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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
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Văzând ce se întâmplă acum
la noi, e musai, Popescule, ca unii
dintre po liticieni să-şi facă vizita
medicală.

A XV-a ediţie a
Târgului DOLJ-
CONSTRUCT

social / 7

Are cinci
dosare

de conducere
cu permisul
suspendat!

O imposibilă coabitare:
Băsescu-Ponta

Pentru prima dată de când a pre-
luat mandatul, primarul Lia Olgu-
ţa Vasilescu a fost pusă în situaţia
de nu-şi duce până la capăt inten-
ţiile. La presiunea comercianţilor
care s-au trezit cu chioşcurile de-
molate - aceştia protestând sub gea-
murile Primăriei Craiova -, edilul
a revenit asupra deciziei, retrăgân-
du-şi toate cele trei proiecte de ho-
tărâre care vizau închirierile de pe
domeniul public. Tot în şedinţa de
ieri, Lia Olguţa Vasilescu a fost
pusă într-o postură nu tocmai plă-
cută şi de un grup de pe nsionari
care i-au bătut obrazul pentru
de zinte re sul organizării Zile i
Vârstnicilor.

Administraţie
pag. 3

Maidanezii şi-au fixat normă:
Nouă victime
în fiecare zi

Spitalul de Boli Infecţioase „Vic-
tor Babeş” din Craiova, singurul din
oraş unde ghinion iştii muşcaţi de
maidanezi pot primi tratament, este
luat zilnic cu asalt de victimele câi-
nilor vagabonzi. De la începutul
anului şi până la sfârşitul lunii iulie,
nu mai puţin de 1.907 craioveni au
ajuns la spital după ce au făcut cu-
noştinţă cu colţii animalelor fără stă-
pân. Un calcul simplu indică o me-
die uluitoare: nouă craioveni cad, în
fiecare zi, victime maidanezilor. Mulţi
dintre ei trebuie să suporte tratamen-
tul dureros şi, deopotrivă, extrem de
cos tisito r. Îngrijorător e faptul că
aceste sume, ca şi număru l celor
muşcaţi, cresc în fiecare an.

Spitalul de Urgenţă din Craiova,
principalul obiectiv de investiţii
al Consiliului
Judeţean Dolj
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$1 EURO ...........................4,5140 ............. 45140
1 lirã sterlinã..........................5,6966.......................56966
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METEO
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Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban
(foto), a primit aviz negativ, miercuri searã, la Comisia
de control bugetar din Parlamentul European, pentru
postul de la Curtea Europeanã de Conturi, el primind
14 voturi „împotrivã” ºi 12 voturi „pentru”. La finalul
audierii, ministrul Orban a declarat, pentru Mediafax,
cã „nu mã aºteptam la un aviz negativ, acesta este
adevãrul”. Întrebat dacã ia în calcul o retragere a can-
didaturii sale pentru acest post în urma acestui aviz
negativ, Orban a arãtat cã, deocamdatã, se gândeºte
la rezultatul votului ºi nu doreºte sã comenteze mai
mult. Totuºi, în proiectul raportului scris de la audie-
rea sa, publicat pe site-ul Comisiei pentru control

bugetar, Orban are o întrebare referitoare la retrage-
rea candidaturii în cazul unui aviz negativ al Parla-
mentului, iar rãspunsul sãu este cã va renunþa la can-
didaturã. La întrebarea dacã a avut dupã vot o discu-
þie cu premierul Victor Ponta, cel care l-a nominalizat
pentru post,ministrul a rãspuns negativ, însã o sã
vadã care sunt paºii de parcurs în continuare.

Cãtãlin Ivan, liderul delegaþiei de europarlamen-
tari ai PSD ºi membru al Comisiei de control bugetar,
a declarat, pentru Mediafax, cã grupurile socialist ºi
liberal au votat favorabil lui Orban, însã voturile îm-
potrivã au venit din partea popularilor europeni, prin-
tre aceºtia numãrându-se ºi unii europarlamentari

români de la PDL. El i-a indicat pe Monica
Macovei, membrul al acestei Comisii a PE,
însã ºi pe Elena Bãsescu, Sebastian Bodu ºi
Traian Ungureanu, care ar fi fost „mobilizaþi
de Macovei” sã vinã sã voteze împotriva lui
Orban. „Pe mine m-au minþit chiar în timpul
votului cã vor vota pentru, voturile aratã clar
însã cã au votat împotrivã”, a declarat Ivan.
De asemenea, el a arãtat cã prin acest vot de
respingere a lui Orban PDL a sacrificat inte-
resul naþional pentru interesul de partid ºi al
lui Traian Bãsescu. „Nu pot sã cred cã nu îl
considerã bun pe Orban, pentru cã a fost
ministru în guvernarea PDL. Atunci era bun,
acum nu mai e. Ei au avut sarcinã de la Bucu-
reºti sã voteze împotrivã ºi s-au executat”, a
declarat Ivan. El a arãtat cã votul negativ al

popularilor europeni este cu atât mai inexplicabil cu
cât „audierile au decurs foarte bine, iar Orban a rãs-
puns foarte bine la întrebãri”.

Europarlamentarul PDL Sebastian Bodu a declarat,
miercuri, pentru Mediafax, cã nu a votat în Comisia de
control bugetar din PE, pentru cã au fost prezenþi doar
membrii titulari, însã a fost prezent la dezbateri. „Au
fost mai mulþi decât cei de la PPE, pentru cã scorul a
fost 14 împotrivã, 12 pentru, deci cei de la PPE probabil
sunt 8 – 9 în Comisia asta. Deci au fost mai mulþi decât
cei de la PPE. Fiecare a votat liber, probabil cã au votat
împotrivã, cum aº fi votat ºi eu dacã aº fi fost, pentru
cã se încalcã tratatul. În tratat spune clar cã membrii
Curþii de Conturi Europene trebuie sã provinã din rân-
dul personalitãþilor care au lucrat într-o instituþie cu
atribuþiuni de audit financiar extern sau cu experienþã
relevantã în domeniu. Nu se încadra nici în una, nici în
cealaltã, îmi pare rãu (...) N-am nimic cu domnul Orban,
dar e ca ºi cum ai trimite un silvicultor sã fie judecãtor
la Curtea Europeanã de Justiþie”, a susþinut Bodu.

Votul Comisiei de control bugetar este consultativ,
procedura de numire a lui Orban în postul de la Curtea
Europeanã de Conturi presupunând ºi obþinerea unui
vot favorabil de la plenul PE, precum ºi un aviz al Con-
siliului European. În vara acestui an, Orban a declarat
pentru Mediafax cã a acceptat de principiu propune-
rea premierului Victor Ponta de a prelua, din ianuarie
2013, un mandat de ºase ani ca membru al Curþii Euro-
pene de Conturi, mandat care revine României ºi este
ocupat din 2007 de judecãtorul Ovidiu Ispir.
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Guvernul începe
plãþile pe POSDRU
sãptãmâna viitoare

Un numãr de 1.400 de cereri de
rambursare pe proiectele POSDRU
vor intra în platã începând de
sãptãmâna viitoare, a declarat,
miercuri, ministrul Muncii, Mariana
Câmpeanu, la finalul ºedinþei
extraordinare a Consiliului Naþional
Tripartit pentru Dialog Social, care a
avut loc la sediul Guvernului. „Cele
1.400 de cereri de rambursare pe
proiectele POSDRU, care au fost
verificate deja conform criteriilor
Instrucþiunii nr.61, vor fi plãtite
beneficiarilor începând de sãptãmâ-
na viitoare. Fondurile pe care le avem
la dispoziþie în acest moment sunt de
390 milioane lei, suma acoperind fãrã
probleme achitarea celor 1.400 de
cereri de rambursare. Pe mãsurã ce
vor fi verificate pe Instrucþiunea 61,
vor intra în platã ºi alte cereri de
rambursare. Sperãm ca prin aceste
mãsuri sã nu mai avem probleme la
un eventual audit al Comisiei
Europene”, a afirmat Câmpeanu.
Sebastian Ghiþã, candidat la
parlamentare din partea PSD

Omul de afaceri ploieºtean
Sebastian Ghiþã, patronul televiziu-
nii de ºtiri RTV, va candida la
alegerile parlamentare de anul
acesta într-un colegiu de deputat din
Prahova, a declarat corespondentu-
lui Mediafax preºedintele PSD
Prahova, Mircea Cosma. Potrivit
acestuia, Ghiþã va candida pentru un
mandat de deputat în colegiul
uninominal 4. În prezent, acest
colegiu este reprezentat în Camera
Deputaþilor de Marian Sãniuþã, fost
ministru de Interne în guvernul
Adrian Nãstase, în prezent vicepreºe-
dinte al Partidului Forþa Civicã.
Liderul PSD Prahova a precizat cã
Sebastian Ghiþã este membru PSD
din anul 2003. Mircea Cosma a mai
spus cã forul de condcere al PSD
Prahova a validat încã de acum o
sãptãmânã candidatura lui Ghiþã pe
colegiul 4. Contactat de corespon-
dentul Mediafax, patronul RTV nu a
dorit sã comenteze informaþia.

Curtea Constituþionalã a României (CCR) a respins, ieri, sesizarea PDL pri-
vind hotãrârea prin care Vasile Blaga a fost înlocuit de la ºefia Senatului, astfel
cã la conducerea acestei Camere rãmâne Crin Antonescu. Sesizarea se referea la
neconstituþionalitatea dispoziþiilor articolului 30, alineatele 3 ºi 4, din Regula-
mentul Senatului, precum ºi ale Hotãrârilor Plenului Senatului nr.24/2012 ºi nr.25/
2012. Chestionat pe acest subiect, Vasile Blaga a spus, la Realitatea TV, cã PDL
va respecta decizia CCR ºi cã aceasta „reglementeazã, din acest moment, rapor-
tul dintre prevederile constituþionale ºi Regulamentul Senatului” privind revo-
carea preºedintelui Senatului. „Deci nu va mai fi cum a fost. Pânã acum, de 22 de
ani, preºedintele Senatului era ales la începutul legislaturii ºi nu putea fi schim-
bat, prin deciziile Curþii, decât de grupul sãu parlamentar sau dacã a încãlcat
Regulamentul Senatului. De data aceasta, este ales la începutul legislaturii un
preºedinte al Senatului care va putea fi schimbat de fiecare datã când se schim-
bã majoritatea. Este bine cã acest lucru s-a lãmurit. Este foarte bine, mãcar ºtim
regula jocului”, a comentat, ironic, Blaga.

CCR a respins sesizarea PDL referitoare la înlocuirea lui Blaga

ªedinþã aprinsã, ieri, la Consiliul Su-
prem de Apãrare a Tãrii (CSAT). În urma
unor divergenþe între preºedintele Tra-
ian Bãsescu ºi premierul Victor Ponta,
cel din urmã a pãrãsit ºedinþa, dupã apro-
ximativ 30 de minute. Controversele din-
tre cei doi s-ar fi manifestat pe tema stra-
tegiei de refacere a credibilitãþii Româ-
niei. Aceasta a fost prima întâlnire din-
tre Ponta ºi Bãsescu dupã referendum.
Imediat dupã ºedinþa CSAT, toþi mem-
brii Guvernului care participaserã la
aceasta, respectiv miniºtrii Apãrãrii, In-
ternelor, Transporturilor, Finanþelor, Jus-
tiþiei, Economiei, precum ºi secretarul
de stat în Ministerul de Externe Bogdan
Aurescu – au mers la Palatul Victoria,
pentru discuþii cu premierul.

În lipsa premierului, „membrii Consi-
liului au aprobat «Concepþia de realiza-
re gradualã a capabilitãþii de apãrare ae-
rianã» în cadrul programului «Avion
multirol al Forþelor Aeriene», în concor-
danþã cu interesele esenþiale de securi-
tate ale þãrii ºi cu angajamentele asuma-
te de România în cadrul organizaþiilor
europene ºi nord-atlantice”, se aratã în
comunicatul CSAT dat publicitãþii la fi-

CSAT a aprobat cumpãrarea
de avioane F-16

Ministerul Afacerilor Externe
(MAE) a reluat recomandarea
adresatã cetãþenilor români
aflaþi pe teritoriul Siriei sã
contacteze Ambasada României
la Damasc ºi sã pãrãseascã þara.
„Având în vedere deteriorarea
situaþiei de securitate din Siria
ºi a pericolelor majore existente
în capitala Damasc ºi marile
oraºe, Ministerul Afacerilor
Externe reitereazã recomandarea
adresatã cetãþenilor români
aflaþi pe teritoriul R.A. Sirianã
de a pãrãsi þara, prin mijloacele
comerciale de transport încã
operaþionale (aeriene, navale ºi
terestre). Ministerul Afacerilor
Externe solicitã cetãþenilor
români prezenþi pe teritoriul
Siriei sã contacteze Ambasada
României la Damasc, prin
telefon, fax sau internet, pentru
a-ºi înregistra prezenþa ºi
transmite propriile coordonate,
precum ºi pe cele ale rudelor
lor, astfel încât sã poatã
beneficia, la cerere, de asistenþa

nal. Ministrul Apãrãrii Naþionale, Cor-
neliu Dobriþoiu, a anunþat duminicã, la
B1 Tv, cã România va achiziþiona 12
avioane multirol F-16  din Portugalia.
Ministrul a mai afirmat cã preþul pentru
cele 12 aparate la mâna a doua este în
jur de 600 de milioane de dolari, aceastã
sumã urmând sã fie achitatã în cinci ani.
Conform lui Dobriþoiu, prima tranºã, de
70 de milioane de dolari, ar trebui plãtitã
anul viitor. „Avioanele ar urma sã fie li-
vrate dupã terminarea procesului de in-
struire a piloþilor, începând cu 2016”, a
precizat ministrul atunci.

Conform unui comunicat al Adminis-
traþiei prezidenþiale, dat publicitãþii dupã
ºedinþã, CSAT a analizat ieri ºi starea Ar-
matei României, punându-se în discuþie
capacitatea de luptã pe timp de pace ºi
de rãzboi, precum ºi participarea la misiu-
nile internaþionale. „Membrii CSAT au
concluzionat cã Armata României are ca-
pacitãþi limitate de a-ºi îndeplini misiunile
ce-i revin ºi au decis ca, la viitoare ºedin-
þã a Consiliului, Guvernul României sã
prezinte un program multianual de resta-
bilire a capacitãþii de luptã a acesteia”,
precizeazã sursa citatã.

MAE reia recomandarea cãtre
cetãþenii români de a pãrãsi Siria

statului român”, se aratã într-un
comunicat MAE remis, miercuri,
agenþiei Mediafax. Ministerul
informeazã cã, în cadrul Depar-
tamentului Consular, funcþio-
neazã o linie telefonicã dedicatã
( +40.21.319.21.37), la care
cetãþenii români afectaþi de
actuala situaþie din Siria pot
suna 24/24 pentru asistenþã ºi
informaþii consulare. De aseme-
nea, Departamentul Consular
rãspunde solicitãrilor de informa-
þii transmise prin Internet, la
adresa de mail: drco@mae.ro.
„Cetãþenii români care ignorã
avertismentele MAE ºi se
deplaseazã în zone de risc sunt
atenþionaþi cã o fac pe propria
rãspundere ºi vor suporta
consecinþele unor astfel de
cãlãtorii, având în vedere cã, de
la caz la caz, pot interveni limitãri
privind posibilitãþile de interven-
þie ale misiunilor diplomatice ºi
oficiilor consulare de carierã în
situaþii de urgenþã”, se aratã în
comunicatul MAE.
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Consilierii au stabilit:

Tarabele de pe „Unirii” vor fi
închise de Zilele Craiovei

Consilierii munic ipali au
votat,  ier i, în unanimitate,
programul pentru Zilele Cra-
iovei. Aleşii locali nu au avut
de făcut nici un comentariu
pe marginea evenimentelor
care vor fi prezentate craio-
venilor, în perioada 22-28
octombrie.  Nici din partea
autorităţilor locale nu a fost
făcută nici o modificare, des-
făşurătorul manifestărilor ră-
mânând acelaşi, deş i surse
din cadrul Primăriei Craiova
spuneau că se va reveni asu-
pra deciziei de a amplasa te-

rasele cu grătare şi bere de pe strada „Al.I. Cuza” pe strada „Unirii”. Singura intervenţie a
venit din partea primarului Lia Olguţa Vasilescu, care a ţinut să îi asigure pe consilieri că
toate cheltuielile organizatorice vor fi suportate de sponsori. „Ceea ce se întâmplă la progra-
mul dedicat Zilelor Craiovei se face strict prin sponsorizari. Dacă aţi observat, nu am luat
bani deloc de la capitolul de Imagine”, a declarat primarul.

UNPR şi PDL, împotriva USL
Pentru prima dată de la constituirea actualului Consiliu Local Municipal Craiova, consi-

lier ii USL s-au aflat în opoziţie făţişă cu aleşii UNPR. În c iuda indicaţiilor pe care fostul
primar Antonie Solomon spune că le-a dat celor şapte consilier i – de a nu vota împotriva
iniţiativelor Exec utivului –, acest lucru nu a mai fos t valabil în plenul de ieri. Pentru două

proiecte, extrem de
importante – unul
privind transforma-
rea Regiei de Termo-
ficare Craiova în so-
cietate cu răspunde-
re limitată şi celălalt
privind aprobarea
noii organigrame a
RAT Craiova –, vo-
tul nu a mai fost cel
prestabilit. Consilierii
UNPR au făcut front
comun cu aleşii PDL,
abţinându-se la vot.
Din cauză că o parte
dintre aleşii USL a lip-
sit de la şedinţă, vo-
tul a fost în măsură
să schimbe soarta
proiectelor,  ac estea
fiind respinse.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

Cu o jumătate de oră înainte ca
plenul CLM Craiova să înceapă, un
grup de 20-30 de comercianţi se
strânsese în faţa Primăriei Craio-
va, solicitând permisiunea să intre
în sala de şedinţă pentru a-i cere
primarului să oprească demolările.
„Noi am investit foarte mulţi bani
în afacerile noastre. Ştie doamna
primar că unii dintre noi ne-am
împrumutat în bancă pentru a pu-
tea construi un spaţiu decent, cu
toate condiţiile pentru cumpărători?
E frumos să vii şi să tai tabla de pe
acoperiş, să tragi de cabluri şi să
nenoroc eşti o familie?”,  spunea
unul dintre comercianţi. Pentru a-
i tempera pe protestatari, care în-
cepuseră să devină din ce în ce mai
agitaţi, scările şi holul Primăriei
Craiova au fost împânzite rapid cu
poliţişti locali, pregătiţi să intervi-
nă dacă lucrurile ar fi luat o întor-
sătură urâtă.
Primarul a retras proiectele
privind  închirierile

Şedinţa de Cons iliu a început
însă la ora stabilită, cu primarul Lia
Olguţa Vasilescu la prezidiu şi per-
soanele nemulţumite, un pic mai
calme şi răspândite pe trotuarul din
faţa Primăriei. Încă din deschide-
re, de cum s-a votat ordinea de zi
a şedinţei, secretarul municipiului,
Nicoleta Miulescu, a anunţat că
primarul îşi retrage toate cele trei
proiecte, nr. 27, 28 şi 29, care vi-

Olguţa, primul
pas în spate

Pentru prima dată de când a
preluat mandatul, primarul Lia
Olguţa Vasilescu s-a văzut pusă în
situaţia de nu-şi duce până la capăt
intenţiile. La presiunea comer-
cianţilor care şi-au văzut chioşcu-
rile demolate, aceştia protestând
sub geamurile Primăriei Craiova,
edilul a revenit asupra deciziei,

retrăgându-şi toate cele trei pro-
iecte de hotărâre care vizau închi-
rierile de pe domeniul public. Tot
în şedinţa de ieri, Lia Olguţa
Vasilescu a fost pusă într-o postură
nu tocmai plăcută şi de un grup de
pensionari care i-au bătut obrazul
pentru dezinteresul organizării
Zilei Vârstnicilor.

zau închirierile de spaţii comercia-
le, garaje şi construcţii provizorii
de pe domeniul public şi privat al
municipiului. În acelaşi ton, con-
silierii Radu Marin Traian, Gheor-
ghe Albăstroiu şi Emilian Ştefârţă
au anunţat că îşi retrag şi ei pro-
punerea privind acordarea dreptu-

lui de acces pentru patronii cu te-
rase în incinta Parcului „Romanes-
cu”, care, de altfel, avea un aviz
negativ din partea specialiştilor.
Pensionarii
au protestat în picioare

După depăş irea acestui mo-
ment, extrem de tensionat, când
şedinţa se îndrepta cu paşi repezi

spre final, mai mulţi pensionari –
care până atunci urmăriseră des-
făşurarea discuţiilor – s-au ridicat
în picioare, cerând dreptul la cu-
vânt. Luat prin surprindere, pre-
şedintele de şedinţă, consilierul Dan
Chedrciu, a cerut răstimp pentru
consultare în privinţa procedurilor

juridice care se impun într-o astfel
de situaţie. Numai după ce aleşii
locali au fost chestionaţi dacă se
impune ca pensionarii să vorbeas-
că, aceştia votând în unanimitate
propunerea, un reprezentanăt al
vârstnicilor a luat cuvântul. Aces-
ta a început prin a-i reproşa pri-
marului că nu se ocupă aşa cum
se cuvine de organizarea Zilei

Vârstnicilor şi a sfârşit prin a in-
voca lipsa de respect cu care sunt
tratate, în acest început de man-
dat, persoanele de vârsta a treia.
„Nu vă cerem masă!”

„Nu se poate ca un municipiu
precum Craiova să dea doar un
spectacol la ora 18.00 la Filar-
monică, pentru unic a zi a persoa-
nelor vârstnic e.  Nu vă c erem
masă, dar se puteau face multe
alte lucruri pentru noi.  Se putea
face excursii, c u autobuze de la
RAT, c eea ce nu s -a întâmplat.
La Târgu Jiu,  la Cluj s -au putut
organiza,  dar  la noi, pentru ac ei
pensionari care au 40 de lei pen-
sie, nu se face nimic pentru ziua
lor”, a spus reprezentantul pen-
sionarilor. El i-a reproşat prima-
rului că pensionarii s-ar fi aştep-
tat ca şi ziua lor să fie marcată
măcar într-un mod oficial, prin
organizarea unei şedinţe festive
în Primăria Craiova.  „În sala
ac easta, cel puţin ofic ial, să vor-
bim c eva pentru aceşti oameni
datorită cărora generaţiile viitoa-
re au ajuns unde au ajuns . Dem-
nitatea, mândria ş i speranţa în
municipiul Craiova lasă de dorit
pentru noi, persoanele vârstnice”,
a încheiat acesta.
„Nu ne permite bugetul local,
am găsit doar 17 lei”

Lia Olgua Vas ilescu a  răspuns

mai întâi interpelărilor  adresate
de c onsilieri şi abia după aceea
s-a adresat pensionarilor, spu-
nându-le, verde în faţă,  că a avut
de ales  între a da o masă şi a
fac e un conc ert, întrucât nu sunt
bani pentru alt gen de cadouri.
«Vreau să vă spun că eu nu am
nici o cunoştinţă de vreo cerere
pentru concursuri de şah sau alte
lucruri. Mie mi-a parvenit o c e-
rere pentru o masă pentru 250
de persoane vârs tnic e.  M-am
întrebat şi am întrebat cum erau
aleş i, în anii trec uţi, cei 250 din
cei peste 40.000 de pensionari.
Am spus  c ă nu mi se pare c o-
rect, mai ales c ă ni s-a cerut in-
clusiv protecţia Poliţiei locale, f i-
indc ă,  în alţi ani, veneau tot fe-
lul de persoane c are deranjau
ac es te mese.

Am s tabilit să facem un spec-
tacol pentru toţi cei care vor dori
să participe, un spec tac ol c u
Ansamblul Folc loric  „Maria Tă-
nase”,  dar,  desigur,  putem dis-
cuta şi despre celelalte activităţi,
concursuri de şah şi altele la c are
pot să participe toţi pens ionarii
interesaţi. Nu ştiam de celelalte
probleme pe care le-aţi sesizat,
că aţi dori o excurs ie. Oricum,
ac um nu ne permite situaia f i-
nanc iară,  am găsit doar 17 lei în
bugetul loc al», a spus  primarul
Craiovei.
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Din primele cercetãri efectuate de poliþiºtii
de la Rutierã ºi din declaraþiile primarului s-a
stabilit cã ieri, în jurul orei 13.00, Florian ªer-
ban, primarul comunei Predeºti, a intrat cu
maºina pe uliþa care duce din drumul princi-
pal la grãdiniþa din localitate. La plecarea de

Primarul comunei doljene Predeºti este cercetat penal de poliþiºti, pentru
vãtãmare corporalã din culpã, în urma unui accident de circulaþie pe care acesta
l-a provocat ieri, la prânz, în localitate. La volanul maºinii personale, Florian
ªerban a accidentat uºor un copil de 3 ani din localitate.

Primarul din Predeºti, implicat
într-un accident de circulaþie

Doi doljeni au ajuns
dupã gratii, în cursul zi-
lei de miercuri, unul din-
tre ei fiind dat în urmãri-
re internaþionalã pentru
infracþiuni informatice
comise în Franþa.

Poliþiºtii din cadrul Ser-
viciului de Investigaþii Cri-
minale ºi Secþiei 2 Poliþie
Craiova, în cadrul unei ac-
þiuni desfãºurate miercuri,
în Craiova, l-au depistat
pe Olivian Mihãiþã Nedea,
de 40 de ani, din localita-
te. Bãrbatul este dat în
urmãrire la nivel internaþional, în baza unui
mandat european de arestare emis de autori-
tãþile judiciare franceze, fiind suspectat de co-
miterea de infracþiuni informatice, fapte co-
mise în anul 2010, pe teritoriul Franþei. Cra-
ioveanul a fost prezentat Parchetului de pe
lângã Curtea de Apel Craiova care i-a emis
ordonanþã de reþinere pentru 24 ore ºi a fost
introdus în arestul IPJ Dolj, iar ieri a fost pre-
zentat judecãtorilor Curþii de Apel Craiova,
cu propunere de arestare preventivã.

Tot miercuri, lucrãtorii Secþiei 12 Poliþie
Ruralã Daneþi au executat o acþiune pe linia

Cãutat de francezi pentru fraude
informatice, prins de poliþiºtii craioveni

Lucrãtorii Postului de Poliþie Calopãr au fost
anunþaþi, miercuri dimineaþa, în jurul orei 5.00, de
Marin ªtefan (51 de ani), din comuna Cerãt, îngrijitor
la o fermã de animale situatã în extravilanul comunei
Calopãr, cã doi bãrbaþi necunoscuþi au venit la fermã
cu o cãruþã, i-au ameninþat cu un topor pe cei doi
paznici, respectiv Constantin Pãpuºoiu (30 de ani), din
localitate, ºi Titel Cãciulan (60 de ani), din comuna
Sopot, dupã care au furat o vacã ºi au pãrãsit zona.

În urma apelului pe 112 s-a dat alarma în zonã,
astfel cã doi poliþiºti de la Postul de Poliþie Cerãt, aflaþi
în timpul serviciului de patrulare, au observat cãruþa
în care hoþii urcaserã bovina, i-au urmãrit ºi au reuºit
sã-i prindã pe amândoi. Autorii au fost identificaþi,
stabilindu-se cã este vorba despre Daniel Bãrbulescu,

I-au ameninþat pe paznicii fermei cu toporul ºi au furat o vacã

acolo, în timp ce efectua manevra de mers
cu spatele, primarul a lovit un copil în vârstã
de 3 ani, care ieºise pe stradã, la joacã.

Copilul ieºise dintr-o gospodãrie din zonã,
nu de la grãdiniþã, pentru cã nu frecventa cur-
surile acesteia. Primarul le-a declarat oameni-
lor legii cã mersese la grãdiniþã ca sã inspecte-
ze lucrãrile de reparaþii care se efectuau la clã-
direa respectivã. Dupã ce l-a vãzut cãzut la
pãmânt, primarul a anunþat familia copilului, l-
a luat repede în maºinã ºi l-a adus la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, unde mi-
norul, Ionuþ, a rãmas pentru investigaþii, în timp
ce primarul Florian ªerban s-a prezentat la
sediul Biroului Rutier Craiova, unde le-a po-
vestit poliþiºtilor ce se întâmplase.

Bãrbatul a fost testat cu aparatul etilotest,
rezultatul fiind negativ, în urma investigaþiilor
medicii au stabilit cã victima a suferit „otora-
gie dreaptã”, mai exact a sângerat în urma
loviturii primite la cap, în zona urechii dreap-
te, astfel cã poliþiºtii i-au întocmit dosar pe-
nal pentru vãtãmare corporalã din culpã, dupã
cum au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

depistãrii persoanelor urmãrite, în cursul
cãreia au reuºit sã-l prindã pe Cosmin Lãu-
ratu, de 19 ani, din comuna Daneþi, pe nu-
mele cãruia Judecãtoria Craiova a emis man-
dat de executare a pedepsei închisorii. Tâ-
nãrul a fost condamnat printr-o hotãrâre
rãmasã definitivã la o pedeapsã de 4 ani ºi
6 luni închisoare pentru sãvârºirea infrac-
þiunilor furt calificat ºi tâlhãrie. Tânãrul a
fost introdus în arest, de unde urmeazã sã
fie transferat în penitenciar pentru ispãºi-
rea pedepsei, dupã cum au precizat repre-
zentanþii IPJ Dolj.

de 41 de ani ºi Costinel Stoica, de 25 de ani, din
comuna Calopãr, asupra celui din urmã fiind gãsit ºi

toporul cu care îi ameninþaserã pe paznici.
„Bovina, în valoare de 2.000 lei, a fost recuperatã ºi

restituitã pãrþii vãtãmate. La faþa locului s-a deplasat
echipa operativã din cadrul Secþiei 13 Poliþie Ruralã
Segarcea, care continuã cercetãrile, împreunã cu
procurorii din localitate, sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de tâlhãrie, faþã de cei doi fãptuitori fiind
dispusã mãsura reþinerii pe timp de 24 de ore”, a
precizat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, comisar-ºef
Adrian Cãpraru.

Procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Segarcea i-au prezentat, ieri, pe cei doi tâlhari Judecã-
toriei Segarcea cu propunere de arestare preventivã,
instanþa emiþând mandat pentru 29 de zile doar pe
numele lui Costinel Stoica.

Traficul rutier din Craiova, un
adevãrat coºmar din pricina ºan-
tierelor mereu deschise, mai are
de suferit ºi din pricina „bizoni-
lor”, a celor care nu respectã nici
un fel de regulã. Sunt cei care
opresc maºinile în mijlocul strãzii
ca sã stea de vorbã, fãrã sã le pese
de coada care se creazã în spate,
ba tot ei sunt cei care înjurã sau
cei care îºi parcheazã autovehicu-
lele pe trotuar, pe trecerea de pie-

toni sau în orice alt loc unde este
interzisã parcarea ori staþionarea.
Iar dacã sunt luaþi la rost de poli-
þiºti sau de trecãtori, tot ei sunt
cei care fac scandal!

Dupã ce i-au tot întocmit do-
sare penale craioveanului Nicu
Corniþoiu, cunoscut drept Nicu
„Toboºaru”, în vârstã de 52 de
ani, pentru diverse infracþiuni la
regimul circulaþiei pe drumurile
publice, în baza OUG 195/2002,

poliþiºtii din cadrul Biroului Rutier
Craiova, aflaþi în timpul unei acþi-
uni pentru descurajarea „bizoni-
lor”, care parcheazã neregulamen-
tar, l-au observat, miercuri, în tra-
fic, în centrul Craiovei, pe strada
„Ion Maiorescu”, conducându-ºi
autovehiculul marca Mercedes,
fãrã sã-i pese cã avea permisul
suspendat. Oamenii legii l-au tras
imediat pe dreapta, l-au dus pe
„Câmpia Islaz”, la sediul Biroului
Rutier Craiova, ºi, dupã ce l-au
audiat câteva ore, au luat decizia
de a-l reþine pentru 24 de ore.
Poliþiºtii spun cã acesta este un
pericol pentru ceilalþi participanþi
la traficul rutier, mai ales cã nu
þine cont nici de mãsurile care se
iau împotriva sa, întrucât din luna
martie, anul trecut, ºi pânã acum

a fost prins conducându-ºi boli-
dul pe drumurile publice de patru
ori, în timp ce avea permisul sus-
pendat. În plus, pe numele sãu a
mai fost întocmit un al cincilea
dosar penal pentru cã a fost prins
bãut la volan.

„Având în vedere faptul cã pe
numele conducãtorului auto în ca-
uzã au mai fost întocmite, înce-
pând din martie 2011 ºi pânã în
prezent, alte cinci dosare penale
pentru sãvârºirea de infracþiuni de
regimul circulaþiei pe drumurile
publice, poliþiºtii de la Biroul Ru-
tier Craiova au luat mãsura reþi-
nerii acestuia pentru 24 de ore”,
ne-a declarat comsiar-ºef Adrian
Cãpraru, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj. Poliþiºtii craioveni i-au
suspendat prima oarã permisul de

conducere lui Nicu „Toboºaru” în
octombrie 2010, pentru neacor-
dare de prioritate pietonilor anga-
jaþi regulamentar în traversarea
strãzii. Ieri dupã-amiazã, bãrbatul
a fost prezentat Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova, iar pro-
curorii au luat decizia de a pro-
mova la instanþã propunerea de
arestare preventivã a bãrbatului
pentru comiterea infracþiunii de
conducere a unui autovehicul pe
drumurile publice având suspen-
dat dreptul de a conduce. Instan-
þa a decis însã ca bãrbatul sã fie
cercetat în stare de libertate, res-
pingând propunerea de arestare,
astfel cã, la expirarea celor 24 de
ore în care a fost reþinut, Nicu
Corniþoiu a ieºit din arestul IPJ
Dolj.

Poliþiºtii de la Biroul Rutier Craiova l-au
reþinut, miercuri, pentru 24 de ore, pe Nicu
Corniþoiu, cunoscut drept Nicu „Toboºaru”,
întrucât a fost prins conducându-ºi maºina prin
oraº, deºi avea permisul de conducere sus-
pendat. Decizia a fost luatã întrucât nu e pri-
ma oarã când bãrbatul ignorã prevederile le-

Are cinci dosare de conducere cu permisul suspendat!Are cinci dosare de conducere cu permisul suspendat!Are cinci dosare de conducere cu permisul suspendat!Are cinci dosare de conducere cu permisul suspendat!Are cinci dosare de conducere cu permisul suspendat!
Craiovean reþinut dupã ce a fost prins la volan fãrã permis

gale ºi este prins la volan fãrã sã aibã acest
drept, fiind considerat un pericol pentru cei-
lalþi participanþi la traficul rutier. Ieri, bãrba-
tul a fost prezentat Judecãtoriei Craiova cu
propunere de arestare preventivã, însã instan-
þa a respins propunerea, la expirarea ordo-
nanþei de reþinere acesta fiind eliberat.
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Ceea c e se anticipa s-a recon-
firmat în şedinţa CSAT: în urma
unor divergenţe între preşedin-
tele Traian Băsescu şi premierul
Victor  Ponta,  la prima lor  reve-
dere după referendum, pe tema
strategiei de refac ere a c redibili-
tăţii României,  cel din urmă a pă-
răsit şedinţa. Potrivit purtătoru-
lui de cuvânt al preşedinţiei, Tra-
ian Băsesc u urma să nu facă de-
claraţii,  în schimb Adminis traţia
Prezidenţială anunţase că va da
public ităţii un c omunicat de pre-
să. Cris tian Diaconesc u,  şeful
Administraţiei Prezidenţiale, ex-
plicase anterior  c e înseamnă
„s trategia de refacere a imaginii

MIRCEA CANŢĂR
României”.  Ceva de genul „să
recunoasc ă Victor Ponta că e vi-
novat”.  Dar nu ac esta a fos t
motivul pentru care premierul a
părăsit, după numai 30 de minu-
te, ’edina. E drept că adevăratul
motiv nu a fost divulgat. Războ-
iul rece al c elor două Palate va
continua aşadar, cel puţin până
la 9 decembrie a.c.,  când sunt
programate alegerile parlamenta-
re, dar nici atunci nu este cert
că se pune capăt antipatiilor re-
ciproce. Există c hiar vehic ulat
sc enariul că,  după alegerile par-
lamentare,  indiferent de scorul
ac tualei puteri (USL), preşedin-
tele Traian Băsesc u va refuza

nominalizarea lui Victor Ponta ca
premier. Şi de la aceas tă margi-
ne a lucrurilor încep alte disc u-
ţii. Sistematizarea unei alte ma-
jorităţi parlamentare dec ât c ea
rezultată prin votul popular, aşa
cum s-a întâmplat după alegerile
din toamna lui 2004,  dar ş i în
2010, când s-a „dislocat” o falie
din PSD ş i PNL, rămâne o ipo-
teză de lucru, dar totul depinde
de ceea c e va agonis i c oaliţia
Alianţa România Dreaptă, care
include şi PDL, ş i ce se va în-
tâmpla cu partidul lui Dan Dia-
c onescu, ac es ta f iind implicat
ac um în poves tea cu privatiza-
rea sc andaloasă a Oltchim. Be-

zelele tr imise de lideri importanţi
ai PDL către PNL (fără Crin An-
tonescu) n-au deocamdată priză,
dar nimic  nu e exclus. O nouă
suspendare a lui Traian Băsescu
e dorită de prea puţini liberali şi
soc ial-democraţi în momentul de
faţă, după deznodământul rec en-
tului referendum.  Se mizează,  e
adevărat, ş i pe o negociere cu
preşedintele,  după momentul ale-
gerilor, în eventualitatea câştigării
ac estora de USL,  aşa cum pre-
vede Constituţia,  însă mai mult
c a sigur c ă dorinţa expresă a
ac estuia de a desemna un pre-
mier de încredere, eventual de-
robat politic, altul decât Victor

O imposibilă coabitare:
Băsescu-Ponta

Ponta,  va genera multe c onvul-
sii. O înţelegere punctuală între
Traian Băsesc u ş i liderii USL
es te, după semnalul de ier i, şi tot
ce s-a întâmplat în această vară,
tot mai puţin previzibil. Că Tra-
ian Băsesc u poate da pes te c ap
orice scenariu, as ta e posibil, dar
până atunci liderilor USL nu le ră-
mâne decât să se ocupe de buna
guvernare a ţării şi de pregătirea
minuţioasă a campaniei electora-
le,  deschizând ochii, c u precăde-
re, la „fidelitatea” celor pe c are îi
vor trece pe listă. Urmează o pe-
rioadă înc insă, pe sc ena politic ă,
dacă c eea ce am traversat până
ac um a fos t altfel.

Ştefan Stoica se pregăteşte de
alegerile parlamentare

La proiec tul de hotărâre
privind aprobarea rec tific ării
bugetului propriu al judeţului
pe anul 2012,  Ştefan Stoica a
luat c uvântul şi i-a lăsat pe
colegi puin uimii.  Când toată
lumea c redea c ă acesta va
contesta ceva,  Ştefan Stoica a
început să vorbească despre
buna c olaborare din ac eşti ani
a consilierilor judeţeni şi despre
necesitatea aloc ării unor sume
de bani Spitalului Clinic  Jude-
ean de Urgenţă Craiova.

“În alte şedinţe am ses izat
mai multe aspecte cu privire la
Spitalul Judeţean ş i am avut o
colaborare foarte bună cu
domnul vicepreşedinte Cristinel
Iovan.  Ne buc urăm că exec uti-
vul Consiliului Judeţean Dolj
s-a îndreptat către acest spital

Spitalul de Urgenă din Craiova, principalul
obiectiv de investiii al Consiliului Judeean Dolj

Apropierea alegerilor parlamentare, din
9 decembrie  a.c.,  s e s imte  ş i în ş edinele
Cons iliului Judee an Dolj, din parte a cons i-
lierilor jude eni PDL. Dacă până de curând
aceştia e rau împotriva oricăre i iniţiative ,
doar pentru a face opoziţie , ie ri, lide rul de
grup al ace stora, Şte fan Stoica, fos tul can-

didat la funcia de preşedinte  al Consiliului
Jude ţean Dolj, a avut un discurs pacifist,
cons tructiv, care , de altfe l,  s e poate  înca-
dra în limitele  normalului. Atitudinea lui Şte-
fan Stoica arată ca acesta s e pre găteşte  pe n-
tru o candidatură pe ntru Parlamentul Româ-
niei şi a intrat de ja în campanie ele ctorală.

şi ne bucurăm c ă sănătatea
doljeană reprezintă o prioritate.
Chiar am aprobat o sumă de 5
miliarde de lei pentru moderni-
zarea sălilor  de operaţie, am
discutat în Comisie şi sperăm
că la anul vom întruni majorita-
tea Consiliului Judeţean pentru
a aproba resursele f inanciare,
as tfel încât să modernizăm şi
ce mai es te necesar. Am stabilit
cu domnul Cristinel Iovan să
avem o discuţie şi pentru
anveloparea ac estui spital.
Dorinţa noastră mai veche de a
găsi un partener care să facă un
nou spital nu es te posibilă, dar
trebuie că noi, c onsilier ii
judeţeni, să aloc ăm resurse
financ iare importante pentru
sănătate”,  a spus  Ştefan Stoic a.
După c e aces ta a terminat de
vorbit, mai mulţi dintre consilie-
rii judeţeni PSD şi PNL se
rugau să îşi ţină obiceiul.

„Cea mai mare investiţie
va fi de 10 milioane de euro
în Policlinica de la Spital”

 Preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a
confirmat faptul că Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă
Craiova este principalul obiectiv
de investiţii în aces t mandat,
asta după ce în anii trecuţi pe
primul loc a fost trecut Aeropor-
tul din Craiova. “Toţi consilierii
judeţeni care au fost în mandatul
trec ut şi-au făcut datoria pe
deplin. Ţin să-i felicit şi să le
mulţumesc pentru modul în care
ne-am dat mâna toţi pentru
realizarea unor obiective foarte
importante în judeţul Dolj. Cu
siguranţă acest lucru se va
petrece şi în mandatul următor.
La vremea respectivă am votat
şi am alocat sume de bani pentru
anumite obiective importante.
Pentru mandatul trecut cel mai
important obiectiv a fost Aero-
portul din Craiova,  pentru care
primim felicitări din toată ţara.
Dacă obţinem şi banii pentru
asfaltarea infrastructurii de
mişc are, am cam terminat cu
ceea ce înseamnă Aeroport.  Aşa
cum ne-am construit noi
strategia pentru perioada urmă-
toare – şi o să o facem publică,
să o prezentăm tuturor –,
punc tul cel mai important din
următorii patru ani este sănăta-
tea,  pentru că, vrând-nevrând,

toată lumea ajunge la un spital.
Spitalul Judeţean este sub
autoritatea Minis terului Sănătăţii
şi în administrarea Consiliului
Judeean Dolj. Ne-am fi dorit să
avem mai multă forţă de impli-
care,  însă es te clar că dacă nu o
facem noi nu o mai face nimeni.
Din acest motiv, acesta va deveni
principalul punct al investiţiilor

noastre în următorii ani. Avem
acum aproape 6 miliarde de lei
pentru continuarea obiectivelor –
reabilitarea sălilor de operaţie şi a
spaţiilor anexe. Cea mai mare

investiţie va fi de 10 milioane de
euro în Policlinica de la spital. Ne
dorim să reabilităm toate saloanele
şi grupurile sanitare, să facem o
anvelopare a întregului spital, să
construim o parcare, să ne
ocupăm de problemele speciale”,
a spus Ion Prioteasa.

Toate proiectele de hotărâre de
pe ordinea de zi, care priveau

unele rectificări bugetare la
instituii subordonate Consiliului
Judeean Dolj, au trecut cu
unanimitate de voturi.

MARIN TURCITU



6/ cuvântul libertãþii vineri, 28 septembrie 2012
economie

Întrucât Ford B-MAX nu este
prevãzut cu stâlpi B, facilitând pã-
trunderea ºi ieºirea din vehicul, a
fost necesarã o soluþie specialã
pentru montarea centurilor de si-
guranþã. Johnson Controls a dez-
voltat scaunele din faþã ale mode-
lului minivan cu monturi încorpo-
rate pentru centura de siguranþã,
fãrã a compromite siguranþa. Pânã
acum, astfel de scaune, denumite
scaune cu centurã încorporatã,
erau întâlnite în special la maºini-
le sport coupé ºi decapotabile.

Johnson Controls, lider global în scaune, interioare ºi componente electronice pentru auto-
mobile, furnizeazã sistemul complet de scaune pentru noul model minivan Ford B-MAX.

Johnson Controls furnizeazã scaune sport
pentru noul model minivan Ford B-MAX

Johnson Controls fabricã
componentele de scaune ale
modelului minivan tot în Româ-
nia: componentele metalice sunt
realizate în fosta fabricã C. Rob.
Hammerstein din Jimbolia,
componentele de spumã pentru
pernele scaunelor sunt produse
în fosta fabricã Spumotim din
Timiºoara, iar husele de scau-
ne sunt realizate la Piteºti.

„Johnson Controls a dezvoltat un
sistem de scaune inovator pentru
la fel de inovatorul Ford B-MAX,
care este deopotrivã sportiv ºi ele-
gant. Suntem mândri sã contri-
buim cu expertiza noastrã la va-
loarea acestui nou model mini-
van”, a spus Beda Bolzenius,
preºedinte Johnson Controls Au-
tomotive Experience.

Craiova: o fabricã
de scaune special

Johnson Controls furnizeazã

scaunele fie din material textil, fie
parþial din piele, cu un design bico-
lor. În plus, clienþii pot selecta o
versiune premium realizatã integral
din piele. Compania a dezvoltat ºi
produce, de asemenea, structurile
metalice pentru scaunele din faþã ºi
din spate. ªinele de scaune marca
CRH a companiei Johnson Controls
oferã o caracteristicã unicã în seg-
mentul minivan: un dispozitiv de
blocare cu angrenare permanentã.
Acesta permite ca scaunele din faþã
sã fie blocate în poziþie dupã ce sunt
reglate cu cel puþin un element de
blocare pe ºinã. Tehnologia, care
anterior putea fi întâlnitã numai la
segmentele de vehicule superioare,
sporeºte siguranþa pasagerului. În
ianuarie 2012, compania a deschis
în Craiova o fabricã de scaune spe-
cial pentru a deservi fabrica Ford
din apropiere, unde modelul B-MAX
este produs.

33 de companii ºi specia-
liºti din domenii variate, pre-
cum materiale ºi tehnologii
pentru construcþii, proiectare
ºi design, vopseluri, decoraþi-
uni interioare ºi exterioare,
corpuri de iluminat, instalaþii
de incãlzire ºi climatizare, in-
stalaþii sanitare ºi mobilier pen-
tru locuinþe, birouri sau grã-
dini, antreprenoriat ºi execuþie, vor
fi prezenþi cu standuri expoziþiona-
le în cadrul celei de-a XV-a ediþii a
Târgului DOLJCONSTRUCT.

Accesul este gratuit
Deschiderea oficialã a Târgului

Ieri a avut loc deschiderea oficialã a Târgului Doljconstruct,
cu saloanele Climaterm ºi Mobex. Evenimentul expoziþional
se va desfãºura pe parcursul a patru zile, la Casa ªtiinþei ºi
Tehnicii din Craiova.

A XV-a ediþie a Târgului
DOLJCONSTRUCT

a avut loc ieri, la ora 12.00, la
Casa Tineretului din Craiova.
Publicul interesat este invitat la
standuri pânã mâine, 29 septem-
brie, în intervalul orar 10.00-
18.00, ºi duminicã, 30 septem-
brie, între orele 10.00 ºi 16.00.
Accesul vizitatorilor la eveni-
ment este gratuit. În plus, toate
persoanele care trec pragul Târ-
gului Doljconstruct de anul
acesta se pot înscrie la o tom-
bolã pe baza unui talon de parti-

cipare ce va fi distribuit în cotidia-
nul „Gazeta de Sud”. Premiile ofe-
rite de Camera de Comerþ ºi In-
dustrie a judeþului Dolj constau în
5 tricouri inscripþionate ºi un wee-
kend pentru douã persoane în sta-
þiunea montanã Rânca.

Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Olte-
nia, în calitate de Organism Intermediar pentru Progra-
mul Operaþional Regional 2007-2013, a organizat, ieri, o
conferinþã de presã prilejuitã de lansarea unei noi cereri
de proiecte pentru domeniul major de intervenþie 5.2
„Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de
turism pentru valorificarea resurselor naturale ºi creºte-
rea calitãþii serviciilor turistice”.

Cererile de finanþare pot fi depuse la sediul ADR SV Ol-
tenia începând cu data de 23 octombrie 2012. În cadrul
conferinþei au fost prezentate principalele criterii pe care
trebuie sã le îndeplineascã potenþialii beneficiari, precum ºi
aspecte legate de depunerea ºi evaluarea cererilor de finan-
þare.  POR va finanþa obiectivele cu potenþial turistic care
sunt incluse în localitãþile din mediul urban, localitãþile din
mediul rural  în care sunt implementate proiecte cu o va-
loare mai mare de 6.400.00 de lei ºi, nu în ultimul rând,
staþiunile turistice balneare, climatice ºi balneoclimatice.

Peste 14 milioane de euroPeste 14 milioane de euroPeste 14 milioane de euroPeste 14 milioane de euroPeste 14 milioane de euro
pentru proiectele din turismpentru proiectele din turismpentru proiectele din turismpentru proiectele din turismpentru proiectele din turism

Conferinþã regionalã de lansare a DMI 5.2
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

„Am fãcut lobby aproape un an ºi jumãtate pe lângã
Ministerul Dezvoltãrii pentru relansarea acestei scheme
de finanþare. Nu este o sumã foarte mare. Alocarea finan-
ciarã disponibilã pentru aceastã cerere de proiecte pentru
Regiunea Sud-Vest Oltenia este de 14,23 de milioane de
euro. Dar foarte important este faptul cã nu s-au relocat
fondurile cãtre alte axe prioritare”, a precizat Marilena
Bogheanu, directorul ADR SV Oltenia.

Pe Axa 5 au fost depuse 42 de proiecte

Axa 5 „Dezvoltarea durabilã ºi promovarea turismului” are
douã domenii majore 5.1 – „Restaurarea ºi valorificarea du-
rabilã a patrimoniului cultural, precum ºi crearea/moderniza-
rea infrastructurilor conexe” ºi 5.2 – „Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea
resurselor umane naturale ºi creºterea calitãþii serviciilor tu-
ristice”. Pe DMI 5.1 au
fost depuse 15 proiec-
te în valoare totalã de
51,16 milioane de euro,
fiind contractate 7 pro-
iecte, în valoare de 33
de milioane de euro, iar
pe DMI 5.2 au fost de-
puse 27 de proiecte, în
valoare totalã de 49,94
de milioane de euro, fi-
ind contractate 16 pro-
iecte, în valoare totalã
de 39,52 milioane de
euro. În curs de fnali-
zare sunt alte douã pro-
iecte în valoare de 1,25
milioane de euro.
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În Craiova atacurile maidanezilor sunt
la ordinea zilei. Iar cele mai bune argu-
mente în acest sens sunt datele con-
crete pe care le oferã medicii de la Spi-
talul de Boli Infecþioase „Victor Babeº”,
cei care îi primesc, direct din stradã,
pacienþii cu muºcãturi provocate de
câini. Conform evidenþelor medicale ale
acestora, lunar, se acordã îngrijiri me-
dicale pentru peste 100 de persoane.
Specialiºtii spun cã vorbim deja de un
numãr extraordinar de mare, care mai
poate fi comparat, din punctul de ve-
dere al afluenþei pacienþilor, doar cu ex-
tremele provocate de vreme, cum sunt
luxaþiile ºi fracturile în iernile cu polei
sau lipotimiile din zilele toride de varã.

Oficial, pe strãzile din oraº se plim-
bã nestingheriþi, zi de zi, peste 5.000
de câini fãrã stãpân. Oamenii au înce-

Potrivit datelor, peste 300 de
beneficiari de ajutor de la stat
pentru întreþinerea familiei, din
judeþul Dolj, au primit pe nedrept
acest sprijin. Aceºtia au decla-
rat eronat veniturile obþinute, nu-
mãrul de membri din familie ºi
nici nu au precizat cã primeau
ajutoare pentru agriculturã. În

Maidanezii ºi-au fixat normã:

Spitalul de Boli Infecþioase „Victor Babeº” din Craiova, singu-
rul din oraº unde ghinioniºtii muºcaþi de maidanezi pot primi
tratament, este luat zilnic cu asalt de victimele câinilor vaga-
bonzi. De la începutul anului ºi pânã la sfârºitul lunii iulie, nu

mai puþin de 1.907 craioveni au ajuns la spital dupã ce au fãcut
cunoºtinþã cu colþii animalelor fãrã stãpân. Un calcul simplu

indicã o medie uluitoare: nouã craioveni cad, în fiecare zi, victi-
me maidanezilor. Mulþi dintre ei trebuie sã suporte tratamentul
dureros ºi, deopotrivã, extrem de costisitor. Îngrijorãtor e faptul
cã aceste sume, ca ºi numãrul celor muºcaþi, cresc în fiecare an.

Sute de doljeni au beneficiat ilegal de
ajutoare de la stat. Este vorba de alocaþia
pentru susþinerea familiei, de ajutorul social
acordat persoanelor fãrã venituri, dar ºi de
cel pentru încãlzirea locuinþei. directorul
Agenþiei pentru Plãþi ºi Prestaþii Sociale Dolj,
Daniela Dobrin, a prezentat, ieri, în cadrul
ºedinþei Colegiului Prefectural, raportul de
activitate al inspectorilor sociali, pe primele
opt luni ale lui 2012.

plus, mulþi dintre ei aveau bu-
nuri de valoare în gospodãrii.

“Pe parcursul celor opt luni
de activitate, de la începutul anu-
lui, compartimentul de inspecþie
socialã, la nivelul judeþului Dolj,
a desfãºurat un numãr de opt
campanii tematice de control. În
urma verificãrilor efectuate, in-

spectorii sociali au decis sus-
pendarea a 57 de dosare pentru
titularii de alocaþie pentru susþi-
nerea familiei. Pentru alte 242 de
persoane s-a dispus încetarea
acordãrii acestor drepturi. În
plus, cei care au primit sprijin
financiar necuvenit trebuie sã
returneze banii primiþi. Este vor-
ba de o sumã totalã de 22.542
de lei. Altor 309 doljeni le-a fost
suspendat dreptul de a primi
sprijin de la stat pentru venitul
minim garantat, pentru cã nu au
dovedit cã au încercat sã îºi gã-
seascã o slujbã, dar ºi pentru cã
nu ºi-au declarat veniturile. Al-
tor 62 de persoane le-au fost tã-
iate definitiv aceste drepturi.  De
la aceºtia, statul are de recupe-
rat 144.748 de lei. Inspectorii
sociali au gãsit nereguli ºi în ceea

ce priveºte ajutorul acordat de
stat pentru încãlzirea locuinþei.
La nivelul judeþului Dolj, statul
are de recuperat peste 10.000
de lei, de la cei care au primit
fãrã drept acest sprijin finan-
ciar. În plus, au fost aplicate
sancþiuni ºi autoritãþilor care se
fac vinovate de acordarea frau-
duloasã a ajutoarelor financia-
re. Valoarea amenzilor se ridicã
la peste 300.000 de lei”, a de-

clarat Daniela Dobrin, directo-
rul Agenþiei pentru Plãþi ºi Pre-
staþii Sociale Dolj.

La sfârºitul ºedinþei de ieri,
prefectul de Dolj, Elena Cos-
tea, i-a solicitat Danielei Dobrin
ca pânã pe data de 8 octom-
brie sã prezinte o situaþie deta-
l iatã a ajutoarelor acordate
fraudulos, pentru fiecare loca-
litate în parte.

ALINA DRÃGHICI

put sã se teamã, stau la distanþã de ei ºi
se gândesc cum ar trebui sã se reacþio-
neze astfel încât sã nu fie agresaþi. În
aceste condiþii, orice plimbare dupã lã-
sarea întunericului, mai ales pe strãzile
din cartiere, se poate transforma într-o
adevãratã aventurã. Pentru a se apãra
de câinii comunitari, oamenii nu ezitã
sã se înarmeze corespunzãtor, cu ce
gãsesc prin casã. De multe ori însã toa-
te aceste metode de apãrare au fost în
zadar, dovadã fiind numãrul mare al ce-
lor care s-au prezentat la doctor, dupã
ce au fost muºcaþi de câini.

420 de lei, factura
zilnicã a muºcãturilor
de câini

Pe lângã neplãcerile create, ºi costu-
rile sunt extrem de mari, pentru cã,
în toatã aceastã ecuaþie nu trebuie
neglijat preþul muºcãturilor de câi-
ne. Chiar dacã tratamentul antirabic
este gratuit pentru pacienþi, cheltu-
ielile sunt uriaºe pentru spital. O sin-
gurã fiolã de vaccin antirabic costã
45 de lei. În condiþiile în care sunt
necesare minimum trei inoculãri, re-
zultã cã tratamentul pentru o singu-
rã persoanã muºcatã de câini ajun-
ge la 135 de lei. În prima jumãtate a
anului s-au cheltuit pentru profila-
xia celor muºcaþi de câini aproape
70.000 de lei. Reiese cã, în fiecare
zi, muºcãturile maidanezilor au

costat spitalul nu mai puþin de 420 de
lei. De obicei, numãrul de doze se admi-
nistreazã în funcþie de riscul pe care îl
prezintã plaga cu care este adus pacien-
tul ºi de gravitatea cazului în sine.

Pânã în luna iulie a acestui an au ne-
cesitat profilaxie antirabicã 430 de per-
soane. Dintre acestea au fost imuniza-
te cu vacin antirabic (VERORAB) 430
de persoane: 271 cu 3 doze ºi 159 cu 5
doze. Un numãr de 45 de pacieni a ne-
cesitat internare ºi tratament cu ser an-
tirabic (FAVIRAB). Dintre cei care s-
au prezentat la medic, imunizarea cu
vaccin antitetanic (VTA) s-a efectuat
pentru 150 persoane.

Cazurile de rabie au
ocolit judeþul Dolj

Cu toate cã, în ultimii ani, în judeþul
Dolj nu au fost înregistrate cazuri de
rabie la om, riscurile rãmân. Tocmai din
acest motiv reprezentanþii Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj ºi cei ai Spitalu-
lui Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneu-

moftiziologie „Victor Babeº” din Cra-
iova marcheazã, astãzi, Ziua Mondialã
de Luptã Împotriva Rabiei  printr-o
campanie de informare a populaþiei.

„Rabia, prezentã la animalele sãlbati-
ce, poate creºte riscul pentru animalele
domestice ºi, astfel, apare posibilitatea
expunerii membrilor familiilor noastre.
De aceea, prevenirea rabiei începe cu
proprietarii de animale, cãrora le reco-
mandãm sã vaccineze câinii, pisicile ºi
alte animale care vin în contact cu
omul, cum ar fi, de exemplu, caii. Aces-
ta este un efort coordonat, pentru ca
populaþia sã ºtie cã aceastã boalã poate
fi uºor prevenitã prin educaþie, vacci-
narea animalelor ºi creºterea nivelului
de conºtientizare asupra modului de în-
grijire a rãnilor cauzate prin muºcãturi
de animale ºi administrarea vaccinului
antirabic imediat dupã acest tip de ex-
punere”, a declarat dr. ªtefan Popes-
cu, purtãtor de cuvânt al Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj.

RADU ILICEANU
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educaþie - culturã

Universitatea din Craiova participã la
primele cursuri de formare în domeniul
cercetãrii ºtiinþifice ºi valorificãrii drep-
turilor de proprietate intelectualã din
cadrul proiectului „Comunitate virtualã
interuniversitarã”.

Obiectivul cursurilor este educarea
studenþilor în domeniul cercetãrii ºi va-
lorificãrii proprietãþii intelectuale ºi pre-
gãtirea lor pentru o viitoare carierã în
acest domeniu. Cursurile se vor susþi-
ne în anul universitar 2012-2013 în ca-
drul celor trei universitãþi din România
partenere în proiect: Universitatea Po-
litehnica din Bucureºti, Universitatea din
Craiova ºi Universitatea de Vest din
Timiºoara.

“Avantajul alegerii acestor trei uni-
versitãþi este dat de specificul lor dife-
rit în termeni de facultãþi, teme ºi pro-
iecte de cercetare, care vor fi astfel
diferite, variate. Dacã Universitatea

Cursuri de formare în domeniul
valorificãrii drepturilor de proprietate

intelectualã, la Universitatea din Craiova
Politehnica din Bucureºti se centreazã
pe partea tehnicã, în cadrul Universitã-
þii din Craiova ºi, mai ales, a Universi-
tãþii de Vest din Timiºoara predominã
partea umanistã a facultãþilor”, declarã
Simona Tãnase, manager de proiect din
partea Ministerului Educaþiei, Cercetã-
rii, Tineretului ºi Sportului.

Cursurile de formare scrise în cadrul
proiectului sunt o premierã pentru me-
diul universitar românesc, tematica
acestora acoperã subiecte precum bre-
vetarea invenþiilor în România ºi Uniu-
nea Europeanã, jurisprudenþa actualã în
domeniul proprietãþii intelectuale, valo-
rificarea drepturilor de proprietate in-
telectualã în universitãþi, bazele mana-
gementului inovãrii ºi transferului teh-
nologic ºi managementul antreprenorial
al proiectelor de cercetare, dezvoltare,
inovare.

ALINA DRÃGHICI

Sub egida Primãriei Craiova, Casa de Cul-
turã „Traian Demetrescu” organizeazã astãzi,
ora 18.30, la Galeria „Vollard”, vernisajul ex-

poziþiei de fotografie, graficã ºi picturã cu ge-
nericul „Despre linii ºi culori” a tinerilor Mi-
haela Elena Dumitraºcu ºi Alin Duca.

Nãscutã la 16 iulie 1983, Mihaela Dumi-
traºcu este absolventã a Facultãþii de Mate-
maticã-Informaticã din Craiova (2002-2006)
ºi a masterului International Business Admi-
nistration din cadrul Facultãþii de ªtiinþe Eco-
nomice (2007-2009). Totodatã, a urmat cur-
surile ªcolii de Poeticã Fotograficã „Francisc
Mraz” (2011-2012) ºi Cursul de tehnicã ºi artã
fotograficã organizat de Fotoclubul craiovean
„Mihai-Dan Cãlinescu” (2007-2008), prilej cu
care a participat cu lucrãri la expoziþii de grup.

Alin Duca s-a nãscut la 7 iulie 1981 ºi a fost
student al Facultãþii de ªtiinþe Economice din
Craiova – Secþia Finanþe ºi Asigurãri. În prezent
este elev al ªcolii Populare de Arte ºi Meserii
„Cornetti” (Secþia Picturã, clasa prof. Cãtãlin
Solcan), dupã ce în perioada 2007-2010 a stu-
diat aici la Secþia Graficã (clasa prof. Alfred
Rece). ªi-a prezentat lucrãrile în cadrul câtorva
expoziþii de grup ºi a participat la concursuri,
ca ºi la Tabãra Internaþionalã de Creaþie „Lumi-
na Nordului”, organizatã în iunie 2010 de ªcoa-
la de Artã „Ion Irimescu” din Suceava.

MAGDA BRATU

„Despre linii ºi culori”,
la Galeria de Artã „Vollard”

Asociaþia „Podul lui Apolodor” din
Craiova ºi Casa de Culturã „Teodor
Costescu” din Drobeta-Turnu Severin
organizeazã astãzi vernisajul expoziþiei
de benzi desenate cu genericul „BDC
la Drobeta”. Expun cunoscuþii artiºti
Cristian Ciomu, Valentin Iordache,
Marian Mirescu ºi Viorel Pîrligras.
Evenimentul are loc, începând cu ora
17.00, la „Castelul Artelor” din
Drobeta-Turnu Severin.

MAGDA BRATU

Expoziþ ie de benzi
desenate la „Castelul

Ar te lor”

„Educaþia Altfel” este un
proiect  lansat de ADA – Aso-
ciaþia pentru Dezvoltare Activã,
din Bacãu, alãturi de parteneri
din nouã oraºe ale þãrii, printre
care ºi Asociaþia Pro Civica
Oltenia. Finanþat din Programul
„Tineret în Acþiune”, proiectul se
aflã în cel de-al doilea an de im-
plementare ºi urmãreºte sã pro-
moveze educaþia nonformalã în
rândul elevilor ºi cadrelor didac-
tice din România, realizând un
parteneriat ’coalã-ONG. Toto-
datã, prin intermediul metodelor
sale de educaþie nonformalã,
proiectul promoveazã volunta-
riatul ºi cetãþenia activã în rân-

Biblioteca Judeþeanã “Aleandru ºi Aristia
Aman” vã invitã sã-i cãlcaþi astãzi pragul, la
ora 11.00, “pentru o porþie bunã de nonfor-
mal”.  Pentru început, în sala de conferinþe a
instituþiei de culturã are loc lansarea proiec-
tului naþional “Educaþia Altfel”, implimentant
de Asociaþia Neguvernamentalã Pro Civica
Oltenia (PCO), în cadrul cãruia vor fi prezen-

„Educaþia Altfel”„Educaþia Altfel”„Educaþia Altfel”„Educaþia Altfel”„Educaþia Altfel” ºi  ºi  ºi  ºi  ºi „Zilele educaþiei nonformale”„Zilele educaþiei nonformale”„Zilele educaþiei nonformale”„Zilele educaþiei nonformale”„Zilele educaþiei nonformale”
se întâlnesc  la Biblioteca Judeþeanãse întâlnesc  la Biblioteca Judeþeanãse întâlnesc  la Biblioteca Judeþeanãse întâlnesc  la Biblioteca Judeþeanãse întâlnesc  la Biblioteca Judeþeanã

tate obiectivele ºi activitãþile proiectului.
Dupã încheierea conferinþei, participanþii pre-
zenþi la eveniment vor putea lua parte la o
expoziþie stradalã de fotografie, realizatã de
voluntarii PCO ºi ANTAR pe parcursul mai
multor proiecte de voluntariat. Expoziþia va
fi una ineditã, realizatã prin metoda de educa-
þie nonformalã „Photovoice”.

dul tinerilor.
„Zilele Educaþiei Nonfor-

male” (ZEN) este un eveniment
anual organizat de Fundaþia pen-
tru Dezvoltarea Societãþii Civi-
le (FDSC), în parteneriat cu
Agenþia Naþionalã pentru Pro-
grame Comunitare în Domeniul
Educaþiei ºi Formãrii Profesio-
nale ºi Institutul pentru ªtiinþele
Educaþiei, în zilele de 28 ºi 29
septembrie. Evenimentul cuprin-
de reprezentaþii nonformale im-
plementate de ONG-urile ºi fun-
daþiile din România în aproape
toate oraºele din þarã. În acest
an, la ZEN s-au înscris 39 de
judeþe din România, în care se

vor desfãºura 109 evenimente
nonformale.

Expoziþia stradalã ce va avea
loc în curtea Bibliotecii Judeþe-
ne „Alexandru ºi Aristia Aman”
din Craiova este unul dintre cele
109 evenimente. Prin vernisajul
nonformal, voluntarii craioveni
urmãresc sã atragã atenþia asu-
pra metodei de educare „Pho-
tovoice”, precum ºi asupra edu-
caþiei nonformale, în general.
Vor fi expuse aproximativ 20 de
fotografii realizate de voluntarii
asociaþiilor craiovene Pro Civi-
ca Oltenia ºi ANTAR pe par-
cursul implementãrii proiectelor
de tineret.
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Piese de ceramică, piatră, sti-
clă,  metale, lemn, os, piele, hâr-
tie,  textile şi pic turi, c are au tre-
cut prin mâinile de aur ale resta-
uratorilor,  pot fi admirate, zilele
aces tea, în cadrul Salonului Na-

- Cât de mare consideraţi izbân-
da organizării la Craiova a unei noi
ediţii a Salonului Naţional de Resta-
urare?

- Aş vrea să cred că este una foarte
mare. Însă cel mai bine ar fi să-i între-
băm pe colegii mei din ţară, care văd că
se bucură foarte mult de ce am făcut!

- Câţi participanţi şi câte piese
reuneşte Salonul?

- Sunt peste 60 de participanţi şi
100 şi ceva de obiecte restaurate expu-
se. Am realizat o selecţie, dar fără să
facem discriminări, pentru că spaţiul nu
ne permitea să primim mai multe piese.

- Cât de preţioase sunt obiectele
prezentate?

- Din punctul meu de vedere, sunt
cu mult mai preţioase decât valoarea
lor de asigurare, care s-a ridicat la apro-
ximativ 80.000 de euro. Sufleteşte, aşadar…
sunt mult mai valoroase!

- Care este programul evenimentului
din aceste zile?

- Deschiderii Salonului îi va urma, după-
amiază, o masă rotundă pe teme profesionale,
în care vom discuta despre modul de finanţa-
re a laboratoarelor mobile funcţionale şi multe
alte aspecte privind laboratoarele, pentru că
până la urmă trebuie să ajungem la o politică
unitară în privinţa restaurării şi a modului de
funcţionare a acestora. Şi ele sunt instituţii
muzeale, dar aparţin fie de consilii, fie de pri-
mării, fie de minister şi aici lucrurile nu sunt
tocmai în regulă. După masa rotundă sper să
putem decide şi cui vom decerna cele şase
premii pentru cele mai bune lucrări restaurate.

- Premii? Nu s-a vorbit până acum de-
spre ele…

Gala restaurării
româneşti, la Craiova

 „Craiova este un centru de mare referinţă pen-
tru restaurare”, a afirmat, ieri, la Craiova, prof. univ.
dr. Ioan Opriş, de la Universitatea „Valahia” din Târ-
govişte, cu prilejul deschiderii celei de-a VI-a ediţii a
Salonului Naţional de Restaurare. Evenimentul este
organizat, în perioada 27-29 septembrie, de Muzeul
Olteniei, cu sprijinul Consiliul Judeţean Dolj şi ICOM
România, şi reuneşte specialişti din întreaga ţară,
care prezintă peste o sută de piese restaurate, de o
deosebită valoare patrimonială.

Cu prilejul vernisajului expoziţiei, le-au urat bun
venit invitaţilor, alături de Florin Ridiche, manage-
rul Muzeului Olteniei, şi Ţuţu Bărbulescu, şeful La-
boratorului de Restaurare-Conservare din cadrul
instituţiei, şi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean
Dolj: preşedintele Ion Prioteasa, vicepreşedintele
Laurenţiu Ivanovici şi preşedinta Comisiei pentru

Cultură, Daniela Tarniţă.
Programul manifestării mai cu-

prinde masa rotundă cu tema „Pro-
bleme legate de funcţionarea şi organi-
zarea laboratoarelor de restaurare şi con-
servare – încadrare şi perfecţionare per-
sonal, finanţare etc.”, o excursie do-
cumentară în Bulgaria, la invitaţia
Muzeului de Istorie din Vidin, precum
şi Gala restaurării româneşti – festi-
vitate de acordare de premii pentru
cele mai bune lucrări expuse.

Expoziţia va rămâne deschisă până
în luna decembrie, în clădirea Secţiei
de Istorie-Arheologie a muzeului cra-
iovean, şi va putea fi vizitată de marţi până dumi-
nică, între orele 9.00 şi 17.00.

ţional de Restaurare. Expoziţia
pune în valoare atât obiectele –
de la diverse vase din lut, statue-
te, săbii, pistoale, lăzi de zes tre,
cojoace, ii până la cărţi, manu-
sc rise şi tablouri, unele datând

chiar  de câteva secole, toate în-
soţite de imagini dinainte de a li se
reda strălucirea de odinioară –, cât
mai ales acest adevărat meşteşug
care este restaurarea.

Numeroşi specialişti de la peste
15 instituţii muzeale din ţară – în-
tre care Complexul Naţional Mu-
zeal ASTRA şi Muzeul Naţional
Brukenthal din Sibiu, Complexul
Naţional Muzeal Moldova Iaşi şi
Complexul Naţional Muzeal
„Curtea Domnească” din Târgoviş-
te, Muzeul Etnografic al Transilva-
niei din Cluj, Biblioteca Naţională a
României ş.a. – au luat parte, ieri,
la vernisaj. A dorit să le fie alături
celor care „sunt departe de reflec-
toare” şi care „depun o muncă atât
de migăloasă pentru a aduce la lu-
mină aceste comori şi a le reda so-
cietăţii, dar despre care, din păca-

te, de cele mai multe ori nu se ştie”,
şi Ion Priote asa, preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj. Prilej
pentru acesta şi de a le vorbi invi-
taţilor despre investiţiile făcute la
Muzeul Olteniei cu fonduri euro-
pene şi din bugetul instituţiei pe
care o reprezintă, dar şi de a primi
aprecierile prof.  univ. dr.  Ioan
Opriş pentru „eforul consistent şi
susţinut al Consiliului Judeţean
Dolj, însemnând energie, inteligen-
ţă, talent şi investiţie materială, dar
şi cineva care să înţeleagă ce pre-
supune cultura şi investiţia în cul-
tură, care nu e pe un an, ci pe un
termen foarte lung”.

Ioan Opriş a mai remarcat, cu
acelaşi prilej, vizibilitatea Craiovei
pe harta muzeelor ţării şi a afirmat
că aceasta reprezintă „un centru de
mare referinţă pentru restaurare”.
«E singurul salon naţional din Ro-
mânia de restaurare, nu mai avem
altul, din păcate. Bucureştiul sau

alte oraşe importante nu s-au gân-
dit la o manifestare care să-i adu-
ne, iată, cum bine s-a mai spus,
pe aceşti oameni „nevăzuţi”. Noi
vedem doar rezultatele muncii lor
în muzee, de cele mai multe ori
publicul nu ştie cine este în spate,
ce talent, ce energie, ce muncă
presupun acele rezultate», a mai
afirmat Opriş.

Profesorul Universităţii „Vala-
hia” din Târgovişte s-a adresat in-
vitaţilor spunându-le că „modelul
pe care îl oferă Craiova este unul
care a făcut deja, într-un anumit
sens, şcoală, iar dvs., cei care îl
serviţi, vă sacrificaţi, într-un fel,
viaţa şi nu o faceţi pe bani mulţi,
ci din pasiune”. Felicitările sale –
ca şi ale tuturor colegilor de breas-
lă – s-au îndreptat c ătre şeful
Laboratorului de Res taurare-
Conservare din cadrul Muzeului
Olteniei, Ţuţu Bărbulescu, „su-
fletul” acestui eveniment.

Interviu cu Ţuţu Bărbulescu, şeful Laboratorului de Restaurare
şi Conservare din cadrul Muzeului Olteniei

Înfiinţat în anul 1975, Laboratorul de Restaurare şi Conserv are al Mu-
zeului Olteniei şi-a desfăşurat activitatea în mod neîntrerupt.  În prezent aici
au loc investigaţii fizico-chimice, restaurare ceramică-sticlă-porţelan,  meta-
le, textile, carte v eche şi document. Dovadă a valorii şi ef icienţei activ ităţii

sunt miile de piese sal-
v ate de la distrugere,
obiecte de patrimoniu
cultural-naţional apar-
ţinâ nd num eroase lor
muzee şi instituţii din
zona  Olten iei şi  din
ţară. Concomitent, spe-
cialiştii Laboratorului
au desfăşurat o intensă
activ itate ştiinţif ică,
participând la numeroa-
se sesiuni de comuni-
cări, simpozioane şi ex-
poziţii naţionale şi in-
ternaţionale de restau-
rare, toate acestea fiind
reflectate în publicaţii
de specialitate.

- Da, avem şase premii pentru şase tehnici
prezente în Salonul nostru – ceramică, metal,
textile, pictură, lemn şi carte veche –, fiecare
în valoare de 500 de euro. Cu siguranţă cei
care le vor primi se vor bucura.

- Revenind la program…
- Vom organiza şi o excursie documentară

la Vidin, pentru că nu facem excursii numai de
dragul de a socializa. Sunt cumva tematice,
întotdeauna le facem acolo unde avem de vă-
zut ceva, de învăţat ceva…

- În ultimii ani, condiţiile din Laborato-
rul de Restaurare-Conservare al Muzeu-
lui Olteniei s-au schimbat. Cum se lucrea-
ză acum?

- În condiţii absolut normale, era anormal
înainte. Iar această normalitate o doresc labo-
ratoarelor din toată ţara. Deocamdată, noi şi

Sibiul suntem, se pare, singurii care avem ase-
menea condiţii, restul…

- Sunt invidioşi colegii dvs. din ţară?
- Nu, cu siguranţă nu pot să fie oameni răi,

să invidieze. Îşi doresc numai să se poată bu-
cura şi ei de ceea ce avem noi aici. Dar cred
că uneori – şi asta le-am spus şi lor – ei nu
ştiu foarte bine ce trebuie să facă pentru a
ajunge aici.

- Câţi oameni îşi desfăşoară activitatea
în Laboratorul craiovean?

- Din 23, care erau, mai lucrează 13.
Bineînţeles că nu este un număr suficient,
dar… asta e!
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Fricþiunile între Japonia ºi vecinii
sãi s-au amplificat în ultima vreme pe
seama teritoriilor disputate ºi a zone-
lor economice exclusive. Menþinerea
unui statu quo, care pãrea sã preva-
leze, este deja contestatã de strategii
naþionale foarte agresive, în special
din partea Chinei, într-un context geo-
politic în continuã schimbare. Pe de
altã parte, naþionalismul resuscitat
rãmâne în continuare un vector de
mobilizare pentru liderii din regiune,
nedispuºi la concesii. O primã expli-
caþie ar putea consta în proximitatea
alegerilor electorale în trei þãri (China,
Coreea, Japonia). Pe acest conside-
rent, premierul japonez, Yoshihiko
Noda (foto), a declarat miercuri, ci-
teazã AFP, cã „nici un compromis” nu

este posibil cu China cu privire la su-
veranitatea insulelor Senkaku, reven-
dicate de Beijing. Naþionalizarea arhi-
pelagului „vizeazã asigurarea unei
gestiuni stabile” ºi Tokio a repetat „în
mai multe rânduri” Chinei cã va trans-
fera proprietatea privatã a acestor in-
sule cãtre statul japonez. În Coreea,
Lee Myung îºi pregãteºte plecarea,
Constituþia interzicându-i un al doilea
mandat la prezidenþialele din decem-
brie. Extrem de impopular, preºedin-
tele Lee trecea un „pro-japonez” care
a favorizat pe mandatul sãu o spec-
taculoasã apropiere politicã ºi stra-
tegicã de Tokio, dovadã participarea
forþelor militare japoneze la manevrele
americano-sud coreene din iunie a.c..
Din luna iulie însã tonul a fost schim-

bat: semnarea unui acord inedit de
cooperare militarã a fost anulatã fãrã
preaviz ºi Lee Myung a somat în mai
multe reprize autoritãþile japoneze sã-
ºi cearã scuze pentru cfele întâmpla-
te în timpul colonizãrii ºi a ultimului
rãzboi. La 10 august a.c., printr-un
gest de sfidare a Japoniei, preºedin-
tele sud-corean a efectuat o vizitã is-
toricã în insulele Takeshima Dokdo,
un gest aprobat de peste 80% din
opinia publicã coreeanã. Aceste ini-
þiative au iritat partea japonezã, pre-
mierul nipon ameninþând cu sancþi-
uni economice, parlamentul de la
Tokio adoptând o rezoluþie – prima
de acest fel dupã 1953 – prin care
condamna vizita preºedintelui Lee în
insulele contestate. Rãcirea bruscã
în relaþiile nipo-coreene nu ar trebui
extinsã, cele douã þãri împãrtãºind in-
terese comune, economice ºi strate-
gice, vizavi de Coreea de Nord. Apoi,
aliatul comun, cel american, doreºte
o cât mai strânsã cooperare între par-
tenerii sãi pe probleme de securitate.
Din partea chinezã, nervozitatea este
subînþeleasã. Tranziþia politicã se
deruleazã pentru prima datã într-un
context tensionat, marcat de scan-
dalul Bo Xilai. Arestarea, la Tokio, a
14 activiºti din Hong Kong, care au
demonstrat în favoarea insulelor Sen-
kaku/Diaoyu, la 15 august, ce come-
mora marcarea celui de-al doilea rãz-

boi, în 1945, a constituit o nouã oca-
zie pentru autoritãþile chineze de a
deturna atenþia publicã, arãtând spre
vecinii japonezi. Fermitatea regimu-
lui de la Beijing este, de asemenea,
pe gustul populaþiei. Reglarea ches-
tiunilor teritoriale pentru fiecare þarã
are o importanþã aparte. Cartea naþi-
onalistã este extrem de utilã ºi preva-
leazã discuþiilor diplomatice. Deºi
gama de interese – chineze, america-
ne ºi japoneze – face improbabil un
conflict deschis, descurajarea atitu-
dinilor provocatoare întârzie. La sfâr-
ºitul lunii iulie, atât partea chinezã,
cât ºi cea japonezã, se puseserã de
acord în privinþa unei linii roºii pen-
tru îmbunãtãþirea comunicãrii între
autoritãþile militare ºi prevenirea in-
cidentelor în Marea Chinei de Est.
Japonia are mai multe diferendumuri
teritoriale cu vecinii sãi: cu Rusia (in-
sulele Kurile), cu China (Senkaku/
Diaoyu), Coreea de Sud (Takeshima
Dokdo). Avându-ºi rãdãcinile în am-
biguitãþile tratatului de pace de la
San Francisco, din 1951, disputele
teritoriale sunt încã în actualitate,
deºi nu s-au produs ciocniri milita-
re. În douã cazuri, cu Rusia ºi Core-
ea, Japonia nu controleazã insulele
ºi, prin urmare, este în mãsurã sã
conteste. În cazul Senkaku, Japonia
controleazã insulele, care sunt re-
vendicate de Beijing.
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Câteva mii de persoane au mani-
festat, fãrã incidente, miercuri, la
New York, scandând „Ahmadinejad,
nu, nu, nu”, în momentul în care
preºedintele iranian a luat cuvântul
în faþa Adunãrii Generale a ONU.
Mulþi manifestanþi, reuniþi în apro-
pierea sediului ONU, au celebrat cu
aceastã ocazie anunþul privind radi-
erea iminentã a Mujahedinilor popo-
rului (OMPI) de pe lista organizaþii-
lor teroriste de cãtre secretarul de
stat american, Hillary Clinton. „Cri-
minalul Ahmadinejad nu reprezintã
poporului Iranului. Nu avem decât
un mesaj pentru Naþiunile Unite,
acest regim nemilos trebuie expul-
zat de la Naþiunile Unite, iar sediul
Iranului sã fie transferat rezistenþei

Manifestaþii la New York
împotriva lui Mahmoud

Ahmadinejad
În ziua în care guvernul

spaniol urma sã aprobe ºi sã
prezinte proiectul de buget
pentru anul urmãtor, cotidienele
spaniole scriau, ieri, despre cele
mai semnificative mãsuri
cuprinse în proiect, considerat
cel mai auster din perioada
democraþiei spaniole. Fãrã
creºteri salariale, deºi bonusul
de Crãciun va fi primit de
funcþionari în 2013, anunþa
cotidianul ABC. De asemenea,
acesta consemna ºi cã guvernul
creºte pensiile cu 1% ºi va
decide, la sfârºitul anului, dacã
le va actualiza ºi puterea de
cumpãrare. Guvernul va
îngheþa ºi în 2013 salariile

Salariile rãmân îngheþate,
pensiile cresc cu 1% în 2013,

scriu ziarele spaniole
iraniene”, a declarat o participantã,
Zahra Amanpour, în faþa susþinãto-
rilor lui Maryam Radjavi, preºedin-
tele ales al Consiliului naþional al re-
zistenþei iraniene (CNRI), a cãrui
principalã componentã este reprezen-
tatã de Mujahedinii poporului. „Sun-
tem aici pentru a spune lumii cã tot
ce (Ahmadinejad) va spune astãzi
(n.r. - ieri) la ONU nu sunt decât
minciuni”, a explicat ºi Sarah Jar-
bandi, o iranianã în vârstã de 23 de
ani. Unii manifestanþi purtau pancarte
în care cereau „schimbarea regimu-
lui în Iran”. Alþii l-au denunþat pe Mah-
moud Ahmadinejad drept „partene-
rul tãcut al Al-Qaeda”, în timp ce
alþii afirmau cã „ONU nu este un loc
pentru criminali”.

funcþionarilor publici, semnala,
la rândul sãu, ºi cotidianul „La
Vanguardia”, care arãta, totoda-
tã, cum ministrul spaniol al
Finanþelor, Cristobal Montoro, a
propus ca funcþionarii sã-ºi
primeascã, totuºi, la sfârºitul
anului viitor, bonusul de
Crãciun, eliminat anul acesta.
Pensiile mai pierd din puterea
de cumpãrare, considerã „El
Periodico de Catalunya”, care
arãta cum 1% mai mult la pensii
în 2013 este mult sub nivelul
inflaþiei. De asemenea, cotidia-
nul catalan scria ºi despre
faptul cã funcþionarii rãmân cu
salariile îngheþate, pentru al
treilea an consecutiv.

Cele trei partide care fac parte din coaliþia de
guvernare din Grecia s-au pus de acord „asu-
pra principalelor puncte” cu privire la noile
mãsuri de austeritate, cerute de creditori - UE,
BCE ºi FMI, a afirmat ieri ministrul Finanþelor,
Yannis Stournaras (foto). „Am cãzut de acord
asupra principalelor” puncte referitoare la mã-
surile de economie bugetarã, care implicã un
total de peste 11,5 miliarde de euro pentru 2013
ºi 2014, a afirmat Stournaras, dupã o reuniune
cu ºefii celor trei partide (dreapta, stânga ºi
stânga moderatã). „Trebuie sã ne punem de
acord cu troika - UE, BCE, FMI - ºi apoi cu
partenerii noºtri” europeni, a adãugat ministrul
grec de Finanþe. Reprezentanþii UE, BCE ºi FMI
sunt aºteptaþi duminicã la Atena, pentru a se
pronunþa cu privire la aceastã înþelegere. Acor-
dul partenerilor guvernamentali „ne dã o bazã

pentru o negociere puternicã” cu partenerii
noºtri, a subliniat ministrul.

Acesta ieºise de la o întâlnire care a durat
mai bine de douã ore, cu premierul conserva-
tor Antonis Samaras, socialistul Evanghelos
Venizelos ºi cu ºeful partidului stângii mode-
rate Dimar, Fotis Kouvelis, ce a avut loc la
palatul guvernului, din centrul Atenei. „A
existat un acord asupra axelor de bazã” ale
programului, „mai sunt chestiuni nerezolva-
te”, a declarat, la rândul sãu, Fotis Kouvelis,
care a ieºit primul de la întâlnire. Cei trei lideri
s-au întâlnit de mai multe ori de la începutul
lunii septembrie pentru a încerca sã finalizeze
acest acord, care prevede noi tãieri de salarii,
pensii ºi ajutoare sociale. Guvernul trebuie sã
prezinte, luni, proiectul de buget pentru 2013,
incluzând o parte din mãsuri, obiectivul fiind

ca acestea sã fie votate în parlament înaintea
summit-ului european din 18 octombrie.

Acord asupra mãsurilor de austeritate în Grecia

Avionul lui Obama a aterizat
din a doua încercare

Avionul preºedintelui SUA,
Barack Obama, Air Force
One, a avut nevoie de douã
încercãri pentru a ateriza
miercuri, în statul Ohio, din
cauza vremii nefavorabile, a
anunþat purtãtorul de cuvânt
al Casei Albe, Jay Carney.
Iniþial, piloþii Air Force One
au încercat sã aterizeze pe
aeroportul din Toledo (Ohio),
dar au decis sã reia altitudine
ºi sã efectueze o nouã manevrã
de aterizare. Avionul a aterizat
din a doua încercare, în
condiþii de ploaie torenþialã, a
explicat purtãtorul de cuvânt
al Casei Albe, Jay Carney.

Merkel spune cã islamul
este o parte din Germania

Cancelarul german, Angela
Merkel, a declarat, miercuri,
cã islamul a devenit o parte a
Germaniei, îndemnându-ºi
concetãþenii sã arate toleranþã
faþã de musulmani, informeazã
Associated Press. Ea a afirmat
în faþa membrilor partidului
sãu, conservator creºtin-
democrat, cã marea majoritate
a musulmanilor din Germania
s-au distanþat de recentele
violenþe din timpul protestelor
împotriva filmului antiislam
„Inocenþa musulmanilor”, ce
îl ridiculizeazã pe profetul
Mahomed. Merkel a mai spus
despre islam cã germanii „ar
trebui sã fie deschiºi în legãtu-
rã cu acest subiect ºi sã spunã
da, este o parte din noi”. Ea a
considerat cã creºtinii ar trebui
mai degrabã sã înceapã sã se
gândeascã ºi sã vorbeascã mai
mult despre propria lor religie,
„decât având teamã de is-
lam”. Se estimeazã cã în
Germania trãiesc 4 milioane
de musulmani.

Bin Laden nu vedea cu un ochi

Liderul Al-Qaeda, Ayman
al-Zawahiri, apare într-o nouã
înregistrare video difuzatã,
miercuri, pe un site de promo-
vare a jihadului, în care
povesteºte cã Osama bin
Laden nu vedea cu un ochi.
Înregistrarea video, care
dureazã o orã, pare sã fi fost
realizatã în urmã cu aproxima-
tiv douã luni, deoarece Zawa-
hiri transmite salutãri cu
ocazia începutului Ramadanu-
lui, luna sacrã a islamului,
care s-a încheiat la 20 august.
În al treilea episod din serie,
intitulat „Zilele cu imamul”,
Zawahiri povesteºte despre
viaþa lui bin Laden, cãruia i-a
succedat la conducerea reþelei
extremiste, dupã ce acesta a
fost ucis în timpul unui raid al
unui comando american în mai
2011, în Pakistan. El dezvãlu-
ie, de exemplu, „pentru cei
care nu ºtiau”, cã fondatorul
Al-Qaeda nu mai vedea cu
ochiul drept, dupã un accident
suferit în tinereþe.
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7,00 Jurnal matinal
9,00 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI
10,30 O datã-n viaþã
12,30 Avocaþii schimbãrii
12,40 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI   (r)
14,00 Jurnalul TVR
14,45 e - Forum
15,15 Teleshopping
15,30 Tribuna partidelor
parlamentare
16,00 Parlamentul României
17,00 Umbra Umbre
17,35 Film serial  *   LEGENDE-
LE PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnalul plus
21,10 Film  *  AMIRALUL
23,20 Film  * TRÃDAREA
1,00 Moºtenirea  clandestinã  (r)
2,00 Film * OCHI DE CRISTAL
(r)
3,50 Umbra Umbrei  (r)
4,15 Jurnalul TVR  (r)
5,05 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI  (r)

8,00 Film *  UN ALT DRUM
SPRE FERCIRE  (III); 9,00
Confesiuni  (r); 10,10 Film *
NUMAI  IUBIREA  (II)  (r);
12,00 Ora de business  (r); 13,00
Pescar hoinar;  13,30 Sfinþi ºi
meserii  (r); 14,00 Teleshopping;
14,35 Împreunã în Europa!; 15,30
Teleshopping; 16,00  Film  * UN
ALT DRUM SPRE FERICIRE
(III)  (r);  17,00 Confesiuni;
18,15 Pescar hoinar  (r);  18,45
Film  * MATILDA;  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); 1,00
Azi despre mâine;  1,30 Film  *
POVESTE DIN VESTUL
SÃLBATIC  (r);   3,00 Pe picior
mare   (r); 3,30 Pastila de
sãnãtate; 3,40 Ora de business
(r);    4,30 Unora le place... (r);
5,25  Mesager.

6,00 Film  * JOCUL SE SCHIM-
BÃ; 7,55 Film * LARRY  CROW-
NE; 9,30 Film  * NEVASTÃ DE
ÎMPRUMUT;  11,25 Pe platourile de
filmare; 11,55 Film * MÃMICI
PENTRU MARTE; 13,25 Film  *
OARE CUM O REUªI?; 14,55
Film *  CRULIC, CÃLÃTORIA
SPRE DINCOLO; 16,10 Film *
TRANSFER DE IDENTITATE;
17,45 Film  * MAªINI 2; 19,30
Filme ºi vedete; 20,00 Film  *
HEREAFTER: DINCOLO DE
VIAÞÃ; 22,05  Film serial  *
ORAªUL MAGIC; 23,00 Film serial
*  ÎN DERIVÃ; 23,30 Film *
RITUALUL;  1,20 Film  * COªMA-
RUL DE PE ELM STREET.

07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT   (r)
11,00 Film * GHIDUL SECRETE-
LOR   (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * NU JUDECA DUPÃ
APARENÞE!
16,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * COBRA
22,15 Film  * FURTUNA  TROPI-
CALÃ
0,30 Film   * COBRA (r)
2,15 Film * FURTUNA  TROPICA-
LÃ  (r)
4,15 Film *  NU JUDECA DUPÃ
APARENÞE!  (r)
6,00 Happy  Hour  (r)

7,30 Reþeta de Acasã (r); 7,45 Film
serial  * UN COLÞ DE RAI  (r); 8,45
Teleshopping; 9,15 Film serial  *
DRAGOSTE LA INDIGO  (r);
10,45 Film serial  *  REFUGIUL (r);
11,45 Teleshopping;  12,15 Film
serial  *  ABISUL PASIUNII  (r);
13,45 Teleshopping; 14,15 Film
serial  * DEMON ªI ÎNGER; 15,15
Reþeta de Acasã; 15,30 Film serial *
FRUCTUL OPRIT; 16,30 Poveºtiri
adevãrate; 17,30  Film serial *  UN
COLÞ DE RAI; 18,30 Film serial  *
DRAGOSTE LA INDIGO; 19,30
Film serial * REFUGIUL; 20,30 Film
serial  * REGINA SUDULUI; 22,00
Poveºtiri de noapte; 22,30 Film serial
* ÎN NUMELE  IUBIRII; 0,30
Poveºtiri adevãrate  (r);  1,30 Film
serial  * DEMON ªI ÎNGER   (r); 2,30
Film serial  * FRUCTUL OPRIT  (r);
3,15 Poveºtiri de noapte  (r); 3,45 Film
serial  *  ÎN NUMELE  IUBIRII  (r);
5,15 Acasã în bucãtãrie  (r).

7,45 Film serial  *  CASA DE STICLÃ
(r);  8,45 Film serial  * SECRETELE
FAMILIEI SÂMBÃTÃ (r); 9,15 Film
serial  *   DOUÃ ACORDURI  (r);
10,15 Teleshopping; 10,45 Happy
Hour;  12,00 Teleshopping; 12,15
Film serial  *  SECRETELE
FAMILIEI SÂMBÃTÃ; 12,30
Teleshopping; 13,00 Film serial  *
CASA DE STICLÃ; 14,00 Film serial
*   DOUÃ ACORDURI;  15,00 Film
serial  *  POZÃ LA MINUT;  16,00
Film  * JOCURILE  IUBIRII  (II)  (r);
18,00 Film serial  * M.A.S.H. (r);
19,00 Film serial  *  POZÃ LA MINUT;
20,00  Film   * DUELUL; 22,15  Film
serial  *   CU SÂNGE RECE;  0,15
Film serial  *  CASA DE STICLÃ;
1,00 Film serial  *  CU SÂNGE RECE
(r);   2,45 Lumea Pro Cinema  (r).

6,00 Observator
8,00 Neatza
10,00 Teleshopping
10,20 În gura presei
11,15 FamiliaDa  (r)
11,50 Mireasã pentru fiul meu
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 OBSERVATOR
20,20 Film * JOHNNY  EN-
GLISH
22,15 Film * ARMATA CELOR 12
MAIMUÞE
1,00 X Factor
3,15 FamiliaDa   (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.

6,30 Film   *  ALB  ORBITOR
(r)
8,30 Totul despre mame
9,00 Teleshopping
9,30 Film *  DOVADA  (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Sport, dietã ºi o vedetã
(r)
12,30 România lui Gaiþã  (r)
13,00 Teleshopping
13,30 Focus  monden  (r)
13,45 Teleshopping
14,15 Film serial  *  IUBIRI
SECRETE  (r)
16,30 Totul depre mame  (r)
17,00 Curat, murder?
18,00 Focus 18
19,00 Focus  sport
19,30 Cireaºa de pe tort   (r)
20,30 Mi-s bãiatul de la þarã
21,30 Film serial  *  IUBIRI
SECRETE  (r)
0,00 Film serial  *   CSI: CRIME
ªI INVESTIGAÞII  (r)
2,00 Focus  (r)
3,00 Trãdaþi în dragoste    (r)
4,00 Sport, dietã ºi o vedetã  (r)
5,00 Curat, murdar?  (r)6,45 Taxi Driver  (r); 7,45 Clipuri; 8,00

Film serial  *  DRAGOSTE DULCE
AMARÃ   (r);  9,00 Film serial *
DESTINE  ÎMPLINITE  (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  *   SUFLETE - PERECHE;
21,15 Film serial *   CUCERITORUL;
22,30 Film * FÃRÃ  EGAL; 0,30 Film
serial  *  AVENTURILE LUI SINBAD
(r); 1,30  Film  * FÃRÃ  EGAL   (r).

6,00 Film serial  *    FIICELE LUI
MCLEOD; 8,00 Film serial  * SOÞII
DE MILITARI;    9,00 Film serial  *
FARMECE; 10,00 Film *  CRIME-
LE DIN MIDSOMER;   12,00 Film
serial  *   SOÞII DE MILITARI;
13,00  Film serial  * ANATOMIA LUI
GREY; 14,00 Film serial  *
FARMECE; 15,00 Film * ÎNTÂLNI-
RE CU PERIPEÞII; 17,00 Film *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
19,00 Film serial  *SOÞII DE
MILITARI; 20,00 Film serial  *
APROAPE LEGAL; 21,00 Film  *
EVA; 23,10 Film  * AªTEPTÂND
UN MIRACOL;   1,00 Film *
COCHETÂND CU DEZASTRUL.
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7,00  Clubul desenelor animate
8,10 Omul ºi timpul
9,30 Film  *   AUGUST RUSH
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 Festivalul Cântecele
munþilor
16,00 Nunta nãsãudeanã
17,00 Caragiale
18,00 Teleenciclopedia
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Interviurle Jurnalului
20,25 Film  *  MOLIERE
22,35 Profesioniºtii...
23,35 Film  *  REGELE  „ZÃPE-
ZII”
1,15 Film *  TRÃDAREA  (r)
2,45 Universul  (r)
3,10 Interviurile Jurnalului  (r)
4,10 Viaþa satului  (r)
6,15 Teleshopping
6,55 Imnul României

7,00  Teleshopping; 8,00 Cap
compas; 8,30 Sfinþi ºi meserii;
9,00  H… ora prichindeilor;
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  * BÃIATUL
DIN CALABRIA;  17,00
Paºaport de România; 18,00
Film serial  *  REGINA  ESTER;
19,00 Naturã ºi aventurã; 19,30
Film serial  *   CARABINIERI;
20,30 Film   * ÎN BÃTAIA
FOCULUI  (I);  22,00  Riddu;
22,30  Ora de ºtiri;   23,30
Timpul chitarelor; 0,30 Film serial
*   REGINA  ESTER  (r);  1,30
Film *  ÎN BÃTAIA  FOCULUI
(I)  (r); 3,00 Face toþi banii  (r);
3,50 Poate nu ºtiai; 4,00 Jamie
Oliver gãteºte în 30 de mnute
(r); 4,30  Timpul chitarelor (r);
5,20 Mesager.

6,00 Film  *   PRNÞESE DE
CULOARE;    7,35 Film *
WINNIE DE PLUª; 8,40 Film *
BESTIAL;  10,05 Filme ºi
vedete;   10,35   Film * ZONA
CREPUSCULARÃ; 12,15 A 64 –
a ediþie; 14,20 Film  * PIRAÞII
DIN CARAIBE; 16,35 Film *
JURNALUL UNUI PUªTI 2;
18,15 Film * COANA MARE;
20,00 Film serial  *  VICEPRE-
ªEDINTA; 20,30 Film * TATÃL -
FANTOMÃ; 22,00 Film  *
TRANZACÞIA; 23,35 Film * ªEF
DE COªMAR; 1,10 Film *  SÃ
NU  MÃ PÃRÃSEªTI.

6,00 Happy  Hour  (r)
7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Ce se întâmplã, doctore?
10,45 Film serial  * PARIU  CU
VIAÞA (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Film *  ACASÃ, ÎN INIMA
MEA
15,00 Film *  FANTOMA
17,00 Film serial  *   LAS FIER-
BINÞI  (r)
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film  * BANDITELE
20,30 Film  *  SCÃPAÞI DE SMART
22,45 Film * JOCUL  MORÞII
0,45 Totul despre pocher
1,15 Film *  SCÃPAÞI DE
SMART!  (r)
3,15 Film * JOCUL MORÞII   (r)
5,00 Film * ACASÃ, ÎN INIMA
MEA   (r)

7,00 Teleshpopping; 7,30 Reþeta de
Acasã  (r); 7,45 Teleshopping;  8,00
Film serial  * UN COLÞ DE RAI  (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 *  REGINA
SUDULUI  (r); 14,00 Teleshopping;
14,30 Film serial  *   DEMON ªI
ÎNGER; 15,30 Film serial  *
FRUCTUL OPRT; 16,30    Poveºtiri
adevãrate; 17,30 Film serial  * LARA;
19,30 Film serial * REFUGIUL; 20,30
Film serial *   REGINA  SUDULUI;
22,00  Poveºtiri de noapte;  22,30 Film
serial  * ÎN NUMELE  IUBIRII;  0,30
Poveºtiri adevãrate  (r); 1,30 Film
serial * DEMON ªI ÎNGER  (r); 2,30
Film serial *  FRUCTUL OPRIT  (r);
3,15 Poveºtiri de noapte   (r); 3,45
Film serial  *  ÎN NUMELE  IUBIRII
(r); 5,15 Acasã în bucãtãrie  (r).

8,00 Film serial  * DOUÃ ACOR-
DURI; 9,00 Film serial  *   CASA DE
STICLÃ; 10,00 Happy  Hour  (r);
11,15 Film serial  *   SECRETELE
FAMILIEI SÂMBÃTÃ  (r); 12,15
Descoperã  România; 12,45 Film
serial  *   CASA DE STICLÃ;  13,45
Film serial  *   DOUÃ ACORDURI;
14,45 Film serial  *   POZÃ LA
MINUT  (r); 15,45 Acasã în bucãtãrie
(r); 16,45 Film *  DUELUL  (r);
19,00  Film serial  *  POZÃ LA
MINUT; 20,00 Film * FRANCOIS
VILLON, POETUL VAGABOND
(I); 22,00 Film   * TARZAN, OMUL -
MAIMUÞÃ; 0,15 Film serial  *
CASA DE STICLÃ; 1,15 Film   *
TARZAN, OMUL MAIMUÞÃ   (r);
3,00  Lumea Pro Cinema   (r).

06,00 Observator
9,00 Cu banii jos!
11,00 Film * JOHNNY  EN-
GLISH  (r)
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Mireasã pentru fiul meu
19,00 Observator
20,00 FamiliaDa
20,30 Te cunoasc de undeva!
0,00 Film  * IDENTITATE
2,00 Film *  CA PE VREMURI
3,45 Film *  IDENTITATE  (r)

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

6,00 Cireaºa de pe tort  (r)
7,00 Film serial  *  PITICI ªI
TÃTICI
7,30 Teleshopping
8,00 O altã viaþã   (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 F Pod
13,30 Film serial * CSI:
CRIME ªI INVESTIGAÞII  (r)
15,45 Bãtrâni ºi neliniºtþi  (r)
16,15 Schimb de mame  (r)
17,45 Focus sport
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * ARMÃ BIOLO-
GICÃ
22,30 Naþiune, te cunosc!  (r)
23,30 Mondenii  (r)
0,00 Focus  (r)
1,00 Film *  ARMÃ  BIOLO-
GICÃ  (r)
3,00 Trãdaþi în dragoste
4,30 Secrete de stil  (r)

6,00 Pitici de varã  (r); 7,00 Clipuri;
7,15 Pastila Vouã  (r); 7,45 Film
serial *    ÎMPÃRATUL MÃRII  (r);
9,15 Film serial *     SUFLETE
PERECHE  (r);  10,15   Film serial
*  DRAGOSTE DULCE-AMARÃ
(r);   11,15 Film serial  *  DESTINE
ÎMPLINITE; 12,15 Film serial *
ÎMPÃRATUL MÃRII; 13,45 Film
serial  *   CUCERITORUL   (r);
15,15 Film serial  *    AVENTURILE
LUI SINBAD; 16,15 Film *
LANCEA SFÂNTÃ; 18,30 ªtiri
Naþional TV; 19,15 Film serial  *
SUFLETE  PERECHE; 20,15
Iubire interzisã; 22,00 Fosta mea
iubire; 23,45 Film serial  *   AVEN-
TURILE LUI SINBAD  (r); 0,45
Film serial  *    CULOAREA
FERICIRII;  1,45 Pitici de varã
(r); 3,45 Albumul  Naþional  (r);
5,45 Pastila Vouã  (r).

6,00 Film  * PATRICA  COR-
NWELL; 8,00 Film serial  *
SOÞII DE MILITARI; 11,00
Film   * VISURI PE GHEAÞÃ;
13,00  Film serial  *    HERCU-
LE; 15,00   Film * PATRICIA
CORNWNELL; 17,00 Film
serial  *  NUMAI TATÃ SÃ NU
FII!;  19,00 Film serial  *
APROAPE  LEGAL;  20,00 Film
serial  *    OFIÞERI ÎNCEPÃ-
TORI; 21,00 Film serial  *
ANATOMIA  LUI GREY;   1,00
Film serial  *   OFIÞERI
ÎNCEPÃTORI; 2,00 Film * ÎN
AªTEPTAREA UNUI MIRA-
COL; 4,00 Film   * EVA.
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TVR 1

DUMINICÃ - 30 septembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL NAÞIONAL TV

6,55 Imnul României
7,00 Clubul desenelor animate
8,00 Universul credinþei
10,00 În grãdina Danei
10,35 Viaþa satului
11,50 Minutul de agriculturã
12,00 Viaþa satului
13,00 Profesioniºtii...
14,00 Jurnalul  TVR
14,30 Magazin mondial
15,00 Tezaur folcloric
16,05 Teatru TV
18,00  Lozul cel mare
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Reportajele jurnalului
20,25 Film *  BOMBA  ZILEI
22,10 Film * CASA DE NISIP ªI
CEAÞÃ
0,20 Teatru TV  (r)
2,05 Film  * REGELE „ZÃPEZII”
(r)
3,40 Avocaþii schimbãrii   (r)
3,50 Magazin mondial   (r)

7,00 Teleshopping; 8,00
Paºaport de România  (r); 9,00
Film serial  *  HANNAH
MONTANA;  10,00 Fii în formã!;
10,30 Naturã ºi aventurã  (r);
11,00 Motomagia; 11,30
Festivalul vâslelor; 12,30
Eurobox; 13,00 Jamie Oliver;
13,30 Minunile naturale ale
Europei; 14,30 Cu toate
pânzele sus; 15,10 Film *
CANIONUL  BLESTEMAT;
16,50 Poate nu ºtiai; 17,00 D’ale
lu’ Miticã  (r); 18,00 Film serial  *
REGINA  ESTER;  19,00  Pe
picior mare; 19,30 Film serial  *
CARABINIERI;  20,25 Film  *
ÎN  BÃTAIA  FOCULUI  (II);
22,00 Latitudni;  22,30 Ora de
ºtiri;  23,30 Acadeaua; 0,30
Film serial  * REGINA ESTER
(r); 1,30  Film * ÎN  BÃTAIA
FOCULUI   (II)  (r); 3,00
Aventura urbanã  (r); 3,50
Poate nu ºtai.

6,00 DC Comics; 7,30 Film *
DRAGOSTE ªI BASCHET;
9,35 Film * RANGO; 11,20 Film
* INCOGNITO;  12,55 Film *
PRIETENI CU BANI;  14,25
Film * LUPUL; 16,00 Film  *
FATA DE LA CABANÃ; 17,35
Film *  HARRY  POTTER ªI
TALISMANELE  MORÞII;
20,00 Film * HARRY  POTTER
ªI TALISMANELE MORÞII;
22,10 Film * FÃRÃ  OBLIGA-
ÞII;  22,35 Film serial  *
IMPERIUL DIN ATALNTIC;
0,15 Film serial  *   ORAªUL
MAGIC.

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Dupã20 de ani
11,00 Film  * FANTOMA   (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Apropo TV
14,00 Film *  SERVIETA CU
BUCLUC
15,45 Vocea României  (r)
18,00 România, te iubesc!
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * DIN PARIS, CU
DRAGOSTE
22,30 Film * COLECÞIONARUL
DE OASE
0,45 Film * DIN PARIS, CU
DRAGOSTE   (r)
2,15 Film *  COLECÞIONARUL
DE OASE  (r)

7,00 Teleshopping;  7,30
Reþeta de Acasã  (r);  8,00 Film
serial *  UN COLÞ DE RAI  (r);
9,00 Teleshopping;  9,30 Film
serial  * DRAGOSTE LA
INDIGO (r);   10,30 Teleshop-
ping; 11,00 Film serial *
REFUGIUL  (r); 12,00
Teleshopping;  12,30  Film
serial * REGINA SUDULUI
(r); 14,00 Teleshopping; 14,30
Film serial *    DEMON ªI
ÎNGER; 15,30 Film serial  *
FRUCTUL  OPRIT;  16,30
Doamne de poveste; 17,30
Film serial  *   LARA; 19,30
Film serial  * REFUGIUL;
20,30 Film serial *   REGINA
SUDULUI; 22,00  Poveºtiri de
noapte; 22,30  Film serial  *
ÎN NUMELE IUBIRII;  0,30
Doamne de poveste  (r); 1,30
Film serial * DEMON ªI
ÎNGER; 2,30 Film serial  *
FRUCTUL OPRIT  (r);  3,15
Poveºtiri de noapte  (r); 3,45
Film serial  * ÎN NUMELE
IUBIRII  (r).

8,00 Acasã în bucãtãrie  (r);
9,00 Happy Hour  (r); 10,15
Film serial  *  SECRETELE
FAMILIEI SÂMBÃTÃ  (r);
10,45 Film serial  *     DOUÃ
ACORDURI  (r); 11,45  Acasã
în bucãtãrie; 12,45  ProMotor;
13,15 Lumea Pro Cinema;
13,45 Zoom în 10; 14,00  Film
serial  *     CASA DE STICLÃ;
15,00 Film serial  *     DOUÃ
ACORDURI; 16,00 Film serial
*    POZÃ LA MINUT  (r) 17,00
Film * FRANCOIS VLLON,
POETUL VAGABOND (I)  (r);
19,00 Film serial  * POZÃ LA
MINUT; 20,00 Film  * FRAN-
COIS VILLON, REGELE
VAGABOND   (II); 22,15  Film
serial  *   CU SÂNGE RECE;
0,15 Film serial  *    CASA DE
STICLÃ  (r); 1,15  Film serial
*   CU SÂNGE RECE  (r);
3,00 Lumea Pro Cinema  (r);
3,30 Apropo TV  (r).

6,00 OBSERVATOR
9,00 Film  * DRUMUL OASELOR
11,30  Film * CARTEA JUNGLEI:
POVESTEA LUI MOWGLI
13,00 OBSERVATOR
13,15 Te cunosc de undeva!
16,00 Observator
17,00 Film serial  *     MR. BEAN
17,30 Film *  PISTRUIATUL:
EVADAREA
19,00 OBSERVATOR
20,00 FamiliaDA
20,30 X Factor
23,00 Cu banii jos!  (r)
1,00 Film serial  *    EROII
2,00 Film *  DRUMUL OASELOR
(r)
4,00 Film * PISTRUIATUL:
EVADAREA  (r)

7,00 ªtirile B1 TV;  8,00
Lumea în 10.000 de minute;
9,00 ªtirile B 1; 10,00
Monden  B1; 12,00 ªtirile B1
TV;   14,00 Condamnaþii;
15,00  ªtirile B1 TV;  16,00
Doctor B1;  18,00  ªtirile B1
TV;  19,00 Talk B1; 21,00 Sub
semnul întrebãrii; 23,00
Lumea lui Banciu;  0,00 ªtirile
B1 TV.

6,00 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte!  (r)
7,00 Film serial *   PITICI ªI
TÃTICI
7,30 Teleshopping
8,00  Prima zi  (r)
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 F Pod
13,30 Efectul WOW
14,00 Mi-s bãiatul de la þarã
(r)
15,30 Cronica cârcotaºilor  (r)
17,45 Focus sport
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Schimb de mame
22,00 Film serial  *    IUBIRI
SECRETE  (r)
0,00 Mi-s bãiatul de la þarã  (r)
2,00 Focus  (r)
3,00 Trãdaþi în dragoste
4,30 Casã, 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 Film serial  *  AVENTU-
RILE LUI SINBAD  (r); 11,15
Film * LANCEA SFÂNTÃ (r);
13,30 Sã v-amintiþi duminica;
16,45 Iubire  interzisã  (r);
18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15
Film serial * SUFLETE
PERECHE; 20,15 Film  *
DRAGOSTE INTERZISÃ;
23,30  Sã  v-amintiþi duminica
(r); 2,30 Consilier de urgenþã
(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 *  EVA; 17,10 Film  * ÎN
AªTEPTAREA UNUI MIRA-
COL; 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  *
PATRICIA  CORNWELL:
RISCUR ASUMATE.

TVR 1

LUNI - 1 octombrie

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 Ora Regelui  (r)
11,30 Garantat 100%
12,30 Avocaþii schimbãrii
12,40 Film serial * LEGENDELE
PALATULUI  (r)
14,00 Jurnalul TVR
14,45 Teleshopping
15,30 Maghiara de pe unu
17,00 Cãlãtor pe viaþã
17,35 Film serial * LEGENDELE
PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
21,10 Film  * NU-ÞI FIE TEAMÃ!
22,50 Avocaþii schimbãrii
23,10 Film * PSIHIATRUL
CELEBRITÃÞILOR
1,00 Nocturne
2,00 Film  * CASA DE NISIP ªI
CEAÞÃ  (r)
4,05 Jurnalul TVR  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 7,00
Teleshopping; 8,00 Film serial *
IUBIRE DE VARÃ; 9,00
Confesiuni  (r); 10,10 Film *
CANIONUL  BLESTEMAT  (r);
11,50 Poate nu ºtiai; 12,00  Ora
de business (r); 13,00 Vânãtoa-
rea de cliºee  (r);  13,30 Cu
toate pânzele sus  (r); 14,35
Împreunã în Europa!; 15,50
Pastila de sãnãtate;  16,00 Film
serial *  IUBIRE DE VARÃ (r);
17,00 Confesiuni; 18,00
Legendele Vestului American;
18,35 Pe picior mare  (r); 19,00
Zon@  IT; 19,30 Arena leilor;
20,30 Ora de business; 21,30
Sfinþi ºi pãcãtoºi; 22,30 Ora de
ºtiri; 23,30 Film *  CÂNTECELE
DE DRAGOSTE; 1,10 Atenþie,
se cântã!  (r);  2,30  Ora de
business  (r);  3,20 Film *
CÂNTECELE DE DRAGOSTE
(r);   4,55 Riddu, Riddu...   (r).

7,45 Film * TOM ªI JERRY ªI
VRÃJITORUL DIN OZ; 8,40
Film * JURNALUL UNUI
PUªTI;  10,10 Film * APOLLO
13; 12,25 LXD; 13,50  Emi-
grant în SUA;   14,45 Film *
GREVÃ DE CRÃCIUN;  16,10
Film * FAMILIA TUCHE; 17,45
Film *  BALUL DE ABSOLVI-
RE;  19,30  Pe platourile de
filmare; 20,00 Film serial  *
IMPERIUL DIN ATLANTIC
CITY; 21,00 Film *  SORO-
CUL;  22,35  Film serial *
VICEPREªEDINTA; 23,05 Film
serial  * ÎN DERIVÃ;  23,35
Film * PERIFERIC;  1,00 Film *
FATA DIN TRANSILVANIA.

6,00 Dupã 20 de ani  (r)
7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT  (r)
11,00 Film * TUTELA
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * RÃZBUNAREA
DRAGONULUI NEGRU   (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
MENTALIST
0,00 Film * TUTELA  (r)
2,00 ªtirile PRO TV (r)
3,30 Dupã 20 de ani  (r)
4,30 Ce se întâmplã, doctore?
(r)

6,00 Doamne de poveste  (r);
7,00 Teleshopping; 7,30 Reþeta
de Acasã  (r); 7,45 Film serial *
LARA   (r);  8,45 Teleshopping;
9,15 Film serial *    LARA  (r);
10,15 Teleshopping; 10,45 Film
serial  * REFUGIUL (r);  12,15
Film serial  *  REGINA  SUDU-
LUI  (r); 14,15 Doamne de
poveste; 15,15 Reþeta de
Acasã;  15,30 Film serial  *
FRUCTUL OPRIT; 16,30
Poveºtiri adevãrate; 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  PASIUNII; 22,00
Cancan TV;  0,30 Poveºtiri
adevãrate  (r); 1,30  Doamne
de poveste; 2,30 Film serial  *
FRUCTUL OPRIT  (r);  3,15
Cancan TV  (r); 5,15  Acasã în
bucãtãrie   (r).

8,15 Film serial  *   DOUÃ
ACORDURI  (r); 9,15 Film serial
*  SECRETELE FAMILIEI
SÂMBÃTÃ  (r); 10,15 Teleshop-
ping; 10,45 Happy  Hour;
12,00 Teleshopping; 12,15 Film
serial * SECRETELE FAMILIEI
SÂMBÃTÃ; 13,15 Teleshopping;
13,45 Acasã în bucãtãrie; 14,45
Film serial  *   DOUÃ ACOR-
DURI; 15,45 Film serial  * POZÃ
LA MINUT  (r);  16,45 Film  *
FRANCOIS VILLON, POETUL
VAGABOND  (II)  (r);  19,00
Film serial * POZÃ LA MINUT;
20,00 Film serial * A UNSPRE-
ZECEA ORÃ; 20,55 Film serial *
M.A.S.H.;  22,00 Film  *
DEVORATORUL DE OASE;
0,00 Film serial * A UNSPREZE-
CEA ORÃ  (r); 1,00 Film  *
DEVORATORUL DE OASE  (r);
2,30  Lumea pro Cinema  (r);
3,00 Apropo TV.

6,00 OBSERVATOR
8,00 DimiNeatza
10,00 În gura presei
10,50 Film serial  *    VÂNÃ-
TOAREA DE COMORI
11,50 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 Fotbal
22,30 Un show pãcãtos
0,30 OBSERVATOR
1,15 Film * HACKER-UL
3,00 Film serial  *   VÂNÃ-
TOAREA 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).

6,00 Cireaºa de pe tort  (r)
7,00 Verde-n faþã
8,00 Cu lumea-n cap  (r)
8,30 Totul despre mame
9,30 Film * LA LIMITA
DINTRE JURISDICÞII
11,30  Teleshopping
12,00 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte!  (r)
13,00 Teleshopping
13,30 România lui Guþã
13,45 Teleshopping
14,15 Curat, murder?
15,30 Totul despre mame  (r)
16,00 Cireaºa de pe tort
17,00 Film serial *  TRÃSNI-
ÞII  (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
23,45 Mondenii  (r)
0,30 Focus   (r)
1,30 Trãdaþi în dragoste
2,30 Verde-n faþã

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  * CAPCANÃ ÎN LUMEA
MODEI;  17,00 Film * CRIMELE
DIN MIDSOMER;  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  * ÎNTÂLNIRE
CU PERIPEÞII; 3,00 Film serial
*  FARMECE.

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);  13,00 Taxi Driver
(r);  14,00 Film  * DRAGOSTE
INTERZISÃ (r); 17,30  Film
serial *  DRAGOSTE  DULCE –
AMARÃ; 18,30 ªtiri Naþional
TV;  19,15 Film serial  * TRIUN-
GHIUL  IUBIRII  2; 20,15 Film *
CÃLÃTORIE  PERICULOASÃ;
22,15 Film *  CÂT ÎMI DAI CA
SÃ TE ÎMPUªC?; 0,15 Film  *
CÃLÃTORIE  PERCULOASÃ
(r); 2,00 Film * CÂT ÎMI DAI CA
SÃ TE ÎMPUªC?  (r).
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TVR 1

MARÞI - 2 octombrie

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 Dãnutz  SRL
12,30 Avocaþii schimbãrii
12,35 Film serial  * LEGEN-
DELE PALATULUI  (r)
14,00 Jurnal TVR
14,45 Teleshopping
15,30 Rom european
16,00 Maghiara de pe unu
17,00 Cãlãtor pe viaþã
17,35 Film serial  * LEGEN-
DELE PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
21,00 Studio UEFA
21,40 Fotbal
23,50 Studio UEFA
0,20 Rezumate UCL
1,50 Avocaþii schimbãrii
2,00 Revizie tehnicã

8,00  Film serial * IUBIRE DE
VARÃ;  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
legendele Vestului American
(r); 14,00 Tribuna partidelor
parlamentare; 14,35 Împreu-
nã în Europa!; 15,30 Tele-
shopping;;  16,00 Film serial *
IUBIRE DE VARÃ  (r); 17,00
Confesiuni; 18,00 Legendele
Vestului American; 18,35 Film
* CASTELANUL   (I);  20,30
Ora de business; 21,30  Sfinþi
ºi pãcãtoºi;  22,30 Ora de
ºtiri; 23,30  Film * BOY  A;
1,25 Auto-mania; 1,50  Pastila
de sãnãtate; 2,00  Revizie
tehnicã.

6,00 Film * FAMILIA  TUCHE;
7,35  Film *  BALUL DE
ABSOLVIRE; 9,15 Film  *
POVESTEA JUCÃRIILOR 2;
10,50 Film  * O SINGURÃ ZI;
12,35  Film * LUPTA CU
VALURILE; 14,20 Film *
PUMNI DE OÞEL; 16,25 Film
* DRAGÃ, AM MÃRIT COPI-
LUL;  17,55 Film * EXPRE-
SUL; 20,00 Film  *  ZONA
VERDE; 22,00 Film * VACAN-
ÞA; 23,40 Film serial  * ÎN
DERIVÃ;  0,10 Film serial  *
SPARTACUS; 2,05 Film *  CA
UN SÃLBATIC.

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 * ÎNGERUL  PÃZI-
TOR
16,00 Film serial  *   TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile PRO TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,15 Vocea României
22,30  ªtirile Pro  TV
23,00 Film serial  *  THE
MENTALIST – ÎN MINTEA
CRIMINALULUI
0,00  Apropo TV  (r)
1,00 ªtirile Pro TV  (r)
2,30 Ce se întâmplã, doctore?   (r)

7,30 Reþeta de Acasã;  7,45 Film
serial  * UN COLÞ DE RAI  (r);
8,45 Teleshopping;  9,15 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  RIS-
CANTE; 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);
3,15 Cancan TV  (r); 5,15 Acasã
în bucãtãrie  (r).

7,15 Acasã în bucãtãrie  (r); 8,15
Film serial *     DOUÃ ACOR-
DURI;  9,15 Film serial * SECRE-
TELE  FAMILIEI SÂMBÃTÃ (r);
10,15 Teleshopping;  10,45
Happy  Hour; 12,00 Teleshop-
ping; 12,15 Zoom în 10; 12,30 Film
serial *  SECRETELE FAMILIE
SÂMBÃTÃ;  13,30   Teleshopping;
14,00 Acasã în bucãtãrie;  15,00
Film serial  *   CASA DE STICLÃ
(r);  16,00 Film serial *  AVOCAÞI
DE SERVICIU;  17,00 Film serial *
POZÃ LA MINUT  (r); 18,00 Film
serial  *   M.A.S.H.   (r); 19,00 Film
serial  * POZÃ LA MINUT; 20,00
Film serial *  MONK; 20,55 Film
serial *  M.A.S.H.;  22,00 Film   *
HOÞUL INVITAT LA CINÃ;  0,15
Film serial  * A UNSPREZECEA
ORÃ  (r); 1,15  Film serial *
CASA DE STICLÃ  (r); 2,00 Film
serial *  AVOCAÞI  DE SERVICIU
(r);  2,45 Lumea Pro Cinema  (r);
3,15 Apropo TV.

6,00 OBSERVATOR
8,00 DimiNeatza
10,00 În gura presei
10,50 Film serial  *     VÂNÃTOA-
REA DE COMORI
11,50 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 * 6 GLOANÞE
22,30 Un show  pãcãtos
0,30 Observator
1,15 Film * 6 GLOANÞE   (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.

6,30 Film   * LA LMITA
DINTRE JURISDICÞII   (r)
8,30 Totul despre mame
9,00 Teleshopping
9,30 Film  * NIMIC DE
DECLARAT
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 Film serial * IUBIRI
SECRETE
20,30 Copii spun lucruri trãsnite
21,30 Bãtrâni ºi neliniºtiþi
22,00 Mondenii
22,30 Film serial  *   TRÃSNI-
ÞI I
23,45 Focus monden
0,00 Bãtrâni ºi neliniºtiþi  (r)
1,00 Focus   (r)
2,00 Trãdaþi în dragoste
2,30 Levintza prezintã  (r)
3,00 Film serial  *    NIMENI
NU-I PERFECT
3,30 Totul despre mame  (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  *  DESTINE
ÎMPLINITE  (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  *   DESTINE
ÎMPLINITE;  20,15 Film serial  *
SUFLETE  PERECHE; 21,15
Film serial  *   CUCERITORUL;
22,30  Fosta mea iubire   (r); 0,15
Film serial * ÎMPÃRATUL MÃRII
(r); 1,45 Film serial  *    CULOA-
REA  FERICIRII  (r); 2,45 Sare
ºi piper  (r); 4,30 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  * ANATO-
MIA LUI GREY;   14,00 Film
serial *  FARMECE; 15,00
Film *  CAMPIOANELE;
17,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER;   19,00 Film
serial  *   SOÞII DE MILI-
TARI; 20,00 Film serial  *
ANATOMIA LUI GREY;
21,00 Film * ÎNTÂLNIREA DE
ZECE ANI; 23,00 Film  *
PATRICIA  CORNWELL –
RISCURI ASUMATE; 1,00
Film * PATRICIA  CORN-
WELLL.

TVR 1

MIERCURI - 3 octombrie

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 Un fenomen cultural
11,10 Rezumate UCL
12,40 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI  (r)
14,00 Jurnalul TVR
14,45 Teleshopping
15,30 Oameni ca noi
16,00 Convieþuiri
17,00 Cãlãtor pe vaþã
17,35 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
21,10 Film  * BUN VENIT LA
MOGADISHU
23,10 Film * PROST SÃ FII,
NOROC SÃ AI!
1,00 Dãnutz S.R.L.  (r)
2,50 Cãlãtor pe viaþã  (r)
3,15 Jurnalul TVR  (r)
4,15 Jurnal plus  (r)
5,05 Film serial  *    LEGENDELE
PALATULUI  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r);  7,00
Teleshopping; 8,00 Film serial *
IUBIRE DE VARÃ;    9,00
Confesiuni; 10,10  Film *
CASTELANUL  (I)   (r); 12,00
Ora de business (r); 13,00 Pe
picior mare; 13,30 Legendele
Vestului American   (r); 14,00
Teleshopping; 14,35 Împreunã
în Europa!; 15,30 Teleshop-
ping;  15,50 Pastla de sãnãta-
te; 16,00 Film serial *   IUBIRE
DE VARÃ   (r);  17,00 Confesi-
uni; 18,00 Legendele Vestului
American; 18,15 Auto-mania
(r); 18,35  Film  * CASTELA-
NUL   (II); 20,30 Ora de
business;  21,30  Sfinþi ºi
pãcãtoºi; 22,30  Ora de ºtiri;
23,30 Film * PARADIS  ÎNªE-
LÃTOR; 1,10 Fii în formã!  (r);
1,40 Film   * BOY  A   (r); 3,30
Pastila de sãnãtate;  3,40 Ora
de business  (r); 4,30 Confesi-
uni  (r); 5,20   Mesager.

7,45 Film * PUMNI DE OÞEL;
9,50 Film * EXPRESUL; 12,00
Film * ALL –STAR  SUPER-
MAN;  13,20 Film * DÃDACA
MCPHEE; 15,10 Film  *
SCOBBY - DOO; 16,30 Film  *
THOR; 18,25 Film * MIEZUL
NOPÞII ÎN PARIS; 20,00 Film *
HARRY  POTTER ªI TALISMA-
NELE  MORÞII; 22,05 Film
serial *   IMPERIUL DIN
ATLANTIC; 23,10 Film serial *
ÎN DERIVÃ;  23,35 Film  *
SUBURBIA;  1,35   Film  *
AMOR LA DISTANÞÃ.

6,00 Happy  Hour  (r)
7,00 ªtirile  PRO TV
10,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
11,00 Film  *  ÎNGERUL PÃZITOR
(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 Serviciul Român de Comedie
21,30 Film serial *  TANTI FLORICA
22,30 ªtirile Pro TV
23,00 Film serial * THE MENTALIST
– ÎN MINTEA CRIMINALULUI
0,00 România, te iubesc!  (r)
1,00 Totul despre pocher  (r)
1,30 ªtirile PRO TV   (r)
3,00 Film serial *  VIAÞA ÎN AFRICA
(r)
5,00 Film serial  *   THE MENTALIST

6,30 Poveºtiri adevãrate;  7,00
Teleshopping; 7,30 Reþeta de Acasã;
7,45 Film serial  *  UN COLÞ DE RAI
(r); 8,45 Tleshopping; 9,15 Film serial
* DRAGOSTE LA INDIGO  (r);
10,15 Teleshopping;  10,45  Film
serial  * REFUGIUL  (r); 11,45
Teleshopping;  12,15 Film serial  *
ABISUL PASIUNII   (r); 13,45
Teleshopping; 14,15  Film serial *
DEMON ªI ÎNGER; 15,15 Reþeta de
Acasã; 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);  2,30 Film
serial  *   FRUCTUL OPRIT  (r); 3,15
Cancan TV  (r); 5,15 Acasã în
bucãtãrie   (r).

7,15 Acasã în bucãtãrie  (r);  8,15 Film
serial * POZÃ LA MINUT (r); 9,15
Film serial * SECRETELE FAMILIEI
SÂMBÃTÃ  (r);  10,15  Teleshop-
ping; 10,45  Happy  Hour;   12,00
Teleshopping;  12,15 Film serial  *
SECRETELE FAMILIEI SÂMBÃTÃ;
13,15  Teleshopping;  14,15 Film
serial * CASA DE STICLÃ  (r);
14,45 Film serial *  AVOCAÞI DE
SERVICIU;  15,45 Film  *  HOÞUL
INVITAT LA CINÃ  (r); 1 18,00 Film
serial  *    M.A.S.H.  (r);   19,00  Film
serial  *  POZÃ LA MINUT;  20,00
Film serial * A UNSPREZECEA
OPRÃ;  20,55 Film serial  *  M.A.S.H.;
22,00  Film   * MOARTEA LA UN
CLICK DISTANÞÃ; 0,15  Film serial *
A UNSPREZECEA ORÃ  (r); 1,15
Film * MOARTEA LA UN CLICK
DISTANÞÃ    (r); 3,00 Film serial *
AVOCAÞI DE SERVICIU  (r).

6,00 Observator
8,00 DimiNeatza
10,00 În gura presei
10,50 Film serial * VÂNÃTOAREA
DE COMORI
11,50 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 Cu banii jos
22,30 Un show  pãcãtos
0,30 OBSERVATOR
1,15 Film * CEA MAI DE PREÞ
COMOARÃ
3,00 Film serial *  VÂNÃTOAREA
DE COMORI  (r)

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

6,30 Film *  NIMIC DE DECLA-
RAT
8,30 Totul despre mame
9,00  Teleshopping
9,30  Film  * SECRET DE
FAMILIE
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  *    NIMENI
NU-I PERFECT
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
13,45 Teleshopping
14,15 Film serial * IUBIRI
SECRETE  (r)
15,30 Totul despre mame  (r)
16,00 Cireaºa de pe tort (r)
17,00 Film serial *  TRÃSNIÞII
(r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30  Cronica cârcotaºilor
22,15  Film  serial  *  TRÃSNI-
ÞI I
23,15 Focus  monden
23,45 Mondenii
0,30 Focus  (r)
1,30 Trãdaþi în dragoste  (r)
2,00 Cronica cârcotaºilor  (r)
4,00 Film serial *   TRÃSNIÞII
(r)
5,00 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 *
VICTIMELE  NOPÞII;   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  *
NUMAI TATÃ SÃ NU FII!;
23,00 Film   * ÎNTÂLNIREA DE
ZECE ANI;  1,00  Film *
CAMPIOANELE; 3,00 Film
serial *  FARMECE.

6,00 Sãrut mâna, mamã!; 7,45  Clipuri;
8,00 Film serial  *   DRAGOSTE
DULCE – AMARÃ; 9,00 Film serial  *
DESTINE  ÎMPLNITE  (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);
15,45 Copii contra pãrinþi; 17,30 Film
serial  *   DRAGOSTE DULCE –
AMARÃ; 18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Film serial  * DESTINE
ÎMPLINITE;  20,15 Film serial  *
SUFLETE  PERECHE;  21,15 Film
serial *  CUCERITOARUL; 22,30
Iubire interzisã;  0,15 Film serial *
ÎMPÃRATUL MÃRII  (r); 1,45 Film
serial *   CULOAREA FERICIRII;
2,45  Albumul Naþional;  4,45 Grupul
Vouã  (r); 5,00 Taxi Driver   (r).
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Filmele din perioada 28.09 - 4.10.2012

JOI - 4 octombrie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

7,00 Jurnal matinal
9,00 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
10,30 Omul ºi timpul
12,00 Bebe magia
12,30 Avocaþii schimbãrii
12,40 Film serial  * LEGENDE-
LE 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  * LEGENDE-
LE PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
21,10 Film  * PE TÃRÂMUL
FEMEILOR
22,50 Avocaþii schimbãrii  (r)
23,10 SUA
0,55 Film  * BUN VENIT LA
MOGADISHU  (r)
2,45 Avocaþii schimbãrii  (r)
2,50 Cãlãtor pe viaþã  (r)

8,00 Film serial * IUBIRE DE
VARÃ;  9,00 Confesiuni; 10,10
Film  * CASTELANUL   (II)  (r);
12,00 Ora de business   (r);
13,00  Naturã ºi aventurã  (r);
13,30 Lumea ºi noi  (r); 14,00
Teleshopping; 14,35 Împreunã
în Europa!; 15,30 Teleshoppng;
15,50 Pastila de sãnãtate; 16,00
Film serial *  IUBIRE DE VARÃ
(r);  17,00 Confesiuni; 18,00
Legendele Vestului American;
18,35 Poate nu ºtiai; 18,45 Film
* CASA;  20,30 Ora de busi-
ness;  21,30 Sfinþi ºi pãcãtoºi;
22,30 Ora de ºtiri;  23,30 Film *
PATIMI ASCUNSE; 1,00  Azi
despre mâine; 1,30 Film  *
PARADIS  ÎNªELÃTOR  (r);
3,05 Eurobox  (r); 3,30 Pastila
de sãnãtate; 3,40  Ora de
business  (r); 4,30  Confesiuni;
5,20 Mesager.

6,00 Film * DÃDACA
MCPHEE; 7,45 Film * THOR;
9,40 Film * MIEZUL NOPÞII
ÎN PARIS;  11,15 Film  *
HARRY  POTTER ªI TAL-
SMANELE  MORÞII;  13,25
Pãcãtoasa Teodora; 14,55
Film *  AVALON; 17,00 Film *
OARE CUM O REUªI?; 18,30
Film *  TITEUF; 20,00 Salva-
rea pelicanului 895; 20,40 Film
* CYRUS; 22,10 Film *
BUCKY  LARSON: NÃSCUT
PENTRU A FI VEDETÃ; 23,45
Film serial  *  ÎN DERIVÃ;
0,10 Film serial * ORAªUL
MAGIC; 1,05 Film * UCIGA-
ªUL DE PE CRAIGSLIST;
2,30 Film *  JACKASS  3.

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 * O DÃDACÃ DE
CRÃCIUN
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 serial *  LAS FIER-
BINÞI
21,30 Spitalul de demenþã
22,00 Fotbal
0,00 Film serial  *   THE  MENTA-
LIST
0,00 Film *  ADEVÃRUL STRICÃ
PRIETENIA
1,30 ªtirile Pro TV  (r)
3,00 Film  *  ADEVÃRUL
STRICÃ PRIETENIA  (r)
4,00 Fotbal  (r)

6,00 Poveºtiri adevãrate  (r); 7,30
Teleshopping; 7,30 Reþeta de Acasã
(r); 7,45 Film serial  * UN COLÞ DE
RAI  (r);  8,45  Teleshopping; 9,15 Film
serial * DRAGOSTE LA INDIGO  (r);
10,15 Teleshopping; 10,45 Film serial
*  REFUGIUL  (r); 11,45 Teleshop-
ping; 12,15 Film serial  * ABISUL
PASIUNII (r);  13,45 Teleshopping;
14,15  Film serial * DEMON ªI
ÎNGER;  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); 3,15 Cancan TV (r); 5,15 Acasã în
bucãtãrie  (r).

8,15 Film serial  *   CASA DE
STIGLÃ  (r); 9,15 Film serial *
SECRETELE FAMILIEI SÂMBÃTÃ
(r); 9,45 Film serial  *   POZÃ LA
MINUT  (r);  10,15  Teleshopping;
10,45 Happy  Hour;  12,00
Teleshopping;  12,15 Film serial  *
SECRETELE FAMILIEI SÂMBÃTÃ;
12,45 Film serial * POZÃ LA MINUT
(r); 13,15 Teleshopping;  13,45 Film
serial  *   CASA DE STICLÃ; 14,45
Film serial *  DOUÃ ACORDURI  (r);
15,45 Film *  ALASKA  (r);  18,00 Film
serial *   M.A.S.H.  (r); 19,00 Film serial
*  POZÃ LA MINUT;   20,00 Film serial
*  A UNSPREZECEA ORÃ;    20,55
Film serial * M.A.S.H.; 22,00 Film   *
DRUMUL MÃTÃSII; 0,15 Film serial *
A UNSPREZECEA  ORÃ    (r);  1,15
Film * DRUMUL MÃTÃSII  (r); 3,00
Film serial *  AVOCAÞI DE SERVI-
CIU  (r); 3,045 Lumea Pro Cinema
(r); 4,15 Apropo TV.

6,00 Observator
8,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Film serial *   VÂNÃTOA-
REA DE COMORI
11,50 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 Next Top Model
22,30 Un show pãcãtos
0,30 OBSERVATOR
1,15 Film  * CRÃCIUNUL UNUI
VAGABOND
3,00 Film serial  *    VÂNÃTOA-
REA DE COMORI  (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 Actualita-
tea B1;  20,00  Sub semnul
întrebãrii;  22,00 Ultimul
cuvânt; 23,00 Lumea lui
Banciu; 0,00   ªtirile B1 TV;
1,00   Sub semnul întrebãrii
(r) .

8,30 Totul despre mame
9,00 Teleshopping
9,30 Film *  DETECTIVI DE
CARTIER
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 *  SÃRUTÃ  MIREA-
SA
22,15  Film serial *  TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
23,45 Film *  SÃRUTÃ MIREA-
SA  (r)
1,30 Focus  (r)
2,30 Secrete de stil  (r)
3,00 Film serial  *    NIMENI NU-
I PERFECT
3,30 Totul despre mame  (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; 22,30 Film
* VERIGA SLABÃ; 0,30  Film serial *
ÎMPÃRATUL  MÃRII  (r); 1,45  Film *
VERIGA  SLABÃ   (r); 3,30  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 ÎNCE-
PÃTORI;  14,00 Film serial  *
FARMECE; 15,00 Film * UN
SECRET ÎNTUNECAT; 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
serial *  SOÞII DE MILITARI;
1,00 Film * PLÃCEREA DE A
UCIDE; 3,00 Film serial *
FARMECE.

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

CURSÃ FÃRÃ FRÂNE

INVINCIBILII

Ore de spectacol:
14:00; 21:30
Gen film:
Acþiune, Thriller
Cu:
Joseph Gordon-Levitt,
Jamie Chung
Regizor:
David Koepp

Justiþie
la limita legii
Ore de spectacol:
16:30; 19:00
Gen film:
Acþiune, Crimã, Dramã
Cu:
Ray Winstone, Ben Drew
Regizor:
Nick Love

Ore de spectacol: 18:00; 20:00
Gen film: Comedie, Dramã
Cu: François Cluzet, Omar
Sy, Audrey Fleurot
Regizor:
Olivier Nakache, Eric
Toledano

Happy Feet 2:
Mumble danseazã

din nou
Ore de spectacol: 14:00; 16:00
Gen film: Animaþie, Come-
die, Familie, Muzical
Cu: Elijah Wood, Pink, Brad
Pitt, Matt Damon
Regizor: George Miller
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Anunþul tãu!
SC Colial SRL anunþã publicul interesat cã
solicitãAvizul de gospodãrire a apelor pen-
tru realizarea investiþiei: „Amenajare iaz pis-
cicol prin extragere agregate minerale în zona
Calafat – Smârdan (extravilan Calafat, T105,
P46, P46/1), jud. Dolj. Relaþii suplimentare
se pot afla la sediul fIrmei din Moþãþei sau la
telefon: 0760/305.659.
La data 7.08.2012, în Dosarul nr. 11098/63/
2012, Tribunalul Dolj a dispus deschiderea
procedurii simplificate de insolvenþã împotri-
va SC BOS ART CONSTRUCT SRL, CUI
16757651. Vã rugãm sã depuneþi la tribunalul
Dolj, cererile dumneavoastrã de creanþã în-
tocmite ºi timbrate conform art. 65 din Legea
nr. 85/2006, cu menþiunile: Termen lmtã pen-
tru: - depunerea creanþelor: 7.08.2012; - verifi-
carea creanþelor, întocmirea, afiºarea ºi co-
municarea tabelului prelimnar al creanþelor
16.10.2012; - soluþionare contestaþii ºi afiºa-
rea tabelului definitiv al creanþelor: 30.10.2012.

CERERI SERVICIU
Sunt în cãutarea unui post
de menajerã, femeie de
serviciu. Telefon: 0720/
008.623.

OFERTE SERVICIU
Asociaþie de proprietari
angajeazã cenzor cu
experienþã. Telefon:
0766/377.525.

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

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în
domeniul sãnãtãþii ºi secu-
ritãþii în muncã. Telefon.
0763/780.444.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Amenajãri interioare. Te-
lefon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.

Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spatele
Primãriei, str. „Romul”, bl.
B1, ap. 2 (intrarea prin spa-
te). Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil. Telefon:
0771/579.669.
Proprietar, vând garsonie-
rã conf. II, îmbunãtãþitã, preþ
negociabil. Telefon: 0770/
556.335; 0743/120.446.
Vând sau schimb garso-
nierã cu apartament. Te-
lefon: 0760/548.459.
Vând garsonierã mobilatã,
etaj I, utilatã, zona Liceului
de Chimie, preþ convenabil.
Telefon: 0766/656.844.
Particular vând (închiriez)
garsonierã mobilatã, par-
ter, îmbunãtãþitã, Bucureºti,
sector 6. Telefon: 0752/
641.487.
Vând camerã cãmin
zona liceului Chimie. Te-
lefon: 0767/271.705;
0745/574.371.
Vând garsonierã. Tele-
fon: 0786/141.944; 0251/
547.564.

Vând garsonierã 32 mp,
Vitan – Bucureºti, 34.500
euro. Telefon: 0741/
560.393; 0742/527.849.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând (închiriez) aparta-
ment 2 camere mobilat,
lângã hotel Jiul, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0741/
784.417.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie, vis-
a –vis de Spitalul Militar. Te-
lefon: 0745/456.302.
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, îmbu-
nãtãþiri, cu 3 camere. Te-
lefon: 0724/218.190.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 came-
re decomandat, zonã cen-
tralã. Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bucu-
reºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.
Vând apartament 3 ca-
mere Craiova. Telefon:
0757/322.534.

Particular, vând aparta-
ment 3 camere, 4/4, Ro-
tonda, gresie, faianþã, AC,
termopane, centralã pro-
prie, preþ negociabil. Tele-
fon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 came-
re semidecomandate, 2
wc, 70 mp, etaj 2/4, Calea
Bucureºti, an fabricaþie
1980, 55 mii euro, negocia-
bil. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764/658.600.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi
teren cu gard beton Bra-
niºte, comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând casã Craiova 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.

Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp te-
ren, vie, grãdinã, pomi, în
Livezi – Podari. Telefon/
fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe,
gaz, apã, canal, curte,
161 mp, preþ 45.000
euro, negociabil. Informaþii
la telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000
mp la intrarea în Palilu-
la, comuna Bucovãþ, ca-
dastru, apã, asfalt, 10
euro/mp. Telefon: 0749/
049.646.
Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de Nord,
teren 1560 mp. Telefon:
0720/863.286.
Vând casã ºi curte Bra-
niºte comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, curte
2100 mp, vie, fântânã. Te-
lefon: 0727/739.810; 0770/
750.488.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºt plus locul
casei, oraº Novaci, jud.
Gorj, preþ 120.000 lei
(RON), negociabil. Tele-
fon: 0253/466.520; 0721/
502.557; 0751/400.571.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” 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 diferen-
þa de bani. Telefon: 0762/
738.112.

TERENURI
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, stra-
da „Sfinþii Apostoli”.
Telefon: 0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Particular, vând teren co-
muna Almãj, 4 E/mp. Te-
lefon: 0761/137.571.
Vând teren, zona Ciuper-
cã, 500 mp, 240 euro mp,
negociabil. Telefon: 0723/
523.575; 0741/309.648.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren 500
mp, Lac Avioane. Telefon:
0770/684.895; 0724/
084.484; 0770/947.221.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora ”Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând pãmânt extravilan ºi
intravilan în comuna Mur-
gaþi. Telefon: 0766/582.831.
Vând teren intravilan
1000 mp, comuna Pie-
leºti, sat Câmpeni, poziþie
deosebitã, 5 E/mp,  la 20
km de Craiova. Telefon
0767/221.046.
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/693.646.

PRIMÃRIA COMUNEI LEU
JUDEÞUL DOLJ

ANUNÞ

Primãria comunei Leu cu sediul în comuna Leu judeþul
Dolj anunþã organizarea licitaþiei publice deschise cu striga-
re pentru închirierea suprafeþei de 16 mp situatã în cadrul
Cãminului Cultural Zãnoaga. Preþul de pornire al licitaþiei
este de 1,4 euro/mp/lunã. Durata închirierii este de 5 ani.

Licitaþia publicã cu strigare va avea loc în data de
17.10.2012, ora 12.00 la sediul Primãriei Leu.

Caietul de sarcini poate fi cumpãrat de la sediul Primã-
riei pânã la data de 17.10.2012, ora 9.00. Contravaloarea
unui caiet de sarcini este de 10 lei. Relaþii suplimentare se
obþin la: 0251/373.259.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

Vând 0,35 ha pãdure ste-
jar Ø 40, H = 15 m ºi 0,38
ha livadã meri pe rod în
Satu Meien, comuna Po-
peºti, judeþul Vâlcea. Te-
lefon: 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, con-
struibile. Telefon: 0762/
671.255; 0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru 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 Comu-
na Maglavit, preþ negocia-
bil. 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, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitãþi-
le, cadastru, intabulare,
deschidere 10,62m/
19,30m. Telefon: 0722/
709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toate
facilitãþile, preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãº-
tii de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
În atenþia agenþiilor imobi-
liare. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp îm-
prejmuit cu gard beton
plus 500 mp construcþii.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, des-
chidere 18 m, utilitãþi, ca-
dastru, 11.000 euro. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.

Vând urgent 10 hectare
pãdure stejar ºi salcâm în
satul Cocorova – Tulbu-
rea – Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând 4000 mp teren intra-
vilan cu fântânã ªimnicu
de Sus, sat Floreºti, 120
mp construcþie începutã,
curent trifazic ºi dependin-
þe. Telefon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intra-
vilan în Livezi – Podari.
Telefon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultra-
central, lângã Ambient.
Telefon: 0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de
salcâm exploatabilã inte-
gral, 25 km de Craiova.
Telefon: 0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/
20) vis-a-vis de Penitencia-
rul Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând teren intravilan co-
muna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebi-
tã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabil. Telefon:
0251/412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian. Te-
lefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschide-
re  13 ml, în oraº, toate uti-
litãþile, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul
comunei Dobreþu, ju-
deþul Olt. Telefon: 0232/
223.409; 0770/536.664.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Va-
lea Roºie, etaj 3, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0762/945.917.
Schimb (vând) aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, etaj 2/4, car-
tier Crihala, Drobeta-
Turnu Severin cu simi-
lar în Craiova. Telefon:
0769/272.226.

Schimb garsonierã Braz-
dã bl. G7 cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0729/368.009.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa.
Telefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracen-
tral cu apartament 3 ca-
mere central, etaj 1 sau 2.
Telefon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + dife-
renþã cu apartament 2
camere Craiova. Telefon:
0767/263.391.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

AUTO
STRÃINE

Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Vând Dacia Supernova,
an 2002, ITP 2014, 3.500
lei. Telefon: 0745/541.174.
Vând Skoda Fabia 1.4,
numeroase facilitãþi. Tele-
fon: 0721/014.232.
Vând auto Kia Sephia.
Telefon: 0786/405.217.
Vând Matiz 2006, km
7000, AC. Telefon: 0721/
483.933.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

UTILAJE
Vând SUP 29 de Piatra-
Neamþ, în stare de funcþi-
onare, 4000 RON. Tele-
fon: 0761/612.963.

DIVERSE
Vând 2 tone porumb boa-
be, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/447.543.

Vând car bãtrânesc, sta-
re exemplarã, lãcuit, pre-
tabil terase, grãdini. Tele-
fon 0729/033.903.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã jub-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând pianinã – 10.000 euro.
Telefon: 0737/265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând pianinã. Telefon:
0746/241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând foarfecã ghilotinã de
tãiat 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
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând struguri de vin. Te-
lefon: 0751/204.343;
0751/204.361.
Vând piese noi pentru
Trabant. Telefon: 0745/
371.616.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an
ºi 4 luni, semigrea. Tele-
fon: 0741/975.279.
Vând convenabil douã ca-
lorifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calori-
fere de fontã folosite. Tele-
fon: 0251/534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimiti-
rul Ungureni aproape de
administraþie. Telefon:
0351/459.605; 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
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.

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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SC RELOC SA solicitã depunerea de
CV-uri pentru economiºti,  la sediul so-
cietãþii din Craiova, bulevardul “Dece-
bal” nr. 109, la Departamentul econo-
mic, in intervalul orar 7.30-15.30.

    Cerinte:
               - Tineri absolvenþi ai Faculta-

tii de Economie si Administrarea Aface-
rilor-Secþia Contabilitate ºi Informaticã
de Gestiune,

               - Vechime 1-3 ani,   
               - Cunoºtinþe operare PC
    Persoana contact director economic,

telefon: 0744/563.822.
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Vând loc de veci supra-
pus Cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând albine, familii puter-
nice, 5-6 rame cu puiet în
Podari – Dolj. Telefon:
0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimiti-
rul Nisipului, preþ negocia-
bil. Adresaþi-vã la adresa:
str. „Bucovãþului” nr. 32.

Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 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 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca, zona
0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând butoi plastic pen-
tru varzã 120 kg, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.

Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.
Vând cãrucior pentru
handicap, 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
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
CUMPÃRÃRI

GARSONIERE
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 -
5 camere + curte mini-
mum 1000 mp, utilitãþi. Te-
lefon: 0723/466.154.

TERENURI
Cumpãr teren Brazdã
500 mp minimum. Tele-
fon: 0251/561.078; 0722/
869.284.

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must Fe-
teascã imediat dupã
stoarcere, în Craiova. Te-
lefon: 0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat, zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626 sau
0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.

Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã ca-
mere la casã 1-2 studenþi.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Închiriez apartament 2
camere complet mobilat
(utilat) în Brazda lui Novac,
zona Simplon, pentru 2
studenþi (studente). Relaþii
la telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament 2
camere decomandate
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0762/267.631; 0745/
062.618.
Închiriez apartament.
Relaþii la telefon: 0769/
477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit 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 semidecomanda-
te, mobilat, Corniþoiu, etaj 3.
Telefon: 0743/068.317.
Închiriez camerã mobila-
tã, centru, pentru elevã-
studentã – salariatã. Tele-
fon: 0752/291.140.
Închiriez garsonierã în
Bucureºti – zona Dristor.
Telefon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2
camere decomandat,
mobilat, etaj 2, cartier Braz-
da lui Novac. Telefon:
0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi utili-
tãþile. Telefon: 0351/
415.540; 0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensi-
onarã sau salariatã, sub
70 de ani. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon:
0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închi-
riere apartament. Telefon:
0764/216.705.

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

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

RADU ILIE – mulþu-
mesc vrãjitoarei Regi-
nei Margareta care în 24
de ore mi-a adus soþia
acasã. Telefon: 0764/
096.730.
MATRIMONIALE
Gratuit þin companie la o
doamnã de peste 40 ani.
Telefon: 0351/410.939.
Pensionar, fãrã obligaþii,
doresc cunoaºtere
doamnã similarã social,
pentru convieþuire, vârstã
aproximativ 70 ani. Tele-
fon: 0724/572.434.
Domn serios vârstã me-
die, doresc cunoºtinþã cu
doamnã, aproximativ 55
ani, siluetã. Telefon: 0762/
700.081.
Domn 49 ani, cu servi-
ciu în Craiova, caut
doamnã vârstã apropia-
tã pentru prietenie, chiar
ºi de la þarã. Telefon:
0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.

Domn vãduv, 58 ani, do-
resc cãsãtorie pentru a lo-
cui la þarã, nu am obligaþii.
Telefon: 0764/635.126.
Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0749/754.379.

DIVERSE
Caut persoanã serioasã
sã aibã grijã de o casã la
þarã în satul Lipov, fãrã
costuri. Telefon. 0251/
429.943.
Vând firmã Tehnik Presi-
dent SRL Amenajãri inte-
rioare diverse. Telefon:
0724/281.744.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut feme-
ie pentru ajutor în gospodã-
rie. Telefon: 0729/805.979.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.
CONDOLEANÞE
Regretãm trecerea mult
prea devreme în ne-
fiinþã a celui care a fost
CAUC SEVER ºi trans-
mitem sincere condo-
leanþe soþiei greu în-
cercate. Eleonora ºi
Marius Baboº.
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

GARSONIERE
Garsonierã decomandatã
Brazda – Rocadã, etaj 3,
termopan, uºã metalicã, in-
terfon, 118.000 lei negocia-
bil. Tel. 0768.155.466
Garsonierã decomandatã
Rovine – Delice, parter, fãrã
îmbunãtãþiri, 120.000 lei ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

2 CAMERE
URGENT!!! 2 decomanda-
te Rovine - ªcoala nr. 11,
etaj 2/4, gresie, faianþã, ter-
mopan, parchet, instalaþii
electrice ºi sanitare schim-
bate, bucãtãria pe balcon,
44.000 euro negociabil. Tel.
0768.155.466
PENTRU INVESTIT!!! 2
semidecomandate Nico-
lae Titulescu – Geamuri,
etaj 3/4, fara imbunãtãþiri,
46 mp, 125.000 lei nego-
ciabil. Tel. 0768.155.466
2 decomandate George
Enescu – ªcoala nr.12, etaj
1/4, 55 mp, 43.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

3 CAMERE
URGENT!!! 3 decomanda-
te Brazda – Simplon, etaj
1/10, curat, bine întreþinut,
75 mp, balcon pe sufrage-
rie ºi bucãtãrie, 43.000 Euro.
Tel. 0768.155.466
SUPERMODERN!!! 3 semi-
decomandate Craioviþa –
Orizont, etaj 2/4, gresie, fa-
ianþã, termopan, parchet la-
minat, microcentralã, aer
condiþionat, 52.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

TERENURI
OFERTA!!! Teren 650
mp,situat între case, 2 des-
chideri (22x30 m), Balta
Craioviþa, toate utilitãþile,
numai 20.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0768.155.466

OFERTE ÎNCHIRIERI
!!! Imagini ale ofertelor
agenþiei imobiliare CAR-
MEN se gãsesc acce-
sând http://carmen.craio-
vaimobiliare.ro
- CHILIPIR!!! Garsonierã
mobilatã 1 Mai - Pelenda-
va, et. 2, complet mobila-
tã, aragaz, frigider, gresie,
faianþã, parchet, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã nemobilatã
Brazda-Complex Vechi,
etaj 6, gresie, faianþã, ter-
mopan, apometre, 400 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac-Com-
plex Vechi, G-uri, et.3,
pat dublu, aragaz, frigider,
recent zugrãvitã, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- ULTRAMODERNÃ!!! Gar-
sonierã complet mobilatã ºi
utilatã, Brazda lui Novac-
Rocadã, gresie, faianþã, par-
chet, termopan, aragaz, fri-
gider, TV LCD, maºinã de
spãlat, 180 euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã mobilatã Brazda
lui Novac, G-uri, et.3, ara-
gaz, frigider, TV, colþar, 500
lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac, et.9,
gresie, faianta,  parchet,
aragaz, frigider, TV, 470 lei
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Ultracentral-Cinema Pa-
tria, gresie, faianþã, ter-
mopan, aragaz, frigider,
canapea extensibilã, apo-
metre, repartitoare, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- OCAZIE!!! Apartament 2
camere decomandate ne-
mobilate Rovine-Wiesa-
na, etaj 4/4, acoperiº tablã,
termopan, apometre, re-
partitoare, parchet laminat,
500 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã mobilatã Calea
Bucureºti-Elvila, gresie,
parchet, pat, ºifonier, ara-
gaz, frigider, TV, 520 Lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã nemobilatã Braz-
da lui Novac-Rocadã, et.2,
fãrã îmbunãtãþiri, 100 Euro
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
Centru- Brâncuºi, et.3,
complet mobilat ºi utilat,
mobilier modern, gresie,
faianþã, parchet, aragaz, fri-
gider, TV, aer condiþionat,
maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã complet mo-
bilatã ºi utilatã Craioviþa-
Kaufland, gresie, faianþã,
termopan, parchet, ara-
gaz, frigider, TV, 150 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
Billa, complet mobilat,
aragaz, frigider, 600 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- CHILIPIR!!! Apartament
2 camere semidecoman-
date Rovine-Wiesana,
recent zugrãvit, cablu, in-
ternet, telefon, apometre,
repartitoare, 500 lei. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
complet mobilate ºi utilate
Craioviþa-Orizont, et.3,
termopan, gresie, faianþã,
pat dublu dormitor, ºifonier,
apometre repartitoare, bal-
con închis în termopan, 150
Euro Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- ULTRAMODERN!!! În-
chiriez apartament 2 ca-
mere nemobilate Ultra-
central-Valea Vlãicii, etaj
1, apometre, repartitoare,
gresie, faianþã moderne,
parchet, baie ultramoder-
nã, termopan, 170 Euro
fix. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
Calea Severinului-ªcoa-
la nr.12, et.3, complet mo-
bilat ºi utilat, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Ultracentral-Pri-
mãrie, recent zugrãvit, ara-
gaz, frigider, TV, 700 Lei
negociabil. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate, utilate, Brazda lui
Novac-Guliver, gresie, fa-
ianþã, termopan, aragaz, fri-
gider, TV, 150 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere 1
Mai-Ciupercã, et.3, com-
plet mobilat ºi utilat, aragaz,
frigider, TV, maºinã de spã-
lat toate noi, parchet, apo-
metre, repartitoare, 150
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate ºi utilate, Craiovi-
þa Nouã-ªcoala nr.34,
et.4, aragaz, frigider, termo-
pan, gresie, faianþã, 550
Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX!!! Apartament 2 ca-
mere decomandate mobi-
late, Brazda lui Novac-
Complex Baba Novac,
recent renovat, baie ultra-
modernã, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, cup-
tor microunde, 300 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Sãrari-Apollo,
et.1, gresie, faianþã, par-
chet, aragaz, frigider, TV,
700 Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
recent zugrãvit 1 Mai-
Sara, et.3, complet mobi-
lat, gresie, faianþã, par-
chet, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, 160
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 3 camere
nemobilate Gradina Bo-
tanicã, gresie, faianþã,
parchet, 200 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 4 camere
nemobilate Brazdã-Ro-
cadã(Semafoare garã),
parter, 2 bãi, bilateral,
apometre, gresie, faianþã,
150 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate 1 Mai-Insulã,
aragaz, frigider, TV, 170
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ!!!
Apartament 3 camere ne-
mobilate Brazda-Complex
Baba Novac, etaj 2, recent
zugrãvit, apometre 2 bãi,
700 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX, ULTRAMODERN!!!
Apartament 2 camere de-
comandate Brazdã-Com-
plex Vechi, mobilier ultimã
generaþie, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, 250 Euro neg. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- MICROCENTRALÃ, UL-
TRAMODERN!!! Aparta-
ment 3 decomandate Calea
Bucureºti-McDonald’s,
gresie, faianþã, parchet, ter-
mopan, aragaz, frigider, TV,
350 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 3 decoman-
date, et.3, Calea Bucu-
reºti-Piaþa Centralã, ne-
mobilate, etaj 3, tocãrie in-
terioarã schimbatã, termo-
pan, gresie, faianþã, 2 bãi,
200 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- SUPEROFERTÃ!!! Gar-
sonierã decomandatã ne-
mobilatã, Calea Bucureºti-
McDonald’s, parter, 45
mp, termopan, gresie, faian-
ºã, mobilier bucãtãrie, impe-
cabilã, 160 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

- IDEAL BIROURI, ULTRA-
MODERN!!! Apartament 2
camere decomandate re-
cent renovate, nemobilate,
Brazdã-Complex Vechi,
gresie, faianþã de ultimã ge-
neraþie, parchet, uºi interioa-
re schimbate, uºã metalicã,
150 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ, IDE-
AL BIROURI, LOCUIT!!!
Apartament 4 camere ne-
mobilate Sãrari, parter, gre-
sie, faianþã, parchet, termo-
pan, 300 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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Managerul Steve Clarke continuã sã îi dea
încredere lui Gabriel Tamaº, fundaºul român
fiind inclus, miercuri searã, din nou în pri-
mul “11” al lui West Bromwich, în Cupa Li-
gii Angliei, la o lunã dupã ce jucase ºi în tu-
rul precedent, cu Yeovil (scor 4-2). Iar de-
cizia lui Clarke a fost rãsplãtitã cu un gol
împotriva lui Liverpool! Era doar minutul trei
al partidei când Tamaº a fost pe fazã ºi a
marcat cu o reluare din suprafaþa de pedeapsã
dupã o mare greºealã a portarului Jones. Însã
reuºita fundaºului de 28 de ani nu a fost su-
ficientã pentru ca West Bromwich sã se ca-
lifice în optimile de finalã. Împrumutat de la
Real Madrid, turcul Nuri ªahin, viitorul ad-
versar al naþionalei României în preliminarii-
le CM 2014, a reuºit prima sa “dublã” pen-
tru “cormorani” (17, 82), inclinând decisiv
balanþa în favoarea oaspeþilor (1-2).

Tot miercuri, Manchester United, viitoa-
rea adversarã a CFR-ului în grupa H a Ligii
Campionilor, a trecut, pe teren propriu, de
Newcastle, consemnându-se de asemenea
un rezultat de 2-1 (Anderson 44, Cleverley
58 / Papiss Cisse 62). Victorii la limitã au
obþinut ºi Reading, 3-2, în deplasare, cu
Queens Park Rangers (Gorkss 16, Shorey
76, Pogrebniak 81 / Hoilett 14, Djibril Cis-
se 71), respectiv Norwich City, 1-0, aca-
sã, cu divizionara de liga a treia Doncaster
Rovers (Tettey 26). A fost în schimb “mã-
cel” pe “Emirates”, unde Arsenal a desfiin-
þat-o pe Coventry City (II), cu 6-1 (Giroud

Revenire cu gol!

39, Chamberlain 57, Arºavin 63, Walcott
74, 90, Miquel 80 / Ball 78). În fine, Tot-
tenham s-a impus la scor de neprezentare
pe terenul modestei Carlisle United (III),
goluri Vertonghen (37), Townsend (53) ºi
Sigurdsson (89).

Marþi, în celãlalte partide ale “16”-ilor,
s-au consemnat rezultatele: Manchester City
– Aston Villa 2-4 prel. (Costel Pantilimon a
fost integralist la gazde), Chelsea – Wolver-
hampton (II) 6-0, Swindon Town (III) –
Burnley (II) 3-1, West Ham – Wigan 1-4,

Leeds (II) – Everton 2-1, Preston (III) –
Middlesbrough (II) 1-3, Southampton –
Sheffield Wed (II) 2-0, Crawley Town (III)
– Swansea 2-3, Bradford (IV) – Burton Al-
bion (IV) 3-2 prel., MK Dons (III) – Sun-
derland 0-2.

În „optimi” (30 octombrie), se va juca
dupã cum urmeazã: Sunderland – Middles-
brough, Swindon Town – Aston Villa, Wi-
gan – Bradford, Leeds – Southampton, Nor-
wich – Tottenham, Chelsea – Man. United,
Reading – Arsenal, Liverpool – Swansea.

Câºtigãtoare în luna mai, pe Arena Naþio-
nalã, a trofeului Ligii Europa, pentru ca apoi
sã-ºi adjudece ºi Supercupa Europei, Atleti-
co Madrid a continuat sã-ºi pãstreze exce-
lentul ritm ºi-n acest debut de sezon, insta-
lându-se, miercuri searã, pe treapta secun-
dã a Primerei, la douã “lungimi” distanþã de
Barcelona, lider cu punctaj maxim dupã cinci
etape. S-a întâmplat pe “Estadio Benito Vil-
lamarin” din Sevilla, unde, într-o restanþã,
trupa lui Diego Simeone a dispus cu 4-2 de
Betis. MVP-ul partidei, nici o surprizã, Ra-
damael Falcao, “dubla” sa din minutele 28 ºi

BUNDESLIGA –
ETAPA A V-A

Miercuri
M’gladbach – Hamburg 2-2
Stuttgart – Hoffenheim 0-3
Hannover – Nurnberg 4-1
Freiburg – Werder 1-2
Augsburg – Leverkusen 1-3
Marþi
Bayern – Wolfsburg 3-0
Frankfurt – Dortmund 3-3
Schalke – Mainz 3-0
Furth – Dusseldorf 0-2
Clasament: 1. Bayern 15p, 2. Frankfurt 13p,

3. Hannover 10p, 4. Schalke 10p, 5. Dusseldorf
9p...14. Hamburg 4p, 15. Mainz 4p, 16. Furth
4p, 17. Stuttgart 2p, 18. Augsburg 1p.

SERIE A – ETAPA A V-A
Miercuri
Pescara – Palermo 1-0
Catania – Atalanta 2-1
Chievo – Inter 0-2
(Paul Papp ºi Adrian Stoian, la gazde, res-

pectiv Cristi Chivu, la oaspeþi, au fost rezerve)
Genoa – Parma 1-1
Milan – Cagliari 2-0
Napoli – Lazio 3-0
(Nerefãcut dupã o accidentare mai veche,

ªtefan Radu nu a fãcut parte din lotul forma-
þiei vizitatoare)

Roma – Sampdoria 1-1
(Bogdan Lobonþ nu a fost inclus în lotul ca-

pitolinilor)
Torino – Udinese 0-0
Marþi
Fiorentina – Juventus 0-0
Asearã: Siena – Bologna.
Clasament: 1. Juventus 13p, 2. Napoli 13p,

3. Sampdoria 10p (penalizatã cu 1 p), 4. Inter
9p, 5. Lazio 9p...16. Pescara 4p, 17. Chievo 3p,
18. Cagliari 2p, 19. Palermo 1p, 20. Siena - 1p
(4j) - penalizatã cu 6 p.

CUPA LIGII FRANÞEI –
„16”-IMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Miercuri
Brest – Nice 2-4
Arles (II) – Ajaccio 2-1
(Accidentat, Adrian Mutu nu a jucat la oaspeþi)
Caen (II) – Toulouse 0-1
Monaco (II) – Valenciennes 4-2 prel.
Sochaux – Evian TG 3-2 prel.
Reims – Troyes 1-2
Lorient – St’Etienne                     1-1, 0-3 lov. dep.
(Bãnel Nicoliþã nu a fãcut parte din lotul

învingãtorilor)
Marþi
Auxerre (II) – Angers (II) 2-0
Bastia – Metz (III) 3-0
Rennes – Nancy 3-2
Programul optimilor de finalã, cu specifica-

þia cã ºase dintre echipele prezente în aceastã
fazã au obþinut calificarea direct, aratã astfel:
Montpellier – Bordeaux, Bastia – Auxerre, Pa-
ris SG – Marseille, Monaco – Troyes, Lille –
Toulouse, Rennes – Arles, Nice – Lyon, So-
chaux – St’Etienne. Meciurile se vor disputa
într-o singurã manºã, în 30 octombrie.

Atletico îi suflã-n ceafã Barçei
Falcao, decisiv încã o datã!

48 (penalty – unul soldat ºi cu eliminarea
fundaºului Perquis) anulând de fiecare datã
avantajul conferit andaluzilor de Salvador
Agra (26) ºi Juanfran (45+2, autogol). În
inferioritate, Betis a acuzat imediat ºocul, iar
Diego Costa (55) i-a adus pentru prima datã
în avantaj pe oaspeþi. Într-un final pe con-
tre, Raul Garcia a închis tabela, în al treilea
minut de prelungire. Întorcându-ne numai o
idee la Falcao, prin “dubla” cu Betis, colum-
bianul a urcat pe primul loc în clasamentul
golgeterilor, bifind 7 reuºite, cu una  mai mult
decât Leo Messi.

Echipa brazilianã FC Santos a
câºtigat Supercupa Americii de
Sud, dupã ce a învins, ieri noapte,
pe teren propriu, cu
scorul de 2-0 (1-0), for-
maþia chilianã Univesi-
dad de Chile, în manºa
retur a finalei (0-0
în tur).

Golurile învingãtori-
lor au fost marcate de
Neymar (27) ºi Bruno
Rodrigo (60).

Supercupa Americii
de Sud se disputã anual
între câºtigãtoarea Co-
pei Libertadores (FC

Au trecut mai puþin de douã
luni de la amicalul de lux dintre
Dinamo ºi Barcelona, dar
organizatorii partidei de pe
„Naþional Arena”, Adrian Thiess
ºi Mihai Craiu, pregãtesc deja un
nou eveniment pe care Bucureº-
tiul îl va gãzdui în vara viitoare.
Surse apropiate persoanelor care
i-au adus pe catalani în România,
au explicat cu lux de amãnunte:

„Se va organiza un turneu
amical foarte puternic în Bucu-
reºti peste aproximativ un an, la
care vor lua parte patru echipe.
Dar nici una din România. Existã
o listã, de pe care vor fi alese
participantele. Real Madrid va

Neymar a mai cucerit un trofeu
cu Santos: Supercupa Americii de Sud

Santos) ºi învingãtoarea din Cupa
sud-americanã (Universidad de
Chile).

Mega-turneu în Bucureºti! Real Madrid, datã sigur ca prezentãMega-turneu în Bucureºti! Real Madrid, datã sigur ca prezentãMega-turneu în Bucureºti! Real Madrid, datã sigur ca prezentãMega-turneu în Bucureºti! Real Madrid, datã sigur ca prezentãMega-turneu în Bucureºti! Real Madrid, datã sigur ca prezentã
Pentru completarea listei de patru, urmeazã tratative cu alte echipe de top: printre ele, Chelsea, Milan sau Arsenal

veni sigur ºi rãmâne ca organiza-
torii sã se decidã, pentru celelalte
trei locuri, între Liverpool,
Manchester City, Arsenal,
Chelsea, Milan, PSG ºi Fener-
bahce. Probabil vor face niºte
sondaje în rândul iubitorilor
fotbalului din România”.

Interesant este cã preþul
biletelor la acest eveniment va fi
mult mai redus decât la întâlnirea
dintre Dinamo ºi Barcelona, când
suporterii au plãtit minimum 99
de lei pentru a-l vedea pe Messi.
„Cel mai ieftin tichet va costa în
jurul a 40 de lei, dar cine achitã
acest preþ va putea vedea douã
meciuri! Într-o zi se vor juca

semifinalele, iar în alta finala
micã ºi finala mare. Partidele vor
începe la ora 18:15, respectiv la
20:45. Va fi un maraton al
fotbalului de calitate!”, a punctat
aceeaºi sursã.

„Evenimentul va beneficia de
aportul unui sponsor foarte
puternic. Este vorba despre un
gigant care nu a intrat încã pe
piaþa din România. Negocierile
sunt într-un stadiu avansat, dar
dacã, prin absurd, nu se concre-
tizeazã, se va apela la o impor-
tantã companie de telefonie
mobilã”, au încheiat apropiaþii
celor care se vor ocupa de
eveniment.

TTTTTamaº a înscris,amaº a înscris,amaº a înscris,amaº a înscris,amaº a înscris,
dar WBA a pãrãsit Cupa Ligiidar WBA a pãrãsit Cupa Ligiidar WBA a pãrãsit Cupa Ligiidar WBA a pãrãsit Cupa Ligiidar WBA a pãrãsit Cupa Ligii

TTTTTamaº a înscris,amaº a înscris,amaº a înscris,amaº a înscris,amaº a înscris,
dar WBA a pãrãsit Cupa Ligiidar WBA a pãrãsit Cupa Ligiidar WBA a pãrãsit Cupa Ligiidar WBA a pãrãsit Cupa Ligiidar WBA a pãrãsit Cupa Ligii

TTTTTamaº a înscris,amaº a înscris,amaº a înscris,amaº a înscris,amaº a înscris,
dar WBA a pãrãsit Cupa Ligiidar WBA a pãrãsit Cupa Ligiidar WBA a pãrãsit Cupa Ligiidar WBA a pãrãsit Cupa Ligiidar WBA a pãrãsit Cupa Ligii
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U”
Craiova  organizează zilnic înscrieri
la fotbal, pentru grupele de copii năs-
cuţi în anii 2002 ,2003, 2004, 2005 la
baza sportivă de la Cantonament Uni-
versitatea Craiova - Luncă.

Relaţii la tel :
0752190531
- antrenor Vitan Radu grupa 2002
0752190536
- antrenor Ciocan Ion grupa 2003
0768855212
- antrenor David  Valentin grupa 2004
0723622961
– antrenor Ustabacieef Dandu grupa

2005

Nou !!! DETERGENT NEW MAX
- GERMANIA unic importator,

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

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

Meciul cu Lazio este unul din
cele mai aşteptate de napoletani,
datorită rivalităţii tradiţionale dintre
cele două tifoserii. De această dată
duelul conta şi în lupta la vârful ie-
rarhiei, cele două fiind în plasa li-
derului Juventus, pentru o tripletă

Viorel Hizo este oficial noul an-
trenor al echipei FC Vaslui după o
pauză de opt luni în care echipa a
fost pregătită de Augusto Inacio şi
Marius Şumudică. Imediat după eli-
minarea din Cupa României, la fina-
lul căreia în vestiarul vasluian s-a
lăsat din nou cu scandal, Edi Iordă-
nescu a demisionat, iar ieri, chiar în
ziua în care a împlinit 62 de ani,
Adrian Porumboiu l-a sunat pe Vio-
rel Hizo şi l-a convins să revină la
Vaslui, după ce în prealabil s-a con-
sultat şi cu unii jucători. În vârstă
de 65 de ani, Hizo a solicitat un sala-
riu de 300 de mii de euro pe sezon
pentru a accepta oferta şi va rede-
buta pe banca Vasluiului în meciul
cu Concordia Chiajna. „Eu nu o am
mică şi m-am înţeles cu domnul
Porumboiu să mă întorc. Am 80 de
meciuri la Vaslui, asta înseamnă cam
trei campionate, plus 16 în cupele
europene, ceea ce înseamnă 96 de
meciuri. Problema aici se pune cât
reuşeşti să stai la Vaslui”, a spus
Hizo. Pentru „Dulău” acesta este al
patrulea mandat la Vaslui, după cele
din 2006-2007, 2008 şi 2010-2012.

Cupa României – şaisprezecimi
Şoimii Pâncota – Concordia 2-3
Au marcat: A. Mihai 73, Leucuţa 80 / Lengyel 33 – aut., Simion 45,

Fl. Ilie 90+3.
Ceahlăul - Gloria Bistriţa 4-0
Au marcat: Mohamed 10, Velici 44, 86, Constantinescu 60.
Dinamo - Voinţa Sibiu  2-1 – după prelungiri
Au marcat: Strătilă 61, Rus 93 / Heil 52.
Petrolul  - Damila Măciuca 2-0
Au marcat: Cristea 6, Marinescu 64.
Sportul Studenţesc - Oţelul Galaţi 0-1
A marcat: Inkangoo 28.
CS Turnu Severin - Dacia Mioveni 2-1
Au marcat: Neacşa 38,  Abba 86 / E. Dică 90 – pen.
FC Braşov - Farul Constanţa 1-0
A marcat: Buga 22.
Pandurii - FC Zagon 7-1
Au marcat: Boutadjine 1, 7, 43, Băcilă 8, Cristea 28, Matulevicius 33,

A. Grigoraş 71 / Suciu 79.
Delta Tulcea – „U” Cluj 2-1
Au marcat: D. Florea 45, 84 – pen. / Cleiton 62.
Gaz Metan Mediaş - FC Caracal 2-1
Au marcat: Bawab 65, Avram 90 / Cârnu 82.
ACS Berceni - CFR Cluj 2-0
Au marcat: Aguirregaray 76, 90.
SC Vaslui - FC Botoşani 0-1
A marcat: Bordeanu 65.
Meciurile CF Brăila - Viitorul Constanţa, CSMS Iaşi - Astra, Ra-

pid - Olimpia Satu Mare, Steaua - FCM Târgu Mureş s-au jucat aseară,
după închiderea ediţiei.

Hizo începe al
patrulea mandat
la Vaslui

Hat-trick Cavani, fair-play Klose
şi „Giustizia per Craiova”

La derby-ul Napoli – Lazio de pe „San Paolo” suporterii
de sub Vezuviu au afişat un mesaj dedicat Ştiinţei

care probabil va conta în lupta pen-
tru scudetto anul acesta. Miercuri
seara pe „San Paolo” a fost festi-
val în teren şi în tribune. Cavani şi
ceilalţi azzurri s-au impus clar, iar,
ca de obicei, publicul a fost fan-
tastic, salutând prestaţia favoriţilor.

„El Matador” a semnat o triplă
spectaculoasă, dar şi norocoasă,
însă a ratat şansa unui „careu” de
vis, după ce a ratat un penalty la
3-0, obţinut de „noul Lavezzi” de
sub Vezuviu, Lorenzo Insigne.  La
0-0 s-a petrecut însă un episod

mai puţin obişnuit. Klose a mar-
cat în urma unui corner,  iar arbi-
trul Luca Banti se pregătea să va-
lideze reuşita vârfului neamţ,  în
ciuda protestelor gazdelor, care au
cerut henţ. Numai c ă „Miro” s-a
dus la central şi a recunoscut că
s-a folosit de mână pentru a mar-
ca, iar în oraşul lui Maradona go-
lul cu mâna a fost anulat. După
câteva minute, Cavani avea să des-
chidă scorul cu un şut de la 25 de
metri, deviat de un fundaş lazial.
Napoli s-a impus fără probleme şi
a egalat-o pe Juventus în fruntea
Serie A, după primele cinci run-
de.  Î n tr ibune le arenei „San
Paolo” nu s-a strigat doar pentru
Napoli şi împotriva „celeştilor” din
capitala Italiei, c i s-a protestat şi
pentru situaţia Ştiinţei. Un mesaj
pe c are sc r ia „Gius tizia  per
U Craiova” („Dreptate pentru
U Craiova”) a fost afişat în secto-

rul „Distinti” de către suporterii
partenopei reuniţi în grupul „Anni
Novanta Napoli”. „Clubul român
a fost exclus din toate ligile de Fe-
deraţia din Bucureşti. Un grup de
suporteri napoletani au creat acest
mesaj de solidaritate, în virtutea
parteneriatului creat în 2010, îna-
inte de meciul lui Napoli de la
Bucureşti contra echipei Steaua”
scrie tuttonapoli.net. Un contin-
gent important de fani olteni au
fost în Ghencea pentru a înc u-
raja formaţia din sudul I taliei la
partida respec tivă,  în c heiată
3-3, după un gol marcat de Cavani
în prelungiri. La câteva zile după
acel episod, pe „Ion Oblemenco”,
la meciul Ştiinţei cu „U” Cluj, scor
3-0, s -a afişat la tr ibuna I  un
banner pe care scria „Forza Napoli”,
fanii scandând în câteva rânduri
numele ec hipei patronate de
Aurelio De Laurentiis.


