
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Anul XXIII,  Nr. 6970vineri, 5 octombrie 2012   20 pagini    0,80 lei

Primul

cotidian al

Olteniei

actualitate / pag. 5 eveniment / pag. 4administraţie / pag. 3

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

- Să nu te mai miri, Popescule,
dacă  mâine-poimâine hoţii or să
ceară guvernului spor de periculo-
zitate.

Tâlhari
reuniţi în arest

actualitate / 5

Consilierii
municipali au

votat tranzacţia
terenului de la

Polivalentă

Stagiunea Filarmonicii „Oltenia”,
deschisă de un cetăean de onoare
al Craiovei: violonistul
Liviu Prunaru

Criza de vaccinuri ar fi trebuit
rezolvată până la începutul acestei
luni, însă din cauza unor probleme
de natură contractuală, autorităţi-
le sanitare s-au văzut nevoite să
amâne din nou distribuţia dozelor
către judeţele din întreaga ţară. În
aceste condiţii, chiar dacă Ministe-
rul Sănătăţii va intra în curând în
posesia vaccinurilor, va mai dura,
probabil, ceva timp până când aces-
tea vor ajunge la direcţiile de să-
nătate publică, iar nou-născuţii vor
fi imunizaţi.

Vaccinurile
pentru nou-născuţi...
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Ion Prioteasa,
preşedintele PSD Dolj:
”Victor Ponta
este ultimul care
îşi dă acordul
pentru candidaţii
PSD”

În principiu, parlamentarii
PSD în funcţie îşi vor păstra
colegiile, şi vor candida pe data
de 9 decembrie a.c. pentru un
nou mandat. Dar nu este o re-
gulă, pentru că schimbări pot
apărea până în ultima clipă. De
exemplu, în judeţul Dolj, cei de
la PSD  aşteaptă cel puţin două
răspunsuri.

OCPI Dolj: Doar director
nou şi atât?
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Liderul islamist Omar Bakri (foto) declarã, într-un in-
terviu publicat de cotidianul bulgar „24 ceasa”, cã Bul-
garia, România, dar ºi alte state, pot fi þinte ale atentate-
lor teroriste. Întrebat dacã, din punct de vedere religios,
Bulgaria poate fi consideratã o þintã legitimã a mujahe-
dinilor, din cauza politicii sale, el a spus cã, din punctul

sãu de vedere, Bulgaria este un teritoriu islamic. „Din
moment ce islamul a pãtruns într-un teritoriu, acesta
este considerat islamic. De aceea, musulmanii sunt da-
tori sã-l elibereze într-o zi. Spania, de exemplu, este teri-
toriu musulman. Europa de Rãsãrit - de asemenea. Ro-
mânia, Albania, Macedonia, Serbia ºi Kosovo, Bosnia...

Însã din cauza trupelor sale în Afganistan ºi Irak
ºi din cauza colaborãrii sale militare cu Israelul,
Bulgaria este, de asemenea, o þintã legitimã. Noi
considerãm cã pot fi sãvârºite atentate în inima
Bulgariei. Se poate ºi în România, ºi în alte state.
Aceasta depinde de tactica ºi strategia la faþa
locului. Atentatul de la Burgas a fost împotriva
unei þinte israeliene. De aceea toþi care au murit
acolo sunt fii de israelieni ºi între ei existã mulþi
oameni importanþi. Ei au multã putere”, a spus
Omar Bakri. Acesta este un lider radical islamist
de origine sirianã, cu puternice legãturi cu Al-
Qaeda. În 2005, presa scria cã zeci de membri ai
grupului pe care el îl conducea la acea vreme, Al-
Muhajiroun, au participat la atentate sinucigaºe
sau au fãcut parte din reþeaua de susþinere a Al-
Qaeda. El a stat 20 de ani la Londra, iar dupã

atentatele din iulie 2005 a plecat în Liban, interzicându-i-
se revenirea în Marea Britanie. În noiembrie 2010, Agen-
þia Naþionalã de presã din Liban anunþa cã Bakri se aflã
printre cele 54 de persoane condamnate de un tribunal
militar la detenþie pe viaþã ca urmare a acuzaþiilor de
terorism.

Ministrul român de Externe, Titus Corlãþean, a de-
clarat, ieri, rãspunzând unei întrebãri privind amenin-
þãrile liderului islamist Omar Bakri, cã România este un
aliat fidel al SUA ºi NATO, „cu tot ceea ce înseamnã
aceste riscuri”. „ªtim cu toþii ce este România ºi ce
tãrâm primitor, în primul rând creºtin, este. Nu cred cã
trebuie sã comentez eu tot felul de afirmaþii care nu þin
cont de realitãþi, ci de cu totul alte lucruri. În orice caz,
România ºi-a asumat anumite proiecte cu caracter stra-
tegic, aºa cum este scutul antirachetã, într-un efort
mult mai larg, nu doar relaþia bilateralã de parteneriat
strategic cu SUA, ci ºi o contribuþie la viitorul Alianþei.
Ne-am asumat aceste proiecte, suntem aliaþi fideli ai
SUA ºi NATO, cu tot ceea ce înseamnã aceste riscuri.
(...) În orice caz, nu ne schimbãm în nici un fel aceastã
atitudine ºi aceste angajamente ale statului român.
Suntem consecvenþi”, a declarat Corlãþean.
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PDL va fi obligat sã
guverneze cu PP-DD

PDL va fi obligat sã guverneze
împreunã cu partidul condus de
Dan Diaconescu în cazul în care
USL va obþine mai puþin de 50%
din voturi la alegerile parlamentare
din luna decembrie, a declarat
preºedintele PSD, premierul Victor
Ponta. „PDL va fi obligat sã
guverneze cu Dan Diaconescu,
altfel nu iese la numãrãtoare. De ce
nu spun asta cei de la PDL, le este
ruºine?”, a spus Ponta la Realita-
tea TV. El a susþinut, totodatã, cã
PDL nu are un lider, actualul
preºedinte al partidului, Vasile
Blaga, fiind un om al trecutului.

Chestiunea Tezaurului,
o prioritate pentru România

Ministrul de Externe, Titus
Corlãþean, a declarat ieri, într-o
conferinþã de presã, cã subiectul
Tezaurului depozitat în Rusia în
Primul Rãzboi Mondial prezintã o
importanþã deosebitã pentru
România ºi rãmâne o prioritate
pentru MAE. „Noi am luat notã cu
mare atenþie ºi interes de textul ºi
amendamentul (...) care a fost
adoptat de APCE, pentru cã aceste
texte vin în întâmpinarea demersu-
rilor pe care partea românã le face
pe un subiect care prezintã o
importanþã deosebitã ºi de naturã
istoricã, ºi de naturã simbolicã,
pentru România. Va rãmâne o
prioritate pentru noi”, a declarat
Corlãþean. De asemenea, el a
arãtat cã MAE face demersuri în
primul rând pentru reluarea
activitãþii comisiei mixte de istorici
româno-ruse, care „a fost îngheþatã
de mai multã vreme”. Autoritatea
Parlamentarã a Consiliului Europei
a adoptat, marþi, o rezoluþie prin
care cere Moscovei sã continue
negocierile cu România pentru
returnarea Tezaurului confiscat în
timpul primului rãzboi mondial.

Liderii USL au finalizat negocie-
rile privind alocarea colegiilor din
Capitalã pentru Alianþa de Centru
Dreapta ºi Alianþa de Centru Stân-
ga, liberalii având cel mai mare nu-
mãr de candidaþi pentru parlamen-
tare în Sectorul 3, deºi au renunþat
la colegiul pentru Senat unde a fost
ales Crin Antonescu. În Sectorul 1
vor fi preluate de PNL candidaturi-
le în trei colegii pentru Camera De-
putaþilor, în timp ce PSD va avea
un singur colegiu. În cazul Senatu-
lui, cele douã colegii sunt alocate
pentru PSD ºi PC, au declarat pen-
tru Mediafax surse parlamentare. La
alegerile din 2008, Crin Antonescu
a candidat într-un colegiu de sena-
tor din Sectorul 1, însã acum libe-
ralii au cedat PC respectivul cole-
giu. De asemenea, în Sectorul 2,
PSD ºi UNPR vor putea desemna
candidaþi în trei colegii de deputat

ºi unul de senator, în timp ce PNL
va avea douã colegii de deputat ºi
unul de senator. Cei mai mulþi can-
didaþi pentru parlamentare din par-
tea PNL se regãsesc în Sectorul 3,
unde pentru Camera Deputaþilor vor
intra în cursã trei liberali. De ase-
menea, în acest sector PSD are trei
colegii de deputat ºi unul de sena-
tor. Social-democraþii au cei mai
mulþi candidaþi în Sectorul 5, unde
deþin candidaturile pentru trei cole-
gii de deputat ºi douã de senator.
PNL rãmâne cu o singurã candida-
turã pentru Camera Deputaþilor. Tot-
odatã, în Sectorul 6, PSD ºi PNL
au alocate câte douã colegii pentru
deputaþi, iar al cincilea revine PC.
În ceea ce priveºte Senatul, va fi
câte o candidaturã din partea PNL
ºi PSD în cele douã colegii. Locu-
rile pentru UNPR sunt incluse în
cele negociate de PSD.

PNL are cele mai multe
colegii în Sectorul 3,

PSD în colegiul 5
Ministrul de Externe, Titus

Corlãþean, a declarat cã în
privinþa numirii Codruþei Kovesi
în funcþia de Înalt Reprezentant
al Ministerului Justiþiei la
Bruxelles a þinut cont de
argumentele prezentate de
ministrul Justiþiei, Mona
Pivniceru, ºi nu de evaluãrile
sale personale cu privire la
fostul procuror general. „Am
dat curs acestei evaluãri ºi
argumentelor pe care Ministerul
Justiþiei ºi ministrul Justiþiei le-a
prezentat, ºi personal, ºi am
þinut cont mai puþin de evaluãri-
le mele ºi inclusiv în plan
personal ºi poate chiar ºi din
alte puncte de vedere pe care
le-am avut ºi pe care, poate,
continui sã le am”, a afirmat
Corlãþean. Acesta a arãtat cã
existã ºi un consinþãmânt în

Corlãþean: Am dat curs
solicitãrii Ministerului
Justiþiei pentru Kovesi

scris privind ocuparea acestui
post, semnat de Kovesi, iar el a
avut o discuþie la MAE cu
fostul procuror general. „A fost
o discuþie avutã într-un alt
format, între ministrul Justiþiei
ºi doamna Kovesi, ºi a existat
un consimþãmânt mutual,
exprimat ºi în forma unui
consimþãmânt scris, care mi-a
fost confirmat, transmis, iar în
baza acestor documente am
avut ºi o discuþie prealabilã,
directã ºi personalã, cu doamna
Kovesi, aici, la sediul MAE”, a
spus el. Ministrul de Externe a
þinut, însã, sã asigure cã, odatã
numitã în acest post, Laura
Codruþa Koveºi va lucra pentru
statul român ºi nu pentru anumite
persoane, referire la acuzaþiile cã
fostul procuror ar fi omul
preºedintelui Traian Bãsescu.

Ministrul Administraþiei ºi Interne-
lor, Mircea Duºa (foto), a explicat,
ieri, cã din punct de vedere legal nu
mai pot fi majorate taxele ºi impozite-
le locale pentru 2013, pentru cã legea
prevede modificarea lor cu cel puþin
ºase luni înainte de începerea noului
an. Aflat într-o vizitã în judeþul Arad,
Duºa le-a spus jurnaliºtilor cã „a vã-
zut la ºtiri un subiect foarte intere-
sant”, respectiv cã de anul viitor vor
creºte taxele ºi impozitele locale, el
afirmând cã, din punct de vedere le-
gal, nu este posibil acest lucru. „Tre-
buie sã fac o precizare: cã, în con-
formitate cu Codul fiscal, la articolul
292, ºi Legea 27 privind impozitele ºi
taxele locale, acestea se revizuiesc
prin hotãrâre de guvern, adicã limite-
le minime ºi maxime, o datã la trei
ani. Acest lucru trebuia sã se petrea-

Legal, taxele ºi impozitele locale nu pot creºte din 2013
cã în prima parte a anului. Impozitele
ºi taxele locale trebuie sã se modifice
cu ºase luni înainte, ori noi suntem
cu douã luni înainte de începerea anu-
lui bugetar 2013”, a declarat Duºa.
Ministrul a spus cã dacã limitele tre-
buie aprobate din trei în trei ani, „asta
nu înseamnã cã se majoreazã impo-
zitele ºi taxele locale, mai ales cã aces-
tea, pânã la urmã, se aprobã prin ho-
tãrâri ale consiliilor locale”. Ministe-
rul Finanþelor a publicat, miercuri, pe
site, un proiect de HG privind actua-
lizarea taxelor ºi impozitelor locale cu
rata inflaþiei pe ultimii trei ani, respec-
tiv majorarea acestora cu 16,05% ,
reluând în mare parte prevederile unui
proiect de ordonanþã publicat de mi-
nister în luna martie, dar care nu a
ajuns sã fie aprobat în Guvern. Ulte-
rior, premierul Victor Ponta  a decla-

rat cã primarii vor decide dacã impo-
zitele, taxele ºi amenzile locale vor fi
majorate anul viitor cu 16% ºi a arã-
tat cã s-a enervat cã reprezentanþii Mi-
nisterului Finanþelor nu l-au consultat
ºi nu au explicat mai
clar. „(...) O datã la trei
ani, conform legii, auto-
ritãþile locale au voie, nu
obligaþia, sã actualizeze
taxele locale cu inflaþia.
Pentru asta, Ministerul
Finanþelor dã o hotãrâre
care spune cât este in-
flaþia ºi cât este maximul
cu care pot sã mãreas-
cã, dupã care, de la anul,
primarul, dacã conside-
rã cã are nevoie de mai
multe venituri, împreu-
nã cu consiliul local,

poate sã mãreascã anumite taxe. Si-
gur cã m-am enervat pentru cã nu
am fost consultat ºi nu au explicat ei
ce explic eu acum”, a spus Ponta
miercuri searã, la Realitatea TV.
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În perioada 1 – 5 octombrie 2012, se desfã-
ºoarã, la Bucureºti, lucrãrile Conferinþei Internaþi-
onale de Metrologie Legalã.

Tratatul prin care s-a înfiinþat Organizaþia Inter-
naþionalã de Metrologie Legalã (OIML) a fost sem-
nat, în anul 1955, la Paris, de  16  state, printre
care ºi România.

Astãzi, OIML numãrã 121 de state membre ºi
state având calitatea de membri corespondenþi.

În sedinþa din 3 octombrie 2012, domnul Fãnel
IACOBESCU, prof. univ. doctor honoris causa,
membru al Comitetului Internaþional de Metrolo-
gie Legalã, a fost ales Preºedinte al Conferinþei
Internaþionale de Metrologie Legalã.

Fostul viceprimar, Mãrinicã
Dincã a dat tonul discuþiilor.A-
cesta a spus Executivului cã s-
a aventurat direct la cumpãra-
rea terenului, în loc sã uzeze de
o modalitate care este la înde-
mâna autoritãþilor, ºi anume ex-
proprierea pentru utilitate pu-

blicã. Drept exemplu, Dincã a
amintit cazul celor douã imobi-
le de pe strada Arieº, expro-
priate pe mandatul sãu pentru
construcþia pasajului subteran.
”Un copil, care a fãcut clasa I
ºi care ºtie adunarea ºi scãde-
rea, îºi dã seama cã, pe strada
Arieº, am luat douã vile cu 13
apartamente ºi cu terenul afe-
rent, aproximativ 700 de metri
pãtraþi, cu 700.000 de euro. ªi
nu mai demult de un an de zile
când preþurile erau oarecum
mai sus decât acum. Dar acum
luãm doar suprafaþa de teren
cu 200.000 de euro. Acel teren
ºi acele clãdiri erau în centrul
Craiovei, erau reabilitate, iar în
cauza respectivã s-a mers pe
procedura exproprierii. Singu-
ra mea problemã este legatã de
rãspundere pentru cã preþul e

cu mult mai mare, iar pe de
altã parte, autoritãþile locale sau
centrale au la dispoziþie expro-
prierea”, a arãtat Dincã.

Un nou meci Dincã-Calangiu
În buna tradiþie statornicitã

de câteva ºedinþe încoace,  vi-

ceprimarul Cristina Calangiu  i-
a dat replica fostului vice. ”Nu
vã supãraþi, dacã aveaþi soluþia
de rezolvare a acestei proble-
me, care dateazã din 1997, de
ce nu aþi fãcut-o? Noi acum,
din pãcate, suntem la un ter-
men-limitã tocmai din cauza
faptului cã nu aþi avut curaj sã
vã asumaþi responsabilitãþi, de-
spre asta este vorba. Proble-
mele trebuie rezolvate, nu doar
discutate, cã de discutat putem
sã discutãm ani în ºir. Vã rog
frumos sã ne explicaþi de ce
Dumnezeu nu aþi fãcut anul tre-
cut cã eraþi aici. Vorbim despre
ce?”, a ridicat tonul Calangiu.
”În 2010 ºi 2011 au fost fãcute
douã exproprieri pe suprafeþe
de teren cel puþin egale dacã
nu mai mari. Una e pe strada
”A.I. Cuza” , lângã Judecãto-

rie ...”. Însã Dincã nu a mai
apucat sã-ºi termine ideea pen-
tru cã viceprimãriþa a sãrit din
nou: ”ªi de ce nu aþi fãcut-o pe
asta?”, s-a rãstit Calangiu. ” ªi
ce propuneþi dumneavoastrã?
Sã facem expropriere, acum,
dupã ce s-a construit Sala Po-

livalentã? De ce nu aþi fã-
cut asta mai devreme? E
vina mea cã nu aþi fost în
stare voi de aici, nici unul,
ca sã vã daþi  seama de
chestia asta?”, a intervenit
ºi  primarul  Lia Olguþa
Vasilescu.

Demolãrile de pe Arieº:
când lãudate,
când criticate

Pe un ton ºi mai tran-
ºant,  Cristina Calangiu s-a
repezit sã-l punã la punct
pe consilier. ”Ce vã aºtep-
taþi ca acel teren sã vi-l
facã cadou. Vã legaþi de o
chichiþã ca sã dovedeþi ce?
Din momentul în care omul

a cerut terenul, în 2007, trebu-
ia sã vã aºteptaþi cã, la un mo-
ment dat, va cere ºi banii, nu?
Invocaþi aºa niºte amãnunte ca
ºi cum nu aþi fi fost aici, iar
acum e prea târziu. Nu se mai
poate ce vreþi dumneavoastrã
ºi nu se mai poate tocmai din

cauza activitãþii minunate din
perioada respectivã”.  A inter-
venit ºi viceprimarul Florentin
Tudor, care a þinut sã-i spunã
fostului vice  i-a amintit apoi fos-
tului vice cã, dacã ar fi dorit,
ar fi putut sã le facã el expro-
prierile de la Polivalentã. ”Pen-
tru cã tot au fost amintite ex-
proprierãrile de pe Arieº, vreau
sã vã spun cã am mai tras vreo
câteva luni de zile pentru cã nu
s-au fãcut aºa cum trebuie. ªtiþi
ºi dumneavoastrã cât dureazã
o expropriere. Mai mult, în man-
datul trecut, aþi avut în spate o
majoritate covârºitoare care sã
ia toate aceste decizii pe care
astãzi le contestaþi. Eu vã spun,

domnule coleg, cã de la noi ce-
tãþenii aºteaptã soluþii tehnice,
s-au sãturat de discuþii”.

Uite exproprierea,
nu e exproprierea

Pentru a potoli tonul discuþii-
lor, secretarul Nicoleta Miules-
cu s-a vãzut nevoitã sã intervi-
nã cu câteva explicaþii. Dupã ce
le-a povestit toatã istoria, de na-
turã juridicã, a acestui teren,
Miulescu le-a spus consilierilor
cã Primãria Craiova nu avea
cum sã exproprieze acest teren
întrucât procedura era de lungã
duratã, lãsând sã se înþeleagã cã
nu s-ar fi finalizat nici dacã ar
fi fost demaratã din 2008, când
au început ºicanele cu proprie-
tarii. ”De vreo doi ani de zile,
de la sfârºitul lui 2008, începe
aceastã mediere între noi. Ori
procedura de expropriere ducea
cu mult perioada de finalizare ºi
afecta protocolul încheiat între
Primãria Craiova ºi CNI. Ne-
am dus pe varianta cumpãrãrii,
variantã legalã aprobatã de con-
silierii municipali ºi suntem acum

în faza de a stabili valoarea”, a
spus Nicoleta Miulescu. Secre-
tarul a fost contrazis subtil de
consilierul Bianca Predescu,
care a þinut sã specifice faptul
cã exproprierea pentru utilitate
publicã se poate face în câteva
cazuri, cum ar fi pentru con-
strucþia de drumuri publici sau
introducerea reþelelor de utili-
tãþi, problema în discuþie în-
cheindu-se brusc.

Din calculele Primãriei,
preþul nu e totuºi mare

A rãmas în picioare însã pre-
þul piperat al acestei tranzacþii.
Tot secretarul Nicoleta Miules-
cu a fost cel care a venit cu

explicaþia pe cifre, spunându-
le consilierilor cã acesta este
un preþ global care include ºi
eventualele despãgubiri perce-
pute pentru nefolosinþa terenu-
lui la care proprietarii promit cã
renunþã dupã încheierea con-
tractului de vânzare-cumpãra-
re. ” Ne-am raportat inclusiv
la actul de vânzare a unei por-
þiuni. Domnul Gãinã ºi soþia
dânsului cumpãrã vreo 300 ºi
ceva de metri din acest ampla-
sament cu 280 de milioane, deci
cu 158 de euro pe metru pã-
trat. Noi cu cât am crescut? De
la 160 de euro cu cât l-a luat,
plus folosinþa pentru cei trei ani
pe care nu l-a folosit - ºi ne-o
cer într-o acþiune în instanþã-
înseamnã sã le dãm la preþul de
vânzare de pânã la 215 de
euro. Pânã la urmã noi trebuie
sã stingem litigiul existent, pen-
tru cã expertul ne spune cã tre-
buie sã plãtim 10 miliarde pen-
tru folosinþa terenului”. ”Nu ºtiu
ce socotealã face doamna se-
cretar. Nu e vorba de 215 euro,
ci de 275 de euro. ªi dacã

transformãm suma în
euro, la cusul din data
încherierii actului de
vânzare, o sã vedem
cã e vorba de ace-
eaºi sumã pe care a
cerut-o înainte. Dacã
dânsul cerea 1.000
de euro pe metru pã-
trat, pe baza argu-
mentaþiei pe care eu
am auzit-o aici, noi
am fi trebuit sã dãm
banii?”. Într-un stil
ironic, consilierul li-
beral, Emilan ªtefâr-

þã a pua punctul pe ”i”, spunând
cã nu e nici prima ºi nici ultima
datã când Primãria este escro-
catã. ”Dupã modelul panouri-
lor cu primarii Craiovei, ar tre-
bui sã se punã un panou ºi în
spatele Primãriei cu cei care
ne-au escrocat, pentru cã nu
sunt foarte puþini”. Pe un ton
mai dur, consilierul PDL, Ma-
rian Vasile a cerut sã se evi-
denþieze nominal votul pentru
”a nu da cu subsemnatul”.

În cele din urmã, proiectul a
trecut lejer cu votul consilieri-
lor USL ºi UNPR, cei trei con-
silieri PDL ºi singurul consilier
PP-DD care a fost prezent ab-
þinându-se de la vot.

Dupã ce s-au contrat o jumãtate
de orã, dând vina unii pe alþii cã nu
au reuºit sã se înþeleagã cu proprie-
tarii ºi presaþi fiind de finalizarea
la Polivalentã, consilierii municipali
nu au mai avut altceva de fãcut de-
cât sã ridice mâna, votând pentru o

tranzacþie de 200.000 de euro din
bani publici. Plenul a avut parte ºi
de o situaþie hilarã, atât aleºii lo-
cali, cât ºi autoritãþile certându-se
pe o modalitate de rezolvare a lu-
crurilor care nu avea nimic de-a
face cu acest caz.
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Procesul fostului ºef al Ser-
viciului Siguranþã Exterioarã de
la Penitenciarul de Maximã Si-
guranþã (PMS) Craiova, col.(r)
Marin Cone, s-a finalizat foar-
te repede. Luna trecutã, pe 7
septembrie,  dosarul în care
acesta era trimis în judecatã,
în stare de arest preventiv, pen-
tru comiterea infracþiunii de
trafic de influenþã, era înregis-
trat pe rolul Tribunalului Dolj.
O zi mai târziu, pe 8 septem-
brie, instanþa a menþinut ares-
tarea preventivã a bãrbatului,
iar primul termen de judecatã
pe fond a fost stabilit pe 1 oc-
tombrie. Dupã ce judecãtorul
l-a audiat pe Cone, care ºi-a
recunoscut ºi a spus cã regre-
tã faptele, cerând sã beneficie-

Reamintim cã, aºa cum aþi putut citi în paginile coti-
dianului nostru, în urma cercetãrilor efectuate de lucrã-
torii Secþiilor 2 ºi 3 Poliþie Craiova, s-a reuºit, la jumã-
tatea lunii trecute, identificarea autorilor unor tâlhãrii co-
mise în cartierul craiovean „1 Mai”, pe parcursul lunii
septembrie. Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, principa-

„Clienþii” nemulþumiþi l-au bãgat „la rãcoare”:

Fostul ofiþer de la Penitenciarul
de Maximã Siguranþã Craiova Ma-
rin Cone, trimis în judecatã luna
trecutã pentru trafic de influenþã
dupã ce procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj împreunã
cu ofiþerii anticorupþie au stabilit
cã acesta, deºi pensionat, se ocu-
pa de tranferarea deþinuþilor con-
tra cost, a fost condamnat. Jude-
cãtorii de la Tribunalul Dolj, þinând

ze de prevederile legale vizând
reducerea limitelor pedepsei
prevãzute pentru faptele sale,
a anunþat cã soluþia rãmâne în
pronunþare.

Reamintim cã bãrbatul a fost
acuzat cã a cerut ºi a primit
sume de bani ºi bunuri pentru
a transfera trei condamnaþi de
la penitenciare din alte judeþe
la unitãþi de detenþie din Craio-
va, folosindu-se de influenþa ºi
autoritatea pe care o avea asu-
pra cadrelor cu funcþii de con-
ducere din penitenciarele res-
pective. Astfel, dupã cum au
consemnat procurorii în rechi-
zitoriul întocmit la finalizarea
cercetãrilor, un vecin de-al lui
Marin Cone, de la Daneþi, l-a
rugat, la începutul acestui an,

sã-i transfere ºi lui fiul
de  la  Pen i tenc ia ru l
Drobeta Turnu Seve-
rin (unde executa o
pedeapsã cu închisoa-
rea) în Craiova, pen-
tru cã nu-ºi permite
sã-l viziteze foarte des
acolo. Cone i-a promis cã-l aju-
tã, ºi-a trimis fiul, care este
avocat, la Severin, ca sã se in-
tereseze de situaþia deþinutului
cu pricina ºi sã-l întrebe dacã
este de acord cu tranferul ºi pe
27 aprilie a.c. fiul vecinului a
fost transferat în Penitenciarul
Pelendava, unde este ºi acum
încarcerat. Asta dupã ce, cu o
sãptãmânã înainte de Paºte
(care a fost pe 15 aprilie), ta-
tãl deþinutului s-a prezentat la
Cone cu „un miel de circa 16-
17 kilograme, trei gãini ºi 10 –
15 ouã, evaluate la suma de
200 de lei”, potrivit rechizito-
riului Parchetului. Numai cã
înainte de a fi transferat, deþi-
nutul i-a povestit colegului sãu
de camerã, Valentin Preduº, cã
ºi-a rezolvat mutarea, cu aju-
torul lui Cone, ºi aºa s-a trezit
cã ºi colegul sãu apelase la ace-
eaºi filierã ºi chiar fãcuse ce-
rere de transfer. Valeriu a spus
cã tatãl sãu, Valentin Preduº, îi
dãduse deja lui Cone 1.000 de
euro pentru a rezolva treaba.
Pentru „urgentarea” transferu-

lui, Preduº a mai achitat nota
de platã la douã petreceri – in-
vitat de seamã fiind Cone – ºi
i-a mai umplut ºi cãmara, du-
cându-i la locuinþa din Craiova
25 kg de carne de porc, 20 de
litri de vin ºi peºte. Apoi Marin
Cone i-a cerut lui Preduº 500
de lei ca sã meargã la Severin,
însã acolo ºi-a trimis fiul, ca
sã verifice situaþia juridicã a
deþinutului. Pe la începutul lu-
nii august, dupã cum este con-
semnat în rechizitoriu, Cone l-
a sunat pe Preduº ºi i-a spus
cã pentru suma de 1.000 de
euro deja primitã nu poate de-
cât sã aranjeze ca fiul sãu sã
fie scos la muncã. Cum ºtia cã
fiul sãu beneficiazã de acest
drept deja, Valeriu Preduº s-a
hotãrât sã-l denunþe pe Cone,
pe 3 august prezentându-se la
Serviciul Judeþean Anticorup-
þie Dolj, unde a depus plânge-
rea. S-a constituit  un dosar
penal, sub coordonarea Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, s-a obþinut autorizaþie de
interceptare a convorbirilor te-

lefonice ale lui Cone, iar cu su-
portul tehnic al SRI s-a con-
firmat activitatea infracþionalã
a bãrbatului. S-a dovedit cã
acesta încerca sã transfere mai
mulþi deþinuþi, de la Severin la
Craiova, unii dintre ei catalo-
gaþi drept periculoºi. Având în
vedere cã în timpul suprave-
gherii s-a mai depus un denunþ
împotr iva  lu i  Cone ,  un  a l t
„client” nemulþumit, pe 20 au-
gust a fost organizat flagran-
tul, acesta fiind ridicat dupã ce
primise 800 de euro, pe o par-
te din banconote fiind înscris
cu creion fluorescent „Trafic
de influenþã”.

Pe 21 august Marin Cone a
fost arestat preventiv, iar ieri
ºi-a aflat sentinþa. Judecãtorii
de la Tribunalul Dolj l-au con-
damnat pe bãrbat la doi ani ºi
ºase luni închisoare cu execu-
tare, i-au menþinut arestarea
preventivã ºi l-au obligat la pla-
ta sumei de 1.100 lei cheltuieli
judiciare. Sentinþa nu este de-
finitivã, atât inculpatul cât ºi
procurorii putând declara apel.

Minorul în vârstã de 15 ani cercetat
pentru comiterea mai multor tâlhãrii,
împreunã cu un complice arestat la
mijlocul lunii trecute, a ajuns ºi el
dupã gratii. Asta dupã ce a fost supus
unei expertize medico-legale care a
atestat faptul cã are discernãmânt.
În plus, continuând cercetãrile, oa-
menii legii au stabilit cã la sãvârºirea
faptelor a mai participat încã un
craiovean, de 21 de ani, astfel cã
acum sunt arestaþi toþi trei.

lii suspecþi, care au ºi fost ridicaþi, vineri 14 septembrie
a.c, ºi duºi la audieri la sediul Secþiei 2 Poliþie Craiova,
sunt Marian Manolescu (16 ani), din Craiova, ºi Valen-
tin C. (15 ani), din comuna Castranova. La momentul
respectiv, oamenii legii au reuºit sã probeze în sarcina
celor doi faptul cã, pe 2 septembrie, au smuls de la gâ-
tul unei craiovence, Veronica Borkoon, un lãnþiºor din
aur în valoare de 4.000 lei, în timp ce femeia mergea pe
bulevardul „1 Mai”, apoi au fugit. În plus, pe 12 sep-
tembrie, prin acelaºi mod de operare, cei doi minori au
lãsat-o fãrã lãnþiºorul de aur ºi pe Ileana Slãvoiu, tot din
Craiova. Marian Manolescu a fost arestat preventiv pe
15 septembrie pentru 20 de zile, iar între timp Valentin
C. a fost supus expertizei medico-legale, stabilindu-se
cã avea discernãmânt în momentul comiterii faptelor.
În plus, oamenii legii au mai stabilit în continuarea cer-
cetãrilor, cã cei doi, împreunã cu Florinel Rãduca, de
21 de ani, din Craiova, au mai participat la încã o tâlhã-
rie ºi un furt, fapte înregistrate iniþial în evidenþa celor
comise de autori necunoscuþi, tot în luna septembrie. În
cursul zilei de miercuri, Valentin C. ªi Florinel Rãduca

au fost reþinuþi ºi prezentaþi Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova ºi, ulterior, instanþei de judecatã, care
a emis pe numele inculpaþilor mandate de arestare pre-
ventivã pe o perioadã de 15 zile, cei doi ajungând în
arestul IPJ Dolj, alãturi de complicele lor.

seama cã bãrbatul a recunoscut
comiterea faptelor ºi a cerut sã
beneficieze de prevederile legale
vizând reducerea cu o treime a
limitelor de pedeapsã prevãzute
pentru fapta sa, l-au condamnat,
ieri, la doi ani ºi ºase luni de în-
chisoare cu executare, au menþi-
nut arestarea preventivã faþã de
el ºi l-au obligat la plata sumei de
1.100 lei cheltuieli judiciare.
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De mai multe zile, Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Dolj are un nou director: Remulus
Chiţu. Fost cadru militar o vreme,
director la ADS – Reprezentanţa
Teritorială Dolj (Biroul Judeţean de
Rentă Viageră), consilier judeţean
PNL, Remulus Chiţu, venit pe fi-
lieră politică, îl înlocuieşte în func-
ţie pe ing. Adrian Grădinaru,  şi
acesta desemnat tot politic, deve-
nit acum consilier în cadrul servi-
ciului de cadastru. Până aici nimic
nou. Oficiul de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară a dobândit în ul-
timii ani o multitudine de compe-
tenţe, cea mai importantă constând

MIRCEA CANŢĂR
în înscrierea în planul cadastral şi
cartea funciară a proprietăţilor
imobiliare.  Inclus iv delimitarea
unităţilor administrativ-teritoriale
se fac e prin aportul tehnic  al
OCPI. Legea cadastrului şi publi-
cităţii imobiliare nr.7/1996, repu-
blic ată în 2006,  cu modificările
ulterioare, aduse ş i prin OUG
nr.64/2010, dezvoltă plaja de atri-
buţii. Nu ştim cât de competent în
această materie este Remulus Chi-
ţu, pentru că atunci când te de-
semnează partidul într-o funcţie nu
te întreabă „de calităţi”, vocaţie sau
competenţă, politica fiind o şansă
a multor demagogi. Încă de la in-

stalare, Remulus Chiţu a avut un
„meci verbal” cu liderul de sindi-
cat, Florin Bălănescu, „registra-
tor”, acesta denunţând presei că
„în instituţie sunt o multitudine de
probleme”. Care sunt nu s-a pre-
cizat, dar s-a folosit sintagma „tra-
fic de influenţă” şi ceva care ţine
de birocraţie. Cum nici liderul de
sindicat nu este „uşă de biserică”,
batista pe ţambal, cum se spune,
s-a aşezat repede. Furtuna în pa-
harul cu apă era de ochii lumii. La
rândul său, Remulus Chiţu şi-a dat
şi dânsul „pacif ist” cu părerea,
opinând că „în urma controlului de
la centru” (ANCPI) „au ieşit la

iveală doar mici deficienţe, mai
degrabă tehnice, nici vorbă de pro-
bleme grave”. Săracul Remulus
Chiţu! Când zeci de titluri de pro-
prietate eliberate de Comisia jude-
ţeană pentru stabilirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor, din
care a făcut parte la un moment
dat, cu semnătura şi ştampila di-
rectorului OCPI, sunt anulate „pe
bandă” în instanţele de judecată,
pentru motivul că respectivele pe-
rimetre restituite (SCDA Şimnic)
nu erau degrevate de orice sarci-
nă, aşa cum menţionează expres
legea, mai mult, hotărârile comi-
siei judeţene fuseseră anulate toa-

OCPI Dolj: Doar director nou şi atât?
te în instanţele de judecată, ăstea
sunt „mici deficienţe”? Sau este
vorba de o obedienţă malefică a
unei conduceri de paie, cu capul la
cutie în faţa unor pripăşiţi, ca şi el
la OCPI, pe la Prefectura Dolj?
Cum a fost posibilă o asemenea
nebunie? Nu mai aducem în dis-
cuţie cheltuielile ocazionate de dru-
murile în justiţie ale petenţilor. Şi
încă ceva: chiar e suspectă aceas-
tă recentă vocaţie a lui Remulus
Chiţu pentru problematica imobili-
ară. Deşi nu asta interesează, cât
faptul că la OCPI Dolj „deficienţe-
le” nu sunt deloc mărunte. Sunt de
fond. Ca să nu spunem dubioase.

În principiu, parlamentarii
PSD în funcţie îşi vor păstra
colegiile, şi vor candida pe
data de 9 decembrie a.c.
pentru un nou mandat. Dar nu
este o regulă, pentru că
schimbări pot apărea până în
ultima clipă. De exemplu, în
judeţul Dolj, cei de la PSD
aşteaptă cel puţin două răs-
punsuri. Primul în legătură cu
candidatura senatorului Mir-

Ion Prioteasa, preşedintele PSD Dolj:

”Victor Ponta este ultimul care
îşi dă acordul pentru candidaţii PSD”

Vicepreşedintele PSD, Ion Prio-
teasa, preşedintele organizaţiei ju-
deţene din Dolj, spune că pot apă-
rea schimbări în legătură cu can-
didaţii social-democraţi la alegerile
parlamentare până în ultima clipă.
Tot acesta a declarat că după ce
organizaţiile judeţene vin cu nişte
propuneri,  ultimul
care valida candidatu-
rile va fi preşedintele
PSD, Vic tor Ponta.
”Până în momentul în
care se depun candi-
daturile, pe 30 oc -
tombrie, pot apărea
tot felul de schimbări.
O altă dată de referin-
ţă va fi cea de 17 oc-
tombrie a.c., când pe
s tadionul Naţional
Arena, cel mai proba-
bil, vor fi lansaţi can-
didaţii noştrii, şi unde
cam 95-98% dintre
candidaturi vor fi deja stabilite de-
finitiv. Până atunci au loc discuţii,
consultări la nivel local, central,
pentru că în ultimă instanţă trebu-
ie să se treacă de două furci cau-
dine. Una pe plan judeţean, unde
forurile de conducere ale Biroului
Permanent Judeţean şi ale Comi-

cea Geoană pe Colegiul Dă-
buleni-Segarcea, şi cea de-a
doua cu privire la Florentin
Gust, cel care a trecut pe la
mai multe partide într-un an
de zile, şi de fiecare dată a
lovit în cei de la PSD Dolj.
Preşedintele organizaţiei jude-
ţene, Ion Prioteasa, nu exclu-
de nici candidatura unui une-
perist în Dolj, dar spune că
este puţin probabil.

tetului executiv, şi în anumite cau-
zuri ale Conferinţei Judeţene Ex-
traordinare, stabilesc şi aprobă pe
cei care candidează, însă într-o de-
plină acceptare a centrului, respec-
tiv a preşedintelui partidului, Vic-
tor Ponta, fiind ultimul care îşi dă
acordul pentru candidaţii PSD”, a
declarat Ion Prioteasa.

Nu este exclusă
o candidatură UNPR în Dolj

Ion Prioteasa spune că anumite
schimbări pot interveni pentru că
cei de la centru pot avea o altă
viziune a dis tr ibuir ii colegiilor
parlamentare: ”Este normal să

aibă o altă redis tribuire a oame-
nilor de la c entru,  pentru că nu
îşi au toţi loc  numai în Buc ureş ti,
sau în anumite zone ale ţări. Aces-
te luc ruri se redis tribuie în ter i-
toriu”.  Liderul soc ial-democrat
nu exclude o candidatură din par-
tea UNPR în judeţul Dolj, dar
spune că şansele sunt s labe: ”La

nivel central s-au făc ut
anumite negoc ieri c u pri-
vire la parlamentarii de la
alte partide, în cazul nos-
tru UNPR. De la judeţ la
judeţ este o anumită abor-
dare.  În mod special se au
în vedere parlamentarii în
func ţie, care trebuie să îşi
păstreze colegiul. În c a-
zul nostru nu avem o s i-
tuaţie de acest gen, şi a
rămas  împărţirea c are a
fost făcută într-o nego-
c iere c entrală, cu nouă
colegii pentru PSD Dolj şi
şase pentru PNL. E pos i-

bil ca cei de la UNPR Dolj să facă
lobby pentru un c olegiu de par-
lamentar, dar  asta depinde de pre-
şedintele partidului, dar şi de în-
ţelegerea noas tră, dacă vom ac-
cepta sau nu o anumită candida-
tură la nivel local, în judeţul Dolj.

Aşa cum colegii noştrii liberali
trebuie să se pună de ac ord cu
partidul conservator”.
”Dacă domnul Mircea Geoană
rămâne, nu ne deranjează”

Despre candidatura lui Mircea
Geoană pe Colegiul Dăbuleni-Se-
garcea, Ion Prioteasa a declarat că
aşteaptă un răspuns de la Victor
Ponta, săptămâna viitoare. ”Vom
avea o discuţie finală în cursul săp-
tămânii viitoare, fie luni, la Biroul
Permanent Naţional al PSD, fie
marţi, când avem o altă întâlnire
cu domnul preşedinte Victor Pon-
ta. Până atunci nu am o chestiune
clară. Domnul Mircea Geoană va
candida susţinut de USL, dar tre-
buie să primesc un mesaj foarte
concludent dacă va fi în Dolj sau
nu. Opiniile noastre de pe plan lo-
cal, şi mesajele contează. Domnul
Mircea Geoană are această relaţie
de prietenie şi continuitate cu noi,
dar cel care decide în ultimă in-
stanţă şi semnează este preşedin-
tele partidului. Partidul poate să
spună că o anumită zonă din ţară
are nevoie de o persoană foarte im-
portantă care să tragă după ea şi
alţi parlamentari, sau să spună că
într-un judeţ sau sector din Bucu-

reşti e prea mare aglomerarea de
personalităţi şi ar trebui împărţite
şi într-o parte  şi alta. Dacă dom-
nul Mircea Geoană rămâne nu ne
deranjează, ba dimpotrivă cred că
este la el acasă. Dar asta o vom
afla săptămâna viitoare”, a afirmat
preşedintele PSD Dolj.
”E greu să iei cioburi de iubire
şi să le pui la loc”

Florentin Gust, care a schim-
bat într-un an trei partide, îşi do-
reşte să candideze susţinut tot de
USL. Şi despre candidatura aces-
tuia Ion Prioteasa aşteaptă un răs-
puns de la Victor Ponta: ”Florentin
Gust a revenit alături de PSD într-
un moment important, când a dat
un vot important, alături de alţii,
pentru USL şi pentru ţară. În acel
moment i-a venit mintea românu-
lui de pe urmă domnului Gust,  iar
în urma acelei negocieri e posibil
ca el să îşi păstreze colegiul. Sigur
că lucrurile acestea nu se fac cu
toată prietenia pe plan local, ţinând
cont de toate invectivele şi de cum
a vorbit despre organizaţia din care
a plecat. E greu să iei cioburi de
iubire şi să le pui la loc. Dar facem
politică şi orice este posibil”.

MARIN TURCITU
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Reprezentanþii Ministerului Sã-
nãtãþii anunþau miercuri, cã înce-
pând de astãzi, vaccinul hexava-
lent va fi livrat de cãtre producã-
tor, urmând ca, apoi, sã fie distri-
buit în teritoriu pentru continuarea
imunizãrilor. Acest tip de vaccin se
administreazã copiilor în vârstã de
2 luni ºi 6 luni pentru imunizarea

împotriva bolilor precum difteria,
tetanosul, tusea convulsivã, polio-
mielita, h.influenzaeb, hepatitic B.

Mult mai complicatã pare situa-
þia în cazul vaccinului pentavalent,
utilizat pentru imunizarea noilor
nãscuþi împotriva difteriei, tetano-
sului, tusei convulsive, poliomieli-
tei ºi meningitei bacteriene. Repre-

zentanþii Ministerului Sãnãtãþii
au anunþat cã acesta va fi achi-
ziþionat prin procedura de nego-
ciere directã, care ar trebui sã
fie finalizatã în aproximativ douã
sãptãmâni. Abia apoi, o cantita-
te de vaccin care sã asigure ne-
cesarul din aceastã perioadã va
ajunge în cabintele medicilor.

Vaccinul pentavalent
lipseºte în Dolj de trei luni
Potrivit reprezentanþilor Di-

recþiei de Sãnãtate Publicã, în
judeþul Dolj, cabinetele medicale
au suficiente doze de vaccin he-
xavalent. În schimb, a lipsit
vaccinul pentavalent, care se

administreazã la vârsta de patru
luni. Imunizarea unui nou-nãscut
începe la douã luni cu vaccin he-
xavalent, continuã cu pentavalent
la patru luni, la ºase luni hexava-
lent ºi la 12 luni, tot hexavalent. A
fost o perioadã de trei luni în care

nu s-a fãcut vaccinarea cu penta-
valent, însã autoritãþile sanitare
dau asigurãri cã, în cele din urmã,
copiii vor fi imunizaþi.

Vaccinul DTP-VPI-Hib este cel
care lipseºte de trei luni din cabine-
tele doctorilor. Acesta este cunos-

cut ºi sub denumirea de anti-difte-
ro-tetano-pertusis, împotriva difte-
riei, tetanosului ºi tusei convulsive,
anti-polio injectabil împotriva polio-
mielite ºi anti-hemophillus, deoare-
ce la copiii mici germenul hemop-
hillus dã frecvente infecþii respira-
torii. Vaccinul DTP-VPI-Hib se ad-
ministreazã la copiii cu vârsta de
patru luni ºi în combinaþie cu alte
vaccinuri la copiii cu vârsta de ºase
luni ºi un an. Vaccinãrile încep de la
naºtere ºi au termene stabilite, pânã
ce copilul împlineºte un an.

Lipsa vaccinurilor, chiar ºi a
celor care sunt obligatorii ºi gra-

tuite, a devenit o obiºnuinþã pentru
sistemul de sãnãtate românesc.
Greu încercat de lipsa banilor sec-
torul sanitar nu înceteazã sã-ºi arate
limitele. Anul acesta în mai multe
judeþe au fost probleme cauzate ºi
de lipsa vaccinului BCG, cel care

se administreazã nou-nãscuþilor
împotriva tuberculozei.

Întârzieri provocate
de birocraþie

Necesarul de doze de vaccin a
fost transmis Ministerului Sãnãtãþii
în funcþie de numãrul de copii ca-
tagrafiaþi de medicii de familie care
administreazã vaccinul. Cu toate
acestea, specialiºtii din cadrul Mi-
nisterului Sãnãtãþii pun criza pe sea-
ma faptului cã vaccinul pentavalent
cu administrare la vârsta de 4 luni,
conform Calendarului nou de vac-
cinare cu aplicare din 1 iunie 2012,
a necesitat organizarea unei licitaþii,
potrivit procedurilor legale de achi-
ziþii publice, cu respectarea timpi-
lor legali aferenþi etapelor de deru-
lare. În termeni mai puþin sofisti-
caþi, birocraþia a fost cea care le-a
dat bãtãi de cap autoritãþilor.

În ciuda problemelor pe care le-
au întâmpinat, medicii spun cã
aceastã amânare nu afecteazã în
vreun fel starea de sãnãtatea a co-
piilor, urmând ca aceºtia sã fie imu-
nizaþi în timp util. Vaccinarea co-
piilor cu vârsta de pânã la un an
este inclusã în Programul Naþional
de Imunizare, costurile fiind supor-
tate de Ministerul Sãnãtãþii, iar vac-
cinurile sunt distribuite prin direc-
þiile de sãnãtate publicã judeþene.

RADU ILICEANU

Criza de vaccinuri ar fi trebuit rezolvatã pânã
la începutul acestei luni, însã din cauza unor
probleme de naturã contractualã, autoritãþile
sanitare s-au vãzut nevoite sã amâne din nou
distribuþia dozelor cãtre judeþele din întreaga

þarã. În aceste condiþii, chiar dacã Ministerul
Sãnãtãþii va intra în curând în posesia vaccinu-
rilor, va mai dura, probabil, ceva timp pânã când
acestea vor ajunge la direcþiile de sãnãtate
publicã, iar nou-nãscuþii vor fi imunizaþi.

Vaccinurile pentru nou-nãscuþi...mai întârzie

Preºedintele PD-L Craiova, Mãrinicã
Dincã (foto) a fãcut ieri, în cadrul unei
conferinþe de presã câteva observaþii la
proiectul legat de creºterea impozitului
pe teren ºi clãdiri, anunþat de Ministerul
de Finanþe ºi amendat imediat de
premierul Victor Ponta. „De ieri ( n.r
miercuri, 3 octombrie) se discutã de
16,5 % creºtere a impozitului pe teren
ºi clãdiri. Am înþeles cã aºa înþelege

PSD-ul sã facã protecþie socialã. M-am
declarat adversarul creºterii unor
impozite ºi taxe. Voi milita ºi pentru
anul 2013 pentru limitarea acestor
taxe..”, a precizat consilierul local,
Mãrinicã Dincã. Acesta a recunoscut cã
se gîndeºte ºi la o candidaturã pentru
un post de parlamentar, motiv pentru
care nu încearcã sã fie foarte atent la
declaraþiile populiste legate de majorarea

pensiilor si salariilor bugetarilor, mai
ales cã 2012 se anunþã un an de crizã.
„În permanenþã se vorbeºte de funcþio-
nari ºi pensionari, dar nu vorbesc de cei
care produc. Eu cred cã dacã numãrul
acestora se va mãri se vor putea plãti
pensii mai mari ºi salarii cãtre funcþio-
narii publici”, a mai spus Mãrinicã
Dincã, preºedinte PDL Craiova. 

MARGA BULUGEAN

„M-am declarat adversarul creºterii unor impozite ºi taxe”

Mãrinicã Dincã, consilier local :

În contextul deschiderii noului anuniver-
sitar, BRD a lansat promoþia cu premii
„Combinaþii caºtigãtoare”, care se va
desfãºura pânã la sfârºitul anului 2012.
„Oferta BRD se adreseazã atât studenþi-
lor, cât ºi liceenilor ºi elevilor, cu pachete
care oferã acces la o gamã largã de pro-
duse ºi servicii, în condiþii preferenþiale,
constând în reduceri multiple ºi servicii gra-
tuite”, se precizeazã într-un comunicat de
presã al BRD Grup Craiova. Pachetul Stu-
dent grupeazã un cont curent cu dobândã
promoþionalã de 3,5% în primul an, un card

de debit la alegere, cu comision 0 în primul
an ºi reducere 50% din anul al doilea, pre-
cum ºi serviciul de internet banking BRD-
Net ºi serviciul de phone banking Vocalis,
ambele oferite gratuit. În cazul în care stu-
dentul opteazã pentru un card Maestro
Transport, comisionul de administrare este
0 pentru toþi cei 3 ani de valabilitate a car-
dului. In plus, pentru creditele pentru studii
vor beneficia de o reducere de 50% a co-
misionului de acordare.

Un cont de economii

cu bonus la dobândã

Pachetul Sprint se adreseazã
liceenilor ºi elevilor ºi cuprinde un

„Combinaþii câºtigãtoare ” – o promoþie„Combinaþii câºtigãtoare ” – o promoþie„Combinaþii câºtigãtoare ” – o promoþie„Combinaþii câºtigãtoare ” – o promoþie„Combinaþii câºtigãtoare ” – o promoþie
adresatã studenþiloradresatã studenþiloradresatã studenþiloradresatã studenþiloradresatã studenþilor, liceenilor  ºi elevilor, liceenilor  ºi elevilor, liceenilor  ºi elevilor, liceenilor  ºi elevilor, liceenilor  ºi elevilor

cont curent cu dobândã promoþionalã de
3,5% în primul an, un card de debit la ale-
gere, cu comision de administrare 0 în pri-
mul an. Dacã se alege cardul Sprint
Transport, comisionul de administrare este
0 pe o perioada de 3 ani ºi, la fel ca în

cazul Pachetului Student, serviciul de in-
ternet banking BRD-Net ºi serviciul de
phone banking Vocalis sunt oferite gra-
tuit. Opþional, deþinãtorii pachetelor pot so-
licita un cont de economii cu bonus la do-
bândã ºi serviciul BRD SMS Banking, ofe-
rit gratuit.

La deschiderea pachetului,
banca oferã automat 10 lei ca-
dou ºi vouchere caºtigãtoare
în unele agenþii BRD, prin
care se poate mãri câºtigul cu
5, 10 sau 20 de lei. Oricum ar
fi combinate produsele BRD
pentru tineri, se pot câºtiga
prin tragere la sorþi 10 iPhone
4S ºi 30 iPod Shuffle.
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Finalizarea concursului „De la lectu-
re avant toute chose...” ( „Întâia, mai
presus de toate/ E lectura ...”), organi-
zat de Asociaþia Românã a Profesori-
lor de Fracencezã – filiala Dolj, în co-
laborare cu Biblioteca francezã „Om-
nia”, sub egida Antenei OIF pe lângã
þãrile din Europa centralã ºi orientalã
(APECO) la Bucureºti (reprezentant,
David Bongard), a adus o ploaie de di-
plome pentru laureaþi.

Prof.dr. Maria Tronea, coordonato-
rul acestui proiect educativ a precizat
cã activitatea, în care limba francezã
a servit drept mediator pentru promo-
varea plurilingvismului, a reunit în ele-
ganta salã de festivitãþi a Bibliotecii
franceze „Omnia” o mulþime impresi-
onantã de elevi, profesori, pãrinþi. Afi-
ºul concursului de lecturã, realizat prin
colaborarea maestrului Eustaþiu Gre-
gorian, dominat de imaginea cãrþilor –

pãsãri albastre, invitã participanþii sã
elibereze cãrþile aflate pe rafturile bi-
bliotecilor, fãcându-le sã zboare. Prin
actul magic al lecturii în toate limbile,
care înalþã punþi de suflete între popoa-
re. „În îndemn la lecturã s-a constituit
ºi recitalul din Eminescu ºi Shakespea-
re al directorului Târgului este anual
de carte, Guadeamus, la Craiova, dom-
nul Emil Boroghinã”, a precizat prof.dr.
Maria Tronea. Belgia francofonã a fost
prezentã la sãrbãtoarea lecturii prin
marcarea centenarului naºterii scriito-
rului Paul Willems de cãtre prof.univ.dr.
Sonia Cuciureanu ºi prof.dr. Maria Tro-
nea, preºedinte onorific al filialei Dolj
a ARPF.

Secvenþe bilingve
Un salut cãlduros a adresat celor pre-

zenþi lectorul francez, Guillaume Dujar-
din, de la Universitatea din Craiova,

care a asistat la spectacolul în limba
francezã oferit de elevii de la ªcoala
gimnazialã Terpeziþa, frumos costumaþi
în personaje din „O mie ºi una de nopþi”.
Lect.univ.dr. Dorina Pãnculescu a fost
unul dintre evaluatorii concursului de
lecturã. Lect.univ.dr. Aloina ªorop, lec-
t.univ.dr. Ana Maria Trantescu, împre-
unã cu prof. Adriana Stoca, inspector
de Limba englezã, la ISJ Dolj, au urmã-
rit cu interes secvenþe bilingve ( engle-
zã ºi francezã) din „Romeo ºi Julieta”,
din „Alice în þara minunilor” ºi au apre-
ciat competenþa de lecturã a numeroºi-

Francofonie ºi plurilingvismFrancofonie ºi plurilingvismFrancofonie ºi plurilingvismFrancofonie ºi plurilingvismFrancofonie ºi plurilingvism

lor participanþi.
„Au fost prezente în hora prieteniei

ºi limbile italianã, spaniolã, germanã.
Prof. Mihaela Vasilcoiu, alãturi de ele-
vele sale de la C.N. Carol I, ne-a în-
cântat prin cântecele într-o largã pale-
tã lingvisticã care nu au lipsit limba rusã,
limba greacã, ebraicã. Prin pasiunea
elevilor ºi profesorilor – oameni de cul-
turã care susþin politica educaþiei, a ac-
tului cultural, lectura va rãmâne mereu
la loc de cinste”, a conchis prof.dr.
Maria Tronea.

MARGA BULUGEAN

Prefectul judeþului Dolj,
Elena Costea, a participat,
ieri la manifestãrile prilejuite
de sãrbãtorirea “Zilelor
Facultãþii de Automaticã,
Calculatoare ºi Electronicã”
din cadrul Universitãþii din
Craiova, organizate la 47 de
ani de la înfiinþarea primei
facultãþi cu profil tehnic din
Municipiu.

Prefectul Elena Costea a
luat parte la festivitatea de
înmânare a diplomelor de
absolvire, eveniment ce a
avut loc în Sala Albastrã a
Universitãþii din Craiova,
prilej cu care a transmis un
mesaj corpului didactic
universitar dar ºi studenþilor
din cadrul Facultãþii de
Automaticã, Calculatoare ºi
Electronicã. “Împlinirea a 47
de ani de la înfiinþarea
Facultãþii de Automaticã,
Calculatoare ºi Electronicã,
dovedeºte cã învãþãmântul
universitar craiovean este
unul de înaltã calitate. Încã
de la început cadrele didacti-
ce ale acestei facultãþi ºi-au
propus sã formeze absolvenþi
cu o solidã pregãtire teoreti-
cã ºi practicã. Eforturile
depuse, în acest sens, de
conducerea facultãþii ºi de
profesori se observã în

numãrul mare de absolvenþi
care ºi-au gãsit locuri de
muncã în domeniu. Cele mai
multe slujbe disponibile,
astãzi, pentru absolvenþii de
învãþãmînt superior se adre-
seazã specialiºtilor IT ºi
inginerilor. În plus, cele mai
mari salarii sunt chiar în
domeniile de specializare pe
care le oferã Facultatea de
Automaticã, Calculatoare ºi
Electronicã.  Apreciez
colaborarea dintre cadrele
didactice ale acestei facul-

tãþi, colaborarea cu numeroa-
se instituþii de invaþãmânt
superior de prestigiu din þarã
si din strãinãtate, dar ºi cu
mediul de afaceri. În urma
acestor parteneriate, profe-
sorii au beneficiat de perfec-
þionare, programele de studiu
au fost aliniate cerinþelor
mediului soico-economic
actual, iar laboratoarele
facultãþii au fost moderniza-
te. De toate acestea au
profitat, absolvenþii de astãzi,
pe care, pe bunã dreptate, îi

putem numi specia-
liºti. Pe cei care sunt
încã studenþi îi
sfãtuiesc sã fructifi-
ce oportunitãþile
oferite de Facultatea
de Automaticã,
Calculatoare ºi
Automaticã, pentru
cã au ºansa unei
pregãtiri de excepþie.
Sfatul meu este de
bunã-credinþã, fiul
meu este unul dintre
absolvenþii acestei
prestigioase instituþii
de învãþãmânt supe-
rior, aºadar cunosc
performaneþele ºi
excelenta pregãtire a

cadrelor universitare. Felicit
întregul corp profesoral ºi pe
absolvenþii acestei facultãþi
pentru realizãrile de pânã
acum. Vã doresc tuturor mult
succes în demersurile pe
care le veþi întreprinde de azi
înainte”, a declarat Prefectul
judeþului Dolj, Elena Costea.

De asemenea, Prefectul
Elena Costea a înmânat
conducerii Facultãþii de
Automaticã, Calculatoare ºi
Electronicã o diplomã în
semn de recunoaºtere a
contribuþiei aduse dezvoltãrii
înãþãmântului superior,
ºtiinþei ºi cercetãrii.

ALINA DRÃGHICI

Facultatea de Automaticã, Calculatoare
ºi Electronicã, la 47 de ani de la înfiinþare
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Cursuri gratuite de italiană,
pentru începători
şi avansaţi, la Universitate

Societatea Culturală
Româno-Italiană „Dan-
te Alighieri” din Craio-
va, Comitet Local al
Societăţii Internaţiona-
le „Dante Alighieri” din
Roma, în colaborare cu
Secţia de Limba şi Li-
teratura Italiană a Fa-
cultăţii de Litere a Uni-
versităţii din Craiova,
reiau cursurile gratuite
de Limbă şi civilizaţie italiană. Acestea se vor desfăşura
începând de mâine, 6 octombrie, după următorul pro-
gram: de la 9.00 la 11.00 – cursul pentru începători, de
la 11.00 la 13.00 – cursul pentru avansaţi. «Cursurile
vor avea loc pe parcursul anului universitar, sâmbăta, în
Lectoratul Italian al Facultăţii de Litere din Craiova, sala
135. Vor dura doi ani şi se pot finaliza, opţional, cu un
examen în urma căruia se obţine un certificat de absolvi-
re», a precizat conf. univ. dr. Elena Pîrvu, preşedinte
executiv al amintitei societăţi culturale craiovene.

Microstagiune teatrală
dedicată actorului Ilie
Gheorghe, la Radio „Oltenia”

Emisiunea „Teatru
radiofonic”, sub ge-
nericul „Personalităţi
ale teatrului craio-
vean”, dedică luna oc-
tombrie unuia dintre
cei mai valoroşi actori
ai teatrului românesc:
maestrul Ilie Gheor-
ghe. După ce, în urmă
cu o săptămână, as-
cultătorii au putut urmări „Oratorii pisicilor turbate”,
pe 8 şi 15 octombrie se vor putea bucura de piesele
„Paracliserul”, respectiv „Iona”, adaptări după Ma-
rin Sorescu, ambele difuzate după jurnalul de la ora
22.00. Va urma recitalul eminescian „Vreme trece, vre-
me vine” (22 octombrie), pentru ca în ultima zi de luni
din octombrie, pe data de 29, tot după jurnalul orei 22.00,
Ilie Gheorghe să fie invitat special la „Teatru radiofo-
nic”, într-un dialog incitant cu realizatoarea emisiunii,
Simona Lica, căreia îi aparţine, totodată, adaptarea ra-
diofonică a textelor difuzate de Radio “Oltenia”.

Ziua Educatorului,
sărbătorită în Balasan

În 1994, UNESCO a
inaugurat prima Zi
Mondială a Educatori-
lor, pentru a comemo-
ra semnarea, în 1966,
a recomandării făcute
de UNESCO şi Organi-
zaţia Internaţională a 
Muncii privind condiţii-
le de muncă ale perso-
nalului didactic. Aceas-
tă zi se sărbătoreşte în data de 5 octombrie în peste 200
de ţări, denumirea ei fiind World Teachers’ Day în engle-
ză sau Journée Mondiale des Enseignants în franceză.
Importanţa rolului educaţiei este subliniată, astăzi, şi la
filiala din Balasan a Bibliotecii Municipale „Petre Anghel”
din Băileşti, printr-o serie de manifestări cultural-artisti-
ce susţinute de elevi de la Şcoala cu clasele I-IV şi preşco-
lari ai Grădiniţei Balasan (structuri ale Şcolii gimnaziale
nr. 3 Băileşti). Programul va fi deschis de bibliotecarul
Janeta Vlad şi cuprinde prezentarea Power Point „Ziua
Educaţiei”, realizată de prof. Vlad Coşereanu, un montaj
de versuri prezentat de un grup de preşcolari de la Gră-
diniţa Balasan şi un alt recital al elevilor din clasele a II-a
şi a IV-a, îndrumaţi de prof. Elisabeta Vădeanu, vernisa-
jul expoziţiei de cărţi cu genericul „Un uriaş printre pi-
tici” şi al celei de desene ale elevilor din clasa I îndrumaţi
de înv. Nicoleta Dunavăţu.

Asociaţia „Carousel Project” orga-
nizează astăzi, la Colegiul Naţional „Ca-
rol I”, primul atelier de creaţie pentru
elevi. Intitulat „Tehnica mozaicului şi
nu numai”, acesta se va desfăşura,
începând cu ora 12.30, la Centrul de
Informare şi Documentare al liceului,
şi va fi unul interactiv, la care vor par-
ticipa elevii clasei a X-a E, secţia Ma-
tematică-Informatică, profesori şi re-
prezentanţi ai Comis iei Cons ilierilor
Educativi din cadrul şcolii.

Atelierul va fi condus de Miruna Că-
minescu, artist plastic, cea care îi va
învăţa pe elevi tehnica mozaicului, re-
alizând diverse obiecte decorative. Mo-
derator va fi prof. dr. Daniela Nedel-
cuţ, profesor de Limba şi literatura ro-
mână şi diriginta clasei a X-a E, care le
va prezenta acest atelier colegilor das-
căli invitaţi ca pe o activitate interdis-
ciplinară, pe tema „Stil de viaţă, cu

Primul atelier de creaţie
„Bizarre Bazaar” pentru elevi

Telespectatorii pot urmări în
premieră la TVR 2 – astăzi, de la ora
18.00, şi mâine, 6 octombrie, de la
ora 17.00 – „Istoria unui spectacol”,
un making-of al spectacolului „D’ale
noastre”, realizat de Gigi Căciuleanu.
O reprezentaţie a acestuia va avea loc
şi la Craiova, marţi, 9 octombrie, în
deschiderea Săptămânii Caragiale,
eveniment organizat de Teatrul
Naţional „Marin Sorescu”. Spectacol
ieşit din tipare, care i-a surprins, cu
ocazia premierei din iunie a.c., chiar
şi pe cei familiarizaţi cu universul
inclasabil al lui Gigi Căciuleanu,
„D’ale noastre” va deschide, de
asemenea, Festivalul Naţional de
Teatru – pe 26 octombrie, în Sala
Mare a Teatrului Naţional „I.L.
Caragiale” din Bucureşti.

Pagină realizată de MAGDA BRATU
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Dansat de tineri actori, membri ai Companiei „Gigi Căciu-
leanu Romania Dance”, „D’ale noastre” (regia şi coregrafia –
Gigi Căciuleanu, scenografia – Corina Grămoşteanu) întru-
pează un vis mai vechi al maestrului, rescriind în insolitul lim-
baj al „teatrului coregrafic”, pe care el îl practică, tipologii şi
relaţii definitorii pentru opera lui Caragiale. Spectacolul este
realizat în parteneriat de Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” (sub
auspiciile Centrului de Cercetare şi Creaţie Teatrală „Ion Sava”)
şi de Fundaţia „Art Production”, cu sprijinul JTI şi al Bibliote-
cii Naţionale a României.

„D’ale noastre” va deschide cea de-a XXII-a ediţie a Fes-
tivalului Naţional de Teatru, care se va desfăşura în perioada
26 octombrie – 4 noiembrie. Evenimentul va cuprinde 32 de
spectacole grupate în şase secţiuni, care vor fi prezentate pe
nouă dintre scenele Capitalei. Programul complet se regăseşte
pe www.fnt.ro.

La Craiova, „D’ale noastre” (durata: o oră şi 20 de minute,
fără pauză) va fi prezentat în cadrul Săptămânii Caragiale (9-
14 octombrie), reprezentaţia urmând a avea loc marţi, 9 oc-
tombrie, de la ora 20.00, în Sala mare a Teatrului Naţional
„Marin Sorescu”. Biletele pot fi achiziţionate de la Agenţia in-
stituţiei (tel. 0251. 413.677), la preţurile de 40 şi 50 de lei.

Maestrul Gigi Căciuleanu a absol-
vit Şcoala de Coregrafie din Bucureşti,
sub îndrumarea coregrafei Miriam Ră-
ducanu. A continuat studiul tehnicilor
coregrafice în cadrul Teatrului „Balşoi”
din Moscova, devenind ulterior solist
al Operei din Bucureşti. În anul 1994 a
înfiinţat compania de dans care îi poar-
tă numele, iar din anul 2001 este direc-
tor artistic al Baletului Naţional Chilian
„El Banch”.

„Istoria unui spectacol” cuprinde
imagini în exclusivitate din cadrul
repetiţiilor pentru spectacolul de
teatru coregrafic „D’ale noastre”,
dar şi fragmente din premiera oficială
care a avut loc, pe 15 iunie a.c., la
Teatrul Naţional din Bucureşti.
„D’ale noastre” va avea în acest
weekend primele două reprezentaţii
în cadrul stagiunii de toamnă a TNB.

Telespectatorii vor putea descoperi
portretul maestrului Gigi Căciuleanu,
dar şi povestea spectacolului „D’ale
noastre” în filmul realizat de Andrei
Măgălie. «Două luni de repetiţii alături
de Gigi Căciuleanu în realizarea unui
spectacol despre lumea personajelor
lui Caragiale. Cei 11 actori devin sub
bagheta sa „11 DansActori”. „Istoria
unui spectacol” este un film în care

fragmentele de
repetiţii se împle-
tesc cu spectaco-
lul, într-un
puzzle omogen şi
complex», spune
realizatorul TV
Andrei Măgălie.

Spectacolul

artă şi meşteşug”.
«În paralel cu activitatea practică,

va avea loc şi un „Taifas-mozaic”,
susţinut de o prezentare în Power Point
a destinului mozaicului în cultura uni-
versală, cu conexiuni la problematica
vârs tei şi a lumii în care trăim: reci-
clarea sticlei, sticla de stic lă şi alimen-
taţia sănătoasă, mozaicul – victimă şi
pradă de război, chimie şi magie, stil
şi kitsch, amenajări ambientale. Nu va
lips i nici s fatul ps ihologului, care va
şti să rec onstruiască, răbdător, „Din
cioburi de iubire”, sufletul de artist»,
a precizat Sorina Stăiculescu, vice-
preşedintele Asociaţiei „Carousel Pro-
jec t”.

Activitatea face parte din proiectul
„Bizarre Bazaar”, pe care această aso-
ciaţie îl derulează prin programul „Ti-
neret în Acţiune”, în parteneriat cu Pri-
măria munic ipiului Craiova,  Muzeul

Olteniei,  Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Dolj şi Asociaţia Ro-
mână a Tinerilor cu Iniţiativă. Activi-
tatea este diseminată în c adrul Parte-
neriatului Internaţional Şc olar „Tradi-
ţie,  Educaţie, Carieră”.

„D’ale noastre” este susţinut pe scena
TNB de „Gigi Căciuleanu Romania
Dance Company”, trupă din care fac
parte Ramona Bărbulescu, Rasmina
Călbăjos, Alexandru Călin, Lari
Giorgescu, Ştefan Lupu, Ioana
Macarie, Ioana Marchidan, Cristian
Nanculescu, Adrian Nour, Vanda
Ştefănescu şi István Téglás.
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Stagiunea Filarmonicii „Oltenia”, deschisă de
un cetăţean de onoare al Craiovei: violonistul Liviu Prunaru

Anul trecut, Liviu Prunaru a
concertat de trei ori la Craiova

Deşi are o carieră internaţională
în plină ascensiune, Liviu Prunaru
revine periodic în România şi din ce
în ce mai des la Craiova, oraşul său
natal. Anul trecut, spre exemplu, în
decurs de nici o lună, a urcat de trei
ori pe scena Filarmonicii „Oltenia”:
pe 16 septembrie, într-un concert în
cadrul Festivalului „George Enescu”,
pe 6 octombrie, cu prilejul „Duelului
viorilor”, apoi pe 7 octombrie, alături
de Orchestra Simfonică a acestei in-
stituţii, condusă de dirijorul Konrad
von Abel, din Germania.

«Mă bucur în to tdeauna când
vin acasă, pen tru că aici m-am năs-
cu t, am crescu t, am trăit, aici m-am
format , de-aici am plecat şi vă daţi
seama că e o mândrie s ă revin în
aceste condiţ ii în care ocup  şi un
post  în cadrul Orches trei Regale
Concertgebouw... Chiar vorbeam şi
râdeam de curând  cu  membrii o r-
chestrei de la Craiova aducându-
ne aminte despre cum veneam pe-
aci în  pan taloni s curţi, pe la 6 ani...
Îmi spunea cineva: „Nu pot să u it
imaginea aia, cât ai fi de mare acum,
când apari pe scenă în faţa o rches-
trei şi cânţ i. Te ţin  minte când aveai
6 ani ş i veneai la repet iţii. Stăteai în
s patele d irijorulu i ş i dădeai din
mâini...”» , mărturisea Liviu Pruna-
ru  înt r-un  amplu interviu acordat,

Deschiderea noii stagiuni muzicale a Filarmo-
nicii „Oltenia”, care are loc astă-seară, ora
19.00, este marcată de un eveniment inedit şi
cu totul special: concertul simfonic va fi prece-
dat de înmânarea titlului de Cetăţean de Onoa-
re al Craiovei violonistului Liviu Prunaru, invi-
tat din nou pe această scenă cu a sa vioară Stra-
divarius „Pachoud”, datată 1694. Craiovean de
origine, în vârstă de 43 de ani, muzicianul deţi-
ne, în prezent, statutul de concertmaestru al
reputatei Orchestre Regale Concertgebouw din
Amsterdam (Olanda) şi este profesor de vioară
la Academia „Menuhin” din Gstaad (Elveţia).

„Mă simt onorat că revin acasă şi că lumea
nu m-a uitat. Desigur, este o cinste pentru mine
să primesc acest titlu. Dar eu mă consider un

 „Craiova Muzicală”:
un festival „decent”, cu „buget de avarie”

Cu prilejul conferinţei de presă ce a prefaţat stagiunea
2012-2013, noua echipă de conducere a Filarmonicii „Olte-
nia” – formată din managerul Vlad Drăgulescu şi directo-
rul artistic Mihai Ungureanu – s-a referit şi la o serie pro-
iecte pe care le are în vedere, ca şi la câteva puncte de reper
ale programului artistic din următoarea perioadă. Unul din-
tre cele mai importante rămâne Festivalul Internaţional
„Craiova Muzicală”, ajuns la cea de-a 39-a ediţie, care se
va desfăşura în perioada 9 noiembrie – 3 decembrie a.c.

În condiţiile organizării în pripă şi unui buget „de avarie”,
după cum s-a exprimat managerul, festivalul se vrea a fi măcar
„decent”. «Bugetul este unul de criză, de avarie, însă trebuie
să ne descurcăm cu ce avem, nu putem să ne lăsăm pradă
acestor neajunsuri. Sigur că ne-am fi dorit să avem un buget
de zece ori mai mare, să putem invita în festival mari artişti de
peste hotare. Însă ne confruntăm cu nişte realităţi destul de
dure, toate bugetele sunt afectate», a spus Vlad Drăgulescu.

«Noi am conturat programul. Se lucrează cu destulă
dificultate, trebuie să recunoaştem… Dar încercăm să con-
struim, pe ultima sută de metri, un festival decent pentru
publicul nostru. Este o manifestare deja de tradiţie, are
peste 30 de ediţii în Craiova, şi de fiecare dată a adus vâr-
furi ale şcolii interpretative româneşti sau străine, încer-
când să acopere diverse genuri – simfonic, cameral, s-a
avut în vedere şi muzica veche. Până acum avem nouă
concerte sigure în program. Nu sunt mici problemele fi-

nanciare, dar încercăm să ne descurcăm şi să salvăm această
ediţie de festival», a adăugat Mihai Ungureanu.

Între invitaţi figurează dirijorii români Florentin Mihăes-

cu, Ovidiu Bălan şi Gheorghe Costin, un violonist din Bel-
grad şi un pianist din Lituania, Orchestra Naţională de
Cameră din Chişinău, ca şi de formaţii camerale precum
cvartetul „Ad libitum”, din care face parte binecunoscutul
violonist Alexandru Tomescu, şi trio-ul de suflători „Sy-
rix”. Biletele şi abonamentele pentru festival vor fi puse în
curând în vânzare, la Agenţia Filarmonicii „Oltenia”.

În primul rând starea de sănătate,
însă şi alte motive „multe, dar mă-

runte”, după cum însuşi mărturisea
la vremea respectivă – faptul că „s-
au deteriorat multe lucruri, dar şi per-
soane”, „numeroase dificultăţi, între
care cele financiare primează” – l-au
determinat pe Mihai Ungureanu să
demisioneze din funcţia de manager

general al Filarmonicii „Oltenia” la
sfârşitul lunii august a anului 2009.
Era în acest post încă din 2003, dar îl
mai ocupase şi în perioada 1990-2000,
iar între 2000 şi 2003 fusese director
artistic.

Care a fost principalul motiv care
l-a determinat să revină la conduce-
rea instituţiei? «Am apucat să pro-
mit că voi ajuta şi eu cât mai pot la
revigorarea Filarmonicii, la  bunul
mers al activităţii artistice. Acum tre-
buie să recunosc că este din ce în ce
mai dificil… Probabil că este vorba
şi de vârstă, şi de alte impedimen-
te… Vă mărturisesc că este foarte
greu la început de stagiune şi am avut
nenumărate surprize, dar nu mă dau
bătut aşa de repede! Nu ştiu cât voi
rezista… Dar a fost o datorie morală
revenirea mea. Mai mulţi interesaţi
de soarta instituţiei şi-au manifestat
această dorinţă de ca eu să colabo-
rez din nou», a declarat, ieri, Mihai
Ungureanu.

Mihai Ungureanu:
„A fost o datorie morală să revin

la conducerea instituţiei”

cetăţe an al Craiovei ca oricare altul ş i sunt
bucuros întotdeauna când revin. Datorez foar-
te mult Craiovei, pentru faptul că am studiat la
Liceul de Artă. Dacă nu aş fi avut o îndrumare
bună, nu ştiu dacă acum mai eram aici”, a de-
clarat Liviu Prunaru. Astă-seară, acesta va in-
terpreta Concertul în La minor pentru vioară şi
orchestră, op. 53, de Antonin Dvorak, împreu-
nă cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Ol-
tenia”, condusă de dirijorul Mihail Agafiţa, din
Republica Moldova.

„Sala va fi, cu siguranţă, neîncăpătoare, cum
a fost de fiecare dacă când maestrul Liviu Pru-
naru ne-a vizitat şi ne-a încântat cu sunetele
viorii sale”, a afirmat noul director artistic al
instituţiei, pianistul Mihai Ungureanu.

Liviu Prunaru: «Revin în Craiova cu mare plăcere şi mare bucu-
rie. Vin acasă! Sunt după un turneu cu multe concerte în toată ţara şi, în
sfârşit, revin. Oriunde aş fi pe planeta aceasta , în orice loc m-aş afla, întot-
deauna rămân un dor pentru cei de-acasă şi un gând la momentele petrecu-
te aici, momente din copilăria şi din tinereţea mea, fără de care nu aş fi ajuns
unde sunt acum. Revin, desigur, însoţit de această regină a instrumentelor
care este vioara Stradivarius. Ea aparţine Orchestrei Concertgebouw, care
mi-a oferit-o după doi ani în care am cântat acolo. Aveam un Guarneri, însă
conducerea a decis că îmi trebuie o vioară mai bună. Am zis: cu atât mai bine,
eu nu mă supăr! Şi timp de un an au tot căutat, am cântat pe vreo zece viori
celebre, apoi a apărut Stradivarius-ul, pe care, cum am pus arcuşul, toată
lumea a zis: asta este! E o diferenţă ca de la lumină la întuneric între Stradiva-
rius şi Guarneri, este o schimbare de 180 de grade: de la un sunet cald, dulce,
frumos şi atrăgător la un sunet incisiv. De fapt, asta îi trebuia orchestrei,
deoarece, atunci când cânt cu 80 de persoane în spate şi am solo-uri, eu
trebuie să mă aud foarte bine».

în u rmă un an, cot idianu lui „Cuvân-
tu l Libertăţii”.
Mihail Agafiţa, de aproape
zece ani dirijor al Filarmonicii
Naţionale a Republicii Moldova

În concertul din această seară, Li-
viu Prunaru va fi acompaniat de Or-
chestra Simfonică a Filarmonicii cra-
iovene, condusă de dirijorul Mihail
Agafiţa, un valoros reprezentant al
tinerei generaţii de dirijori. În decur-
sul a aproape 20 de ani de activitate,
acesta a susţinut peste 450 de con-
certe simfonice şi spectacole de ope-
ră şi balet, alături de reputate colecti-
ve artistice din România, Republica
Moldova, Span ia, Finlanda, SUA,
Rusia, Ucraina, Belarus ş.a.

S-a născut în 1973, în Republica
Moldova, şi a studiat la Universita-
tea Naţională de Muzică din Bucu-
reşti, la clasa de dirijat a distinsului
profesor Dumitru Goia. Din 2004 de-

ţine funcţia de dirijor al Filarmonicii
Naţionale a Republicii Moldova, iar
din noiembrie 2009 a devenit şi diri-
jor permanent al Filarmonicii „Tran-
silvania” din Cluj-Napoca. Este mem-
bru al Uniunii Muzicienilor din Re-
publica Moldova, iar pentru merite
deosebite în dezvoltarea şi promo-
varea artei muzicale şi pentru activi-
tatea concertistică intensă, prin de-
cret prezidenţial, i-a fost conferit Ti-
tlul onorific de „Maestru în Artă”.

„Faţă de data trecută când am ve-
nit aici – sunt câţiva ani, cam şapte –
am găsit orchestra într-o stare mult
mai bună, cu o gândire mult mai con-
structivă. Ceea ce pentru un dirijor
este foarte important . Colaborarea
mea cu orchestra craioveană este
una foarte bună, lumea este deschi-
să către muzică ş i dornică să facă
ceva. În plus, sunt onorat că voi diri-
ja un concert care deschide stagiu-
nea şi în care evoluează şi maestrul
Liviu Prunaru, despre care am auzit

atâtea lucruri frumoase. Este însă pri-
ma dată când colaborăm”, a declarat,
ieri, în cadrul unei conferinţe de pre-
să, dirijorul Mihail Agafiţa.
Lucrarea unui compozitor
clujean, alături de creaţii de
Dvorak şi Ceaikovski

Concertul va fi deschis cu o lu-
crare românească, prezentată la Cra-
iova în primă audiţie – „Triptic sim-
fonic”, a clujeanului Adrian Pop (n.
1951), compozitor de muzică simfo-
nică, vocal-simfonică, de cameră in-
strumentală şi vocală, corală, în pre-

zent profesor de compoziţie şi direc-
tor al Consiliului pentru studii uni-
versitare de doctorat în cadrul Acade-
miei de Muzică „Gheorghe Dima” din
Cluj-Napoca.

Va urma Concertul în La minor
pentru vioară şi orchestră, op. 53,
de Antonin Dvorak, în interpretarea
violonistului Liviu Prunaru, o lucra-
re de factură clasică, foarte apreciată
de violonişti, ce se distinge prin fru-
museţea temelor desprinse din cân-
tecul şi dansul popular ceh.

În partea a doua a programului,
publicul va audia Simfonia a V-a în
Mi minor, op. 64, de Piotr Ilici Ceai-
kovski, „binecunoscută lucrare din
creaţia romantică, o capodoperă a
marelui compozitor rus, care suntem
convinşi că îi va bucura pe melo-
mani”, după cum o prezintă muzicia-
nul Mihai Ungureanu.

Mihail Agafiţa
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La o orã ºi jumãtate dupã debutul
dezbaterii în care Barack Obama ºi
Mitt Romney ºi-au depãºit limitele
impuse prin exerciþiu, întrebarea de
pe buzele tuturor a fost: cine a câºti-
gat aceastã confruntare? Potrivit pri-
mului sondaj expres, CNN menþio-
neazã cã 67% dintre telespectatori l-
au vãzut pe Romney câºtigãtor. Nu
este vorba de un sondaj elaborat, însã
opiniile permit candidatului republi-
can sã se apropie de Obama. În tim-

pul dezbaterii, Mitt Romney s-a arã-
tat mai determinat, mai încrezãtor,
chiar îngâmfat, în timp ce preºedin-
tele în exerciþiu a fost pasiv ºi mai
puþin confortabil decât de obicei, fi-
ind contrat de Romney inclusiv la ca-
pitolul glumiþe. Dezbaterea a început
cu discursul de campanie foarte cali-
bratã, cu aspecte perfect tehnice asu-
pra stãrii economiei ºi a programelor
fiecãrui candidat. Mitt Romney a re-
petat programul sãu în cinci puncte,

afirmând cã va crea „12 milioane de
locuri de muncã”, el estimând cã eco-
nomia SUA se aflã pe o cale „nerodi-
toare” de la debutul preºedinþiei Oba-
ma, repetând faptul cã a fost zdrobitã
„clasa de mijloc”. Barack Obama,
atacat pe promisiunile lui fiscale, a
contracarat slab. Mai ales când în dis-
cuþie au fost aduse promisiunile fã-
cute în 2008, cum ar fi reducerea
deficitului la jumãtate. „Când am in-
trat în Biroul Oval, am gãsit un deficit
de peste o mie de miliarde care mã
aºtepta” a spus Obama, evocând
„douã rãzboaie plãtite pe credit”. Im-
pozitarea a fost unul din subiectele
cele mai disputate. Obama a calculat
cã scãderea impozitelor promise de
rivalul sãu se ridicã la 5.000 de mili-
arde de dolari, care ar trebui com-
pensatã prin reducerea cheltuielilor în
alte domenii, precum educaþia. „Gu-
vernatorul Romney a spus cã dacã
vom reduce impozitele plãtite de cei
bogaþi vom avea o perspectivã diferi-
tã. Matematic este foarte simplu”. S-
a vorbit mult, obsedant chiar, despre

clasa de mijloc. Romney mai des. Pen-
tru analiºti, „Romney are încã o pan-
tã abruptã de urcat”. Se anticipeazã
cã în douã-trei zile ar putea trece în
faþã în Verginia sau Florida, douã sta-
te cheie în sondaje. Dar arta electora-
lã rãmâne dificilã pentru el. În Ohio,
ºi la fel în Wisconsin, se aflã la nouã
sau zece puncte în urma lui Obama.
ªi chiar dacã admit cã Mitt Romney
a câºtigat prima dezbatere, Barack
Obama nu sângereazã. Cum distanþa
pânã la urmãtoarele dezbateri, din 16
ºi 22 octombrie, este destul de mare,
Obama are timp sã-ºi recalibreze dis-
cursul ºi sã se pregãteascã pentru aro-
ganþa tipic republicanã. China a fost
pomenitã de câteva ori în context be-
licos economic. Republicanii ºi-au gã-
sit duºmanul ºi sunt bucuroºi. Pe de
altã parte, Obama a menþionat cã pe
timp de crizã trebuie iniþiate schimbãri
profunde pe termen lung ºi nu pro-
movate soluþii conservatoare, revenind
asupra întreprinderilor mici ºi mijlocii.
Ca o concluzie, cei doi nu au fost de
acord în nici o privinþã.

Romney l-a dominat pe ObamaRomney l-a dominat pe ObamaRomney l-a dominat pe ObamaRomney l-a dominat pe ObamaRomney l-a dominat pe Obama
în prima dezbatere televizatãîn prima dezbatere televizatãîn prima dezbatere televizatãîn prima dezbatere televizatãîn prima dezbatere televizatã

Guvernul Ciprului va cãuta sã
obþinã un pachet de asistenþã fi-
nanciarã de 11 miliarde de euro,
62% din PIB, pentru recapitaliza-
rea bãncilor ºi plata datoriilor, au
declarat surse anonime pentru Blo-
omberg. Sursele susþin cã minis-
trul cipriot de finanþe, Vassos
Shiarly, a anunþat cã bãncile þãrii
au nevoie de capital suplimentar
de 5 miliarde de euro, dupã ce au
pierdut 4 miliard de euro în urma
restructurãrii datoriei Greciei, iar
guvernul are nevoie de 6 miliarde

Ciprul are nevoie de un
ajutor internaþional de 11

miliarde de euro
Ministrul israelian al Afacerilor

Externe, Avigdor Lieberman,
anticipeazã cã „o primãvarã
persanã va urma celei arabe”,
dupã sancþiunile internaþionale
împotriva Iranului, care, potrivit
lui, vor declanºa o amplã miºcare
de contestare. „O primãvarã
persanã va urma primãverii
arabe, instabilitatea se propagã în
Iran ºi nu numai la Teheran”, a
afirmat Lieberman la postul de
radio militar. „Nu existã nici o
îndoialã cã miºcarea de protest
se va întãri în apropierea alegeri-
lor prezidenþiale iraniene, care
vor avea loc la varã”, a afirmat

„O primãvarã persanã va
urma celei arabe”

de euro pentru rambursarea dato-
riilor ºi reducerea deficitului. Un
purtãtor de cuvânt al Executivu-
lui de la Nicosia a refuzat sã co-
menteze informaþiile Bloomberg.
Ciprul, stat membru al zonei euro,
cu un Produs Intern Brut de doar
17 miliarde de euro, a cerut, în
iunie, ajutor pentru salvarea celor
mai mari bãnci ale sale, expuse
puternic la datoria Greciei. Dis-
cuþiile cu reprezentanþii UE, BCE
ºi FMI nu au fost pânã acum în-
cununate de succes.

el. „Regimul iranian se apropie de
punctul critic. Sancþiunile
internaþionale nu vor convinge
conducãtorii acestei þãri sã
renunþe la programul nuclear, dar
important este cã poporul iranian
începe sã-ºi dea seama cã nu
este gata sã se sacrifice pentru a
satisface ambiþiile revoluþionare ºi
fanatice ale liderilor sãi”, a
continuat ministrul israelian.
Lieberman a fãcut apel la þãrile
occidentale sã acþioneze pentru a
ajuta aceastã miºcare, nu cum s-
a întâmplat în cursul manifestaþii-
lor în masã din 2009, care au
fost reprimate de regim.

Cel puþin cinci persoane au murit ºi alte nouã
au fost rãnite miercuri searã în Turcia, într-un
atac cu obuze lansate din Siria, într-o zonã situatã
la frontiera dintre cele douã state. Este vorba de
localitatea turcã Akçakale, situatã chiar în faþa
postului de frontierã sirian Tall al-Abyad, care a
fost recent teatrul unor lupte între trupele fidele
preºedintelui sirian Bashar al-Assad ºi rebelii din
Armata Sirianã Liberã (ASL). Obuzele au lovit un
imobil de locuit, iar printre persoanele decedate
se numãrã un copil în vârstã de ºase ani. Doi din-
tre rãniþi sunt agenþi de poliþie.

Drept rãspuns, armata turcã a bombardat ºi
ea, în noaptea de miercuri spre joi, dar ºi pe par-
cursul zilei de ieri, poziþiile armatei siriene de la
frontiera dintre cele douã þãri, a declarat o sursã
din domeniul securitãþii. „Acest atac a fãcut ob-
iectul unei riposte imediate din partea forþelor noas-
tre armate (...), care au bombardat, de-a lungul
frontierei, þinte identificate pe radar”, a recunos-
cut chiar premierul turc, Recep Tayyip Erdogan,
într-un comunicat. „Turcia nu va lãsa niciodatã
nepedepsite asemenea provocãri din partea regi-
mului sirian, care ameninþã securitatea noastrã
naþionalã, cu respectarea dreptului internaþional ºi
regulilor de intervenþie”, a adãugat el. Potrivit unui
comunicat al Observatorului Sirian pentru Drep-
turile Omului (OSDO), „mai mulþi soldaþi sirieni”

au fost uciºi în noaptea de miercuri spre joi în
bombardamentele lansate de armata turcã.

Ministrul turc de Externe, Ahmet Davutoglu, a
calificat incidental ca fiind „foarte grav, care de-
pãºeºte orice limitã” ºi a luat imediat legãtura, prin
telefon, cu secretarul general ONU, Ban Ki-moon.
De asemenea, într-o scrisoare a ambasadorului
sãu la ONU, Ertugul Apakan, adresatã  secretaru-
lui general al ONU ºi ambasadorului Guatemalei,
Gert Rosenthal, a cãrui þarã deþine preºedinþia Con-
siliului în octombrie, Ankara calificã incidentul
drept „un act de agresiune din partea Siriei împo-
triva Turciei”. Tot miercuri searã, la solicitarea
Turciei, þãrile membre NATO ºi-au exprimat soli-
daritatea cu aceastã þarã, în cursul
unei reuniuni de urgenþã, convocatã
la Bruxelles. În cursul acestei reuniuni,
„toþi aliaþii au condamnat” incidentul
„ºi au exprimat un mesaj ferm de sus-
þinere a Turciei”. „Alianþa (Nord-
Atlanticã) reclamã încetarea imediatã
a unor asemenea acte agresive faþã
de un aliat”, se aratã într-un comuni-
cat publicat de NATO la finalul reu-
niunii. O poziþie similarã a avut ºi UE,
care a condamnat ferm, ieri, tirurile
armatei siriene asupra satului turcesc
Akçakale ºi le-a cerut tuturor pãrþilor

sã dea dovadã de reþinere. Acest „incident ilus-
treazã clar efectele tragice ale extinderii crizei siri-
ene în þãrile vecine”, a exclamat reprezentanta UE
pentru Afaceri Externe, Catherine Ashton.

Parlamentul turc a autorizat, ieri, operaþiunile
militare în Siria, a anunþat presa turcã. Textul a
fost votat cu 320 de voturi pentru ºi 129 împotri-
vã în Adunarea Naþionalã, care s-a reunit în sesi-
une specialã cu uºile închise, potrivit posturilor
de televiziune turce. Decizia Parlamentului turc
nu înseamnã un mandat pentru un rãzboi cu Si-
ria, având mai degrabã un caracter „disuasiv”, a
explicat vicepremierul turc, Besir Atalay, citat de
AFP, care a menþionat ºi cã, ieri, Siria a prezentat
scuze Turciei ºi a promis cã un astfel de incident
nu se va mai produce.

Siria ºi Turcia s-au bombardat reciproc

Optsprezece elevi chinezi
au fost îngropaþi sub pãmânt

Optsprezece elevi ai unei ºcoli
primare au fost îngropaþi ieri într-
o alunecare de teren survenitã
într-o regiune din sud-vestul
Chinei afectatã recent de un
cutremur, a anunþat presa oficialã.
O ºcoalã de mici dimensiuni ºi
douã clãdiri agricole au fost
îngropate în satul Zhenhe, care
aparþine districtului Yiliang, la
limita provinciilor Guinzhou ºi
Yunnan (sud-vest), unde un seism
de magnitudine 5,6 a provocat
moartea a 81 de persoane la 7
septembrie. O altã persoanã a fost
datã dispãrutã, potrivit agenþiei
de presã China Nouã. Alunecãrile
de teren sunt frecvente în regiunile
montane din China, în special
vara, în timpul musonului.

Un nou scandal de spionaj
între SUA ºi Rusia

Biroul procurorului din
Brooklyn a pus sub acuzare,
miercuri, 11 presupuºi spioni ruºi,
suspectaþi de export ilegal de
tehnologie militarã cãtre Rusia, se
menþioneazã pe site-ul FBI.
Principala figurã dintre cei
arestaþi este omul de afaceri
Aleksandr Fiºcenko (46 de ani),
proprietarul ºi directorul executiv
al unor companii americane ºi
ruseºti implicate în aceastã
afacere cu iz de spionaj. Acesta
este originar din Rusia ºi deþine,
din 2003, cetãþenia americanã.
Trei persoane din aceastã reþea nu
au putut fi arestate pentru cã se
aflã pe teritoriul Federaþiei Ruse.
În 1998, Fiºcenko a înfiinþat
compania Arc Electronics Inc., cu
sediul în Texas. Furnizorilor sãi
americani, Fiºcenko le spunea cã
se ocupã de fabricarea diferitelor
articole de naturã civilã, cum ar fi
producerea semafoarelor ºi a unor
echipamente de iluminat ºi de
securitate în trafic. În realitate,
aceastã firmã nu producea nimic,
ci se ocupa doar de export.

Peste 100 de românce,
exploatate în abatoare
din Belgia

Peste o sutã de românce ar fi
exploatate în abatoarele din
Anderlecht, în regiunea Bruxelles,
a dezvãluit ieri cotidianul belgian
„De Standaard”. Publicaþia scrie
cã aceste persoane lucreazã sub
diverse forme: unele cu contract,
având un salariu de 12 euro pe
orã, în conformitate cu ceea ce
prevãd convenþiile din sector,
altele au contract, dar acesta nu
corespunde practicilor sociale,
prevãzând un salariu de ºase sau
ºapte euro, ºi o altã categorie care
munceºte la negru, fãrã contract,
fãrã un program de muncã stabilit
sau fãrã un salariu oficial.
Purtãtorul de cuvânt al conduce-
rii abatoarelor respinge acuzaþii-
le. „Nu este cazul. Cred cã
societatea noastrã nu este direct
implicatã, pentru cã acest perso-
nal nu este angajat de noi. În ceea
ce priveºte angajãrile ilegale de
personal pentru curãþenie, nu ºtim
nimic despre aceste 120 de femei
din România care ar lucra aici.
Nu ºtiu de unde vine aceastã
informaþie”, a declarat acesta.
Totuºi, douã românce au confirmat
pentru cotidianul „De Standa-
ard”, fãrã a-ºi declara identitatea,
cã sunt exploatate, dar tac din
teama de a nu fi concediate.
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PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

7,00 Jurnal matinal
9,00 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI
10,30 O datã-n viaþã
12,30 Avocaþii schimbãrii
12,40 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI   (r)
14,00 Jurnalul TVR
14,45 e - Forum
15,15 Teleshopping
15,30 Tribuna partidelor parla-
mentare
16,00 Parlamentul României
17,00 Un fenomen cultural fãrã
frontiere
17,35 Film serial  *   LEGENDE-
LE PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnalul plus
21,10 Film  *  SFÂRªITUL
JOCULUI
23,00 Pe scurt despre orice
23,10 Film  * VIZAVI
0,50 Film *  PE TÃRÂMUL
FEMEILOR  (r)
2,25 e – Forum   (r)
2,50 Cãlãtor pe viaþã  (r)
3,15 Jurnalul TVR  (r)

8,00 Film serial  *  IUBRE DE
VARÃ; 9,00 Confesiuni  (r); 10,10
Film * CASA  (r); 11,50 Poate nu
ºtiai;  12,00 Ora de business  (r);
13,00 Pescar hoinar;  13,30
Legendele Vestului American   (r);
14,00 Teleshopping; 14,35
Împreunã în Europa!; 15,30
Teleshopping; 16,00  Film serial  *
IUBIRE DE VARÃ (r);  17,00
Confesiuni;  18,00 Legendele
Vestului American;  18,45   Film  *
GOSPEL  HILL;  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
Pescar hoinar  (r);  1,30 Film  *
PATIMI ASCUNSE  (r);   3,00 Pe
picior mare   (r); 3,30 Pastila de
sãnãtate; 3,40 Ora de business
(r);    4,30 Unora le place... (r);
5,20  Mesager.

6,00 Film  * OARE CUM O
REUªI?; 7,30 Film * TITEUF; 8,55
Film *  LIGA  FEMININÃ DE
BASEBALL;  11,00 Film  * UNDE
ESTE DRAGOSTEA?;  12,55 Film
*  LXD; 14,20 Film * LXD; 16,00
Film  * MATINAL CU SCANDAL;
17,50  Film * HAZARDUL
MORAL; 19,30 Filme ºi vedete;
20,00 Film  * DUPLICITATE; 22,00
Film serial  * ORAªUL MAGIC;
22,50 Film *   CORIOLAN;  0,50
Film serial  *  ÎN DERIVÃ;  1,15
Film * TRANZACÞIA.

07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT   (r)
11,00 Film * O DÃDACÃ DE
CRÃCIUN   (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * UN WEEKEND DE
COªMAR
16,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film *   FÃRÃ  SCÃPARE
22,30 Film  * CEAÞA
0,30 Film   * FÃRÃ SCÃPARE  (r)
2,30 Film * CEAÞA   (r)
4,15 Film *  UN WEEKEND DE
COªMAR   (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);  10,15
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; 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).

7,15 Acasã în bucãtãrie  (r); 8,15 Film
serial  *  CASA DE STICLÃ  (r);
9,15 Film serial  * SECRETELE
FAMILIEI SÂMBÃTÃ (r); 10,15
Teleshopping; 10,45 Happy  Hour;
12,00 Teleshopping; 12,15  Zoom în
10; 12,30 Film serial  *  SECRETELE
FAMILIEI SÂMBÃTÃ; 13,30
Teleshopping; 14,00 Acasã în
bucãtãrie; 15,00 Film serial  *  CASA
DE STICLÃ; 16,00 Film serial  *
AVOCAÞI DE SERVICIU;  17,00
Film serial  *  POZÃ LA MINUT;
18,00 Film serial  * M.A.S.H. (r);
19,00 Film serial  *  POZÃ LA MINUT;
20,00  Film   * SFÂNTA  TEREZA ªI
DIAVOLII; 22,00  Film serial  *   CU
SÂNGE RECE;  0,00  Film serial  *
CASA DE STICLÃ;  1,00 Film serial
*  CU SÂNGE RECE   (r);   2,45
Lumea Pro Cinema  (r).

7,00 Observator
8,00 Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Întâmplãri hazlii
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
20,30 Fotbal: Astra – FC Vaslui
22,30 X Factor
1,00 Film  * ÎMPOTRIVA  ÎNTU-
NERICULUI
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 La taifas; 21,00 ªtirile
B1TV; 22,00 Talk B1;  23,00
Lumea lui Banciu;  0,00 ªtirile
B1 TV; 1,00 Discuþia....

6,30 Film   * DETECTIVI DE
CARTIER   (r)
8,30 Totul despre mame
9,00 Teleshopping
9,30 O altã viaþã  (r )
10,30 Prima zi  (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)
15,30 Totul depre mame  (r)
16,00 Film *  VERDICT  FINAL
18,00 Focus 18
19,00 Focus  sport
19,30 Cireaºa de pe tort   (r)
20,30 Mi-s bãiatul de la þarã
22,00  Film serial  *   NCIS
0,00 Mondenii  (r)
0,30 Film  * VERDICT  FINAL
(r)
2,30 Focus  (r)
3,30 Trãdaþi în dragoste    (r)
5,00 România lui Gaiþã   (r)
5,30 Sport, dietã ºi o vedetã  (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; 14,00 Film
serial  *   CUCERITORUL  (r); 15,15
Grupul Vouã  (r);  15,30 Film serial  *
AVENTURILE  LUI SINBAD;  16,30
1 X 2; 17,30  Film serial  *  DRAGOS-
TE DULCE  AMARÃ; 18,30 ªtiri
Naþional TV; 19,15 Film serial  *
DESTINE  ÎMPLINITE;  20,45 Film
serial  *   SUFLETE - PERECHE;
21,45 Film serial *   CUCERITORUL;
23,00 Film * CUM SÃ-ÞI  RECU-
NOªTI  SFINÞII; 1,00 Film serial  *
AVENTURILE LUI SINBAD   (r);
2,00  Film  * CUM SÃ-ÞI  RECU-
NOªTI  SFINÞII   (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 * NU CAPITULEZ; 17,00
Film * CRIMELE DIN MIDSO-
MER; 19,00 Film serial  *  SOÞII
DE MILITARI; 20,00 Film serial  *
APROAPE LEGAL; 21,00 Film  *
EVA; 23,10 Film  *   ÎNTÂLNIREA
DE ZECE ANI;   1,00 Film *
INOCENÞÃ DE VÂNZARE.

TVR 1

SÂMBÃTÃ - 6 octombrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

7,00  Clubul desenelor animate
8,10 Omul ºi timpul
9,30 Pelerin
10,00 Film  *  SPÃRGÃTORUL
DE NUC
11,30 M.A.I. aproape de tine
12,00 Pro Patria
12,30 Europa mea
13,00 Ora regelui
14,00 Jurnalul TVR
14,30 Festivalul Cântecele
munþilor
16,30 Ne vedem la TVR!
18,00 Teleenciclopedia
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Interviurle Jurnalului
20,25 Film  * UN LOC MISTE-
RIOS
22,35 Profesioniºtii...
23,35 Film  * ZBOR DE FLUTU-
RE
1,30 Film *  SFÂRªITUL
JOCULUI   (r)
3,15 Jurnalul  TVR
4,15 Viaþa satului  (r)

 7,00  Teleshopping; 8,00 Cap
compas; 8,30 Transcedenþe;
9,00  Film serial  *    HANNAH
MONTANA; 10,00  Magazin
UEFA; 10,30 Zon@IT; 11,00
Aventura urbanã; 12,00
Rezistenþa prin culturã; 13,00
Georgescu Georgescu; 13,30
Profil, poveste, personaj; 14,10
Film * VINE  FANFARA!; 15,45
Fpoate nu ºtai; 16,00  Memoriarul
Bucureºtenilor; 16,50 Pastila de
sãnãtate;  7,00 Paºaport de
România; 18,00 Film serial  *
REGINA  ESTER;  19,00 Naturã
ºi aventurã; 19,30 Film serial  *
CARABINIERI;  20,30 Film   *
EXODUS   (I);  22,20 Poate nu
ºtiai; 22,30  Ora de ºtiri;   23,30
Timpul chitarelor; 0,30 Film serial
*   REGINA  ESTER  (r);  1,25
Memoriarul Bucureºtilor  (r); 2,15
George Georgescu;  2,45 Cap
compas  (r); 3,10 Rezistenþa prin
culturã  (r);  4,05 Profil, poveste,
personaj  (r); 4,35  Timpul
chitarelor (r);   5,25 Mesager.

7,25 Film  *  UN STROP DE
ROZ;  8,55 Film *  RAMONA ªI
BEEZUS; 10,40 Film *  GREVÃ
DE CRÃCIUN;  12,05   Film *
PUMN DE OÞEL; 14,10 Film  *
CASTORUL; 15,40 Film *
WALL STREET;  17,50 Film   *
HARRY  POTTER;  20,00 Film
serial  *  VICEPREªEDINTA;
20,30 Film * PUNCT  OCHIT,
PUNCT... IUBIT!; 22,05 Film  *
LEBÃDA  NEAGRÃ; 23,50 Film
* TOTUL DESPRE SEX 2; 2,15
Film *  COCIOABELE DIN
BEVERLY  HILLS.

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 *  JUNIORUL DÃ
LOVITURA
15,00 Film *  SUPERMAN
18,00 Film serial  *   LAS FIER-
BINÞI  (r)
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film  * DREPTATE ªI
RÃZBUNARE
22,30 Film  *  SCÃPAT DE SUB
CONTROL
0,45 Totul despre pocher
1,15 Film * DREPTATE ªI
RÃZBUNARE
3,00 Film *  SCÃPAT DE SUB
CONTROL  (r)
5,00 Film * JOCUL MORÞII   (r)
5,00 Film * JUNIORUL DÃ
LOVITURA   (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).

8,45 Film serial  * CASA DE STICLÃ
(r); 9,45 Happy  Hour  (r); 11,00 Film
serial  *  AVOCAÞI DE SERVICIU
(r); 12,00 Film serial  *  SECRETELE
FAMILIEI SÂMBÃTÃ  (r); 12,30
Lumea Pro Cinema  (r);  13,00
Descoperã  România; 13,30 Acasã în
bucãtãrie; 14,30 Film serial  *   CASA
DE STICLÃ;  15,30  Film serial  *
AVOCAÞI DE SERVICIU; 16,30 Film
serial  *   POZÃ LA MINUT  (r);
17,30 Film *  SFÂNTA  TEREZA ªI
DIAVOLII  (r);    19,30  Film serial  *
POZÃ LA MINUT; 20,30 Film * S-A
FURAT O BOMBÃ; 22,00 Film   * PE
ORIUNDE, DAR ªTERGE-O!; 0,30
Film serial  *    CASA DE STICLÃ;
1,30 Film   *  PE ORIUNDE, DAR
ªTERGE-O!   (r); 3,30  Lumea Pro
Cinema   (r).

06,00 Observator
9,00 Next Top Model
11,00 Film * OLD  GRINGO  (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  * ILUZIE  AMERI-
CANÃ
2,00 Film *  OLD  GRINGO  (r)
3,45 Film * ILUZIE  AMERICA-
NÃ  (r)

9,00 ªtirile B1TV;   11,00
Weekend  B1; 12,00 ªtirile
B1 TV;  13,00 3600;    15,00
ªtirile B1 TV;  16,00 Pasul
Fortunei;  18,00   Talk  B1;
21,00 ªtirile B1 TV;  22,00 La
taifas  (r); 23,00 Sãptãmâna lui
Banciu;  0,00 ªtirile Pro TV;
1,00 Lumea în 10.000 de
minute.

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 * NCSI   (r)
14,30 Bãtrâni ºi neliniºtþi  (r)
15,00 Schimb de mame  (r)
16,30 Copiii spun lucruri
trãsnite  (r)
17,45 Focus sport
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * ECHIPA DE CÃÞE
22,30 Naþiune, te cunosc!  (r)
23,30 Mondenii  (r)
0,00 Film *  LOVITURÃ
FULGERÃTOARE
2,00 Focus  (r)
3,00 Film * LOVITURÃ
FULGERÃTOARE  (r)
5,00  Secrete de stil  (r)
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  *   CUCE-
RITORUL   (r); 15,15 Film serial  *
AVENTURILE LUI SINBAD; 16,30
Film *  AVENTURILE RABINULUI
JACOB; 18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Film serial  *  SUFLETE
PERECHE; 20,15 Iubire interzisã;
22,00 Fosta mea iubire; 23,45 Film
serial  *   AVENTURILE LUI
SINBAD  (r); 0,45 Film serial  *
CULOAREA  FERICIRII;  1,45 Pitici
de varã   (r); 3,45 Albumul  Naþional
(r);   5,45 Grupul Vouã (r).

6,00 Film  * CAMPIOANELE;
8,00 Film serial  *  SOÞII DE
MILITARI; 11,00  Film   * NU
CAPITULEZ;  13,00  Film serial
*    HERCULE; 15,00   Film *
VICTIMELE  NOPÞII; 17,00
Film serial  * SOÞII DE
MILITARI;  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 *
ÎNTÂLNIREA DE ZECE ANI;
4,00 Film   * NU CAPITULEZ
(r).
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TVR 1

DUMINICÃ - 7 octombrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL NAÞIONAL TV

6,20 Teleshopping
6,55 Imnul României
7,00 Clubul desenelor animate
8,10 Universul credinþei
10,00 În grãdina Danei
10,35 Viaþa satului
11,50 Minutul de agriculturã
12,00 Viaþa satului
13,00 Profesioniºtii...
14,00 Jurnalul  TVR
14,30 Tezaur folcloric
15,30 Teatru TV
18,00  Lozul cel mare
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Reportajele jurnalului
20,25 Film * ATENTAT LA
VATICAN
22,10 Film * ANTIKILLER  3
23,50 Teatru TV  (r)
2,10 Film  * ZBOR DE FLU-
TURE   (r)
4,00 Reportajele  Jurnalului
(r)

7,00 Teleshopping; 8,00 H...
ora prichindeilor  (r); 9,00 Film
serial  *  HANNAH MONTANA;
10,00 Concertele TVR Cultural;
12,00 Vânãtoarea de cliºee;
13,00 George Georgescu;
13,30 Profil, poveste, personaj;
14,10 Film *  DESERT ªI
DRAGOSTE;  15,45 Poate nu
ºtiai; 16,00  artMakers; 17,00
D’ale lu’ Miticã  (r); 18,00
Minunile naturale ale Europei;
19,00  Pe picior mare; 19,30
Film serial  *   CARABINIERI;
20,30 Film  *   EXODUS  (II);
22,25 Poate nu ºtiai;  22,30 Ora
de ºtiri;  23,30 Acadeaua;
0,30  Minunile  naturale ale
Europei  (r); 1,30 artMakers
(r); 2,30 George Georgescu –
125 ani de la naºtere  (r); 3,00
Aventura urbanã  (r); 3,50
Poate nu ºtai; 4,00  Profil,
poveste, personaj  (r); 4,30
Acadeaua (r).

8,45 Film * PUNCT OCHIT,
PUNCT... IUBIT1;  10,15 Film
* BATMAN; 11,20 Întâlniri
online; 12,15  Film * RONNY
ªI MICHELE;  13,45 Film *
EXPRESUL;  15,55 Film *
MIEZUL NOPÞII ÎN PARIS;
17,30 Film  * TRANSFOR-
MERS; 20,00 Film * MAREA
MAHMUREALÃ 2; 21,40 Film
serial  *     IMPERIUL DIN
ATLANTIC CITY;   22,35 Film
serial  *     ORAªUL  MAGIC;
23,25 Film *  ADEVÃRATUL
CURAJ;  1,15 Film  * CLU-
BUL.

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Dupã20 de ani
11,00 MasterChef
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Apropo TV
14,00 Film *  MICUÞII INFRAC-
TORI
15,45 Vocea României  (r)
18,00 România, te iubesc!
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * ORÃ DE VÂRF
22,30 Film * KILLSHOT – ÞINTE
SIGURE
0,30 Film * ORÃ DE VÂRF  (r)
2,15 Film *  KILLSHOT – ÞINTE
SIGURE   (r)
4,00 Ce se întâmplã, doctore?  (r)
5,00 Apropo TV  (r)

7,00 Teleshopping;  7,30 Reþeta de
Acasã  (r);  8,00 Film serial *  UN
COLÞ DE RAI  (r); 9,00 Teleshop-
ping;  9,30 Film serial  * DRAGOS-
TE 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 Teleshop-
ping; 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).

8,30 Film serial  *    CASA DE
STICLÃ   (r); 9,00 Happy Hour
(r); 10,45 Film serial  *  SECRE-
TELE FAMILIEI SÂMBÃTÃ  (r);
11,45 Film serial  *  AVOCAÞI DE
SERVICIU (r); 12,45  Acasã în
bucãtãrie; 13,45  ProMotor; 14,15
Lumea Pro Cinema; 14,45 Zoom
în 10; 15,00  Film serial  *
CASA DE STICLÃ; 16,00 Film
serial  *   AVOCAÞI DE SERVI-
CIU; 17,00 Film serial  *    POZÃ
LA MINUT  (r);  18,00 Film * S-A
FURAT O BOMBÃ   (r);   19,00
Film serial  * POZÃ LA MINUT;
20,00 Film  * DIMINEÞILE UNUI
BÃIAT CUMINTE; 22,00  Film
serial  *   CU SÂNGE RECE;
0,00 Film serial  *    CASA DE
STICLÃ  (r); 1,00  Film serial  *
CU SÂNGE RECE  (r);  2,45
Lumea Pro Cinema  (r); 3,15
Apropo TV  (r).

6,00 OBSERVATOR
9,00 Film  * TRANDAFIRUL
GALBEN
11,00  Film * DRAGOSTE DE
CINCI STELE
13,00 OBSERVATOR
13,15 Te cunosc de undeva!
16,00 Observator
17,00 Film serial  *     PIS-
TRUIATUL
19,00 OBSERVATOR
20,00 FamiliaDA
20,30 X Factor
23,15 Cu banii jos!  (r)
1,00 Film serial  *    EROII
2,00 Film * TRANDAFIRUL
GALBEN   (r)
3,45 Film * PISTRUIATUL  (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.

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)
1,00 Film *  EªTI A MEA
3,00 Focus  (r)
3,30 Film serial  *   EªTI A
MEA  (r)

6,00 Pitici de varã  (r); 7,00
Clipuri; 7,15 Vouã; 7,45 Film
serial  * ÎMPÃRATUL MÃRII   (r);
9,15 Film serial *   SUFLETE
PERECHE  (r); 10,15 Film serial
*  AVENTURILE LUI SINBAD
(r); 11,15 Film * AVENTURILE
RABINULUI  JACOB  (r); 13,30
Sã v-amintiþi duminica; 16,45
Iubire  interzisã  (r); 18,30 Cuplul
perfect; 20,30 Film serial *
SUFLETE  PERECHE; 21,30
Film  * VIEÞI  FURATE;  0,45  Sã
v-amintiþi duminica    (r); 4,00
Pitici de varã  (r).

6,00 Film serial  * HERCULE
POIROT; 8,00 Film serial  *
APROAPE  LEGAL;  9,00 Film
serial  *   ANATOMIA LUI
GREY; 13,00 Film serial  *
HERCULE  POIROT;  15,00
Film *  UN SECRET ÎNTUNE-
CAT; 17,00 Film  * VICTIMELE
NOPÞII; 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  * EVA.

TVR 1

LUNI - 8 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 Campania Biblionet
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  * PODUL
22,55 Avocaþii schimbãrii
23,00 Nocturne
0,10 Film *  APA
2,00 Film  * ANTIKILLER  3   (r)
3,35 Jurnalul TVR  (r)
4,35 Avocaþii schimbãrii  (r)
4,40  Cãlãtor pe viaþã  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 8,00 Film
serial * IUBIRE DE VARÃ; 9,00
Confesiuni  (r); 10,10 Film *
DESERT ª DRAGOSTE  (r);
11,45 Poate nu ºtiai; 12,00  Ora
de business (r); 13,00 Vânãtoa-
rea de cliºee  (r);  13,30 Fii în
formã!; 14,35 Împreunã în
Europa!; 15,30 Teleshopping;
15,50 Pastila de sãnãtate;  16,00
Film serial *  IUBIRE DE VARÃ
(r);  17,00 Confesiuni; 18,00 Azi
despre mâine; 18,30 Film *  UN
STRÃIN ÎN FAMILIE  (r);
20,00 Zon@  IT; 20,30 Ora de
business; 21,30  Sfinþi ºi pãcãtoºi;
22,30 Ora de ºtiri; 23,30 Film *
UN SCANDAL ÎN CERCURI
ÎNALTE; 1,15 Eurobox (r);  1,45
Rezistenþa prin culturã  (r); 2,40
Memoriarul  Bucureºtilor  (r); 3,30
Poate nu ºtiai; 3,40  Ora de
business  (r);  4,30 Confesiuni
(r);   5,20 Mesager.

6,00 Film *  EXPRESUL;  8,10
Film * MIEZUL  NOPÞII ÎN
PARIS; 9,45 Film * TRANS-
FORMERS;  12,15 Film * ÎN
VIAÞÃ MAI ªI CÂªTIGI; 14,00
Premiile Emmy  2012; 16,05
Film * JOCUL SE SCHIMBÃ;
18,05  Film * CÃLÃTORIILE
LUI GULIVER; 19,30  Pe
platourile de filmare; 20,00 Film
serial  *   IMPERIUL DIN
ATLANTIC  CITY; 20,55 Film *
FRANCESCA;  22,30  Film
serial * VICEPREªEDINTA;
23,00 Film serial  * ÎN DERIVÃ;
23,30 Film *   TRANZACÞIA;
1,05 Film * ALARMISTUL.

6,00 Dupã 20 de ani  (r)
7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT  (r)
11,00 Film * MICUÞII INFRAC-
TORI  (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Apropo TV  (r)
15,00 Serviciul Român de
Comedie  (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 serial  *     TANTI
FLORICA    (r)
1,00 România, te iubesc!  (r)
2,00 ªtirile PRO TV (r)
3,30 Dupã 20 de ani  (r)
4,30 Ce se întâmplã, doctore?  (r)
5,00 Film serial  *    THE
MENTALIST

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 adevãra-
te; 17,30 Film serial  * UN COLÞ
DE RAI; 18,30 Film serial  *
DRAGOSTE LA INDIGO; 19,30
Film serial *  REFUGIUL;  20,30
Film serial  *  ABISUL  PASIU-
NII; 22,00  Cancan TV;  0,30
Poveºtiri adevãrate  (r); 1,30
Doamne de poveste; 2,30 Film
serial  *   FRUCTUL OPRIT  (r);
3,15 Cancan TV  (r); 5,15  Acasã
în bucãtãrie   (r).

8,45 Film serial  *  AVOCAÞI DE
SERVICIU  (r); 9,45 Film serial *
SECRETELE FAMILIEI
SÂMBÃTÃ  (r); 10,15 Teleshop-
ping; 10,45 Happy  Hour;
12,00 Teleshopping; 12,15 Zoom
în 10; 12,30 Film serial *
SECRETELE FAMILIEI
SÂMBÃTÃ; 13,30 Teleshopping;
14,00 Acasã în bucãtãrie; 15,00
Film serial  *   AVOCAÞI DE
SERVICU; 16,00 Film serial  *
POZÃ LA MINUT  (r);  17,00 Film
* DIMINEÞILE  UNUI  BÃIAT
CUMINTE  (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  * STARE DE ªOC;
0,30 Film serial * A UNSPREZE-
CEA ORÃ  (r); 1,30 Film  *
STARE   DE  ªOC  (r); 3,30
Lumea Pro Cinema  (r); 4,00
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 Film *  JACKE CHAN,
PILOT DE CURSE
22,30 Un show pãcãtos
0,30 OBSERVATOR
1,15 Film * JACHIE CHAN,
PLOT DE CURSE  (r)
3,00 Film serial  *   VÂNÃTOA-
REA DE COMORI  (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 * DIMINUAREA
APTITUDINLOR
11,30  Teleshopping
12,00 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte!  (r)
13,00 Teleshopping
13,30 România lui Guþã  (r)
14,15   Mondenii  (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 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
2,00 Verede-n faþã
3,00 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte!  (r)
4,00 Film serial  *     TRÃSNI-
ÞII  (r)

6,00 Film serial  * FIICELE
LUI MCLEOD; 8,00 Film serial
*  SOÞII DE MILITARI; 9,00
Film serial *  FARMECE; 10,00
Film  * CRIMELE DIN MIDSO-
MER;   12,00 Film serial *
SOÞII DE MILITARI;   13,00
Film serial * APROAPE  LE-
GAL;  14,00 Film serial *
FARMECE; 15,00  Film  *
JOCUL  IUBIRII;  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 ÎNCE-
PÃTORI; 22,00  Film serial *
APROAPE LEGAL; 23,00  Film
serial * CU SÂNGE RECE;
1,00 Film  * INOCENÞÃ DE
VÂNZARE; 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
* VIEÞI  FURATE  (r); 17,30  Film
serial *  DRAGOSTE  DULCE –
AMARÃ; 18,30 ªtiri Naþional
TV;  19,15 Film serial  * DESTINE
ÎMPLINITE; 20,15 Film *
BUBUIALÃ ÎN BRONX;  22,30
Film *  UN OM DE ONOARE;
0,30 Film  * BUBUIALÃ ÎN
BRONX   (r).
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TVR 1

MARÞI - 9 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 Dãnutz  SRL
12,30 Campania Biblionet
12,35 Film serial  * LEGENDE-
LE 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  * LEGENDE-
LE PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
21,10 Film *   ASCULTÃ
TÃCEREA!
22,55  Avocaþii schimbãrii
23,10 Film *  UN NOU  ÎNCE-
PUT
0,50 Pe scurt despre orice
1,10 Film  *  APA  (r)
3,00 Jurnalul TVR  (r)
4,00 Jurnalul plus  (r)
5,05 Film serial  *     LEGEN-
DELE PALATULUI: CONCUB-
NA REGELUI  (r)

  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
Azi despre mâine  (r); 14,00
Tribuna partidelor parlamenta-
re; 14,35 Împreunã în Euro-
pa!; 15,30 Teleshopping;;
16,00 Film serial * IUBIRE DE
VARÃ  (r); 17,00  Confesiuni;
18,00 Fii în formã!; 18,35 Film
* E VINA SECRETAREI  (I);
20,00  Eurobox  (r); 20,30
Ora de business; 21,30  Sfinþi
ºi pãcãtoºi;  22,30 Ora de
ºtiri; 23,30  Film *   ÎNªEA-
LÃ-MÃ!; 1,15 Auto-mania;
1,45  Film *  UN SCANDAL ÎN
CERCURI ÎNALTE   (r);  3,40
Ora de business  (r); 4,30
Confesuni  (r); 5,20  Mesager.

6,00 Film * JOCUL SE
SCHIMBÃ; 8,00  Film *
CÃLÃTORIILE LUI GULLI-
VER; 9,25 Filme ºi vedete;
9,55 Film  * ÎNMORMÂNTA-
REA; 11,30 Film  *  NUMÃ-
RUL PATRU; 13,20  Concert
“Glee”; 14,45  Film *   LARRY
CROWNE; 16,25 Film *
AVALON; 18,30 Film * CAS-
TORUL;  20,00 Film *  MONTE
CARLO; 21,50 Film  * ªEFI
DE COªMAR; 23,25 Film
serial  * ÎN DERIVÃ;  23,55
Film serial  *  URZEALA
TRONURILOR; 1,45 Film *
RITUALUL; 3,35 Film *  FATA
DIN TRANSILVANIA.

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 * ÎNDOIALA
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 Dupã 20 de ani  (r)
2,00 ªtirile Pro TV  (r)
3,30 Ce se întâmplã, doctore?   (r)
4,00 România, te iubesc!  (r)
5,00 Film serial  *  THE  MENTA-
LIST- ÎN MINTEA CRIMINALU-
LUI  (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  RISCANTE;
18,30 Film serial  * DRAGOSTE LA
INDIGO; 19,30 Film serial  *
REFUGIUL; 20,30 Film serial  *
ABISUL PASIUNII; 22,00 Cancan
TV;  0,30  Poveºtiri de noapte;1,30
Film serial  * CAMELEONII  (r);
2,30 Film serial  *    FRUCTUL
OPRIT  (r); 3,15 Cancan TV  (r);
5,15 Acasã în bucãtãrie  (r).

8,15 Acasã în bucãtãrie  (r); 9,15
Film serial *     DOUÃ ACOR-
DURI; 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 Film serial  *  AVOCAÞI  DE
SERVICIU  (r);  15,00 Acasã în
bucãtãrie;    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 * A
UNSPREZECEA ORÃ; 20,55 Film
serial *  M.A.S.H.;  22,00 Film   *
CRÃCIUN ÎN CONNECTICUT;
0,00 Film serial  * A UNSPREZE-
CEA ORÃ  (r); 1,00  Film serial *
AVOCAÞI  DE SERVICIU  (r);
1,45 Lumea Pro Cinema  (r);  2,15
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 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;
1,00 Sub semnul....

6,30 Film   *  DIMINUAREA
APTITUDINILOR    (r)
8,30 Totul despre mame
9,00 Teleshopping
9,30 Film  * JESSICA  (I)
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  *
ANATOMIA LUI GREY;   14,00
Film serial *  FARMECE; 15,00
Film *  UNGHI INVERS;  17,00
Film * CRIMELE DIN MIDSO-
MER;   19,00 Film serial  *
SOÞII DE MILITARI; 20,00 Film
serial  * ANATOMIA LUI GREY;
21,00 Film * SEDUS ªI
ABANDONAT; 23,00 Film  * EVA;
1,10 Film * PLÃCEREA DE A
UCIDE; 3,00 Film serial  *
FARMECE.

TVR 1

MIERCURI - 10 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 Dãnutz S.R.L.  (r)
12,30 Campania Biblionet
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  * ULTIMELE ZILE
(I )
22,55 Avocaþii schimbãrii
23,10 Film * O POVESTE
COMPLICATÃ CU FEMEI,
STRÃZI ªI DELICTE
1,10 Film *  UN NOU ÎNCEPUT
(r)
2,45 Jurnalul TVR  (r)
3,45 Jurnal plus  (r)
4,35 Cãlãtor pe viaþã (r)
5,05 Film serial  *    LEGENDELE
PALATULUI  (r)
6,15 Teleshopping

7,00 Teleshopping; 8,00 Film
serial * IUBIRE DE VARÃ;    9,00
Confesiuni; 10,10  Film * E VINA
SECRETAREI  (I)   (r); 11,30 Azi
despre mâine  (r); 12,00 Ora de
business (r); 13,00 Pe picior
mare; 13,30 Fii în formã!  (r);
14,00 Teleshopping; 14,35
Împreunã în Europa!; 15,30
Teleshopping;  15,50 Pastla de
sãnãtate; 16,00 Film serial *
IUBIRE DE VARÃ   (r);  17,00
Confesiuni; 18,00 Poveºtile lumii;
18,35 Film  * E VINA  SECRETA-
REI  (II); 20,15 Poate nu ºtiai;
20,25 Ora de business;  21,25
Mandela; 22,30  Ora de ºtiri;
23,30 Film * DIN RAI; 1,15 Fii în
formã!  (r); 1,50 Film   * ÎNªEALÃ-
MÃ   (r); 3,25 Pastila de sãnãtate;
3,40 Ora de business  (r).

6,00 Film *  LARRY  CROWNE;
7,35 Film * CASTORUL; 9,05
Film serial  *   LXD: LEGIUNEA
EXTRAORDINARILOR DANSA-
TORI – REVOLTA ÎNCEPE;
10,30 Film * LIGA FEMININÃ DE
BASEBALL; 12,35 Film *
CULOAREA SENTIMENTELOR;
15,00 Film * JURNALUL UNUI
PUªTI; 16,30 Film  * POVESTEA
JUCÃRIILOR 2; 18,05 Film  *
UNDE ESTE DRAGOSTEA?;
20,00 Film * MAREA  MAHMU-
REALÃ  2; 21,40 Film serial *
IMPERIUL DIN ATLANTIC;
22,40 Film serial * ÎN DERIVÃ;
23,10 Film  * REÞEAUA  DE
SEXSUALIZARE;  1,00   Film  *
ZONA  VERDE; 2,55 Film *
MAREA MAHMUREALÃ 2  (r).

6,00 Happy  Hour  (r)
7,00 ªtirile  PRO TV
10,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
11,00 Film  *  ÎNDOIALA    (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 MENTA-
LIST

7,00  Teleshopping; 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); 10,15 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; 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 Film serial  * DEMON ªI ÎNGER;
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  Teleshopping;
10,45  Happy  Hour;   12,00
Teleshopping;  12,15 Zoom în 10;
12,30  Film serial  * SECRETELE
FAMILIEI SÂMBÃTÃ;  13,30
Teleshopping;  14,00 Acasã în
bucãtãrie; 15,00 Film serial *  AVOCAÞI
DE SERVICIU;  16,00 Film  *
CRÃCIUN ÎN CONNECTICUT  (r);
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   *   FRÃÞIA  5; 0,00  Film
serial * A UNSPREZECEA ORÃ  (r);
1,00 Film * FRÃÞIA  5    (r); 2,30 Film
serial *  AVOCAÞI DE SERVICIU  (r);
3,15 Lumea Pro Cinema  (r);  3,45
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 Cu banii jos!
22,30 Un show  pãcãtos
0,30 OBSERVATOR
1,15 Film serial  *  LA BIROU
2,00 Închiderea programului

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 *  JESSICA  (I)  (r)
8,30 Totul despre mame
9,00  Teleshopping
9,30  Film  * JESSICA  (II)
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 *  TRÃSNI-
ÞII  (r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30  Cronica cârcotaºilor
22,15  Film  serial  *  TRÃS-
NIÞI 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 *   TRÃSNI-
ÞII   (r)
5,30 Cireaºa de pe tort   (r)6,00  Film serial *  FIICELE LUI

MCLEOD;  8,00 Film serial  *
SOÞII DE MILITARI; 9,00 Film
serial  *     FARMECE; 10,00 Film
* CRIMELE DIN MIDSOMER;
12,00 Film serial  *    SOÞII DE
MILITARI; 13,00 Film serial  *
ANATOMIA LUI GREY;  14,00
Film serial * FARMECE; 15,00
Film * NU CAPITULEZ;   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   *
SEDUS ªI ABANDONAT;  1,00
Film * UN SECRET ÎNTUNECAT;
3,00 Film serial *  FARMECE;
4,00 Film serial  *  FIICELE LUI
MCLEOD.

6,00 Sãrut mâna, mamã!; 7,45
Clipuri; 8,00 Film serial  *   DRAGOS-
TE 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 Grupul
Vouã  (r); 14,00 Film serial *
CUCERITORUL  (r); 15,15 Grupul
Vouã  (r); 15,45 Copii contra pãrinþi;
17,30 Film serial  *   DRAGOSTE
DULCE – AMARÃ; 18,30 ªtiri
Naþional TV;  19,15 Film serial  *
DESTINE ÎMPLINITE;  20,15 Film
serial  * SUFLETE  PERECHE;
21,15 Film serial *  CUCERITORUL;
22,30 Iubire interzisã;  0,15 Film serial *
ÎMPÃRÃTEASA DE FIER  (r); 1,45
Film serial *   CULOAREA FERICI-
RII; 2,45  Albumul Naþional;  4,45
Grupul Vouã  (r); 5,00 Taxi Driver   (r).
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Filmele din perioada 5.10 - 11.10.2012

JOI - 11 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
11,50 Pe scurt despre orice
12,00 Bebe magia
12,30 Campania  Biblionet
12,40 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI  (r)
14,00 Jurnalul TVR
14,45 Interes general
15,15 Teleshopping
15,30 Akzente
16,45 Lozul cel mare
17,35  Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
21,10 Film  * ULTIMELE  ZILE  (II)
22,50 Avocaþii schimbãrii  (r)
23,10 Roman Polanski, o persoanã
cãutatã
0,55 Pe scurt despre orice  (r)
1,10 Film  * O POVESTE COMPLI-
CATÃ CU FEME, STRÃZI ªI
DELICTE  (r)
3,00 Jurnalul TVR  (r)
4,00 Jurnal plus  (r)
4,50 Avocaþii schimbãrii  (r)
5,05 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI: CONCUBINA
REGELUI  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r);  7,00
Teleshopping;  8,00 Film serial *
IUBIRE DE VARÃ;  9,00
Confesiuni  (r); 10,10 Film  *
CASTELANUL   (II)  (r); 12,00
Ora de business   (r); 13,00
Naturã ºi aventurã  (r); 13,30
Poveºtile  lumii (r); 14,00
Tribuna partidelor parlamentare;
14,35  Împreunã în Europa!;
15,50 Pastila de sãnãtate; 16,00
Film serial *  IUBIRE DE VARÃ
(r);  17,00 Confesiuni; 18,00
Euromaxx Highlights; 18,35 Film
* TREI POVEªTI CU TIGRI;
20,30 Ora de business;  21,25
Mandela; 22,30 Ora de ºtiri;
23,30 Film * TATÃL  GIOVAN-
NEI; 1,10  Azi despre mâine;
1,45 Film  * DIN RAI   (r); 3,30
Pastila de sãnãtate; 3,40  Ora de
business  (r); 4,30  Confesiuni;
5,20 Mesager.

6,00 Film * POVESTEA
JUCÃRIILOR  2; 7,35 Film *
UNDE ESTE  DRAGOSTEA?;
9,30 Film * GREVÃ DE CRÃ-
CIUN;  10,55  Film *  CRÃCIU-
NUL  CU FAMILIA  KRANK;
12,35 Film  * DUPLICTATE;
14,40  Film *  HAZARDUL
MORAL; 16,20 Film * HAMLET;
18,25 Film * FAMILIA  TUCHE;
20,00 Cântec  interzis; 20,40
Film * JONAH  HEX; 22,00 Film
*  CLUBUL; 23,35 Film serial  *
ÎN DERIVÃ;  0,05 Film serial *
ORAªUL MAGIC; 0,55 Film *
SCHIMBUL.

6,00 Happy  Hour  (r)
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  *    TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
11,00 Film serial *  VIAÞA ÎN
AFRICA    (r)
13,00 ªtirile PRO TV
13,45 Film * REUNIUNEA
CRMINALÃ
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 FIERBINÞI
21,30 Film serial  * SPITALUL DE
DEMENÞÃ
22,00 ªtirile Pro TV
22,30 Film  * CONSPIRAÞIE LA
PRAGA
0,45 Film serial  *  SPITALUL DE
DEMENÞÃ  (r)
1,15 ªtirile Pro TV  (r)
2,45 Dupã 20 de ani  (r)
3,30 Film  *  CONSPIRAÞIE LA
PRAGA   (r)
5,30 ProMotor  (r)

6,00 Poveºtiri adevãrate  (r); 7,00
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; 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 * REFU-
GIUL;  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  Acasã în bucãtãrie  (r); 9,15 Film
serial  *  SECRETELE FAMILIEI
SÂMBÃTÃ     (r); 10,15  Teleshop-
ping;  10,45  Happy  Hour;  12,00
Teleshopping;  12,15  Zoom în 10;
12,30 Film serial  *    SECRETELE
FAMILIEI SÂMBÃTÃ; 13,30
Teleshopping;  14,00 Film serial  *
AVOCAÞI DE SERVICIU  (r); 15,00
Acasã în bucãtãrie; 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  *  A UNSPREZECEA ORÃ;
20,55 Film serial * M.A.S.H.; 22,00
Film   * HARRY  POTTER ªI PIATRA
FLOSOFALÃ; 0,15 Film serial * A
UNSPREZECEA  ORÃ    (r);  2,00
Film serial *  AVOCAÞI DE SERVICIU
(r); 2,45 Lumea Pro Cinema  (r); 3,15
Apropo TV.

6,00 Observator
8,00 ’Neatza
10,00 În gura presei
10,50 Întâmplãri hazlii
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
20,30 Next Top Model
22,30 Un show pãcãtos
0,30 OBSERVATOR
1,15 Film  * FIICÃ DE OM
BOGAT
3,15 Întâmplãri  hazlii   (r)
3,45 Acces direct  (r)

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

6,30 Film *  JESSICA  (II)  (r)
8,30 Totul despre mame
9,00 Teleshopping
9,30 Film *  CARTOFORUL, FATA
ªI PISTOLARUL
11,30 Teleshopping
12,00 Farsele lui Jugaru  (r)
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 Film *  AUGUST
22,15  Film serial *  TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
23,45 Film *  AUGUST  (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)
5,00 Cireaºa de pe tort  (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  * ÎMPÃRÃTEASA
DE FIER; 13,45 Grupul Vouã  (r);
14,00 Film serial *    CUCERITORUL
(r); 15,15 Grupul Vouã  (r); 15,30  Film
serial *   AVENTURILE LUI SINBAD;
16,30 American Cinema; 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
Cuplul perfect  (r); 0,30  Film serial *
ÎMPÃRÃTEASA DE FIER  (r); 1,45
Film serial * CULOAREA FERICIRII
(r); 2,45 Taxi Driver  (r); 4,30 Grupul
Vouã  (r); 4,45  Taxi Driver  (r).

6,00 Film serial  *  FIICELE  LUI
MCLEOD; 8,00 Film serial *
SOÞII DE MILITARI; 9,00   Film
serial *    FARMECE; 10,00 Film
* CRIMELE DIN MIDSOMER;
12,00 Film serial  * SOÞII DE
MILITARI; 13,00 Film serial  *
ANATOMIA LUI  GREY;  14,00
Film serial  *  FARMECE; 15,00
Film * UTOÞI PRIETENII MEI
PLEACÃ DIN BRISBANE;
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 * JOCUL  IUBIRII;
3,00 Film serial *   FARMECE;
4,00 Film serial  *  FIICELE LUI
MCLEOD.

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

AVENTURILE LUI SAMMY 2 3D

BÃRBAÞI ÎN NEGRU 3

Ore de spectacol: 14; 16:30
Proiecþie 3D - dublat în
limba românã
Gen film: Animaþie,
Aventuri
Cu: Billy Unger
Regizor: Ben Stassen

Casa
conspirativã

Ore de spectacol: 19, 21
Proiecþie 3D - titrat în limba
românã
Gen film: Animaþie,
Aventuri, Comedie,
Fantastic
Cu: Anna Kendrick,
Christopher Mintz-Plasse
Regizor: Chris Butler,
Sam Fell

Ore de spectacol: 18; 20
Gen film: Acþiune,
Comedie, SF
Cu: Will Smith, Tommy Lee
Jones
Regizor: Barry Sonnenfeld

Piraþii ! O bandã
de neisprãviþi

Ore de spectacol: 14; 16
Gen film: Animaþie,
Aventuri, Familie
Cu: Salma Hayek, Martin
Freeman, Jeremy Piven,
Imelda Staunton, Hugh
Grant, David Tennant
Regizor: Peter Lord,
Jeff Newitt
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Anunþul tãu!
CONVOCARE ADUNARE GENERALA EX-
TRAORDINARA. S.C. IND STAR MANAGE-
MENT S.A. cu sediul in com. Eselnita, strada
Dunarii, nr. 230A, jud. Mehedinti, inregistrata la
O.R.C. de pe langa Tribunalul Mehedinti sub
nr. J25/248/2009 prin administrator unic Codres
Marius-Cosmin, in conformitate cu prevederile
legale, CONVOACA Adunarea Generala Extra-
ordinara a Actionarilor in data de 25.10.2012,
orele 12, la sediul societatii, avand urmatoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea demisiei Directorului
General dl.Codres Marius-Cosmin si alegerea
unui nou Director General, in baza unui con-
tract de mandat. 2. Stabilirea remuneratiei, du-
ratei contractului de mandat precum si inche-
ierea unei polite de asigurare pentru raspun-
dere profesionala pentru Directorul General  si
stabilirea nivelului sumei politei de asigurare.
3. Delegarea persoanei care sa semneze din
partea societatii contractul de mandat cu di-
rectorul general ales. 4. Imputernicirea unei
persoane pentru  semnarea actului aditional si
actul constitutiv in forma actualizata conform
hotararii A.G.E.A., precum si pentru inregistra-
rea mentiunii la Oficiul Registrului Comertului.
In cazul in care nu se va intruni majoritatea
prevazuta de lege sau nu se poate constitui
din alte motive in data de 25.10.2012, Aduna-
rea Generala Extraordinara a Actionarilor se va
tine la data de 26.10.2012, in acelasi loc si la
aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi.
CONVOCARE. S.C. IND STAR MANAGEMENT
S.A. cu sediul in com. Eselnita, strada Dunarii,
nr. 230A, jud. Mehedinti, inregistrata la O.R.C.
de pe langa Tribunalul Mehedinti sub nr. J25/
248/2009 prin administrator unic Codres Ma-
rius-Cosmin, in conformitate cu prevederile le-
gale, CONVOACA Adunarea Generala Ordina-
ra a Actionarilor in data de 25.10.2012, ora 10,
la sediul societatii, avand urmatoarea ordine
de zi: 1. Aprobarea demisiei administratorului
unic dl.Codres Marius-Cosmin, descarcarea de
gestiunea avuta pe perioada mandatului si ale-
gerea unui nou administrator; lista cuprinzand
informatii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu si calificarea profesionala ale persoa-
nelor propuse pentru functia de administrator
se afla la sediul societatii la dispozitia actiona-
rilor, putand fi consultata si completata de aces-
tia; 2. Stabilirea remuneratiei si duratei  manda-
tului administratorului ales. 3. Incheierea unei
polite de asigurare pentru raspundere profesi-
onala a administratorului si stabilirea nivelului
sumei politei de asigurare. 4. Imputernicirea
unei persoane pentru semnarea actului aditio-
nal si actul constitutiv in forma actualizata con-
form hotararii A.G.O.A., precum si pentru inre-
gistrarea mentiunii la Oficiul Registrului Comer-
tului. In cazul in care nu se va intruni majorita-
tea prevazuta de lege sau nu se poate consti-
tui din alte motive in data de 25.10.2012, Adu-
narea Generala Ordinara a Actionarilor  se va
tine la data de 26.10.2012, in acelasi loc si la
aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. LUCALEX SRL anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de încadrare fãrã acord
de mediu, fãrã evaluare adecvatã de cãtre ARPM
Craiova, pentru proiectul SCHIMBARE DESTINA-
ÞIE DIN CONSTRUCÞIE GARAJ ÎN SPAÞIU DESTI-
NAT PRODUCÞIEI ªI PRELUCRÃRII LEMNULUI,
CONSTRUIRE ANEXÃ CU DESTINAÞIA CENTRA-
LÃ TERMICÃ, AMENAJARE POD EXISTENT DEA-
SUPRA GARAJULUI ªI ANEXE GOSPODÃREªTI
(TIP ªOPRON) propu8s a fi amplasat în comuna
Malu Mare, sat Malu Mare, sectorul T 163, P 10/1,
jud. Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul ARPM Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, în

zilele de L-V, între orele 9.00 – 14.00, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet: http//:arpmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta comenta-
rii/observaþii la proiectul decziei de încadrare la
sediul ARPM Craiova, str. Petru Rareº nr. 1 sau la
urmãtoarea adresã de e-mail: office@arpmdj.an-
pm.ro pânã la data de 11.10.2012.
SC Colial SRL anunþã publicul interesat cã solici-
tãAvizul de gospodãrire a apelor pentru realiza-
rea investiþiei: Amenajare iaz piscicol prin extra-
gere agregate minerale în zona Calafat – Smâr-
dan (extravilan Calafat, T105, P46, P46/1), jud. Dolj.
Relaþii suplimentare se pot afla la sediul fIrmei din
Moþãþei sau la telefon: 0760/305.659.
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CERERI SERVICIU
Tânãrã doresc un loc de mun-
cã în domeniul menajerã, feme-
ie de serviciu sau bonã. Tele-
fon: 0720/008.623.
Doamnã serioasã caut de lucru
ca menajerã. Telefon: 0758/
152.881.

OFERTE SERVICIU
Atelier de creaþie ºi croitorie la
comandã angajeazã modelieri
cu experienþã. Telefon: 0760/
652.522.

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

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în dome-
niul sãnãtãþii ºi securitãþii în mun-
cã. Telefon. 0763/780.444.
Filmez ºi fotografiez la preþuri
avantajoase + albumuri foto.
Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilitate
presteazã servicii de calitate
la preþ avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Amenajãri interioare. Telefon:
0748/039.997.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ negocia-
bil. Telefon: 0771/579.669.
Particular, vând garsonierã în
Bucureºti, parter stradal, cu îm-
bunãtãþiri, în scectorul 6. Tele-
fon: 0752/641.487.
Particular, vând (închiriez) gar-
sonierã (2 camere) confort 2 cu
geam termopan, parchet, izola-
þie interior, preþ negociabil,
60.000 lei. Telefon: 0743/
120.446; 0770/556.335.

Proprietar, vând garsonierã conf.
II, îmbunãtãþitã, preþ negociabil.
Telefon: 0770/556.335; 0743/
120.446.
Vând sau schimb garsonierã cu
apartament. Telefon: 0760/
548.459.
Vând garsonierã mobilatã, etaj I,
utilatã, zona Liceului de Chimie,
preþ convenabil. Telefon: 0766/
656.844.
Particular vând (închiriez) garso-
nierã mobilatã, parter, îmbunã-
tãþitã, Bucureºti, sector 6. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând camerã cãmin zona li-
ceului Chimie. Telefon: 0767/
271.705; 0745/574.371.
Vând garsonierã 32 mp, Vitan –
Bucureºti, 34.500 euro. Telefon:
0741/560.393; 0742/527.849.
Vând garsonierã. Telefon: 0786/
141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând (închiriez) apartament 2
camere mobilat, lângã hotel
Jiul, preþ negociabil. Telefon:
0741/784.417.
Vând apartament 2 camere,
Valea Roºie. Telefon: 0753/
534.617.

Vând apartament 2 camere de-
comandate, liber, parchet
lemn, Valea Roºie, vis-a –vis
de Spitalul Militar. Telefon:
0745/456.302.
Vând apartament Craiova. Te-
lefon: 0757/322.534.
Vând apartament în Craioviþa
Nouã, superîmbunãtãþit, centra-
lã termicã, etaj 1/4 preþ 42.000
euro, negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 camere de-
comandate Calea Bucureºti,
etaj 1, superîmbunãtãþit, preþ
50.000 euro, negociabil. Tele-
fon: 0251/561.078.
Vând sau schimb 2 decoman-
date Brazdã P-uri, an construc-
þie 1980, îmbunãtãþiri, cu 3 ca-
mere. Telefon: 0724/218.190.
Vând apartament Craiova. Te-
lefon: 0757/322.534.
Particular, vând apartament 2
camere decomandate, îmbunã-
tãþiri, P/7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887; 0748/
195.954.
Vând apartament sau schimb cu
casã. Telefon: 0723/692.884.
Vând apartament 2 camere de-
comandat, zonã centralã. Tele-
fon: 0744/319.448.

3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) apartament 3
camere, George Enescu, par-
ter, cu 2 camere + diferenþã imo-
bil, ultra-îmbunãtãþit, este preta-
bil firmã. Telefon: 0725/533.042;
0771/510.726.
Vând apartament 3 camere 70
mp Calea Bucureºti, etaj 2/4.
Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament 3
camere, 4/4, Rotonda, gresie,
faianþã, AC, termopane, centra-
lã proprie, preþ negociabil. Te-
lefon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 camere Cra-
iova. Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 3 camere se-
midecomandate, 2 wc, 70 mp,
etaj 2/4, Calea Bucureºti, an fa-
bricaþie 1980, 55 mii euro, nego-
ciabil. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 camere.
Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, termo-
pan, uºã metalicã, centralã, izo-
laþie termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi 3
camere decomandate, 77 mp,
50.000 euro, negociabil. Tele-
fon: 0764/658.600.

Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã boie-
reascã pretabil firmã sau labo-
rator analize zonã centralã. Te-
lefon: 0760/654.164.
Vând casã ºi teren intravilan în
comuna Mischii, sat Cãlineºti.
Telefon: 0256/225.144; 0720/
307.774.
Vând casã, cartierul Romaneºti.
Telefon: 0740/794.854.
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 Braniºte, comuna
Podari. Telefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 camere,
modernizatã, cu puþ american
ºi 4000 mp teren, vie, grãdinã,
pomi, în Livezi – Podari. Tele-
fon/fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str. Rãºi-
nari, dependinþe, gaz, apã, ca-
nal, curte, 161 mp, preþ 45.000
euro, negociabil. Informaþii la
telefon: 0723/537.111.
Vând casã neterminatã Craio-
va, Centura de Nord, teren 1560
mp. Telefon: 0720/863.286.
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Vând casã bãtrâneascã cu te-
ren intravilan 1000 mp la in-
trarea în Palilula, comuna Bu-
covãþ, cadastru, apã, asfalt,
10 euro/mp. Telefon: 0749/
049.646.
Vând casã ºi curte Braniºte co-
muna Podari. Telefon: 0745/
350.029.
Vând casã Caraula preþ 45.000
lei, negociabil. Telefon: 0746/
260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã – ju-
deþul Olt, 4 camere, curte 2100
mp, vie, fântânã. Telefon: 0727/
739.810; 0770/750.488.
Vând casã locuit, anexe gospo-
dãreºt plus locul casei, oraº
Novaci, jud. Gorj, preþ 120.000
lei (RON), negociabil. Telefon:
0253/466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire centra-
lã sau schimb cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã + anexe gospodãreºti
plus locul casei oraº Novaci –
Gorj, str. „Dumbrava” nr. 1. Tele-
fon: 0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau apar-
tament ºi diferenþa de bani. Te-
lefon: 0762/738.112.

TERENURI
Vând teren central 330 mp, 2
deschideri, strada „Sfinþii
Apostoli”. Telefon: 0746/
495.167.
Vând 2000 mp central Craio-
va. Telefon: 0768/927.299;
0371/125.886.
Particular, vând teren comuna
Almãj, 4 E/mp. Telefon: 0761/
137.571.
Vând teren intravilan 6200 mp,
comuna Brãdeºti, toate facilitãþi-
le, deschidere 57 mp, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0749/230.636.
Vând teren, zona Ciupercã, 500
mp, 240 euro mp, negociabil.
Telefon: 0723/523.575; 0741/
309.648.
Vând proprietate Cârcea – Via-
duct, 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 insta-
late, împrejmuit, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând pãmânt extravilan ºi intra-
vilan în comuna Murgaþi. Tele-
fon: 0766/582.831.
Vând teren intravilan 1000 mp,
comuna Pieleºti, sat Câmpeni,
poziþie deosebitã, 5 E/mp,  la 20
km de Craiova. Telefon 0767/
221.046.

Vând 0,35 ha pãdure stejar Ø 40,
H = 15 m ºi 0,38 ha livadã meri
pe rod în Satu Meien, comuna
Popeºti, judeþul Vâlcea. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000 mp,
utilitãþi, zonã de case. Telefon:
0721/483.933.
Vând teren 1700 mp cartier Po-
poveni, Craiova îngrãdit + utili-
tãþi. Telefon: 0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure stejar
ºi salcâm în satul Cocorova –
Tulburea – Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând douã terenuri a câte 500
mp în Calafat, construibile. Te-
lefon: 0762/671.255; 0761/
636.805.
Vând teren între case zona Cer-
nele, utilitãþi, 400 mp, ideal pen-
tru casã 14.000 E. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000 mp
la 11 km de Craiova cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie, fântânã,
cadastru fãcut. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren intravilan 5000 mp
ºi teren intravilan 1200 mp. Te-
lefon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând teren 500 mp Lac Avioa-
ne. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484; 0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna Ma-
glavit, preþ negociabil. Telefon:
0758/937.083; 0749/806.690.

Particular, vând pãdure pe ma-
lul Oltului dincolo de Slatina.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fermieru-
lui. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, deschde-
re 20 m în oraº. Telefon: 0731/
989.215.
Vând teren 202 mp zona „A”,
toate utilitãþile, cadastru, in-
tabulare, 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 toa-
te facilitãþile, preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922; 0745/
903.283.
Vând teren intravilan la intrare în
Preajba, 700 mp sau variante.
Telefon: 0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt arabil în
comuna Amãrãºtii de Jos, Dolj.
Telefon: 0351/422.201.
În atenþia agenþiilor imobiliare.
Vând teren intravilan Craiova
12.500 mp împrejmuit cu gard
beton plus 500 mp construcþii.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona mâ-
nãstire, 950 mp, deschidere 18
m, utilitãþi, cadastru, 11.000 euro.
Telefon: 0767/263.391.
Vând urgent 10 hectare pãdure
stejar ºi salcâm în satul Coco-
rova – Tulburea – Gorj. Telefon:
0757/082.201.

Vând 4000 mp teren intravi-
lan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp con-
strucþie începutã, curent trifa-
zic ºi dependinþe. Telefon:
0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona ANL-
Veterani – 410 mp. Telefon:
0770/222.518.
Vând teren Popoveni str. „Mol-
dova”, curent, gaze, apã. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravilan
în Livezi – Podari. Telefon:
0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã Real,
Calea Severinului. Telefon:
0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de salcâm
exploatabilã integral, 25 km de
Craiova. Telefon: 0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20) vis-
a-vis de Penitenciarul Craiova.
Telefon: 0761/418.574, dupã
ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comuna
Secui, 11 km de Craiova, pozi-
þie deosebitã, ºoseaua naþio-
nalã, preþ negociabil. Telefon:
0251/412.361.

Vând teren 500 mp + casã Îm-
pãratul Traian. Telefon: 0251/
561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere  13
ml, în oraº, toate utilitãþile, zonã
bunã. Telefon: 0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 camere
decomandate, Valea Roºie, etaj
3, cu similar Brazdã sau Corni-
þoiu. Telefon: 0762/945.917.
Schimb (vând) apartament 2
camere decomandate, etaj 2/4,
cartier Crihala, Drobeta-Turnu
Severin cu similar în Craiova.
Telefon: 0769/272.226.
Schimb garsonierã Brazdã bl.
G7 cu apartament 2 camere
+ diferenþa. Telefon: 0729/
368.009.
Schimb apartament 2 camere
decomandate zona Ciupercã
cu garsonierã zona 1 Mai + dife-
renþa. Telefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb apartament
2 camere ultracentral cu apar-
tament 3 camere central, etaj 1
sau 2. Telefon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp intravi-
lan Cârcea + diferenþã cu apar-
tament 2 camere Craiova. Te-
lefon: 0767/263.391.
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Schimb apartament Craiova
cu Bucureºti. Telefon: 0723/
692.884.
Casã Craiova - 5 camere, baie,
bucãtãrie, încãlzire centralã,
cu apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.

AUTO
STRÃINE

Vând Opel Tigra 1400 cc, fa-
bricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei. Te-
lefon: 0745/541.174.
Vând Skoda Fabia 1.4, nume-
roase facilitãþi. Telefon: 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, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4, anul
1996, 70.000 km reali, Olan-
da, 1500 euro, negociabil. Te-
lefon: 0767/116.092.

UTILAJE
Vând SUP 29 de Piatra-Neamþ,
în stare de funcþionare, 4000
RON. Telefon: 0761/612.963.

DIVERSE
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã diame-
tru 38 mm ºi lungã de 300
mm. Telefon: 0351/800.654.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut casni-
cã, simplã, acþionatã manual.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând 2 tone porumb boabe,
preþ negociabil. Telefon:
0251/447.543.
Vând lanþ drujbã nou lama 40
cm, monedã jubbiliarã argint
25 gr, Carol I 1881, 300 euro.
Telefon: 0761/355.869.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider. Te-
lefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãldu-
rã instant apã caldã, ºimineu
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 ne-
gociabil. Telefon: 0761/
270.365.

Vând ieftin centralã termicã pe
gaze, în funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând pianinã. Telefon: 0746/
241.210.
Vând grilaje geamuri, pret avan-
tajos. Telefon: 0761/270.365
Vând foarfecã ghilotinã de tãiat
tablã, fabricatã la Sibiu, hidrau-
licã, dimensiuni tãiere 2500 x
0,5 mm, preþ 15000 lei ºi presã
hidraulicã, putere 50 niutoni,
5000 lei ng. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
Vând porumbei albi, rasã voia-
jori. Telefon: 0727/808.696.
Vând piese noi pentru Trabant.
Telefon: 0745/371.616.
Vând cruce marmurã 1200/400/
100 scrisã - 100 lei; foarfecã ta-
blã 15 lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4 luni,
semigrea. Telefon: 0741/
975.279.
Vând convenabil douã calorife-
re oþel (tablã) 100cm/0,60 sau
schimb cu calorifere de fontã fo-
losite. Telefon: 0251/534.303.
Vând sobã porþelan – Meissen
– (de Saxa) model ºi culoare
deosebite. Telefon: 0741/
772.627.
Ocazie! Locuri de veci cimitirul
Sineasca (2+1) Telefon: 0722/
570.300.
Vând loc de veci – cimitirul Un-
gureni aproape de administra-
þie. Telefon: 0351/459.605;
0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie lemn
masiv, mobilã dormitor, aragaz
patru ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon: 0768/
034.443.
Ocazie! Trei locuri veci central
cimitirul Ungureni ºi trei Sineas-
ca. Telefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci suprapus Ci-
mitirul Romaneºti. Telefon:
0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bibliote-
cã, birou, masã. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã perinã
electricã; ceas foarte vechi (pes-
te 100 ani) în stare de funcþiona-
re. Telefon: 0724/014.028;
0764/432.767.
Vând bandã germanã 12 cm
lãþime, izolare hidro la bãi,
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, aragaz
voiaj douã ochiuri cu butelie,
canistre metal 20 litri, alternator
12V, polizor (flex) D 125x 850 W,
preþ negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.

Vând centralã termicã pe lem-
ne, putinã nouã de 50 vedre din
salcâm, cãruþ curte cu douã roþi,
2 uºi cu toc pentru casã noi. Te-
lefon: 0747/530.981.
Vând albine, familii puternice, 5-
6 rame cu puiet în Podari – Dolj.
Telefon: 0720/115.936.
Vând planºetã desen (mare) ºi
indicatoare norme deviz ºi alte
cãrþi tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând loc de veci, 2 locuri, cimi-
tirul Sineasca. Telefon: 0770/
335.846.
Vând cazan þuicã – aramã, ca-
pacitate mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând motor, motosapã Honda,
echipament vânãtoare din pie-
le, hidrofor pentru irigaþii. Tele-
fon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þinutã
în butoi de dud, minim 5 litri, 10
lei/L. Telefon: 0752/166.330.
Vând pianinã Rosekranz Dres-
den. Telefon: 0251/419.630.
Vând maºinã tricotaj mare.  Te-
lefon: 0351/459.222; 0770/
299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou, preþ
negociabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând douã locuri de veci în Ci-
mitirul Sineasca, zona 0. Tele-
fon: 0251/426.077 sau 0724/
910.004.
Vând butelii aragaz ºi spalieri
pentru viþa-de-vie. Telefon: 0744/
928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimitirul
Sineasca, la poartã, negociabil.
Telefon: 0754/463.089.
Vând cãrucior pentru handicap
cu antrenare manualã, nou,
1000 RON, negociabil. Telefon:
0736/311.844.
Vând butoi plastic pentru varzã
120 kg, preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mozaic,
marmurã, putinã 500 l, butoi 700
l stejar. Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu comer-
cial 25 mp, sat Braniºte comu-
na Podari. Vad comercial exce-
lent. Telefon: 0758/576.984.
Vând cãrucior pentru handicap,
cadru metalic ºi ploscã (toate
sunt noi), preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând convenabil mobilã bunã,
vitrinã, birou, masã, scaune, co-
modã, diverse. Telefon: 0723/
692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.
Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca. Telefon: 0351/422.201.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr apartament
– garsonierã, la stradã, parter,
maximum etajul 2. Telefon:
0748/195.954.

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat, zona Brazda
lui Novac. Telefon: 0723/
099.626 sau 0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Particular, închiriez pe termen
lung apartament ultracentral,
4 camere, 2 bãi, mobilat, cen-
tralã termicã, tot confortul,
preþ negociabil. Rog seriozi-
tate! Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã Bulevar-
dul 1 Mai. Telefon: 0785/
886.507.
Închiriez apartament trei ca-
mere  G. Enescu. Telefon:
0763/589.837; 0740/240.421.
Primesc fete în gazdã, la bloc,
lângã Medicinã. Telefon:
0770/300.327.
Închiriez apartament 2 came-
re Ciupercã, mobilat ºi utilat.
Telefon: 0723/207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã came-
re la casã 1-2 studenþi. Tele-
fon: 0770/682.710; 0351/
464.044.

Închiriez apartament 2 camere
complet mobilat (utilat) în Braz-
da 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.
Telefon: 0762/267.631; 0745/
062.618.
Închiriez apartament. Relaþii la
telefon: 0769/477.662.
Închiriez pe termen lung aparta-
ment ºi pivniþã (depozit materia-
le) la casã, strada Bucovãþ –
Craiova. Telefon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în gazdã
la bloc. Telefon: 0762/047.095.
Particular, închiriez apartament
2 semidecomandate, mobilat,
Corniþoiu, etaj 3. Telefon: 0743/
068.317.
Închiriez camerã mobilatã, cen-
tru, pentru elevã - studentã – sa-
lariatã. Telefon: 0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bucureºti
– zona Dristor. Telefon: 0766/
312.443.
Închiriez apartament 2 camere
decomandat, mobilat, etaj 2,
cartier Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc, preþ
450 lei, inclusiv ºi utilitãþile.
Telefon: 0351/415.540; 0770/
225.545.
Închiriez spaþiu pentru birouri 50
mp, central, la casã, la stradã.
Telefon: 0251/410.137.
Primesc în gazdã pensionarã
sau salariatã, sub 70 de ani.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã apartament
Rovine. Telefon: 0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închiriere
apartament. Telefon: 0764/
216.705.

Închiriez (vând) garsonierã Braz-
dã. Rog seriozitate. Telefon:
0770/973.836; 0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru birouri,
50 mp, central, la stradã, la cur-
te. Telefon: 0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spitalul nr.
1, pretabil depozit policlinicã pri-
vatã etc, cu toate utilitãþile nece-
sare: curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111 mp +
curtea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

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

DIVERSE
Caut persoanã serioasã sã aibã
grijã de o casã la þarã în satul
Lipov, fãrã costuri. Telefon.
0251/429.943.
Vând firmã Tehnik President SRL
Amenajãri interioare diverse.
Telefon: 0724/281.744.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensionar,
doresc contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngrijire.
Telefon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut femeie
pentru ajutor în gospodãrie. Te-
lefon: 0729/805.979.
Ofer unei pensionare sub 70 ani
adãpost ºi cãldurã. Telefon:
0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi apa-
ratul de ozonat, sunaþi la telefon:
0724/512.304.
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LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A II-A

Va trece mult ºi bine pânã când
Costel Pantilimon va apuca sã joace
pentru City într-un meci cu mizã
adevãratã, doar o accidentare putând
sã-l scoatã dintre buturi pe Joe Hart. În
totalã discordanþã cu coechipierii sãi,
goalkeeper-ul englez a fãcut un meci
fabulos, miercuri, cu Borussia Dort-
mund (1-1), opunându-se la minimum
10 ºanse uriaºe de gol ale nemþilor.
Ceea ce i-a determinat pe fanii “cetãþe-
nilor” sã-i strige numele aproape pe
toatã durata partidei, semn cã Joe Hart
este cel mai apreciat jucãtor din lotul lui
Roberto Mancini. De altfel, Hart s-a
bucurat ºi de laudele rivalilor de la
United. Într-un mesaj postat pe Twitter,

Grupa A
FC Porto – Paris

SG 1-0 (J. Rodrigu-
ez 83), Dinamo
Kiev – Dinamo Za-
greb 2-0 (Gusev 3,
Pivarici 33 aut.).

Clasament: 1.
FC Porto 6p, 2. Pa-
ris SG 3p, 3. Dina-
mo Kiev 3p, 4. Dinamo Zagreb 0p.
Grupa B

Arsenal – Olympiakos Pireu 3-1 (Gervinho
42, Podolski 56, Ramsey 90+4 / Mitroglou
45+1), Schalke – Montpellier 2-2 (Draxler 26,
Huntelaar 53 pen. / Ait-Fana 13, Camara 90).

Clasament: 1. Arsenal 6p, 2. Schalke 4p, 3.
Montpellier 1p, 4. Olympiakos 0p.
Grupa C

Zenit St. Petersburg – AC Milan 2-3 (Hulk
45+2, Sirokov 49 / Emanuelson 13, El Shaa-
rawy 16, Hubocan 75 aut.), Anderlecht Bru-
xelles – Malaga 0-3 (Eliseu 45+1, 64, Joa-
quin 56 pen.).

Clasament: 1. Malaga 6p, 2. AC Milan 4p,
3. Anderlecht 1p, 4. Zenit 0p.
Grupa D

Ajax Amsterdam – Real Madrid 1-4 (Moi-
sander 56 / Cr. Ronaldo 42, 79, 81, Benzema
48), Manchester City – Borussia Dortmund
1-1 (Balotelli 90 pen. / Reus 61).

Clasament: 1. Real 6p, 2. Dortmund 4p,
3. Man. City 1p, 4. Ajax 0p.

Jurnaliºtii de la DailyMirror au notat, ieri,
cã patronul Milanului, Silvio Berlusconi este
aproape de a-l convinge pe Pep Guardiola
sã preia echipa, mutarea urmând a se face
în doar câteva sãptãmâni. Presa din Anglia
a amintit ºi faptul cã Manchester ºi Chel-
sea l-au dorit pe antrenorul spaniol, liber
de contract, din luna mai, dupã despãrþirea

Înfrângerea din ultima etapã cu
Mainz, scor 0-2, dar mai ales umilinþa
cu Bayern de la mijlocul sãptãmânii tre-
cute (0-3), a umplut paharul la Wolfs-
burg. Recunoscut ca fiind unul dintre
cei mai duri antrenori din Europa, nu
doar din Bundesliga, Felix Magath a gãsit
un mod inedit de a-ºi pedepsi elevii.

Potrivit celor de la SportBild, Magath
ºi-a dus jucãtorii în pãdure la începutul
acestei sãptãmâni, le-a trasat un traseu
pe drum accidentat ºi i-a pus sã alerge.
ªi cum asta nu ar fi fost destul de isto-
vitor, antrenorul lui Wolfsburg nu le-a
permis fotbaliºtilor sã se hidrateze. Ma-
gath a golit sticlele cu apã ºi le-a spus
jucãtorilor: „Veþi primi mai multã apã
dupã ce obþineþi performanþe! Împãr-
þiþi-vã ultimele picãturi”, ar fi fost cuvintele
antrenorului potrivit sursei citate.

Într-un interviu acordat celor de la Ki-
cker, Magath ºi-a recunoscut gestul, dar a
spus cã întregul moment a fost amplificat
de presã ºi cã lucrurile nu au stat chiar atât
de rãu pe durata exerciþiului din pãdure.

„Nu am fãcut altceva decât sã le arãt jucã-
torilor o frânturã din meciul cu Bayern. Be-
naglio a cãzut la pãmânt dupã ce a fost lovit
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de Barcelona, fiind de pãrere, totodatã, cã
acum italienii au prima ºansã.

Ipoteza lansatã de englezi prinde contur
ºi în contextul unei declaraþii fãcute de Car-
lo Mazzone, fostul antrenor al Bresciei din
perioada în care Guardiola a activat ca ju-
cãtor pe „Rigamonti”: „L-am întrebat dacã
vizita sa va fi ca turist sau ca antrenor al

unei echipe italiene ºi mi-a
rãspuns cã ambele”, a de-
clarat Mazzone pentru Il
Subsidiario.

Sub conducerea lui Ma-
similliano Allegri, AC Milan
a avut parte de un debut de
sezon dezastruos, victoria,
de miercuri, din Ligã, cu
Zenit (3-2), neputând nici-
cum ºterge prestaþia din Se-
rie A, unde „diavolul” ocu-
pã doar locul 11, cu 7
puncte dupã 6 etape, la 9
distanþã de echipele clasate
pe primele douã poziþii, Ju-
ventus ºi Napoli.

O nouã metodã „marca Magath”

de Robben. Ce am fãcut noi, care a fost re-
acþia noastrã? Ne-am dat la o parte, emoþio-
naþi. Dorinþa mea nu a fost aceea de a pe-
depsi, ci aceea de a le întãri psihicul ºi modul
de a gândi. Dupã ce s-a terminat antrenamen-
tul le-am dat jucãtorilor zece sticle cu apã sã
le împartã între ei”, a afirmat Magath.

Dupã 6 etape trecute din Bundesliga,
Wolfsburg se aflã pe locul 16 cu doar 5
puncte realizate.

Încã “o palmã” pentru Pantilimon
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Pânã ºi rivalii de la United l-au felicitat!

Wayne Rooney a scris cã Hart este cel
mai bun din lume: „Trebuie sã spun cã
Joe Hart a fost incredibil. Pentru mine,
este cel mai bun portar din lume”, a
fost mesajul postat de Rooney pe
Twitter, despre colegul sãu de la
naþionalã.

Revenind la cele întâmplate pe
„Etihad Stadium”, Mario Gotze a fost
campionul ratãrilor, irosind nu mai
puþin de cinci ºanse rarisime, printre
care ºi douã bare. ªi, cum se întâm-
plã adesea în fotbal, ocaziile s-au
rãzbunat în minutul 90, când Balotelli
a anulat punctul lui Reus dintr-un
penalty acordat dupã un henþ comis
de  Subotici.

Ronaldo, la primul
„hattrik” în UCL

Deºi pânã înaintea jocului cu Ajax
strânsese nu mai puþin de 39 de goluri în
Ligã (15 pentru United ºi 24 pentru Real),
Cristiano Ronaldo nu-ºi trecuse niciodatã
în cont un „hattrick”. I-a ieºit pe „Amster-
dam Arena”, în victoria albilor cu 4-1,
ajungând pe locul 7 în ierarhia generalã a
marcatorilor, la egalitate cu Alessandro Del
Piero (toate pentru Juventus).

Lider detaºat este Raul, cu 71 de reuºite
(Real – 66, Schalke 5), urmat de Ruud
van Nisterooy – 56 (PSV – 8, Man. United
– 35, Real – 13), Lionel Messi – 53 (toate
pentru Barcelona), Thierry Henry – 50
(Monaco – 7, Arsenal – 35, Barcelona –
8), Andrei ªevcenko – 48 (Dinamo Kiev –
15, Milan – 29, Chelsea – 4) ºi Filippo
Inzaghi – 46 (Juventus – 17, Milan 29).

Rezultatele complete
consemnate miercuri seara

Marþi:
Grupa E:  Nordsjaelland – Chelsea 0-4,

Juventus – ªahtior 1-1. Clasament: 1. Chelsea
4p, 2. ªahtior 4p, 3. Juventus 2p, 4. Nordsjael-
land 0p.

Grupa F: Valencia – Lille 2-0, BATE Bori-
sov – Bayern Munchen 3-1. Clasament: 1. BATE
6p, 2. Valencia 3p, 3. Bayern 3p, 4. Lille 0p.

Grupa G: Spartak Moscova – Celtic 2-3,
Benfica – FC Barcelona 0-2. Clasament: 1. FC
Barcelona 6p, 2. Celtic 4p, 3. Benfica 1p, 4. Spar-
tak 0p.

Grupa H: CFR Cluj – Manchester United
1-2, Galatasaray – Braga 0-2. Clasament: 1.
Man. United 6p, 2. CFR 3p, 3. Braga 3p, 4. Ga-
latasaray 0p.
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sport

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.

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A X-A

Steaua 10 8 1 1 23-10 25
Pandurii 10 7 1 2 19-13 22
Astra 10 6 2 2 24-14 20
Vaslui 10 5 3 2 19-11 18
Dinamo   9 5 2 2 16-9 17
CFR Cluj 10 4 4 2 21-14 16
Rapid   9 4 3 2 12-10 15
Concordia 10 4 2 4 12-16 14
Petrolul 10 3 4 3 18-13 13
Braşov 10 3 4 3 15-14 13
Mediaş 10 3 3 4 10-16 12
Viitorul 10 2 5 3 12-11 11
„U” Cluj 10 3 2 5 13-21 11
Ceahlăul 10 3 2 5 12-22 11
Oţelul 10 1 5 4 11-14   8
Gloria 10 1 3 6   7-19   6
Iaşi 10 1 2 7   8-18   5
Severin 10 0 4 6   7-14   4

LIGA I – ETAPA A XI-A
Astăzi

„U” Cluj – Ceahlăul – ora 18 (Digisport 1)
Astra Giurgiu – FC Vaslui – ora 20.30 (Antena 1 şi Dolcesport 1)

Sâmbătă
Viitorul – Petrolul – ora 17 (Digisport 1)
CS Turnu Severin – Rapid – ora 19 (Digisport 1)
Gaz Metan Mediaş – Dinamo – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică
Gloria Bistriţa – Pandurii – ora 18 (Digisport 1)
Steaua – CFR Cluj – ora 20.30 (Dolcesport 1)

Luni
FC Braşov – CSMS Iaşi – ora 19 (Digisport 1)
Concordia – Oţelul – ora 21.30 (Digisport 1)

Cu Luţă şi Niţă, „Apă” trage
la portiţă...pe sintetic

Ec hipa masculină de handbal
HCM Cons tanţa a fost învinsă,
mierc uri seara,  c u scorul de
37-27 (19-12), de formaţia un-
gară MKB Veszprem, în al doilea
meci din grupa B a Ligii Campio-
nilor,  disputat în Sala Polivalentă
„Ioan Kunst Ghermănesc u” din
Bucureşti. Campioana României
a început bine, c onducând cu 7-
5,  dar  apoi portarul Ionuţ Rudi
Stănescu a fos t eliminat după o
intrare dură, fiind înlocuit cu Mi-
hai Popesc u, c are acuza o acc i-
dentare. Oaspeţii, c u mulţi juc ă-
tori transferaţi din Liga Asobal în
vara aceasta,  s-au desprins apoi
fără probleme.  Pentru HCM au
marcat: Simicu 7,  Cutura 7, Hu-
met 4,  Sabou 3, Buric ea 2, Cri-
ciotoiu 2, Val 1, Dragic evic i 1.  La
mec i au asistat aproximativ 3.000
de spectatori, ac eştia scandând în
mai multe rânduri numele fostu-

Handbal, Liga Campionilor

HCM Constanţa, al doilea eşec în grupe
lui handbalist Marian Cozma, fost
jucător la Veszprem,  omagiat şi
c u mesajul „Marian,  iar tă-ne!”
După înfrângerea c u Veszprem,
HCM Constanţa es te ultima,  fără
nici un punct,  iar Veszprem es te

lider în grupă, cu 4 puncte.  Ur-
mătorul mec i al ec hipei antrena-
te de mac edoneanul Sundovski
va avea loc  pe 18 oc tombrie, la
Bucureşti, contra slovenilor de
la Celje.

Clujul s-a consacrat deja ca fiind cel mai important
oraş al României în sport. Având campioana Româ-
niei, CFR Cluj, în grupele Ligii Campionilor şi o altă
echipă de fotbal, Universitatea Cluj, în Liga I, fetele
de la Jolidon Cluj în grupele Ligii Campionilor la hand-
bal, baschetbaliştii de la Mobitelco Cluj campioni anul
trecut şi participanţi în cupele europene, cu echipe în
primul eşalon şi la handbal masculin şi volei masculin
şi feminin, organizând şi meciul României de Cupa
Davis contra Finlandei, oraşul de sub Feleac şi-a mai
trecut în cont o altă performanţă notabilă. Campioa-
nele României la fotbal, fetele de la Olimpia Cluj, au
reuşit cel mai important rezultat din istoria fotbalului

Oraşul de sub Feleac domină sportul românesc
Fetele de la Olimpia Cluj, în optimile Ligii Campionilor

feminin românesc, ajungând în optimile de finală ale
Ligii Campionilor. După 1-1 la Cluj, fotbalistele pregă-
tite de Mirel Albon au încheiat la egalitate, 2-2, după
prelungiri, în returul şaisprezecimilor de finală, pe te-
renul deţinătoarei ultimelor 10 eventuri din Austria,
NOSV Neulengbach. Austriecele au deschis scorul în
minutul 30, prin brazilianca Giovana, dar ardelencele
au egalat în minutul 81 datorită Alexandrei Lunca (17
ani), care şi-a trecut în cont „dubla” în minutul 101.
Egalate în minutul 108, clujencele au rezistat şi au ajuns
în optimi, acolo unde vor întâlni campioana Italiei,
Torres Calcio, într-o dublă programată pe 31 octom-
brie şi 7 noiembrie.

După o pauză competiţională de
două săptămâni în care a reuşit să-
şi regleze problemele legate de ban-
ca tehnică, CS Apă Craiova revine
astăzi pe teren pen-
tru un meci oficial,
întâlnind în deplasa-
re, de la ora 15, pe
Pandurii II Târgu
Jiu. Nereuşind să-l
convingă pe Daniel
Mogoşanu să preia
echipa, conducătorii
de la CS Apă i-au
ac ordat lui Ionel
Luţă şansa de a an-
trena la nivelul Ligii
a III-a, acolo unde
acesta mai fusese în
postura de secund.
După ce a primit
sprijin de la Prome-
teu prin împrumutul
atacantului Alin Bălă,
„hidrologii” continuă
politica de repatriere
a fiilor rătăcitori, aducându-l săptă-
mâna aceasta pe mijlocaul Cătălin
Niţă (foto). Format la Şcoala de
Fotbal Gică Popescu şi fost jucător
la Gaz Metan CFR Craiova, acolo
unde a lucrat cu Ionel Luţă. Niţă

(26 de ani), a jucat ultima dată la
Autocatania Caransebeş, tot echipă
aflată în seria a IV-a a Ligii a III-a.
Partida cu satelitul echipei lui Petre

Grigoraş va avea loc pe terenul sin-
tetic al complexului sportiv „Tudor
Vladimirescu” din Târgu Jiu. Pan-
durii II este pregătită de Gabriel
Zahiu şi îl are în poartă pe fostul
goal-keeper al Ştiinţei, Nicuşor Bă-

Craiovenii întâlnesc „satelitul” lui Grigoraş

nică. Celelalte jocuri ale etapei a 6-a
din seria „Banat-Oltenia” sunt: Mil-
lenium Giarmata – FCM Reşiţa (ob-
servator de joc: Nicolae Negrilă),

Muncitorul Reşiţa – Fla-
căra Făget (observator
de joc: Nicolae Tilihoi),
Minerul Motru – Vultu-
rii Lugoj, Autoc atania
Caransebeş – Jiul Rovi-
nari (observator de joc:
Teo Ţarălungă), iar CS
Vladimirescu şi Minerul
Jilţ Mătăsari stau. Lide-
rul seriei după cinci run-
de este Flacăra Făget
cu 10 puncte, urmată de
Minerul Motru c u 9
punc te şi Millenium
Giarmata cu 8 puncte.
CS Apă ocupă locul 13,
ultimul în seria a IV-a,
fără nici un punct, fi-
ind precedată tocmai de
adversara de astăzi,
Pandurii II, care a acu-

mulat un singur punct. În schimb,
Pandurii II a avut un parcurs no-
tabil în Cupa României, acolo unde
a fost la un pas de a ajunge în „şais-
prezecimi”, fiind eliminată de CS
Mioveni.


