terior”, au precizat procurorii
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La nivelul regiunii SV Oltenia

Eligibilitatea
solicitantului:

Pentru infrastructura de turism
de utilitate publică (care nu intră
sub incidenţa ajutorului de stat)
 Unităţi administrativ-terito-

riale (autorităţi ale administraţiei
publice locale)
 Parteneriate constituite în-

tre unităţi administrativ-teritoriale
(autorităţi ale administraţiei publi-
ce locale)
 Asociaţii de dezvoltare in-

tercomunitară

Miercuri, 12 septembrie a fost
lansată o nouă cerere de proiecte
pentru domeniul major de interven-
ţie 5.2 “Crearea, dezvoltarea, mo-
dernizarea infrastructurii de turism
pentru valorificarea resurselor na-
turale şi creşterea calităţii servicii-
lor turistice”. Cererile de finanţare
pot fi depuse la sediul  Agenţiei pen-
tru Dezvoltare Regională Sud-Vest
Oltenia, începând cu data de 23 oc-
tombrie 2012, depunerea fiind con-
tinuă, până la depăşirea cu 50% a
alocării financiare. Alocarea regio-
nală pentru regiunea Sud-Vest Ol-

O nouă cerere de proiecte pentru domeniul turismului

Pentru infrastructura de turism de utilitate
publică/ privată  (care intră sub
incidenţa ajutorului de stat)
 Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publi-

ce locale)
 Parteneriate constituite între unităţi administrativ-teritoriale (au-

torităţi ale administraţiei publice locale)
 Asociaţii de dezvoltare intercomunitară
 Intreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi), şi mijlocii din do-

meniul turismului şi/ sau activităţi conexe
Întreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi) din domeniul

turismului şi/ sau activităţi conexe
Întreprinderi mijlocii din domeniul turismului şi/ sau activităţi

conexe
 Parteneriate constituite între unităţi administrativ – teritoriale (au-

torităţi ale administraţiei publice locale) şi ONG-uri din domeniul turis-
mului şi/ sau activităţi conexe

Unitatea administrativ – teritorială, lider al parteneriatului cu
un ONG
ONG, în calitate de partener al unui parteneriat cu o unitate

administrativ – teritorială

tenia este de 14,23 de milioane de
euro. Pentru a fi eligibil proiectul
trebuie să se încadreze în urmă-
toarele  categorii de operaţiuni:
„Amenajarea obiectivelor turistice
naturale cu potenţial turistic”; „Va-
lorificarea potenţialului turistic

montan”; „Dezvoltarea turismului
balnear”; „Crearea, reabilitarea şi
extinderea infrastructurii de agre-
ment, inclusiv a utilităţilor  aferen-
te”.

Contribuţia proprie-1,94% din
valoarea maximă a cheltuielilor eli-
gibile

Valoarea totală a proiectului tre-
buie să fie cuprinsă între 700.000
lei şi 89.000.000 lei. „Pentru pro-
iectele care se implementează în

mediul rural valoarea minimă tota-
lă a proiectului (suma tuturor chel-
tuielilor eligibile şi neeligibile afe-
rente proiectului) trebuie să fie mai
mare de 6.400.000 lei”, se preci-
zează într-un comunicat de presă
al ADR SV Oltenia. În cazul infras-

tructurii de turism de utilitate pu-
blică procentul minim al contribu-
ţiei proprii (ce va fi asigurată prin
bugetul local) este de 1,94% din
valoarea maximă a cheltuielilor eli-
gibile. „În cazul infrastructurii de
turism publică / privată, care intră
sub incidenţa regulilor ajutorului de
stat, procentul minim al contribu-
ţiei proprii este cuprins între 30%
şi 50% în funcţie de categoriile de
beneficiari”, se mai precizează în
comunicatul de presă.

Haine şi jucării
fără documente,
confiscate de
inspectorii vamali

Inspectorii vamali argeşeni au
oprit pentru control un microbuz cu
remorcă, înmatriculat în România,
care circula pe autostrada A1 Bu-
cureşti-Piteşti. În urma controlului
efectuat, inspectorii vamali au des-
coperit peste 300 articole de îmbră-
căminte, încălţăminte şi jucării, fără
documente de provenienţă. Mărfu-
rile au fost achiziţionate în vederea
comercializării de nouă dintre pa-
sagerii microbuzului, persoane do-
miciliate pe raza judeţului Olt. „Per-
soanele în cauză au fost sancţiona-
te contravenţional de inspectorii
vamali, în conformitate cu preve-
derile Legii nr 12/1990 cu modifi-
cările şi completările ulterioare, cu
amenzi în cuantum de 9000 lei şi
confiscarea mărfurilor a căror va-
loare este de aporximativ 6000 de
lei”, se precizează într-un comuni-
cat de presă al DRAOV Craiova.

Oferta BRD-Groupe Soc iété
Générale în cadrul acestui program
cuprinde credite în euro, acordate
la cele mai bune dobânzi din piaţă,
pe o durată de până la 30 de ani.
Avansul este de doar 5% din pre-
ţul de achiziţie al locuinţei, iar va-
loarea maximă poate urca până la

BRD a obţinut suplimentarea plafonului de
creditare în cadrul programului „Prima Casă”
BRD va acorda finanţări în programul Prima Casă până la finalul
acestui an, după ce banca a obţinut o suplimentare a garanţiilor
Fondului de Garantare a Creditelor de încă 60 milioane de
euro, în urma epuizării mai rapide a plafonului anterior

În plus, 24 de ore din 24, cei
interesaţi pot obţine informa-
ţii despre Programul Prima
Casă şi pot direcţiona cererile
de informaţii prin completarea
formularului disponibil pe
site-ul http://www.creditulpri-
macasa.ro/ sau direct la adresa
primacasa@brd.ro.

71.250 euro,  în func ţie de tipul
imobilului finanţat. Fără comision
de acordare, de gestiune şi de ram-
bursare anticipată, creditul „Prima
Casă” de la BRD propune două
variante de rambursare: rate luna-
re egale sau descrescătoare, la ale-
gerea clientului.

Dobânda Anuală Efectivă
oferită de BRD - 4,34% pe an

De exemplu, pentru un credit în
valoare de 40.000 EUR, acordat pe
o perioadă de 30 de ani, suma lu-
nară de plată este de numai 191
EUR. Dobânda Anuală Efectivă
(DAE) oferită de BRD în acest caz
este de 4,34% pe an. În plus faţă
de posibilitatea de a finanţa o achi-
ziţie imobiliară în programul « Pri-
ma Casă », BRD le oferă clienţilor
interesaţi şi consultanţă gratuită
pentru identificarea celei mai po-
trivite soluţii de finanţare. Clienţii
pot găsi informatii complete si sfa-

turile de care au nevoie atât în
agenţiile BRD, la c ons ilierii de
clientelă, cât şi cu ajutorul servi-
c iului dedicat «Voc alis  Prima
Casă », la numărul de telefon 0800
804 804 (apel gratuit în reţeaua
Romtelec om), acc esibil de luni
până duminică între orele 08:00-
22:00. Prin acest serviciu, clienţii

pot solicita documentaţia necesa-
ră întocmirii dosarului de credit şi
analiza de preacceptare a credite-
lor Prima Casă prin telefon, obţi-
nând pe loc răspuns la solicitarea
lor de credit. De asemenea, servi-
ciul facilitează stabilirea întâlnirilor
cu consilierii de clientelă dedicaţi
din agenţiile BRD.
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Spitalul „Victor Babeş” are ne-
voie ca de aer de o secţie de tera-
pie intensivă întrucât aici ar trebui
să ajungă pacienţii cu boli grave –
comele hepatice, meningoencefa-
litele acute de natură infecţioasă,
tuberculoza în faze avansate – în
general afecţiunile c ontagioase,
care reprezintă un pericol în plus
pentru pacienţii internaţi într-o
secţie de reanimare obişnuită.

Tocmai din ac est motiv, în
urmă cu mai mulţi ani, s-a luat
hotărârea amenajării unor secţii
de Terapie Intensivă în cadrul
spitalelor cu profil de boli infec-
ţioase din ţară, printre care şi cel
din Craiova. De mai bine de doi
ani,  însă, reprezentanţii Spita-
lului de Boli Infec ţioase „Vic-
tor Babeş” din Craiova caută cu
disperare un medic specialist
pentru a pune în funcţiune sec-
ţia. În mai multe rânduri, postul
a fost scos  la concurs, însă,
fără succes pentru c ă la probele
de examen nu s-a prezentat nici-
un candidat.

Spitalul de Boli Infecţioase, fără terapie
intensivă până la sfârşitul anului

De  mai bine de doi ani, Spitalul de Boli
Infe cţioas e  „Victor B abeş ” din Craiova
funcţionează fără se cţie  de  terapie inte ns i-
vă chiar dacă în acest răs timp a fost dotat
cu aparatură me dicală de  ultimă generaţie
şi a fos t ame najat un spaţiu core spunzător.

Lips a de  specialişti a fost până acum singu-
rul impe diment, însă proble ma e ste  pe cale
să-ş i găsească o rezolvare. Luna viitoare,
un medic re zide nt pe terapie  inte ns ivă va
susţine examenul ce ar putea permite , în
viitorul apropiat, inaugurarea se cţie i.

Secţie la conservare
Medicii care vor lucra în cadrul

secţiei vor avea la dispoziţie apara-
tură medicală ultramodernă după ce,
în anul 2010, Banca Mondială, prin
intermediul Ministerului Sănătăţii, a
oferit peste un milion de euro pentru
dotarea viitoarei secţii de Terapie

Intensivă a spitalului. Au fost cum-
părate cu această ocazie ecografe şi
aparate de radiologie portabile, con-

gelator la -80 de grade Celsius, unde
sunt depozitate probele bolnavilor,
ventilatoare, electrocardiografe, fi-
broscoape sau oftalmoscoape.

Până când secţia de Reanimare
va putea să primească pacienţii,
aceasta a intrat în conservare. De
altfel, ca şi până acum, cazurile gra-
ve, care necesită intubaţie şi alte pro-

ceduri similare sunt transferate
la secţia de Anestezie şi Terapie
Intensivă a Spitalului Clinic Ju-
deţean de Urgenţă din Craiova
sau la Institutul „Matei Balş” din
Bucureşti.

„Secţia de terapie intensivă se
află în momentul de faţă în con-
servare. Am primit de la Minis-
terul Sănătăţii aprobare pentru
a efectua gărzi. Până acum a
fost problema cu lipsa medici-
lor pe această specialitate. În
luna octombrie, însă, o docto-
riţă rezident de ultimul an va sus-
ţine concursul şi vom avea ast-

fel un specialist pe terapie intensi-
vă. Era nevoie pentru a deschide
secţia. Aceasta va lucra împreună

cu un medic rezident. Sperăm cât
mai curând să fie inaugurată secţia,
însă pe contract cu Casa de Asigu-
rări de Sănătate vom intra de anul vi-
itor”, a declarat dr. Constantin Eco-
bici, directorul medical al Spitalului Cli-
nic de Boli Infecţioase „Victor Babeş”
din Craiova.
De doi ani, în căutarea unui
specialist

Când vine vorba de lipsa specia-
liştilor, reprezentanţii unităţii sanita-
re acuză o problemă întâlnită în mai
toate spitale din ţară. Deficitul de
cadre medicale se resimte din ce în
ce mai puternic pe fondul migrării
specialiştilor români către spitalele
din străinătate pentru salarii şi con-
diţii de muncă mai bune. Iar doctorii
specializaţi în terapie intensivă sunt

tot mai puţini şi tot mai căutaţi peste
hotare.

„De mai mult timp încercăm să
găsim medici şi nu suntem singurii
în această postură. Toate secţiile de
terapie intensivă din ţară sunt în că-
utare de specialişti. Pentru că aceş-
tia sunt puţini, sunt valoroşi şi de obi-
cei caută să plece în străinătate. E o
problemă la nivel naţional. Medicii
tineri pleacă pentru că salariile sunt
mici şi atunci apare tentaţia de a
merge acolo unde condiţiile sunt pe
măsura aşteptărilor. Acum avem doi
medici şi cred că, pentru moment,
rezolvăm această problemă. Pentru
gărzi o să vină şi alţi doctori”, a mai
spus directorul medical de la Boli
Infecţioase.

RADU ILICEANU

Vicepreşedintele Cristinel Iovan a transmis
mesajul Consiliului Judeţean Dolj pompieri-
lor cu ocazia împlinirii a 164 de ani de la în-
fiinţare. Acesta le-a mulţumit pentru efortu-
rile depuse zi de zi pentru a slava vieţi, şi i-a
asigurat că vor avea un partener de nădejde,
în continuare, în instituţia pe care o reprezin-
tă. „Apreciem eforturile pe care lucrătorii
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
«Oltenia» Dolj le depun zi de zi pentru apăra-
rea vieţii şi pentru a asigura un climat de nor-
malitate şi respect pentru cetăţean. Ştim cât
de greu este să veghezi 24 de ore din 24 la
siguranţa cetăţeanului. Pentru a veni în spriji-
nul activităţii pe care cadrele Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă «Oltenia» Dolj o
desfăşoară, dar şi pentru a răspunde aşteptă-
rilor de siguranţă publică ale craiovenilor şi
doljenilor, Consiliul Judeţean a realizat un par-

„Ziua Pompierilor”
sărbătorită pentru prima dată

în stradă, printre craioveni
Pompierii craioveni au sărbătorit, ieri, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor

locale şi judeţene şi a colegilor de la celelalte arme din cadrul MAI 164 de ani, de la
„Lupta din Dealul Spirii”, care a însemnat recunoaşterea acestora ca armă. Man-
festările au început cu un ceremonial militar religios, urmate de mesaje de felicita-
re şi defilarea cadrelor unităţii care a stârnit aplauzele celor prezenţi. La final au
fost prezentate mai multe exerciţii demonstrative.

teneriat prin intermediul căruia am obţi-
nut finanţare europeană pentru dotarea
cu echipamente şi tehnică de lucru, ne-
cesare pompierilor pentru a interveni în
situaţii de urgenţă. Astăzi, cu prilejul ma-
nifestărilor prilejuite de «Ziua Pompieri-
lor din România», se pot vedea echipa-
mentele achiziţionate cu sprijinul Consi-
liului Judeţean Dolj, echipamente care asi-
gură o intervenţie mai rapidă şi în deplină
siguranţă a lucrătorilor ISU Dolj, atunci
când sunt solicitaţi. Sperăm ca dota-
rea inspectoratului cu echipamente ne-
cesare intervenţiilor în situaţii de ur-
genţă să continue şi în anii următori.

«Ziua Pompierilor din România» îmi oferă
posibilitatea ca, în numele meu şi al preşe-
dintelui Consiliului Judeţean Dolj, domnul Ion
Prioteasa, să asigur conducerea Inspecto-
ratului pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia”
de întregul nostru sprijin şi să exprim spe-
ranţa în menţinerea pe mai departe a bunei
colaborări care caracterizează relaţiile dintre
cele două instituţii. La ceas aniversar insti-
tuţia Consiliului Judeţean Dolj urează sănă-
tate, prosperitate şi un sincer «La mulţi ani»
ofiţerilor, subofiţerilor, tuturor angajaţilor In-
spectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «Olte-
nia» Dolj”, a spus Cristinel Iovan.
„Sunteţi cea mai iubită categorie
a populaţiei”

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu,

a remarcat faptul că este pentru
prima dată când pompierii îşi săr-
bătoresc ziua în mijlocul craio-
venilor, şi le-a spus acestora că
sunt cea mai iubită categorie pro-
fesională: «Sunteţi cea mai iubi-
tă categorie a populaţiei, după cum o arată
toate sondajele, şi sunteţi prima instituţiei care
a aînţeles necesitatea înfiinţării Serviciului
Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcera-
re. Sunteţi persoanele cărora nu le vom pu-
tea mulţumi îndeajuns niciodată pentru ceea
ce fac. Este prima dată când vă sărbătoriţi
ziua în stradă, în mijlocul craiovenilor, aşa
că vă mulţumesc din partea mea şi a craio-
venilor pentru ceea ce faceţi zilnic şi vă spun

„La mulţi ani!”».
“Vă asigur că vom încerca să găsim
soluţii la toate problemele cu care va
confruntaţi”

Prefec tul Judeţului Dolj, Elena Costea,
a prezentă la evenimentele dedicate Zilei
Pompierilor din România,  de pe esplanada

Teatrului Naţional “Marin Sorescu” din
Craiova, a dat c itire mesajului Minis trului
Administraţiei şi Internelor, Mircea Duşa:
„Ştiu că de multe ori vă loviţi de nume-
roase dif ic ultăţi iar  activitatea dumnea-
voastră nu es te una uşoară.  Prin dialog,
vă asigur că vom încerca să găs im soluţii
la toate problemele cu care va confrun-
taţi. Ştiu că echipamentele cu c are acţio-
naţi zilnic sunt precare, defic itare. Ca mi-
nistru, am să fac tot c e îmi s tă în putinţă
pentru îmbunătăţirea procesului de dota-
re. Aniversarea de astăzi ne dă oportunita-
tea de a ne întoarce la istorie şi a privi
spre viitor c u încredere. Am convingerea
că putem dezvolta împreună acest sistem
ca România să ramână un partener viabil
organismelor europene c are activează în
ac est domeniu. La multi ani!”. Reprezen-
tantul guvernului în teritoriu, Elena Cos-
tea, a transmis în numele instituţiei Pre-
fectului Judeţului Dolj: „Mult succes în ac-
tivitate şi multă sănătate dumneavoastră
şi familiilor dumneavoas tră”. În calitate de
senator  şi membru al Comisiei pentru apă-
rare, ordine publică şi siguranţă naţională,
Mario Ovidiu Oprea, printr-un comunic at
de presă, le-a transmis tuturor pompieri-
lor români că reprezintă un simbol al ţării:
“Pentru fiecare persoană redată familiei
sale, le doresc ani mulţi şi împlinirea tutu-
ror  idealurilor”.

MARIN TURCITU
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Concursul de creaþie se adreseazã copiilor cu
vârste cuprinse între 6 ºi 14 ani, ce urmeazã cur-
surile primare sau gimnaziale ale tuturor ºcolilor
din România. Desenul marelui câtigãtor al concur-
sului va aparea pe 1 Decembrie, pe pagina de start
a Google România, pentru a fi admirat de milioane
de români. Micul artist va primi ºi un premiu în
valoare de 15.000 RON, iar finaliºtii, în numãr de
zece, vor fi premiaþi cu tablete. De asemenea, colile
din care provin primii 5 clasaþi în funcþie de voturi
vor primi câte o bursã de tehnologie în valoare de
20.000 RON.

Copiii pot fi înscriºi în concurs de cãtre pãrinþi,
învãþãtori sau profesori, respectând regula unui sin-
gur desen înscris pentru fiecare copil. Desenele pot
fi trimise prin poºtã sau e-mail, alãturi de formularul
de înscriere disponibil pe pagina google.ro/doodle4-
google. Termenul limitã de trimitere a desenelor este
15 octombrie.

Praznicul de la 14 septembrie închinat
Sfintei Cruci, dupã mãrturia unei

cronici anonime, ar fi luat fiinþã în anul 335,
când a avut loc sfinþirea marii biserici a Sf.
Mormânt, ziditã de împãratul Constantin
cel Mare pe locul îngropãrii Domnului.
Fiind de origine palestinianã, la început
sãrbãtoarea era limitatã la Ierusalim, dar
pânã în sec. al VI-lea, ea s-a generalizat în
toatã Biserica de Rãsãrit.

 Din cauza împrejurãrilor isto-
rice vitrege, crucea pe care a fost
rãstignit Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, a rãmas o vreme în-

Google lanseazã “Doodle 4
Google”, o competiþie naþionalã
prin care invitã copiii sã creeze
un desen cu tema “Romania
mea este ...”, prin care sã
exprime ce reprezintã ara
noastrã pentru fiecare dintre ei.

gropatã sub temelia
templului pãgân ridicat
de împãratul Adrian,
care dorea sã acopere
astfel urmele rãstignirii
Domnului. Conform
unei tradiþii, consemna-
te de istorici ºi mulþi
scriitori bisericeºti,
descoperirea Sf. Cruci
a avut loc în ziua de 13
septembrie a anului
326, datoritã stãruinþei

Sf. Împãrãtese Elena, care a por-
nit spre Ierusalim în cãutarea ei.
Un bãtrân evreu i-a descoperit lo-
cul în care era ascunsã ºi urcând

pe Golgota, împãrãteasa a porun-
cit sã fie dãrâmat templul zidit de
Adrian în cinstea zeiþei Venus ºi
sã se sape sub temelia lui. De aco-
lo însã, au ieºit la ivealã trei cruci.
În timp ce împãrãteasa Elena se
gândea cum sã afle care dintre ele
este crucea Domnului, s-a întâm-
plat ca prin apropiere sã treacã un
cortegiu funerar. Atunci, patriar-
hul Macarie a pus sã fie atins
mortul cu cele trei cruci, pe rând.
Au aºezat peste el prima, apoi a
doua cruce, dar mortul zãcea ne-
miºcat. Când l-au atins ºi cu cea
de a treia, el a revenit la viaþã ºi
astfel au aflat care este adevãrata

Cruce a lui Hristos. În aceeaºi zi
de 13 septembrie, a avut loc ºi
sfinþirea marii biserici zidite de
împãratul Constantin cel Mare
deasupra mormântului Domnului,
cu basilica “Sfintei Cruci”, în
care tot atunci a fost depusã spre
pãstrare cea mai mare parte a
lemnului Crucii Rãstignirii. A doua
zi, patriarhul Macarie al Ierusali-
mului a înãlþat pentru prima datã
de la amvonul bisericii Crucea
Domnului, pentru ca toþi cei de
faþã, episcopi ºi credincioºi adu-
naþi acolo cu acel prilej, sã o poatã
vedea. De atunci, ziua de 14 sep-
tembrie a rãmas definitiv sãrbã-
toarea Înãlþãrii Sfintei Cruci, iar
vederea ºi atingerea ei au devenit
unul din obiectivele de cãpetenie
ale mulþimilor de pelerini care au
început sã-ºi îndrepte paºii cãtre
Locurile Sfinte.

În 614, perºii au cucerit
Ierusalimul ºi l-au jefuit, luând
printre alte odoare bisericeºti ºi
Crucea Domnului. Ea a fost re-
stituitã de cãtre regele Chosroes
al perºilor ºi aºezatã solemn, în
anul 629, în Biserica “Sf. Mor-

mânt” din Ierusalim de cãtre îm-
pãratul bizantin Heraclius. Tradi-
þia ne spune cã el a luat crucea, a
pus-o pe umerii sãi ºi a pornit pe
strãzile oraºului. Deodatã, nemai-
putând purta greutatea crucii, s-
a oprit. Atunci patriarhul Zaharia
i-a zis: “Împãrate, tu duci Cru-
cea Domnului având coroanã pe
cap ºi îmbrãcat în straie împãrã-
teºti, pe când Iisus era desculþ ºi
avea coroanã de spini”. Împãra-
tul ºi-a schimbat hainele, ºi-a
scos încãlþãrile ºi doar aºa a pu-
tut continua procesiunea.

Dupã cinci ani, în 634, din
cauza pericolului invaziei arabe în
Þara Sfântã, tot împãratul Hera-
clius aduce Sf. Cruce de la Ieru-
salim la Constantinopol ºi o aºeazã
în Biserica “Sf. Sofia”. Unele
pãrþi din ea, mai mari sau mai
mici, se aflã împrãºtiate în toatã
lumea creºtinã, în Bazilica “Sfin-
tei Cruci” din Roma, în Catedra-
la “Notre Dame” din Paris, în
unele biserici ale mãnãstirilor din
Muntele Athos ºi în þara noastrã,
la Mãnãstirea Putna.

ELENA DONDONEAÞÃ
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Într-o prima etapã, echipa Google România va
selecta cele mai frumoase 250 de lucrãri din cele
înscrise în concurs. Juriul concursului va alege
apoi cele mai reprezentative 30 desene, dintre aces-
tea, primele 10 desene finaliste vor fi alese prin
vot public pe site-ul Doodle 4 Google Romania,
iar desenul ce va obþine cel mai mare punctaj din
întregul concurs va deveni marele câºtigãtor. Vo-
tul publicului va putea fi exprimat online între 8 ºi
27 noiembrie 2012, pe site-ul www.google.ro/do-
odle4google.

Juriul concursului Doodle 4 Google România
este format din personalitãþi din domeniul artistic,
media ºi educaþie, Nicolae Alexi, Adrian Boþan,
Adrian Brãescu, Andreea Esca, Medeea Marines-
cu, Ioan T. Morar ºi Cãtãlin ªtefãnescu. Din juriu
va face parte ºi Sophia Foster-Dimino, membrã a
echipei care se ocupã de redesenarea logo-ului
Google la aniversãrile pe care Google le sãrbãto-
reºte la nivel internaþional ºi local.

MIHAELA ENE
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Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului a aprobat 45
de manuale de religie, dintre care
doar 18 aparþin cultului creºtin or-
todox, aratã Patriarhia Românã,
dupã ce Asociaþia Secular-Umanis-
tã din România a scris cã aceste
cãrþi ar fi un “instrument al îndoc-
trinãrii religioase”. Asociaþia Secu-
lar-Umanistã din România (ASUR)
a postat, luni, pe site-ul propriu un
material cu titlul “Manualele ºcola-
re, instrument al îndoctrinãrii reli-
gioase”. Patriarhia Românã aratã,
într-un comunicat de presã, cã
ASUR îºi arogã în mod discutabil
calitatea de reprezentant al societã-
þii civile ºi deformeazã constant re-
alitatea, promovând intoleranþa faþã
de religie prin reluarea obsesivã la
începutul fiecãrui an ºcolar a ata-
curilor la adresa manualelor de reli-
gie. “În acest sens, este de remar-
cat faptul cã din catalogul celor 45
de manuale de religie, aprobate de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Ti-
neretului ºi Sportului, ASUR se re-

Patriarhie: MECTS a aprobat 45
de manuale de religie, doar 18
aparþin cultului creºtin ortodox

ferã constant numai la cele 18 ma-
nuale care aparþin cultului creºtin
ortodox, prin scoaterea din context
a unor enunþuri, la care sunt aso-
ciate concluzii tendenþioase. De
menþionat faptul cã ASUR este pre-
ocupatã an de an de manualele de
religie ortodoxã, nu de filmele ºi pro-
ducþiile media care promoveazã vio-
lenþa, degradarea umanã ºi agresiu-
nea fizicã ºi psihicã asupra copii-
lor”, a precizat Patriarhia Românã
în comunicatul citat. Patriarhia se
aratã surprinsã de faptul cã ASUR
are totdeauna ca “þintã manualele
ortodoxe, ca ºi când aceasta nu ar
avea la bazã aceeaºi Biblie pe care o
folosesc ºi confesiunile creºtine oc-
cidentale. Potrivit reprezentanþilor
Patriarhiei, campania ASUR împo-
triva manualelor de religie nu este
una compatibilã cu spiritualitatea po-
porului român, ci reprezintã mai de-
grabã “o atitudine de import, care
prinde rãdãcini doar în sufletele ce-
lor marcaþi de propaganda atee din
anii regimului comunist”.
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Franþa face presiuni
asupra Spaniei sã cearã
ajutorul UE

Franþa face presiuni asupra
Spaniei pentru a determina
guvernul de la Madrid, condus de
premierul Mariano Rajoy, sã cearã
ajutor financiar de la Uniunea
Europeanã, au declarat surse
apropiate discuþiilor. „Este o
modalitate pentru ca restul
Europei sã se asigure cã nu existã
nici un risc ca Spania sã facã ceea
ce a fãcut în ianuarie, sã dea
înapoi în privinþa mãsurilor de
reformã imediat dupã ce vor fi
încheiate înþelegerile. Este
tensiune constructivã, pentru a se
asigura cã Spania va cere sprijin
într-un final”, a comentat pentru
Bloomberg Ricardo Santos,
economist la BNP Paribas Londra.
Rajoy cere BCE încã din decem-
brie 2011 sã cumpere obligaþiuni
de pe piaþa secundarã, dar ezitã în
privinþa solicitãrii unei intervenþii
deoarece preºedintele acestei
instituþii, Mario Draghi a afirmat,
în august, cã orice astfel de sprijin
trebuie însoþit de condiþii privind
deficitul bugetar, datoria de stat ºi
reforme structurale, asemenea
unui acord de finanþare externã.

Tehnocratul Mustafa
Abu Shagur,
noul premier al Libiei

Premierul adjunct al Guvernu-
lui în exerciþiu, Mustafa Abu
Shagur, a fost ales, miercuri, de
Adunarea naþionalã libianã, ºeful
noului guvern de tranziþie,
devansându-l cu puþin pe liberalul
Mahmud Jibril. Ahu Shagur a
obþinut 96 de voturi, cu douã mai
mult decât ºeful alianþei liberali-
lor. În primul tur de scrutin, Jibril
a obþinut 68 de voturi, faþã de 55
pentru Abu Shagur. Considerat un
apropiat al islamiºtilor, Abu
Shagur a putut câºtiga cel de-al
doilea tur mai ales prin obþinerea
voturilor deputaþilor Partidului
pentru Justiþie ºi Reconstrucþie
(PJC), care face parte din Frãþia
Musulmanã, dupã înfrângerea
candidatului acestora în primul
tur. Noul premier are misiunea de
a forma guvernul de tranziþie care
îi va succeda celui al lui Abdelra-
him al-Kib. Noul cabinet va
dispune de mai multã legitimitate
ºi de mai mult spaþiu de manevrã
faþã de guvernul actual, care are
ca unicã misiune gestionarea
afacerilor curente ale þãrii.

O nouã grevã împotriva
austeritãþii n Grecia

Cele douã mari confederaþii
sindicale din Grecia au lansat un
apel la grevã generalã pentru
miercuri, 26 septembrie, în semn de
protest faþã de noul pachet de
mãsuri de austeritate pregãtit de
guvern, informeazã AFP ºi AP,
citând surse sindicale. Greva de 24
de ore va fi prima dupã intrarea în
funcþie a guvernului de coaliþie
condus de conservatorul Antonis
Samaras. „Este vorba despre o
grevã de avertisment, pentru a ne
exprima refuzul faþã de noile
mãsuri”, a declarat Ilias Iliopou-
los, secretarul general al ADEDY,
confederaþia sindicatelor din
sectorul public. ADEDY ºi GSEE,
confederaþia din sectorul privat, au
în vedere noi acþiuni atunci când
mãsurile de austeritate, negociate
în prezent de guvern cu troica UE-
FMI-BCE, ºi care implicã economii
bugetare de 11,5 miliarde de euro,
vor fi prezentate oficial sau supuse
votului în parlament, a indicat
Iliopoulos.

Mii de protestatari au luat cu asalt, ieri, sediul
ambasadei americane din Sanaa (Yemen), înain-
te de a fi dispersaþi de poliþie. Dupã anumite sur-
se, poliþiºtii au deschis focul asupra manifestan-
þilor. Furia protestatarilor a fost provocatã de un
film anti-islam („Inocenþa musulmanilor”), di-
fuzat pe Internet ºi se rãspândeºte acum în în-
treaga lume arabã. Filmul prezintã islamul ca un
„cancer”, dorindu-se o descriere a vieþii profe-
tului Mohamed ºi evocând teme de ho-
mosexualitate ºi pedofilie. La douã zile
de la atacul asupra consulatului ameri-
can din Benghazi (Libia), soldat cu pa-
tru victime, între care ambasadorul ame-
rican, ieri a fost luatã cu asalt reprezen-
tanþa americanã din Sanaa. Scandând
„O profete, o Mohammad”, manifes-
tanþii au dat foc maºinilor diplomaþilor
ºi au reuºit sã penetreze în incinta am-
basadei. În timpul confruntãrilor cu
manifestanþii, poliþiºtii au uzitat tunurile
cu apã ºi gazele lacrimogene. Un co-
respondent de la faþa locului a menþio-
nat cã doi manifestanþi au fost rãniþi ºi

fumul se ridica din complexul ambasadei. Sce-
ne similare s-au derulat ºi în faþa ambasadei ame-
ricane din Cairo, Egipt ºi, potrivit ministrului
Sãnãtãþii din aceastã þarã, 13 persoane au fost
rãnite în violenþele declanºate încã din timpul
nopþii. În încercarea de a calma spiritele, preºe-
dintele egiptean, Mohamed Morsi, a condam-
nat, ieri, „atentatele contra profetului Mohamed”,
dar a cerut respingerea violenþei ºi respectarea

„protejaþilor noºtri ºi neagresarea ambasadei”.
Preºedintele Barack Obama, imediat dupã izbuc-
nirea violenþei anti-americane, i-a apelat pe lide-
rii din Egipt ºi Libia, pentru a discuta despre
cooperarea în domeniul securitãþii. „Preºedinte-
le Obama a subliniat cât este de important sã
respecte angajamentul sãu de cooperare cu Sta-
tele Unite în securizarea personalului ºi instala-
þiilor diplomatice americane” a explicat Casa Albã.

Încã de miercuri, Barack Obama pusese pre-
siune pe Cairo, declarând cã actualmente nu
considerã Egiptul decât un aliat, ºi nicide-
cum un duºman, dar ar fi o realã problemã
dacã puterea egipteanã nu protejeazã, aºa
cum ar trebui, ambasada. De asemenea, Oba-
ma a cerut Libiei sã colaboreze cu Washing-
tonul în arestarea ºi aducerea în justiþie a au-
torilor uciderii ambasadorului american ºi a
celorlalþi trei americani. Miercuri, SUA a tri-
mis distrugãtoare ºi militari în apropierea Li-
biei. În Indonezia, prima þarã musulmanã a
lumii, cu 240 de milioane de locuitori, s-a
cerut blocarea difuzãrii filmului, dupã ce ace-
laºi lucru se întâmplase în Libia ºi Egipt.

Lumea arabã, în revoltã provocatã de un film anti-islam

Bulgaria ºi-a „pierdut rãbdarea”
cu Olanda în privinþa opoziþiei
acesteia faþã de aderarea Sofiei la
spaþiul Schengen, a declarat vice-
premierul bulgar, Simeon Djankov,
care este ºi ministru al Finanþelor,
pentru cotidianul olandez „De Te-
legraaf”, relateazã Novinite.com,
citat de Mediafax. „Olanda schim-
bã regulile jocului din motive elec-
torale”, a declarat Djankov pentru
cotidianul olandez, referindu-se la
faptul cã politica internã olandezã

a jucat un rol important în decizia
Guvernului de la Haga de a se opu-
ne aderãrii României ºi Bulgariei la
Schengen, în septembrie 2011.
„Bulgaria ºi România sunt victimele
jocurilor politice din Olanda. Po-
pulismul ºi naþionalismul predomi-
nã, iar noi suntem privaþi de ºansa
noastrã corectã”, a declarat minis-
trul bulgar, adãugând cã sperã sã
vadã o revizuire a poziþiei Olandei
faþã de aderarea la Schengen la reu-
niunea miniºtrilor europeni de In-

terne din octombrie. Comen-
tariile lui Djankov au loc la o zi
dupã ce s-a anunþat cã întâlni-
rea Consiliului european pen-
tru Justiþie ºi Afaceri Interne,
programatã pentru 19-20 sep-
tembrie, la care ar fi trebuit sã
fie abordatã problema aderãrii
României ºi Bulgariei la Schen-
gen, a fost amânatã pentru oc-
tombrie. „Este timpul ca Olan-
da sã înþeleagã ... Alte þãri
membre UE recunosc (progre-
sele Bulgariei), dar voi nu. Pur
ºi simplu nu este corect”, a de-
clarat Djankov.

Bulgaria ºi România sunt victimele
jocurilor politice din Olanda

Liberalii olandezi
(VVD), conduºi de pre-
mierul în exerciþiu, Mark
Rutte, s-au clasat pe pri-
mul loc la alegerile legis-
lative anticipate desfãºu-
rate miercuri, obþinând 41
de mandate (31 în urmã
cu doi ani) din totalul de
150 ale Camerei inferioa-
re a Parlamentului de la
Haga, informeazã agenþii-
le internaþionale de presã
la finalul numãrãrii votu-
rilor. Pe locul secund se aflã labu-
riºtii (PvdA) care, sub conduce-
rea lui Diederik Samsom, au reu-
ºit sã-ºi adjudece 39 de mandate
(30 anterior). Socialiºtii lui Emile
Roemer (extrema stângã euroscep-
ticã) s-au situat pe poziþia a treia,
cu acelaºi numãr de mandate, 15,
ca la precedentele alegeri, din
2010. Tot 15 mandate a obþinut ºi
formaþiunea de extremã dreaptã
condusã de Geert Wilders - isla-
mofob, eurofob ºi militant pentru
ieºirea Olandei din zona euro -,
însã acest rezultat este vãzut ca o

înfrângere usturãtoare pentru par-
tidul care, în urmã cu doi ani, ob-
þinuse 24 de mandate. În Olanda,
postul de premier revine, tradiþio-
nal, liderului formaþiunii care s-a
situat pe primul loc la parlamenta-
re, dar formarea unui guvern de
coaliþie ar putea dura mai multe
sãptãmâni sau chiar luni. În pofi-
da evidentelor divergenþe de opinii
cu privire la austeritatea bugetarã,
analiºtii preconizeazã cã liberalii se
vor alia cu laburiºtii, în cadrul unei
„coaliþii violete”, dupã cum a mai
fost cazul în perioada 1994-2002.

Coaliþia „violet”
preia puterea în Olanda

Preºedintele Consiliului European, Herman
Van Rompuy, a anunþat, ieri, cã sãptãmâna vii-
toare va lansa consultãrile cu statele membre ºi
cu Parlamentul European pe tema întãririi Uni-
unii Economice ºi Monetare (zona euro), trans-
mite AFP. Aceastã uniune ar trebui sã dispunã
de o componentã bugetarã, care ar putea
include, în primul rând, „instrumente pen-
tru gestionarea ºocurilor asimetrice ºi de pre-
venire a contagiunii, eventual prin interme-
diul unui buget central al zonei euro”, scrie
Van Rompuy, într-un document ce rezumã
mizele principale ale consultãrilor viitoare.
Aceasta ar putea „implica o emisiune limi-
tatã de datorie comunã”, iar punerea în co-
mun a riscurilor sã fie însoþitã de mãsuri
„în direcþia unei guvernanþe comune asu-
pra bugetelor”. Potrivit documentului, „o
uniune bugetarã ar putea, de asemenea, sã
prevadã o mai mare capacitate la nivel eu-
ropean (de exemplu, crearea unui oficiu al

trezoreriei) ºi un buget central ale cãrui rol ºi
funcþii ar avea nevoie sã fie definite”. La sfârºi-
tul lunii iunie, Van Rompuy a primit mandat din
partea statelor membre sã propunã, pânã în oc-
tombrie, o „foaie de parcurs” cu obiectivul con-
solidãrii zonei euro, în jurul a patru piloni: un

cadru financiar, un cadru bugetar, un cadru de
politicã economicã ºi o întãrire a controlului
democratic. Sub aspect financiar, documentul
menþioneazã numeroase puncte de clarificat,
printre care condiþiile în care fondul de salvare
al zonei euro va putea recapitaliza direct bãnci-

le sau modul de funcþionare a mecanismului
de supraveghere financiarã a zonei euro ºi a
relaþiilor sale cu Autoritatea Bancarã Euro-
peanã. În ceea ce priveºte coordonarea eco-
nomicã, Herman Van Rompuy considerã cã
va trebui definit „ce mãsuri suplimentare pot
fi luate pentru a încuraja statele sã restabi-
leascã ºi sã menþinã un nivel ridicat de com-
petitivitate” în uniunea monetarã. În fine,
preºedintele Consiliului European insistã pe
necesitatea implicãrii strânse a PE ºi a legis-
lativelor naþionale, lansând întrebarea dacã
un cadru economic mai integrat nu ar nece-
sita structuri de control democratic „speci-
fice zonei euro”.

Van Rompuy propune un „buget central” al zonei euro
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7,00 Jurnal matinal
9,00 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI
10,30 Tezaur folcloric
11,30 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI   (r)
12,50 Studio Cupa Davis
13,00 Tenis
19,00 Jurnalul TVR
20,00 Jurnalul plus
21,00 Film  *  BETTY  ANNE
WATERS
23,00 Distractis Show
23,45 Film  *  NUOVOMONDO
1,45 Apocalipsa  (r)
2,40 Distractis Show  (r)
3,15 Jurnalul TVR  (r)
4,10 Dincolo de celebritate
4,15 Jurnal plus  (r)
5,05 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI  (r)

8,00 Film * FIICÃ DE POLITI-
CIAN  (III); 9,00 Confesiuni  (r);
10,10 Film * POVESTEA UNEI
VÃDUVE  (r);  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; 15,50 Pastila de
sãnãtate; 16,00 Film  * FIICÃ DE
POLITICIAN  (III)  (r); 17,00
Confesiuni;  18,15  Lumea ºi noi;
18,45  Film  * SPERANÞE
REGÃSITE;  20,30 Ora de
business; 21,30 D’ale lu’ Miticã;
22,30 Ora de ºtiri; 23,30 Unora le
place...;  0,30 Zon@ IT  (r); 0,55
Pastila de sãnãtate; 1,10 Film  *
DOAR O PLIMBARE!  (r);   3,15
Lumea ºi noi  (r); 3,45 Ora de
business  (r);    4,35 Unora le
place... (r); 5,25  Mesager.

6,00 Film  * KUNG  FU PANDA  2;
7,25 Film * PUTEREA  CREDIN-
ÞE; 9,05 Film  *  COANA MARE:
AªA TATÃ, AªA FIU;  10,50 Pe
platourile de filmare; 11,15 Film *
NOTTING  HILL; 13,15 Film *
HARRY  POTTER ªI TALISMA-
NELE MORÞII:  15,40 Film  *
CÃPITANUL  AMERICA:
PRIMUL RÃZBUNÃTOR; 17,45
Film  * ÎN VIAÞÃ MAI ªI CÂª-
TIGI; 19,30 Filme ºi vedete; 20,00
Film  * JOCURI LA NIVEL ÎNALT;
22,05  Film serial  * ORAªUL
MAGIC; 23,00 Film serial  *  ÎN
DERIVÃ; 23,30 Film * ULTIMA
CASÃ PE STÂNGA;  1,20 Film  *
MARELE  SOLDÃÞEL.

6,00 Happy  Hour  (r)
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT   (r)
11,00 Film * ZBORUL  39   (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * CE SE ÎNTÂMPLÃ,
DOCTORE?
16,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * DEMON PE DOUÃ
ROÞI
22,45 Film  *  CAPTIV ÎN MREJELE
SEDUCÞIEI
0,45 Film   * DEMON PE DOUÃ
ROÞI   (r)
2,30 ªtrile Pro TV   (r)

6,30 Film serial  * ÎN NUMELE
IUBIRII  (r); 7,30 Teleshopping; 8,00
Film serial  * LEGÃTURI  RISCANTE
(r); 9,00 Teleshopping; 9,30 Film serial
*  DRAGOSTE LA INDIGO  (r);
10,30 Teleshopping;  11,00 Film serial
*  REFUGIUL (r); 12,00 Teleshop-
ping;  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 * REFU-
GIUL; 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  * OMUL – PÃIANJEN
(r); 9,15 Acasã în bucãtãrie  (r); 10,15
Teleshopping; 10,45 Happy  Hour;
12,00 Teleshopping; 12,15 Zoom în
10; 12,30 Film serial  *  OMUL -
PÃIANJEN; 13,30   Teleshopping;
14,00  Zoom în 10;  14,15 Film serial  *
CASA DE STICLÃ  (r); 15,00 Acasã
în bucãtãrie; 16,00 Film serial  * POZÃ
LA MINUT   (r);  17,00 Film serial  *
MONK  (r);  18,00 Film serial  *
M.A.S.H. (r); 19,00 Film serial  *
POZÃ LA MINUT; 20,00  Film   * EU,
TU ªI OVIDIU; 22,15  Film serial  *
CU SÂNGE RECE;  0,15  Film serial
*  CASA DE STICLÃ;  1,15 Film serial
*  CU SÂNGE RECE   (r);   3,15 Film
serial  * CASA DE STICLÃ  (r); 3,45
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 Acces direct
19,00 OBSERVATOR
20,30 Film *  DRAGONUL DE
AUR
22,30 Film * G.I.  JANE
1,30 Film *  DRAGONUL  DE
AUR  (r)
3,00 Film serial  *   VÂNÃTORII
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;  18,30 Aktualitatea  B1;
20,00 La taifas; 21,00 ªtirile
B1TV; 22,00 Talk B1;  23,00
Lumea lui Banciu;  0,00 ªtirile
B1 TV.

6,00 Film serial  *  TRÃSNIÞII
(r)
7,00 Film serial  * ÎN FAMILIE
7,30 Efectul WoW  (r)
8,00 Cireaºa de pe tort  (r)
9,00 Teleshopping
9,30  Film *  ESTHER  BLUE-
BURGER  (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  *   NIMENI
NU-I PERFECT
13,00 Teleshopping
13,30 Sport, dietã ºi o vedetã
(r)
13,45 Teleshopping
14,15 Focus monden   (r)
15,00 Film serial  *  IUBIRI
SECRETE
18,00 Focus 18
19,00 Focus  sport
19,30 Cireaºa de pe tort   (r)
20,30 Film *  ÎNTÂLNRE ªI
ATRACÞIE
22,30 Film serial  *   CSI:
CRIME ªI INVESTIGAÞII  (r)
0,30 Film  *  ÎNDOIALÃ ªI
ATRACÞIE  (r)
2,30 F pod
3,30 Focus  (r)
5,00 Cireaºa de pe tort  (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 Film serial  *   CUCERI-
TORUL  (r); 15,15  Grupul Vouã  (r);
15,30 Film serial  *  AVENTURILE
LUI SINBAD;  16,30 1 X 2; 17,30
Film serial  *  DRAGOSTE DULCE
AMARÃ; 18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15
Film serial  *   TRIUNGHIUL IUBIRII;
20,15 Film serial * SUFLETE
PERECHE; 21,15 Film serial  *
CUCERITORUL; 22,45 Film *
RÃZBUNAREA GEMENILOR; 1,00
Film serial  *  ÎMPÃRATUL MÃRII   (r);
2,30  Film  * RÃZBUNAREA
GEMENILOR   (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  *
ANATOMIA LUI GREY; 14,00
Film serial  * FARMECE; 15,00
Film * BLONDA DE LA DREPT
2; 17,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 19,00 Film serial
*SOÞII DE MILITARI; 20,00 Film
serial  *  APROAPE LEGAL;
21,00 Film  * TENTAÞIE  PERCU-
LOASÃ; 23,00 Film  * TOÞI
PRIETENII MEI PLEACÃ DIN
BRISBANE;   1,00 Film *
DRAGOSTE ªI MOARTE; 3,00
Nevestele din Orange County.
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7,00  Clubul desenelor animate
8,10 Omul ºi timpul
9,40 Film * A DOUA ªANSÃ
11,30 M.A.I. aproape de tine
12,00 Pro Patria
12,30 Europa mea
13,00 Ora regelui
14,00 Jurnalul TVR
14,25  Universul  Celibidache
14,50 Studio Cupa Davis
15,00 Tenis
19,00 Jurnalul TVR
20,00 Interviurle Jurnalului
20,30 Film * MISIUNEA
22,40 Profesioniºtii...
23,40 Film  *  STANDER
1,40 Film  * BETTY  ANNE
WATERS   (r)
3,25 Jurnalul TVR  (r)
4,15 Viaþa satului   (r)

6,00 Ora de ºtiri  (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  * GLASURI
DE ÎNGERI;  16,45 Poate nu
ºtiai; 17,00 Paºaport de Româ-
nia; 18,00 Film serial  *  REGINA
ESTER;  19,00 Naturã ºi
aventurã; 19,35 Film serial  *
CARABINIERI;  20,30 Film   *
IARTÃ-MÃ DACÃ-ÞI SPUN: TE
IUBESC!;  22,30  Ora de ºtiri;
23,30 Timpul chitarelor; 0,30 Film
serial  *   REGINA  ESTER  (r);
1,30 Film *  IARTÃ-MÃ DACÃ-ÞI
SPUN: TE IUBESC!   (r); 2,30
Face toþi banii  (r); 4,10 Jamie
Oliver gãteºte în 30 de mnute
(r); 4,35  Timpul chitarelor (r);
5,25 Mesager.

6,00   Tony  Curtis;  7,40   Film *
UN GINERE DE ÎMPRUMUT;
9,15 Film  * LUPUL; 10,50 Film *
INTRUSUL;  13,25 Film * FATA
DE LA CABANÃ; 15,05   Film *
MÃMICI PENTRU MARTE;
16,35 Film  * NEVASTÃ  DE
ÎMPRUMUT; 18,30 Film  *
OARE CUM O REUªI?;  20,00
Film serial  *  VICEPREªEDIN-
TA; 20,30 Film * TRANSFER DE
IDENTITATE; 22,00 Film  *
BUCKY  LARSON: NÃSCUT
PENTRU A FI VEDETÃ; 23,35
Film * TOATÃ LUMEA DN
FAMILIA NOASTRÃ; 1,10 Film *
MISTERUL  GEMENILOR.

6,00 Happy  Hour  (r)
7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film * CE SE ÎNTÂMPLÃ,
DOCTORE?   (r)
12,00 Film  * MAGICA LEGENDÃ A
SPIRIDUªILOR  (III)
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Film *  FURTUNÃ, PERIPEÞII
ªI... DRAGOSTE
15,00 Film *   VRÃJITOARELE
17,15 Film  * UITE CINE VORBEªTE
ACUM
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film  * JAF ÎN STIL ITALAN
23,00 Film *  FATA DIN VECINI
1,15 Totul despre pocher
1,45 Film * JAF ÎN STIL ITALIAN   (r)
3,45 Film *  CAPTIV ÎN MREJELE
SEDUCÞIEI  (r)
5,15 Film * VRÃJITOARELE   (r)

6,30 Film serial *  ÎN NUMELE
IUBIRII   (r); 7,15 Teleshpopping;
7,45  Film serial  *  LEGÃTURI
RISCANTE  (r);  8,45 Teleshopping;
9,00 Film serial  * DRAGOSTE LA
INDIGO (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; 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  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).

9,15 Acasã în bucãtãrie  (r);  10,15
Happy  Hour  (r); 11,30 Film serial  *
OMUL – PÃIANJEN  (r); 12,30
Zoom în 10; 12,45 Lumea Pro
Cinema  (r); 13,15 Film serial  *
CASA DE STICLÃ   (r); 14,00
Descoperã România; 14,30 Film
serial  *   POZÃ LA MINUT  (r);
15,30 Acasã în bucãtãrie  (r); 16,30
Film *  EU, TU ªI OVIDIU  (r);
19,00  Film serial  *  POZÃ LA
MINUT; 20,00 Film * ULTIMA
NOAPTE DE DRAGOSTE; 22,15
Film   * ARSENIC ªI DANTELÃ
VECHE; 0,45 Film serial  *    CASA
DE STICLÃ; 1,30 Film serial  *
POZÃ LA MINUT  (r);  2,30 Film
serial  *   CASA DE STICLÃ  (r);
3,00  Lumea Pro Cinema   (r).

06,00 Observator
9,00 Film * VIAÞÃ DE SOLDAT
11,00 Film * PE CINE NU LAªI
SÃ MOARÃ…
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Mireasã pentru fiul meu
19,00 Observator
20,15 Te cunoasc de undeva!
23,30 Film  * PATROTUL
3,00 OBSERVATOR  (r)
3,45 Film *  BIG  MAN  (r)
5,30 Teleshopping

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).

6,00 Sport, dietã ºi o vedetã  (r)
6,30 Film serial * NIMENI NU-I
PERFECT  (r)
7,00 Film serial  *  PITICI ªI
TÃTICI
7,30 Teleshopping
8,00 Cireaºa de pe tort  (r)
9,00 Flavours, 3 bucãtari
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 Adevãr contra minciunã
(r)
13,15 Film serial * CSI: CRIME
ªI INVESTIGAÞII  (r)
15,30 Film * SIRENA
17,45 Focus sport
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * MAGIE ÎN NEW
YORK
22,30 Film  *  CITEªTE ªI
ARDE
0,30 F Pod
1,30 Focus   (r)
2,30 Cireaºa de pe tort  (r)
3,30 Film  * CITEªTE ªI ARDE
(r)

6,00 Pitici de varã  (r); 7,15 Pastila
Vouã  (r); 7,30 Film serial *
ÎMPÃRATUL MÃRII  (r);  9,00 Film
serial *     SUFLETE  PERECHE
(r);  10,15   Film serial  *  DRAGOS-
TE DULCE-AMARÃ  (r);   11,15
Film serial  * TRIUNGHIUL
IUBIRII   2; 12,15 Film serial *
ÎMPÃRATUL MÃRII; 13,45 Film
serial  *   CUCERITORUL   (r);
15,15 U 2;  15,30 Film serial  *
AVENTURILE LUI SINBAD; 16,30
Film *  RÃZBOI CU JUCÃRII;
18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15 Film
serial  *  SUFLETE  PERECHE;
20,15Iubire interzisã; 22,00 Fosta
mea iubire; 22,45 Film serial  *
AVENTURILE LUI SINBAD; 1,45
Film serial  *    CULOAREA
FERICIRII;  2,45 Pitici de varã  (r);
4,45 Grupul Vouã  (r).

6,00 Film  * TENTAÞIE PERICU-
LOASÃ; 8,00 Film serial  *
SOÞII DE MILITARI; 11,00  Film
* DRAGOSTE ªI MOARTE;
13,00  Film serial  *    HERCU-
LE; 15,00   Film *  ÞINUTUL
VINULUI; 17,00 Film serial  *
NUMAI TATÃ SÃ NU FII!;
19,00 Film serial  * APROAPE
LEGAL;  20,00 Film serial  *
OFIÞERI ÎNCEPÃTORI; 21,00
Film serial  *   ANATOMIA  LUI
GREY;   1,00 Film serial  *
OFIÞERI ÎNCEPÃTORI; 2,00
Film * FII CA MONA LISA; 4,00
Film   *  TENTAÞIE  PERICU-
LOASÃ (r).
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TVR 1

DUMINICÃ - 16 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 Filler Crucea Roºie
12,00 Viaþa satului
12,50 Studio Cupa Davis
13,00 Tenis
17,00 Tezaur folcloric
18,00  Lozul cel mare
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Reportajele jurnalului
20,30 Film * ªAPTE LA SUTÃ
SOLUÞIE
22,30 Filler Crucea Roºie
22,35 Film  * ANIMAL DE
PRADÃ
0,15 Film * MISIUNEA  (r)
2,15 Tezaur folcloric  (r)
3,05 Jurnalul TVR  (r)
4,10 Universul credinþei  (r)

8,00 Paºaport de România  (r);
9,00 Film serial  *  HANNAH
MONTANA;  10,00 Magazin
olimpic; 10,30 Naturã ºi
aventurã  (r); 11,00 Rally
magazin; 11,30 Vânãtoarea de
cliºee; 12,30 Eurobox; 13,00
Jamie Oliver; 13,35 Minunile
naturale ale Europei; 14,30 Cu
toate pânzele sus; 15,10 Film *
RITMUL VIEÞII; 16,50 Poate
nu ºtiai; 17,00 D’ale lu’ Miticã
(r); 18,00 Film serial  * REGI-
NA  ESTER;  19,00  Pe picior
mare; 19,30 Latitudini;  20,10
Film  * CONSPIRAÞIA  IMPE-
RIALÃ;  22,30 Ora de ºtiri;
23,30 Acadeaua; 0,30 Film
serial  * REGINA ESTER  (r);
1,30  Film * CONSPIRAÞIA
IMPERIALÃ  (r); 3,40 Cap
compas  (r); 4,05 Jamie Oliver
(r); 4,30  Acadeaua  (r); 5,20
Mesager.

6,00 Film * VULTURII LEGII;
7,55 Film *  MIªCAREA
PERFECTÃ;  9,35 Film *
FERICIREA E O PÃTURÃ
CÃLDUROASÃ. CHARLIE
BROWN;  10,20 Film *
ÎNMORMÂNTAREA ªEFULUI;
12,00 Film  * LUPTA UNUI
TATÃ; 13,50 Film *  MAªNI 2;
15,35 Film * HEREAFTER:
DINCOLO DE VIAÞÃ;  17,45
Film * PIRAÞII DIN CARAIBE;
20,00 Film * X: MEN;  22,15
Film  * CONCEDIU CU
ÎNVOIRE DE LA CONSOAR-
TÃ; 0,00  Film serial  *     ORA-
ªUL  MAGIC; 0,55 Film *
PRIETENI  MODEL.

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film  * MAGICA LEGEN-
DÃ A SPIRIDUªILOR  (r)
11,00 Film   * UITE CINE
VORBEªTE ACUM  (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Film serial  *  DANSUL
DRAGOSTEI 2
15,00 Film * AL ªASELEA
JUCÃTOR
17,00 Film * JUMANJI
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * TRANSFORMERS
23,30 Film * ULTIMUL ÎMPÃ-
RAT
2,45 Film * DANSUL DRA-
GOSTEI  2  (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).

9,00 Acasã în bucãtãrie  (r); 10,00
Happy Hour  (r); 11,15 Film serial
*  OMUL - PÃIANJEN  (r); 11,45
Acasã în bucãtãrie; 12,45 Film
serial  * CASA DE STICLÃ   (r);
13,30 ProMotor; 14,00 Lumea
Pro Cinema; 14,30 Zoom în 10;
14,45 Film *  ULTIMA NOAPTE
DE DRAGOSTE  (r);  16,45 Film
* ARSENIC ªI DANTELÃ
VECHE   (r);   19,00 Film serial  *
POZÃ LA MINUT; 20,00 Film  *
MARIA - MIRABELA; 21,30  Film
serial  *   ANTURAJ;  0,15 Film
serial *  CU SÂNGE RECE; 2,00
Film serial  *    CASA DE STICLÃ
(r);  2,30 Lumea Pro Cinema  (r).

6,00 OBSERVATOR
9,00 Film  * BULETIN DE
BUCUREªTI
11,00  Film * PRNÞESA  BARBA-
RÃ
13,00 OBSERVATOR
14,00 Prodanca ºi Reghe
16,00 Observator
16,15 Te cunosc de undeva  (r)
19,00 OBSERVATOR
20,30 Film *  TERMINATOR  3
22,45 Film * DETONATORUL
0,30 Film *  TERMINATOR 3  (r)
2,00 Film *  PRINÞESA  BARBA-
RÃ  (r)
3,45 Film  * BULETIN DE
BUCUREªTI    (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  Aktualitatea B1; 20,00
Sub  semnul întrebãrii; 22,00
Ultimul cuvânt; 23,00 Lumea lui
Banciu;   0,00 ªtirile B1 TV;
1,00 Sub semnul întrebãrii  (r);
2,10 ªtirile B1TV  (r); 2,40
Aktualitatea B1  (r).

6,00 Cunoaºte, viseazã, iubeºte!
(r)
7,00 Film serial *   ÎN FAMILIE
7,30 Teleshopping
8,00  Cireaºa de pe tort
9,00 Flavours, 3 bucãtari
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 WOW
13,15 Film serial  *    NIMENI
NU-I PERFECT  (r)
13,30 Film *  MAMA, ANTRE-
NOARE DE FOTBAL
15,45 Film  * UN URS PE
NUME WINNIE
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 Film *  JURÃMÂNTUL
UNUI PISTOLAR
0,00 Film  * MAMA, ANTRE-
NOARE DE FOTBAL  (r)
2,00 F  Pod
3,00 Focus  (r)
4,30 Cireaºa de pe tort    (r)
5,30Casã, construcþie ºi design
(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  Clipuri;  10,30 Film
serial  *  AVENTURILE LUI
TARZAN  (r); 11,30 Film *
RÃZBOI CU JUCÃRII  (r);
13,30 Sã v-amintiþi duminica;
16,45 Iubire  interzisã  (r);
18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15
Film serial * SUFLETE  PERE-
CHE; 20,15 Film  *   PUTEREA
DRAGOSTEI;  23,30  Sã  v-
amintiþi duminica    (r); 2,30
Consilier de urgenþã  (r);  4,00
Pitici de varã  (r).

6,00 Film serial  * HERCULE
POIROT; 8,00 Film serial  *
APROAPE  LEGAL;  9,00 Film
serial  *   ANATOMIA LUI
GREY; 13,00 Film serial  *
HERCULE  POIROT;  15,00
Film *  DRAGOSTE ªI MOAR-
TE; 17,00 Film  * DRAGOSTE
DE SOLDAT; 19,00 Film serial
*    SOÞII DE MILITARI; 21,00
Film serial *  APROAPE
LEGAL; 22,00 Film serial  *
NUMAI TATÃ SÃ NU FII!; 0,00
Film serial  * CU SÂNGE
RECE; 2,00 Film  * ÎN STRÃI-
NÃTATE; 4,00 Film *  GÂN-
DURI DE IUBRE.

TVR 1

LUNI - 17 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 Garantat 100%
11,30 Rezistenþa prin culturã
12,30 Crucea Roºie
12,35 Teatru
13,30 Teatru
14,00 Jurnalul TVR
14,45 Teleshopping
15,30 Maghiara de pe unu
16,50 Crucea Roºie
16,55  Punctul pe istorii
17,35 Film serial * LEGENDELE
PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
21,00 Crucea Roºie
21,15 Film  *  REBECA  (I)
23,10 Film *  IRINA  PALM
1,00 Nocturne
2,00 Film  * ANIMAL DE PRADÃ
(r)
3,35 Jurnalul TVR  (r)
4,35 Punctul pe istorii  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 7,00
Teleshopping; 8,00 Film serial
*  FIICÃ DE POLITICIAN
(IV); 9,00 Confesiuni  (r);
10,10 Film *  RITMUL VIEÞII
(r); 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  *
FIICÃ DE POLITICIAN  (IV)
(r);  17,00 Confesiuni; 18,00
Campania; 18,15  Poveºti
estivale...;  18,45  Meseria
mea;  19,00 Zon@  IT; 19,30
Arena leilor; 20,30 Ora de
business; 21,30 Film serial *
OMUL INVIZIBIL; 22,30 Ora
de ºtiri; 23,30 Film *  SCRIFI-
CIUL INIMII; 1,00 Auto-mania
(r); 1,35 Atenþie, se cântã!  (r);
2,55 Meseria mea  (r); 3,10
Poveºti estivale... (r);  3,40
Ora de business  (r); 4,30
Confesiuni   (r).

6,00 Film * MAªINI 2; 7,45
Film * HEREAFTER: DINCO-
LO DE VIAÞÃ;  9,50 Film *
PIRAÞII DIN CARAIBE;
12,05 Film * X-MEN;  14,15
Filme ºi vedete; 14,40 Film *
AVENTURILE LUI PEE-WEE;
16,10 Film *  VICTOR;
17,45 Film *  RANGO; 19,30
Pe platourile de filmare; 20,00
Film serial  *   IMPERIUL DIN
ATLANTIC  CITY; 21,00 Film
*  ROBIN HOOD;  23,20  Film
serial * VICEPREªEDINTA;
23,50 Film serial  * ÎN
DERIVÃ; 0,20 Film * INAMI-
CII  PUBLICI;  2,35 Film *
TATÃL  FANTOMÃ.

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT  (r)
11,00 Film *  AL ªASELEA
JUCÃTOR  (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * JUMANJI (r)
16,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film serial  *   PARIU CU
VIAÞA
22,30 ªtirile Pro TV
23,00 Film serial  *  THE  MENTA-
LIST
0,00 Film * PREFÃCÃTORIA
2,00 ªtirile PRO TV (r)
3,30 România, te iubesc!  (r)

6,30 Film serial *  ÎN NUMELE
IUBIRII  (r); 7,15 Teleshopping;
7,45 Film serial *    LARA   (r);
8,45 Teleshopping; 9,00 Film
serial *    LARA  (r); 10,15
Teleshopping; 10,30 Film serial  *
REFUGIUL (r);  11,30 Teleshop-
ping;  12,00 Film serial  *
REGINA  SUDULUI  (r); 14,30
Film serial  *   CAMELEONII  (r);
15,30 Film serial  * FRUCTUL
OPRIT; 16,30 Poveºtiri adevãra-
te; 17,30 Film serial  * UN COLÞ
DE RAI; 18,30 Film serial  *
DRAGOSTE LA INDIGO; 19,30
Film serial *  REFUGIUL;  20,30
Film serial  *  ABISUL  PASIU-
NII; 22,00  Cancan TV;  0,30
Poveºtiri adevãrate  (r); 1,30 Film
serial  *       CAMELEONII  (r);
2,30 Film serial  *   FRUCTUL
OPRIT  (r);  3,30 Cancan TV  (r);
5,45  Doamne de poveste   (r).

8,45 Film serial  *    OMUL -
PÃIANJEN  (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 Film serial  * OMUL
- PÃIANJEN; 13,30 Teleshop-
ping; 14,00 Zoom în 10; 14,15
Film serial  *    CASA DE
STICLÃ  (r); 15,00 Lumea Pro
Cinema  (r); 15,30  Acasã în
bucãtãrie; 16,30 Film serial  *
POZÃ LA MINUT  (r);  17,30
Film  *MARIA - MIRABELA  (r);
19,00 Film serial * POZÃ LA
MINUT; 20,00 Film serial *
MONK; 20,55 Film serial *
M.A.S.H.;  22,00 Film  * FIRE &
ICE: CRONICA DRAGONILOR;
0,00 Film serial * CASA DE
STICLÃ  (r); 1,00 Film  *  FIRE
& ICE: CRONICA DRAGONI-
LOR   (r); 2,30  Film serial  *
CASA DE STICLÃ  (r);   3,15
Lumea pro Cinema  (r); 3,45
Apropo TV.

6,00 OBSERVATOR
8,00 DimiNeatza
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 Acces direct
19,00 Observator
20,30 Film * POLIÞIªTI FÃRÃ
MANIERE
22,30 Un show pãcãtos
0,30 OBSERVATOR
1,15 Film *  POLIÞIªTI FÃRÃ
MANIERE  (r)
3,00 Film serial  *   VÂNÃTOA-
REA DE COMORI  (r)
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  Aktualitatea B1;
20,00 Sub  semnul întrebãrii;
22,00 Ultimul cuvânt; 23,00
Lumea lui Banciu;   0,00
ªtirile B1 TV; 1,00 Sub
semnul întrebãrii  (r); 2,10
ªtirile B1TV  (r); 2,40
Aktualitatea B1  (r).

7,00 Verde-n faþã
8,00 Cu lumea-n cap  (r)
8,30 Totul despre mame
9,30 Film *  PROMISIUNEA
(r)
12,00 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte!  (r)
12,30 România lui Guþã
14,15 Curat, murder?
15,30 Totul despre mame  (r)
16,00 Cireaºa de pe tort
17,00 Film serial *  TRÃSNIÞII
(r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Film serial  *   IUBIRI
SECRETE
20,30 Naþiune, te cunosc!
21,45 Mondenii
22,15 Film serial *   TRÃSNI-
ÞI I
23,15 Focus monden
0,00 Focus   (r)
1,00 Trãdaþi în dragoste
2,00 Verede-n faþã
3,00 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte!  (r)
5,00 Totul despre mame  (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 MID-
SOMER;   12,00 Film serial *
SOÞII DE MILITARI;   13,00
Film serial * OFIÞERI ÎNCE-
PÃTORI;  14,00 Film serial *
FARMECE; 15,00  Film  *
FÃR’Ã  CONTROL;  17,00
Film * CRIMELE DIN MIDSO-
MER;  19,00 Film serial *
SOÞII DE MILITARI; 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
* ÎN STRÃINÃTATE; 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 Film
*  PUTEREA DRAGOSTEI (r);
17,30  Film serial *  DRAGOSTE
DULCE – AMARÃ; 18,30 ªtiri
Naþional TV;  19,15 Film serial  *
TRIUNGHIUL  IUBIRII  2; 20,15
Film * NELEGIUIÞII VESTULUI
SÃLBATIC;  22,15 Film *  LA
LIMITA EXTREMÃ; 0,45 Film  *
NELEGIUIÞII VESTULUI
SÃLBATIC  (r).
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TVR 1

MARÞI - 18 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 Garantat 100%
11,30 Rezistenþa prin culturã
12,30 Crucea Roºie
12,40 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI  (r)
14,00 Telejurnal TVR
14,45 Teleshopping
15,30 Rom european
16,00 Maghiara de pe unu
16,50 Crucea Roºie
17,00 Punctul pe istorii
17,35 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
21,00 Crucea Roºie
21,05 Studio UEFA
21,45 Fotbal
23,50 Rezumatele zilei
1,20 Film  * IRINA  PALM  (r)
3,00 Rom European  (r)
3,30 Jurnalul TVR  (r)
4,30  Avocaþii schimbãrii
4,40 Punctul pe istorii  (r)
5,05 Film serial  *   LEGENDELE
PALATULUI  (r)
6,15 Teleshopping

7,00 Teleshopping;  8,00  Film *
FIICÃ DE POLITICIAN  (V);
9,00 Confesiuni; 10,00 Face toþi
banii  (r); 11,00 Aventura  urbanã
(r); 12,00 Ora de business  (r);
13,00 Eurobox  (r);   13,30
Poveºti estivale... cu cântec!  (r);
14,00 Tribuna partidelor parlamen-
tare; 14,35 Împreunã în Europa!;
15,30 Teleshopping;;  15,50 Pastila
de sãnãtate; 16,00 Film serial  *
FIICÃ DE POLITICIAN  (V)  (r);
17,00  Confesiuni; 18,00 Campa-
nia; 18,15 Pveºti estivale... cu
cântec!; 18,45 Film *  DOI
HOÞOMANI ªI JUMÃTATE  (I);
20,30 Ora de business; 21,30
Film serial  *   OMUL INVIZIBIL;
22,20  Pastila de sãnãtate;  22,30
Ora de ºtiri; 23,30  Film * DE
PARTEA CEALALTÃ; 1,35  Film *
SACRIFICIUL INIMII   (r); 3,05
Poveºti estivale… cu cântec!   (r);
3,35 Ora de business   (r); 4,30
Confesiuni  (r); 5,20 Mesager.

6,00 Film *  VICTOR; 7,35  Film *
RANGO; 9,20 Film  * AGATHA;
11,00  Film * CÃPITANUL
AMERICA; 13,05 DC Comics;
14,35 Film * KUNG  FU PANDA
2;  16,05 Film * CEI TREI
MUªCHETARI; 17,55 Film  *
LIGA  FEMININÃ DE BASE-
BALL; 20,00 Film *  SUCKER
PUNCH: EVADARE DIN
REALITATE; 21,50 Film * APÃ
PENTRU ELEFANÞI;  23,50 Film
serial  * ÎN DERIVÃ;  0,20 Film
serial  *  SPARTACUS.

6,00 Happy  Hour  (r)
07,00  ªtirile Pro TV
10,00 Film serial *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT  (r)
11,00 Film serial  *   PARIU CU VIAÞA
(r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * AMINTIRI DIN
ÎNTUNERIC
16,00 Film serial  *   TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile PRO TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film *  ÎN SPATELE  LNIILOR
INAMICE
22,30  ªtirile Pro  TV
23,00 Film serial  *  THE  MENTA-
LIST – ÎN MINTEA CRIMINALU-
LUI
0,00   Film  * ÎN SPATELE  LINII-
LOR INAMICE  (r)
2,00 ªtirile Pro TV  (r)
3,30  Dupã 20 de ani  (r)
4,30 ProMotor  (r)
5,00 Film serial  *  THE  MENTALIST
-  ÎN MINTEA CRIMINALULUI   (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 Cancan
TV;  0,30  Poveºtiri de noapte;1,30
Film serial  * CAMELEONII  (r);
2,30 Film serial  *    FRUCTUL
OPRIT  (r); 3,30 Cancan TV  (r);
5,45 Doamne de poveste (r).

8,15 Film serial *OMUL - PÃIANJEN
(r);    9,15 Acasã în bucãtãrie  (r);
10,15 Teleshopping;  10,45  Happy
Hour; 12,00 Teleshopping; 12,15
Zoom în 10; 12,30 Film serial * OMUL
- PÃIANJEN;  13,30  Film serial  *
SECRETELE  FAMILIEI SÂMBÃ-
TÃ; 13,30  Teleshopping; 14,00 Film
serial  *   CASA DE STICLÃ  (r);
15,00 Acasã în bucãtãrie;  16,00 Film
serial *   POZÃ LA MINUT  (r); 17,00
Film serial  *  MONK  (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   * DAVE,
PREªEDINTE PENTRU O ZI;  0,15
Film serial  * CASA DE STICLÃ; 1,15
Film * DAVE, PREªEDINTE
PENTRU O ZI   (r); 3,00 Film serial  *
CASA DE STICLÃ  (r);  3,45 Lumea
Pro Cinema  (r);  4,15 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 *  ICEMAN –
ULTIMUL MECI
22,30 Un show  pãcãtos
0,30 Observator
1,15 Film * ICEMAN – ULTI-
MUL MECI  (r)
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; 18,30
Aktualitatea B1; 20,00  ªtiri;
21,00 Ultimul cuvânt; 23,00
Lumea lui Banciu; 0,00
ªtirile B1 TV.

6,00 Film serial  * TRÃSNIÞII
(r)
7,00  Film  * SPY  KIDS 3:
SFÂRªITUL  JOCULUI
8,30 Totul despre mame
9,00 Teleshopping
9,30 Film  *  INOCENÞÃ DE
VÂNZARE
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  * NIMENI
NU-I PERFECT
13,00 Teleshopping
13,30 Focus monden  (r)
13,45 Teleshopping
14,15 Naþiune, te cunosc!  (r)
15,30 Totul despre mame  (r)
16,00 Cireaºa de pe tort
17,00 Film serial  * TRÃSNIÞII
(r)
18,00 Focus  18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
21,15 Bãtrâni ºi neliniºtiþi
21,45 Mondenii
22,15 Film serial  *   TRÃSNI-
ÞI I
23,15 Focus monden
0,00 Focus   (r)
1,00 Trãdaþi în dragoste
2,00 Film * SPY  KIDS  3:
SFÂRªITUL JOCULUI   (r)
4,00 Film serial  *   TRÃSNIÞII
(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 Taxi Driver  (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 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  *   CUCERITORUL;   22,45
Fosta mea iubire   (r); 0,30 Film serial
* ÎMPÃRATUL MÃRII  (r); 2,00 Film
serial  *    CULOAREA  FERICIRII
(r); 3,00 Sare ºi piper; 4,45 Grupul
Vouã  (r);  5,00 Taxi Driver   (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  *
ANATOMIA LUI GREY;   14,00
Film serial *  FARMECE; 15,00
Film *  ÎNCREDERE OARBÃ;
17,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER;   19,00 Film serial  *
SOÞII DE MILITARI; 20,00 Film
serial  * ANATOMIA LUI GREY;
21,00 Film * VRÃJITOARELE
DIN EASTWICK; 23,15 Film  *
RÃPITÃ DIN DRAGOSTE; 1,00
Film * LEGATE DE UN SECRET;
3,00 Nevestele din New  York.

TVR 1

MIERCURI - 19 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 Teatru
11,10 Rezumate UCL
12,40 Film serial  * LEGENDE-
LE PALATULUI  (r)
14,00 Jurnalul TVR
14,45 Teleshopping
15,30 Oameni ca noi
16,00 Convieþuiri
17,00 Punctul pe istorii
17,35 Film serial  * LEGENDE-
LE PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
21,00 Crucea Roºie
21,15 Film  * ªAPTE ZILE DE
COªMAR
23,10 Film * INCORUPTIBI-
LUL
0,45 Film * ANTIKILLER  3
2,20 Rezistenþa  prin  culturã
(r)
3,15 Jurnalul TVR  (r)
4,15 Jurnal plus  (r)
5,05 Film serial  *    LEGENDE-
LE PALATULUI  (r)

8,00 Film serial *   FIICÃ DE
POLITICIAN;  (VI)  9,00
Confesiuni; 10,10  Film * DOI
HOÞOMANI ªI JUMÃTATE (I)
(r); 12,00 Ora de business (r);
13,00 Pe picior mare; 13,30
Poveºti estivale... cu cântec!
(r); 14,00 Teleshopping; 14,35
Împreunã în Europa!; 15,30
Teleshopping; 16,00 Film serial
*   FIICÃ DE POLITICIAN
(VI)  (r);  17,00 Confesiuni;
18,15 Poveºti  estivale… cu
cântec!; 18,45  Film  * DOI
HOÞOMANI ªI JUMÃTATE
(II)  ; 20,30 Ora de business;
21,30 Film serial *  OMUL
INVIZIBIL; 22,20  Pastila de
sãnãtate;  22,30 Ora de ºtiri;
23,30 Film *  FURIOSUL
PLACD  LAKE; 1,00 Fii în
formã!  (r); 1,35 Film   * DE
PARTEA CEALALTÃ    (r); 3,40
Ora de business  (r); 4,30
Confesiuni  (r); 5,20 Mesager.

6,00 Film * ZONA CREPUS-
CULARÃ; 7,40 Film * KUNG
FU;  9,10 Film * STEALTH;
11,10 Film * PUTEREA
CREDINÞEI; 12,05 Film  *
PIRAÞII DIN CARAIBE; 14,25
Film  *  COANA MARE; 16,15
Film * EVITA; 18,30 Film *
BESTIAL; 20,00  Film * X-
MEN;  21,10 Film serial *
IMPERIUL DIN ATLANTIC;
23,05 Film serial * ÎN DERI-
VÃ;  23,35 Film  * RECUPE-
RATORII;  1,25   Film  * 127
DE ORE.

6,00 Happy  Hour  (r)
7,00 ªtirile  PRO TV
10,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
11,00 Film  * AMINTIRI DIN
ÎNTUNERIC  (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 Film *  TANGO ªI CASH
22,30 ªtirile Pro TV
23,00 Film serial * THE MENTA-
LIST – ÎN MINTEA CRIMINA-
LULUI
0,00 Film  * TANGO ªI CASH  (r)
2,00 Totul despre pocher  (r)
2,30 ªtirile PRO TV   (r)
4,00 Apropo TV    (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 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); 3,30 Cancan TV  (r);
5,45 Doamne de poveste  (r).

 8,15 Film serial * OMUL - PÃIAN-
JEN   (r);  9,15 Acasã în bucãtãrie
(r); 10,15  Teleshopping; 10,45
Happy  Hour;   12,00 Teleshopping;
12,15 Zoom în 10; 12,30 Film serial  *
OMUL - PÃIANJEN;  13,30
Teleshopping;  14,00 Zoom în 10;
14,15 Film serial * CASA DE STICLÃ
(r);   15,00 Acasã în bucãtãrie; 16,00
Film serial *   POZÃ LA MINUT   (r);
17,00 Film serial *  MONK   (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   *
MISIUNE MORTALÃ; 0,00  Film
serial * CASA  DE  STICLÃ; 0,45
Film * MISIUNE MORTALÃ  (r); 2,15
Film serial *   CASA DE STICLÃ  (r);
3,00  Lumea Pro Cinema  (r); 3,30
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  (II)
22,30 Un show  pãcãtos
0,30 OBSERVATOR
1,15 Film *  CAMPIONUL
STRÃZII
3,00 Film serial *   VÂNÃTOAREA
DE COMORI  (r)
3,45 Acces direct  (r)

7,00  ªtirile  B1 TV;    11,00
Talk B1; 12,00 ªtirile B 1 TV;
14,00  Talk B1;  15,00 ªtirile
B1TV;  16,00 Talk B1;  17,00
ªtirile B1TV; 18,00  Aktualita-
tea B1; 20,00 Sub semnul
întrebãrii; 22,00  Ultimul
cuvânt;  23,00  Lumea lui
Banciu;  0,00  ªtirile B1 TV;
1,00 Ultimul cuvânt  (r);  2,40
ªtirile B1TV  (r); 3,40
Aktualitatea  B1  (r).

6,30 Film * INOCENÞÃ DE
VÂNZARE  (r)
8,30 Totul despre mame
9,00  Teleshopping
9,30  Film  * URMÃRIRE FATALÃ
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  *    NIMENI NU-I
PERFECT
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
13,45 Teleshopping
14,15 Focus monden
15,00 Film  * CRESCÂNDU-L PE
SCOT
17,00 Film serial *  TRÃSNIÞII  (r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30Cronica cârcotaºilor
22,15  Film  serial  *  TRÃSNIÞII
23,15 Focus  monden
0,00 Mondenii
1,00 Trãdaþi în dragoste  (r)
2,00 Cronica cârcotaºilor  (r)
4,00 Film serial *   TRÃSNIÞII
(r)
5,30 Cireaºa de pe tort (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  *   ANATOMIA LUI
GREY;  14,00  Film serial *
FARMECE; 15,00 Film *
DRAGOSTE DE SOLDAT;
17,00 Film  * CRIMELE DIN
MIDSOMER;  19,00 Film serial
*    SOÞII DE MILITARI; 20,00
Film serial  *  ANATOMIA  LUI
GREY; 21,00  Film serial  *
NUMAI TATÃ SÃ NU FII!;
23,00 Film   * VRÃJITOARELE
DIN EASTWICK;  1,15  Film *
GÂNDURI DE IUBIRE.

6,00 Sãrut mâna, mamã!; 7,45
Clipuri; 8,00 Film serial  *   DRA-
GOSTE DULCE – AMARÃ; 9,00
Film serial  *    TRIUNGHIUL
IUBIRII 2  (r);   10,00 Film serial  *
SUFLETE PERECHE  (r);  11,00
Film serial * CULOAREA FERICI-
RII; 12,00 Grupul Vouã  (r); 12,15
Film serial  *    ÎMPÃRATUL MÃRII;
13,45 Film serial *  CUCERITORUL
(r); 15,15 Grupul Vouã  (r); 15,45
Copii contra pãrinþi; 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 Iubire
interzisã;  0,30 Film serial *
ÎMPÃRATUL MÃRII  (r); 2,00 Film
serial *   CULOAREA FERICIRII;
3,00  Albumul Naþional; 5,00Taxi
Driver   (r).
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Filmele din perioada 14.09 - 20.09.2012

JOI - 20 septembrie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

6,15 Teleshopping
6,55 Imnul României
7,00 Jurnal matinal
9,00 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 Akzente
16,45 Lozul cel mare
17,35  Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
21,00 Crucea Roºie
21,05 Film  * OMUL DIN UMBRÃ
(III)
22,00 Apocalipsa
23,10 Film  * CAMP HOPE
0,55 Film   * INCORUPTIBILUL
(r)
2,55 Interes general  (r)

8,00 Film *  FORD;  9,00
Confesiuni; 10,10 Film  * DOI
HOÞOMANI ªI JUMÃTATE  (II)
(r); 11,50  Poate nu ºtiai; 12,00
Ora de business   (r); 13,00
Naturã ºi aventurã  (r); 13,30
Lumea ºi noi  (r); 14,00 Tele-
shopping; 14,35 Împreunã în
Europa!; 15,30 Teleshoppng;
15,50 Pastila de sãnãtate; 16,00
Film   * FORD  (r);  17,00
Confesiuni; 18,00 Campania;
18,15  Lumea ºi noi; 18,45 Film
* DOI HOÞOMANI ªI JUMÃTA-
TE   (III);  20,30 Ora de
business;  21,30 Film serial  *
OMUL INVIZIBIL; 22,20 Pastila
de sãnãtate; 22,30 Ora de ºtiri;
23,30 Film * TRANSAMERCA;
1,20 Film  * FURIOSUL
PLACID LAKE  (r); 2,50
Meseria mea; 3,10 Poveºti
estival… cu cântec  (r); 3,40  Ora
de business  (r).

6,00 Film * COANA MARE; 7,45
Film *  BESTIAL;  9,10 Film *
X-MEN;  11,20 Film  * ÎN VIAÞÃ
MAI ªI CÂªTIGI; 13,05 Film *
PRINÞESE DE CULOARE;
14,40 Muzicã; 15,15 Film *
OARE CUM O REUª?; 16,45
Film * ÎNMORMÂNTAREA
ªEFULUI;  18,25 Film *
SUFLET NELINIªTIT; 20,00
Sinucidere asistatã; 21,45 Film *
MIªMAªURI ÎN STIL MARE;
23,30 Film serial  *  ÎN DERIVÃ;
0,00 Film serial * ORAªUL
MAGIC; 0,55 Film * UN COPIL
FRUMOS; 2,35 Film *  JA-
CKASS 3.5..

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 *  LAVA UCIGAªÃ
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  *  COD DE ACCES
22,00 ªtirile Pro TV
23,30 Film * DRAGOSTE ªI UN
GLONÞ
0,30 ªtirile Pro TV  (r)
2,00 Film  *  DRAGOSTE ªI UN
GLONÞ  (r)
4,00 Fotbal

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  Cancan TV;  0,30 Poveºtiri
adevãrate  (r); 1,30  Film serial  *
DEMON ªI ÎNGER   (r); 2,30 Film
serial  *  FRUCTUL OPRIT    (r);
3,30 Cancan TV (r); 5,45 Doamne
de poveste  (r).

8,45 Film serial * SECRETELE
FAMILIEI SÂMBÃTÃ     (r); 9,15
Acasã în bucãtãrie;  10,15
Teleshopping; 10,45 Happy  Hour;
12,00 Teleshopping;  12,15 Zoom
în 10; 12,30 Film serial * OMUL -
PÃIANJEN; 13,30 Teleshopping;
14,00  Zoom în 10;  14,15 Film
serial *    CASA DE STICLÃ  (r);
15,00 Acasã în bucãtãrie; 16,00
Film serial * POZÃ LA MINUT  (r);
17,00 Film serial  *   MONK  (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   * JOCURI-
LE IUBIRII  (I); 0,15 Film serial *
CASA DE STICLÃ   (r);  1,00 Film
*  JOCURILE IUBIRII   (r);   2,45
Film serial *   CASA DE STICLÃ
(r); 3,30  Lumea Pro Cinema  (r).

06,00 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 Comedia de la 5
19,00 Observator
20,30 Next Top Model
0,30 OBSERVATOR
1,15 Film  * CÃLÃTORIE
PERICULOASÃ
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).

6,30 Film  * URMÃRIRE
FATALÃ (r)
8,30 Totul despre mame
9,00 Teleshopping
9,30 Film *VIAÞA DUBLÃ A LUI
ELEANOR KENDALL
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial * NIMENI NU-
I PERFECT
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
13,45 Teleshopping
14,15 Focus monden
15,00 Film  * ESTHER  BLUE-
BURGER
17,00 Film serial  *   TRÃSNIÞII
(r)
18,00 Focus  18
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * CUMPÃR, ÎNCHI-
RIEZ BÃRBAT
22,15  Film serial *  TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
0,00 Focus  (r)
1,00 Trãdaþi în dragoste
2,00 Film * CUMPÃR, ÎNCHI-
RIEZ BÃRBAT   (r)
4,00 Film serial * TRÃSNIÞII
(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 Film
serial *    CUCERITORUL  (r);
15,15 Grupul Vouã  (r); 15,30  Film
serial *   AVENTURILE LUI
SINBAD;  16,30 Film serial *
CUSCRELE  (r); 17,30 Film serial
*    DRAGOSTE DULCE AMARÃ;
18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15 Film
serial * TRIUNGHIUL  IUBIRII  2;
20,15 Film serial  * SUFLETE
PERECHE; 21,15 Film serial *
CUCERITORUL; 22,45 Film   *
TRAS PE SFOARÃ; 0,45  Film
serial *    ÎMPÃRATUL  MÃRII  (r);
2,00  Film * TRAS PE SFOARÃ
(r); 3,45  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 * TENTAÞIE  PERICULOA-
SÃ; 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 * FÃRÃ
CONTROL; 1,00 Film * FÂNTÂ-
NA  DORINÞELOR; 3,00
Nevestele  din Orange County.

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

DESPRE OAMENI ªI MELCI

VIAÞA PEªTILOR

Ore de spectacol:
14:00; 19:00
Gen film:
Comedie
Cu:
Monica Bârlãdeanu, Andi
Vasluianu
Regizor:
Tudor Giurgiu

Resident Evil:
Rãsplata

Ore de spectacol:
16:30; 21:30
Gen film:
Acþiune, Horror, SF
Cu:
Milla Jovovich, Sienna
Guillory, Wentworth Miller,
Jensen Ackles
Regizor:
Paul W.S. Anderson

Ore de spectacol:
18:00; 20:00
Gen film: Dramã
Cu: Santiago Cabrera,
Blanca Lewin
Regizor: Matías Bize

Happy Feet 2:
Mumble danseazã

din nou
Ore de spectacol:
14:00; 16:00
Prioiecþie 3D
Gen film: Animaþie, Come-
die, Familie, Muzical
Cu: Elijah Wood, Pink, Brad
Pitt, Matt Damon
Regizor: George Miller
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Anunþul tãu!
DIRECÞIA GENERALÃ A FINANÞELOR PUBLICE
DOLJ-ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PUBLICE
CALAFAT, organizeazã licitatie publicã la  SEDIUL
din GHEORGHE DOJA, NR. 3 în data de
25.09.2012, ora 12, pentru bunul mobile aparti-
nind lui SC CAZEMATA SRL., CALAFAT, CF
16521153. Bunul mobil licitat este DRAGA MAR-
CA MARHEINE TIP SE 30/40 la pretul de 285.000
lei. Preturile nu includ TVA, Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri,sã în-
ºtiinþeze despre aceasta AFPM CALAFAT, inain-
te de data stabilitã pentru vînzare, menþionatã
mai sus. Pentru participarea la licitaþie, ofertanþii
trebuie sã depunã cu cel puþin o zi înainte de
data licitatiei, urmãtoarele documente: a)oferta
de cumpãrare, b) dovada depunerii taxei de par-
ticipare sau a constituirii garanþiei sub forma
scrisorii de garanþie bancarã, reprezentînd 10%
din preþul de pornire al licitaþiei in contul RO2-
6TREZ2935067XXX000490 la Trezoreria Calafat,
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe
ofertant, d) pentru persoanele juridice de naþio-
nalitate românã, copie de pe certificatul unic de
inregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Co-
merþului; e)pentru persoanele juridice strãine,
actul de înmatriculare tradus în limba românã;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe
actul de identitate, g) pentru persoanele fizice
strãine, copie de pe paºaport, dovada emisã de
organele fiscale, cã nu are obligaþii fiscale
restante faþã de acestea; i) invitãm pe toþi cei care
pretind un drept asupra bunurilor, sã înºtiinþe-
ze despre aceasta organul de executare înainte
de data stabilitã pentru vânzare, j)invitãm pe cei
interesaþi în cumpãrarea bunurilor sã se prezin-
te la termenul de vãnzare la locul fixat în acest
scop ºi pânã la acest termen sã prezinte oferte
de cumpãrare; k) publicaþia de vânzare se va
afiºa la 14.09.2012. Licitaþia începe de la cel mai
mare preþ din ofertele de cumpãrare scrise, dacã
acesta este superior preþului de pornire la licita-
þie, iar în caz contrar incepe de la acest din urmã
preþ. Adjudecarea se face în favoarea participan-
tului care a oferit cel mai mare preþ, dar nu mai
puþin decît preþul de pornire. Taxa de participa-
re nu se restituie ofertanþilor care nu s-au pre-
zentat la licitatie, celui care a refuzat incheierea
procesului verbal de adjudecare, precum si ad-
judecatarului care nu a plãtit preþul. Pentru rela-
þiisuplimentare vã puteþi adresa la sediul ADMI-
NISTRAÞIEI  FINANÞELOR PUBLICE CALAFAT,
str. GH. DOJA, nr. 3 sau la telefon 0251/333231.
Anunþ. Comuna Terpeziþa, anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii emiterii avi-
zului pentru investiþie: “construire punte pes-
te pârâul Lazu”, punctul “Cojocaru”, comu-
na Terpeziþa, satul Lazu, judeþul Dolj. Informa-
þiile privind proiectul depus pot fi consultate
la sediul Administraþiei Bazinale Jiu, str. N. Ro-
manescu, nr. 54 Craiova, ºi la sediul Primãriei
Terpeziþa, de luni – vineri între orele 10.00 –
14.00. Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Administraþiei Bazinale Jiu, Cra-
iova, str. N. Romanescu, nr. 54.

Anunþul tãu!
DIRECÞIA GENERALÃ A FINANÞELOR PU-
BLICE DOLJ - ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR
PUBLICE CALAFAT, organizeazã licitatie pu-
blicã la SEDIUL din GHEORGHE DOJA, NR 3
în data de 26.09.2012,ora 12,pentru bunul
mobile apartinind lui SC Electrohome Com-
puter SRL., CIPERCENII NOI, CF 17392464.
Bunurile mobile licitate sunt: sistem de in-
calzire la pret de  2237 lei, 2) autoutilitara
marca DACIA, tip 1307 la pretul de 8.600 lei.
Preturile nu includ TVA, Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri,
sã înºtiinþeze despre aceasta AFPM CALA-
FAT, inainte de data stabilitã pentru vînza-
re, menþionatã mai sus. Pentru participarea
la licitaþie, ofertanþii trebuie sã depunã cu
cel puþin o zi înainte de data licitatiei, urmã-
toarele documente: a)oferta de cumpãrare,
b) dovada depunerii taxei de participare sau
a constituirii garanþiei sub forma scrisorii
de garanþie bancarã, reprezentînd 10% din
preþul de pornire al licitaþiei in contul RO2-
6TREZ2935067XXX000490 la Trezoreria Ca-
lafat, c) împuternicirea persoanei care îl re-
prezintã pe ofertant, d) pentru persoanele
juridice de naþionalitate românã, copie de
pe certificatul unic de inregistrare,eliberat
de Oficiul Registrului Comerþului; e)pentru
persoanele juridice strãine, actul de înma-
triculare tradus în limba românã; f) pentru
persoanele fizice române, copie de pe ac-
tul de identitate, g) pentru persoanele fizi-
ce strãine, copie de pe paºaport, dovada
emisã de organele fiscale, cã nu are obli-
gaþii fiscale restante faþã de acestea; i) invi-
tãm pe toþi cei care pretind un drept asupra
bunurilor, sã înºtiinþeze despre aceasta or-
ganul de executare înainte de data stabilitã
pentru vânzare, j) invitãm pe cei interesaþi
în cumpãrarea bunurilor sã se prezinte la
termenul de vãnzare la locul fixat în acest
scop ºi pânã la acest termen sã prezinte
oferte de cumpãrare; k) publicaþia de vân-
zare se va afiºa la 14.09.2012. Licitaþia în-
cepe de la cel mai mare preþ din ofertele de
cumpãrare scrise, dacã acesta este supe-
rior preþului de pornire la licitaþie, iar în caz
contrar incepe de la acest din urmã preþ.
Adjudecarea se face în favoarea participan-
tului care a oferit cel mai mare preþ, dar nu
mai puþin decît preþul de pornire. Taxa de
participare nu se restituie ofertanþilor care
nu s-au prezentat la licitatie, celui care a
refuzat incheierea procesului verbal de ad-
judecare, precum si adjudecatarului care
nu a plãtit preþul. Pentru relaþiisuplimenta-
re vã puteþi adresa la sediul ADMINISTRA-
ÞIEI FINANÞELOR PUBLICE CALAFAT, str.
GH. DOJA, nr. 3 sau la telefon 0251/333231.
Primãria Mischii scoate la licitaþie în vederea con-
cesionãrii suprafaþa de 1270 mp situatã în Tar-
laua 14 Parcela 67. Licitaþia va avea loc în data
de 02.10.2012, ora 11.00 la sediul Primãriei Mis-
chii. Relaþii suplimentare la telefon: 0251/450.194.

Anunþul tãu!
Titular SC BALKAN PHOTO ENERGIA SRL anunþã
publicul interesat asupra declanºãrii etapei de înca-
drare cf. HG 1076/2004 privind procedura evaluãrii
de mediu pentru planuri ºi programe, în vederea ob-
þinerii avizului de mediu pentru PUZ “Parc solar”,
comuna Almãj, T34, jud. Dolj. Prima versiune a pla-
nului poate fi consultatã la sediul ARPM Craiova, jud.
Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, din data 14.09.2012, L-J
între orele 9.00 – 14.00 ºi vineri între orele 9.00 – 11.30.
Publicul interesat poate transmite în scris, comen-
tarii ºi sugestii, pânã în data de 01.10.2012 la ARPM
Craiova, jud. Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, e-mail: ar-
pmdj@anpm.ro în zilele de luni – joi între orele 9.00 –
14.00 ºi vineri între orele 9.00 – 11.30.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþa
Copilului Dolj, organizeazã concurs (examen) la se-
diul instituþiei din Craiova, str. Nicolae Titulescu nr.
22, jud. Dolj pentu ocuparea unei funcþii pubklice
vacante inspector, grad professional asistent în ca-
drul Serviciului Evaluare Iniþialã – Compartiment Vio-
lenþa în Familie, în data de 15-17 octombrie 2012.
Condiþii generale de participare la concurs: Candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute
de art. 54 din Legea 188/1999 privind statutul funcþi-
onarlor publici, republicatã, (r2). Condiþii specifice de
participare la concurs: - studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licenþã în unul din
urmãtoarele domenii: asistenþã socialã sau juridic; -
vechine în specialitatea studiilor necesarã exercitã-
rii funcþiei publice minimum – 1 an. Dosarele de con-
curs se primesc pânã la data de 03.10.2012, ora 16.00
la sediul D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resurse Umane,
Organizare, Salarizare – camera 3. Informaþii supli-
mentare se pot obþne la sediul instituþiei – camera 3
sau la telefon: 0251/407.009.
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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

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

MEDITAÞII
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon: 0754/
031.894.

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în do-
meniul sãnãtãþii ºi securitã-
þii în muncã. Telefon. 0763/
780.444.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.

Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la sa-
lonul de întreþinere corpora-
lã M.B.S. din spatele Primã-
riei, str. „Romul”, bl. B1, ap.
2 (intrarea prin spate). Pro-
gramãri la: 0766/642.441;
0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului. Te-
lefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã
Craiova, preþ 30.000
euro, preþ negociabil.
Telefon: 0771/579.669.
Vând camerã cãmin
zona liceului Chimie.
Telefon: 0767/271.705;
0745/574.371.
Vând garsonierã 32
mp, Vitan – Bucureºti,
34.500 euro. Telefon:
0741/560.393; 0742/
527.849.
Vând garsonierã. Te-
lefon: 0786/141.944;
0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând (închiriez) apartament
2 camere mobilat, lângã
hotel Jiul, preþ negociabil.
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 came-
re decomandate Calea
Bucureºti, etaj 1, superîm-
bunãtãþit, preþ 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0251/
561.078.

Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) apartament
3 camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + dife-
renþã imobil, ultra-îmbunã-
tãþit, este pretabil firmã. Te-
lefon: 0725/533.042; 0771/
510.726.
Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament
3 camere, 4/4, Rotonda, gre-
sie, faianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 camere
Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/658.600.

Particular, vând apartament
3 camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, cen-
tralã, izolaþie termicã, Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând apartament 3 camere
semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bu-
cureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro, negociabil. Te-
lefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize zonã
centralã. Telefon: 0760/
654.164.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, as-
falt, 10 euro/mp. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã Cra-
iova, Centura de Nord, te-
ren 1560 mp. Telefon: 0720/
863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, curte
2100 mp, vie, fântânã. Tele-
fon: 0727/739.810; 0770/
750.488.



publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate cuvântul libertãþii / 17vineri, 14 septembrie 2012

Vând casã locuit, anexe
gospodãreºt plus locul ca-
sei, oraº Novaci, jud. Gorj,
preþ 120.000 lei (RON),
negociabil. Telefon: 0253/
466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dum-
brava” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

TERENURI
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, strada
„Sfinþii Apostoli”. Tele-
fon: 0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.

Partcular, vând teren comu-
na Almãj, 4 E/mp. Telefon:
0761/137.571.
Vând teren intravilan 1000
mp, comuna Pieleºti, sat
Câmpeni, poziþie deosebitã,
5 E/mp,  la 20 km de Craio-
va. Telefon 0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure stejar
Ø 40, H = 15 m ºi 0,38 ha
livadã meri pe rod în Satu
Meien, comuna Popeºti, ju-
deþul Vâlcea. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp car-
tier Popoveni, Craiova în-
grãdit + utilitãþi. Telefon:
0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E. Te-
lefon: 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.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62 m/19,30 m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.

Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþile,
preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la intrare
în Preajba, 700 mp sau vari-
ante. Telefon: 0723/253.544.
În atenþia agenþiilor imobili-
are. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp împrej-
muit cu gard beton plus 500
mp construcþii. Telefon:
0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona mâ-
nãstire, 950 mp, deschidere 18
m, utilitãþi, cadastru, 11.000
euro. Telefon: 0767/263.391.
Vând urgent 10 hectare pã-
dure stejar ºi salcâm în sa-
tul Cocorova – Tulburea –
Gorj. Telefon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intravi-
lan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. Telefon:
0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.

Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.
Schimb (vând) apartament
2 camere decomandate,
etaj 2/4, cartier Crihala, Dro-
beta-Turnu Severin cu simi-
lar în Craiova. Telefon: 0769/
272.226.
Schimb garsonierã Brazdã
bl. G7 cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Telefon:
0729/368.009.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracentral
cu apartament 3 camere
central, etaj 1 sau 2. Telefon:
0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp in-
travilan Cârcea + diferen-
þã cu apartament 2 came-
re Craiova. Telefon: 0767/
263.391.
Schimb apartament Craio-
va cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.

AUTO
STRÃINE

Vând Opel Tigra 1400 cc, fa-
bricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.

Vând Matiz 2006, km 7000,
AC. Telefon: 0721/483.933.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

DIVERSE
Vând car bãtrânesc, stare
exemplarã, lãcuit, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon 0729/
033.903.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând pianinã. Telefon: 0746/
241.210.
Vând foarfecã ghilotinã de tã-
iat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãie-
re 2500 x 0,5 mm, preþ
15000 lei ºi presã hidrauli-
cã, putere 50 niutoni, 5000
lei ng. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
Vând porumbei albi, rasã vo-
iajori. Telefon: 0727/808.696.
Vând struguri de vin. Tele-
fon: 0751/204.343; 0751/
204.361.
Vând piese noi pentru Tra-
bant. Telefon: 0745/371.616.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4
luni, semigrea. Telefon:
0741/975.279.
Vând convenabil douã calo-
rifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calori-
fere de fontã folosite. Telefon:
0251/534.303.

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
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Vând pat dublu 2m X 2 m, tã-
blii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excepþi-
onal. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi cu-
loare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci cimi-
tirul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã peri-
nã electricã; ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând 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 uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând 3 tone grâu preþ ne-
gociabil. Telefon: 0765/
291.623.

Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poartã,
negociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând butoi plastic pentru var-
zã 120 kg, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu co-
mercial 25 mp, sat Braniºte
comuna Podari. Vad comer-
cial excelent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.

Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

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

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

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must Fe-
teascã imediat dupã stoar-
cere, în Craiova. Telefon:
0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat, zona Braz-
da lui Novac. Telefon:
0723/099.626 sau 0786/
959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament. Rela-
þii la telefon: 0769/477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depo-
zit materiale) la casã, strada
Bucovãþ – Craiova. Telefon:
0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.
Particular, închiriez aparta-
ment 2 semidecomandate,
mobilat, Corniþoiu, etaj 3.
Telefon: 0743/068.317.
Închiriez camerã mobilatã,
centru, pentru elevã-studen-
tã – salariatã. Telefon: 0752/
291.140.
Închiriez garsonierã în Bucu-
reºti – zona Dristor. Telefon:
0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobilat,
etaj 2, cartier Brazda lui No-
vac. Telefon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc, preþ
450 lei, inclusiv ºi utilitãþile.
Telefon: 0351/415.540;
0770/225.545.

Închiriez spaþiu pentru birouri
50 mp, central, la casã, la
stradã. Telefon: 0251/
410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon: 0763/
992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închirie-
re apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la stra-
dã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.
Închiriez casã, zona Spitalul
nr. 1, pretabil depozit policli-
nicã privatã etc, cu toate uti-
litãþile necesare: curent 220,
380 V, gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

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

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

MATRIMONIALE
Domn serios vârstã medie,
doresc cunoºtinþã cu doam-
nã, aproximativ 55 ani, silu-
etã. Telefon: 0762/700.081.
Domn 49 ani, cu serviciu în
Craiova, caut doamnã vâr-
stã apropiatã pentru priete-
nie, chiar ºi de la þarã. Tele-
fon: 0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru ajutor reciproc. Tele-
fon: 0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui la
þarã, nu am obligaþii. Tele-
fon: 0764/635.126.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80, credin-
cioasã, mic handicap, fãrã
vicii, pentru cãsãtorie. Rog
seriozitate. Telefon: 0770/
293.244.

DIVERSE
Absolvenþii Facultãþii de Ma-
tematicã – Fizicã promoþia
1962 vã invitã vineri, 28 sep-
tembrie 2012, ora 10.00, în
Amfiteatrul Institutului. Contac-
taþi urgent organizatorii. Tele-
foane: 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.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut fe-
meie pentru ajutor în gos-
podãrie. Telefon: 0729/
805.979.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.

CONDOLEANÞE
Sincere condoleanþe
doctorului Ionuþ Purca-
ru ºi doamnei profesor
Ionescu Mariana la
pierderea iubitei lor bu-
nici ºi mame IONESCU
MARIA, de care au fost
legaþi întreaga tinereþe.
Dumnezeu sã o odih-
neascã în liniºte ºi
pace! Profesor doctor
Corneliu Sabetay.
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Conducerea clubului Arsenal
Londra îi va oferi tehnicianului
Arsene Wenger, în vârstã de 62
de ani, un nou angajament, în po-
fida faptului cã echipa englezã nu
a mai câºtigat nici un trofeu în
ultimele ºapte sezoane, a anunþat
ieri Daily Mail. Actualul contract
al lui Wenger este valabil pânã în
2014, iar francezul are un sala-
riu anual de ºapte milioane de lire
sterline.

“Nu este sentimentalism sau o
recompensare a serviciilor, ci

ªapte ani de “secetã” nu schimbã nimic!

Arsenal vrea sã-i prelungeascã
contractul lui Wenger

este încrederea cã avem un teh-
nician extraordinar, care iubeºte
acest club ºi este cel mai bun om
care sã ne ducã mai departe. Sun-
tem încrezãtori în direcþia în care
merge clubul. Devenim puternici
ºi suntem foarte bine plasaþi.
Sperãm ºi credem cã Arsene va
fi alãturi de noi în progresele pe
care le facem. El este scris în
ADN-ul nostru”, a declarat di-
rectorul executiv al grupãrii lon-
doneze, Ivan Gazidis.

Arsene Wenger antreneazã pe

Arsenal din 1996 ºi a câºtigat cu
aceasta 11 trofee: trei titluri, pa-
tru Cupe ºi tot atâtea Supercupe
ale Angliei. Ultimul dintre aces-
tea este o Cupã a Angliei, în 2005,
trofeu cucerit în dauna lui Man-
chester United.

Încã un nume mare
pe listã pentru Walcott

Tot în ceea ce o priveºte pe
Arsenal, oficialii clubului Juven-
tus Torino vor sã le facã britani-
cilor o ofertã de zece milioane de

lire sterline (12,5 milioane de
euro) pentru a-l achiziþiona pe
mijlocaºul Theo Walcott, a anun-
þat acelaºi Daily Mail, citat de
Tuttosport.

Internaþionalul englez în vâr-
stã de 23 de ani mai are con-
tract cu formaþia pregãtitã de
Aresene Wenger pânã la finalul
actualului sezon ºi este nemul-

þumit de oferta primitã pentru
prelungirea înþelegerii. Conform
sursei citate, gruparea de pe
“Emirates” i-ar fi propus lui
Walcott un salariu sãptãmânal de
100.000 de lire sterline.

La Arsenal din 2006, Theo
Walcott se mai aflã în atenþia ce-
lor de la Manchester City, Paris
Saint-Germain ºi FC Liverpool.

Oltchim ºi-a adjudecat derby-ul de la Zalãu

Oltchim Râmnicu Vâlcea a câºtigat la douã goluri
diferenþã derby-ul de la Zalãu, contând ca restanþã
din prima etapã a Ligii Naþionale, scor 22-20 (9-10),
dupã un meci foarte echilibrat, în care gazdele au
avut iniþiativa o mare parte din joc. Vedetele Oltchi-

mului, interii Alexandrina Barbosa (foto, în acþiu-
ne) ºi Katerina Bulatovici, au fãcut în cele din urmã
diferenþa prin acþiunile luate pe cont propriu ºi cele
15 goluri marcate împreunã. „Echipa din Zalãu este
puternicã, puþine formaþii din Europa au câºtigat aici.
La Zalãu am fãcut un meci perfect, înainte de Cham-
pions League”, a spus antrenorul Oltchimului, Ja-
kob Vestergaard. Tehnicianul danez este mulþumit ºi
de faptul cã situaþia financiarã a echipei se va rezol-
va, asigurându-se astfel liniºtea echipei pentru jocu-
rile din Liga Campionilor. Antrenorul ardelencelor ºi
totodatã selecþionerul României, Gheorghe Tadici, a
avut, ca de obicei, ceva de împãrþit cu arbitrii, dar
s-a declarat mulþumit de evoluþia elevelor sale. „Cred
cã meritam un egal, aºa cum a fost jocul, dar sunt
mulþumit cã am fãcut faþã 50 de minute unei multi-
naþionale. Sunt mulþumit cã o serie de jucãtoare din
cele douã echipe sunt capabile sã facã lucruri bune
pentru handbalul românesc la nivel de echipa naþio-
nalã” a afirmat Gheorghe Tadici.

Bogdan Lobonþ a primit zilele
trecute o veste nu tocmai plãcutã
de la echipa sa de club: AS Roma
l-a achiziþionat pe portarul urugua-
yan Mauro Goicoechea, în vârstã
de 24 de ani. În aceste condiþii,
pentru român, aproape tot timpul
rezerva olandezului Steke-
lenburg, va fi ºi mai dificil
sã mai prindã echipa de
acum înainte.

“Ambiþia mea este de a
deveni o zi titularul de la
Roma”, a fost prima de-
claraþie a noului goalkee-
per al echipei lui Zeman.
„Faptul cã antrenorul m-a
dorit cu insistenþã, e o 
mândrie pentru mine. Sunt
fericit cã am ajuns la o
echipã ca AS Roma”, a
mai spus sud-americanul.
Acesta a vorbit ºi despre
concurenþii sãi, Stekelen-
burg ºi Lobonþ: „Sunt doi
portari mari, voi fi foarte
fericit sã învâþ de la ei”.

Vremuri tot mai grele la Roma

Lobonþ, concurenþã
ºi mai acerbã

Altfel, Bogdan Lobonþ a ieºit
accidentat la pauza meciului cu
Andorra ºi va sta probabil douã
etape pe tuºã. „A suferit o fisurã
de ligament la capsula splenicã”, a
fost diagnosticul pus de doctorul
Pompiliu Popescu.

Mijlocaºul Barcelonei, Andres
Iniesta, va fi indisponibil aproxi-
mativ douã sãptãmâni din cauza
unei accidentãri la piciorul drept,
suferitã, marþi, la meciul din pre-
liminariile CM 2014 dintre naþio-
nalele Spaniei ºi Georgiei (1-0),
a notat, ieri, site-ul oficial al clu-
bului catalan.

S-a accidentat la naþionalã

Iniesta, pe tuºã în urmãtoarele
douã sãptãmâni

Victimã a unei întinderi la muº-
chiul aductor, Iniesta va rata ast-
fel partidele cu Getafe, de sâm-
bãtã, din cadrul etapei a patra a
campionatul Spaniei, cu Spartak
Moscova, de miercuri, din Liga
Campionilor, cât ºi pe cea cu Gra-
nada lui Torje, partidã programa-
tã în 22 septembrie.

Muntenegreanul Stevan Jo-
vetici, fost coleg cu Adrian
Mutu la Fiorentina, a refuzat
în aceastã varã o ofertã veni-
tã din partea lui Manchester
City. Oamenii ºeicilor au de-
marat negocierile cu jucãto-
rul, dar au fost anunþaþi cã
acesta nu mai e interesat de
un transfer chiar în momen-
tul în care se pregãteau sã

Jovetici a refuzat sã se transfere la City:
“Am un obiectiv de îndeplinit la Florenþa”

vinã la Florenþa. Jovetici a re-
latat în Gazzetta dello Sport
ce  l -a  fãcut  sã  ia  aceas tã
decizie.

“Fiorentina e tot ce îmi do-
resc. Sunt fericit aici. Nu am
nici un regret. Obiectivul clu-
bului este revenirea în Euro-
pa ºi nu plec de aici pânã nu
îl îndeplinesc”, a spus atacan-
tul în vârstã de 22 de ani.

Alãturi de Raul, Iker Cassilas
(32 de ani) este unul dintre simbo-
lurile Realului din perioada recentã
a clubului. A jucat doar la gruparea
“blanco”, al cãrei tricou îl îmbra-
cã din 1999.

La 13 ani de la debutul la prima
echipã, Casillas a acordat un inter-
viu pentru site-ul oficial al clubu-
lui. Acesta a recunoscut cã nu se
aºtepta sã evolueze atât de mult la
Real ºi a anunþat momentul retra-
gerii din activitate: “Vreau sã apãr
la Real pânã la 39 de ani!”

“Ziua debutului la Real a fost una
specialã. Tot ce am, am datoritã
acestui club. Mi-aº dori sã mã re-
trag de la Real la 39 de ani. Mai am
contract pânã la 36 de ani, sper sã
îmi îndeplinesc visul”, a spus cã-
pitanul madrilenilor.

14 trofee are cel supranumit
“Sfântul Iker” cu Real: 5 titluri, 2
Ligi ale Campionilor, o Cupã a Spa-
niei, 4 Supercupe ale Spaniei, o
Cupã Intercontinentalã ºi o Super-
cupã a Europei.

Casillas are în plan sã prindã
douã decenii în poarta „galacticilor”

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ
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Nou !!! DETERGENT NEW MAX
- GERMANIA unic importator,

SUPER CALITATE, SUPER PREŢ 4,7 lei/kg,
vânzare en gross ,

vis a vis de AUTOGARA NORD, str. Argeş nr. 6.
Tel: 0763.380.445; 0768.265.426.

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A VII-A

Pandurii 7 6 1 0 17-5 19
Steaua 7 5 1 1 17-9 16
Astra 7 4 2 1 15-10 14
Vaslui 7 3 3 1 13-8 12
Dinamo 6 3 2 1 11-7 11
„U” Cluj 7 3 2 2 10-14 11
CFR Cluj 7 2 4 1 14-11 10
Petrolul 7 2 3 2 12-10  9
Braşov 7 2 3 2 12-11  9
Rapid 6 2 3 1    7-7  9
Mediaş 7 2 3 2    7-8  9
Concordia 7 2 2 3    7-11  8
Viitorul 7 1 4 2    9-8  7
Oţelul 7 1 2 4    9-12  5
Gloria 7 1 2 4    4-10  5
Ceahlăul 7 1 2 4    6-17  5
Severin 7 0 3 4    5-10  3
Iaşi 7 0 2 5    7-14  2

LIGA I – ETAPA A VIII-A

Astăzi
Ceahlăul - FC Braşov - 19.00, Digi Sport 1
Dinamo – CFR Cluj - 21.30, Digi Sport 1

Sâmbătă 15 septembrie
Oţelul – Viitorul - 21.30, Digi Sport 1
Gaz Metan Mediaş – Concordia - 19.00, Dolcesport 1
Rapid – Gloria - 21.30, Digi Sport 1

Duminică 16 septembrie
Petrolul – Pandurii - 19.00, Digi Sport 1
CSMS Iaşi – Steaua - 21.30, Digi Sport 1

Luni 17 septembrie
Universitatea Cluj - Astra Ploieşti - 17.00, Dolcesport 1
Vaslui – Severin - 19.00, Digi Sport 1

Ţara arde şi baba se piaptănă
este proverbul care se potriveşte
situaţiei de la Oltchim. Cu grija zi-
lei de astăzi din pricina restanţelor
salariale şi a celei de mâine după
incertitudinile privind locurile de
muncă, salariaţii au recurs la pro-
teste, împinse la extrem, către gre-
va foamei. Şi este posibil orice în
continuare, situaţia devenind tot
mai critică. În acest timp, Primă-
ria Capitalei anunţă, cu emfază par-
că, o sponsorizare de 1 milion de
euro pentru echipa de handbal fe-
minin Oltchim. Şi Oprescu nu este
primul care-şi consolidează imagi-
nea prin finanţarea „galacticelor”,
Gigi Becali acordând şi el „la pri-
ma strigare” câteva sute de mii de
euro în stil manelist. Această echi-
pă de handbal este promovată pu-
ţin nedrept precum un aşa-zis bun
naţional. În timp ce medaliaţii olim-
pici încă trag de primele cu care
au fost amăgiţi şi în timp ce Floa-
rea Leonida calculează cam câte
zeci de titluri europene şi mondiale
ar fi trebuit să câştige pe bârnă şi
printre paralele pentru a echivala cu
o săptămână prolifică în partide de
sex prin bordelurile nemţeşti. A, şi
ce ne doare pe noi mai mult - în
timp ce Universitatea Craiova s-a
desfiinţat. As ta c a să reduc em
comparaţiile doar la dramele din
sport. Pe ce criteriu Oltchimul be-
neficiază de un adevărat suport
naţional, iar entităţi şi campioni care

Echipa feminină de baschet SCM Craiova a pierdut
prima manşă din turul inaugural al Cupei României în
faţa Universităţii Alba Iulia, scor 50-58. În primul sfert s-
a consemnat o ineficacitate neverosimilă din partea am-
belor formaţii, care au marcat împreună doar 13 puncte,
scor 7-6 pentru oaspete! Celealte sferturi s-au terminat

Baschet, Cupa României (f)

Craiovencele au pierdut turul cu Alba Iulia
astfel: 8-17, 20-17, 15-18. Cele mai bune baschetbaliste
ale lui Milan Nisic au Alexandra Cutaş, cu 12 puncte şi o
recuperare, Andra Ionescu, 11 puncte, şi Larisa Toma,
cu opt puncte şi 13 recuperări. Returul, care se anunţă o
formalitate pentru echipa ardeleană, se va disputa luni,
17 septembrie, de la ora 18, la Alba Iulia.

Tragerea la sorţi pentru mec iul
de Cupa Davis  al României îm-
potriva Finlandei a avut loc ieri la
Cluj. Astfel, România va începe
cu cel mai greu meci,  respectiv
numărul 2 al nos tru, Victor Cri-
voi, împotriva numărului 1 fin-
landez, Jarkko Nieminen. Marius
Copil îl va întâlni apoi pe Helio-
vaara,  al doilea jucător al f inlan-

Oltchin naţional –
circul înaintea pâinii

au cules cel puţin tot atâtea per-
formanţe sunt ignoraţi, uitaţi, tra-
taţi precum nişte paria? Evident, ar
fi ideal ca Oltchimul să-şi continue
procesul de privatizare şi echipa de
handbal să prezinte în continuare
interes pentru proprietari, iar „ga-
lacticele” să câştige în sfârşit Liga
Campionilor. Dar de ce să servim
circul  înaintea pâinii? În timp ce
salariaţii Oltchim sunt prejudiciaţi,
la echipa de handbal sunt asigurate
salarii de sute de mii de euro unor
jucătoare care au făcut performan-
ţe la Jocurile Olimpice...pentru alte
ţări! Tot în acest timp, Ghiţă Ta-
dici se chinuie să crească la Zalău,
cu buget minim şi eforturi maxi-
me, generaţia de mâine a handba-
lului românesc. Şi nu se face de-
loc de râs, ba chiar a fost aproape
miercuri seara să bată crema hand-
balului european, adunată în vara
aceasta la Vâlcea. Cu mijloacele
proprii, fiindcă sub crizele de nervi
la adresa jucătoarelor şi protestele
neortodoxe la adresa arbitrilor, se
asc unde totuş i o muncă asiduă.
Departe de a încuraja gesturile hu-
liganice, poate astfel s-ar putea ex-
plica ş i vandalizarea autoc arului
Oltchimului la Zalău. De ce să nu
sprijinim proiectele naţionale şi să
ne hrănim din oarecum artificiala
şi efemera glorie adusă de merce-
nari? Raportându-ne la fotbal, de
ce nu am înlesni, prin mijloacele
legale şi metode ingenioase, un pro-

iect precum cel al lui Hagi la Viito-
rul Constanţa şi am face chetă pen-
tru a umple visteria „legiunii străi-
ne” de la CFR Cluj? Fără tendinţe
xenofobe, chiar ar trebui aplauda-
te şi nicidecum sabotate proiectele
care vizează marea performanţă cu
elemente de import, însă de ce să
fie tratată dispariţia acestora ca o
„problemă naţională”? Echipe cu
rezultate superioare Oltchimului,
din ţări mult mai dezvoltate decât
România, s-au consolat cu  alu-
necarea în mediocritate pe fondul
crizei economice şi se se mulţu-
mesc să subziste, în condiţiile păs-
trării identităţii. Hyponideroste-
reic h Viena,  Zvezda Zvenigorod,
Viborg, Byasen sau mai nou I txa-
co din Spania şi-au redus preten-
ţiile şi şi-au reevaluat potenţialul
din motive financiare, în timp ce
Oltc himul a investit mai mult ca
oricine şi ş i-a propus obiectivul
maxim c hiar  în sezonul în c are
c ând sponsorul principal trec e
printr-o perioadă delicată, eferves-
centă din toate punctele de vede-
re. Nu este nici pe departe o tra-
gedie dac ă se alege praful de „pro-
iec tul galac tic” de la Vâlcea.  În
schimb, este anormal ca Franţa lui
Krumbholz ş i Muntenegrul Boja-
nei Popovici să ne spulbere la ni-
vel de echipă naţională,  iar noi să
ghidăm resursele publice pentru a
le plăti jucătoarele cu salarii pe care
ai lor nu c oncep să le acorde.

Cupa Davis, România – Finlanda începe azi

Finlandezii sunt fericiţi
cu suprafaţa aleasă de români

de zilo r,  Helio vaar a.
Acesta în schimb este fe-
ricit că suprafaţa hard e
de partea ec hipei nordi-
ce: „Sincer,  sunt puţin
supr ins  c ă  s -a a les
această suprafaţă. Sun-

tem cu toţii fericiţi, pentru c ă sun-
tem obişnuiţi cu ea. Dacă ar fi fost
să alegem noi,  am fi făcut-o la
fel”, spune tenismenul. De altfel,
dacă românii ar fi ales să joac e pe
zgură, vedeta oaspeţilor,  Jarkko
Nieminen, locul 39 ATP, nic i nu
ar f i onorat convocarea,  iar misi-
unea românilor ar  fi fos t mult mai
facilă. Programul mec iurilor este

următorul: astăzi, ora 13: Victor
Crivoi –Jarkko Nieminen, urmat
de meciul Marius Copil – Heri He-
liovaara, apoi sâmbătă, de la ora
15, perechea Horia Tecău – Flo-
rin Mergea va juca împotriva fra-
ţilor Timo şi Jarkko Nieminen,  iar
duminică, de la ora 13, Marius Co-
pil îl va întâlni pe Jarkko  Niemi-
nen, apoi Victor Crivoi va juca îm-
potriva lui Heliovaara. România şi
Finlanda s-au mai întîlnit o singu-
ră dată, în 1996, cînd românii s-
au impus cu 3-2. România are în
istorie 14 partic ipări în Grupa
Mondială, f iind finalistă de trei ori
(1969, 1971 şi 1972).

Pase scurte, pase lungi


