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CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

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

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

 CU PLATA PE LOC

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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Pe vremuri, Popescule,
am fost “Cetatea Banilor”,
acum suntem “Cetatea fără
bani”.

Cei mai buni
specialişti
în ortopedie,
prezenţi
la Craiova

actualitate / 3

actualitate / 6

Fetiţă de 3 ani
„răpită”
din Italia

de bunică,
găsită în Craiova

Adevăruri simple, din păcate
uitate: Protestele din ianuarie a.c.

Primăria Craiova
a dat startul la
iarna oficială

Cererile pentru ajutorul de căl-
dură au pornit c ătre asociaţiile
de proprietari din Craiova. Pen-
tru a putea benefic ia de subven-
ţie pentru luna noiembrie,  loc a-
tarii trebuie să le completeze şi
să le depună în următoarele
două săptămâni. În iarna trec u-
tă, peste 13.000 de craioveni de
la blocuri au beneficiat de dedu-
cere din preţul fac turii, 2.000 de
craioveni au primit ajutor finan-
ciar  pentru încălzirea cu gaze
naturale ş i aproape 300 de cra-
ioveni au beneficiat de ajutor
pentru înc ălzirea cu lemne.

PSD Dolj a anunţat
candidaţii pentru alegerile
parlamentare

Despre lupta moştenitorilor fa-
miliei Viişoreanu pentru casa si-
tuată pe strada „Împăratul Tra-
ian” nr. 31 s-a mai scris în presa
craioveană. Ştie toată lumea că cel
care şi-a dorit acest imobil este
fosta glorie a Universităţii Craio-
va, Radion Cămătaru, care până
la urmă l-a şi obţinut prin inter-
pusul George Dumitrescu. Cul-
mea este că Nicolae Viişoreanu,
după ce i-a vândut casa lui Gero-
ge Dumitrescu, cel care i-a dat-o
lui Radion Cămătaru, s-a trezit că
îi este dator avocatului Bogdan
Marian Popescu cu 250.000 de
euro. Povestea este una compli-
cată şi încă nu se ştie care va fi
finalul, pentru că Nicolae Viişo-
reanu îl acuză pe avocatul Bog-
dan Marian Popescu de abuz de
încredere, înşelăciune, fals şi uz
de fals în înscrisuri oficiale.5 AN
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Organizaþiile judeþene ale USL vor primi
de la centru „norme de prezenþã” pentru
mitingul din 17 octombrie, de pe Arena Na-
þionalã, respectiv numãrul de persoane pe
care trebuie sã le aducã la Bucureºti. Sur-
se din USL au declarat pentru Mediafax cã
normele de prezenþã urmau sã fie transmi-
se în teritoriu în cursul zilei de ieri, acestea

nefiind unele fixe pentru toate organizaþiile
judeþene, ci variind în funcþie de distanþa
care urmeazã a fi parcursã pânã la Bucu-
reºti. Impunerea normelor de prezenþã pen-
tru organizaþiile USL are la bazã pretenþia
liderilor de la centru ai Uniunii de a avea pe
17 octombrie „cel mai mare eveniment or-
ganizat de la Revoluþie încoace”, care sã

beneficieze de prezenþa a nu mai puþin de
74.000 de participanþi.

Liderii centrali vor ca la evenimentul de
lansare a candidaþilor Uniunii la alegererile
parlamentare sã participe 54.000 de persoa-
ne aºezate în tribunele ºi peluzele Arenei
Naþionale - acoperind astfel capacitatea sta-
dionului - la care sã se adauge 20.000 de
persoane care sã ocupe spaþiul destinat ga-
zonului, au relatat sursele citate. Gazonul
va fi placat special, aºa cum se procedeazã
ºi la concerte, pentru protejarea lui.

Scena pe care se va desfãºura evenimen-
tul de lansare a celor 452 de candidaþi va fi
aºezatã în zona aferentã terenului, ca ºi la
concerte, dar, spre deosebire de acestea,
manifestaþia USL nu va beneficia de show-
uri, concerte sau reprezentaþii de gen, aºa
cum s-a întâmplat anterior, urmând sã se
desfãºoare într-un registru solemn-serios.

Cei 54.000 de participanþi se vor aºeza
în tribune ºi peluze într-o ordine strictã,
prestabilitã, criteriile aºezãrii depinzând de
judeþ, organizaþie, partid, etc, iar participanþii
vor primi numãrul locului, al rândului ºi al
sectorului de tribunã în care se vor aºeza.

Totodatã, USL ºi-a luat angajamentul de
a respecta regulile stadionului - nu se fu-
meazã, nu se mãnâncã seminþe în tribune,
iar ceea ce se stricã se plãteºte.
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Udrea va candida la Neamþ,
MRU ºi Neamþu la Arad

Fostul ministru al Dezvoltãrii ºi
Turismului, Elena Udrea, va
candida la alegerile parlamentare
din 9 decembrie în judeþul Neamþ,
pentru Colegiul 4 - deputaþi, a
anunþat, ieri, preºedintele PDL,
Vasile Blaga. Blaga a aprecizat,
dupã ºedinþa Colegiului Director,
cã au fost discutate foarte clar
listele de candidaþi la alegeri, nu
numai ai PDL, ci ºi ai partenerilor
din ARD. El a arãtat cã Mihai
Rãzvan Ungureanu ºi Mihail
Neamþu vor candida la Arad.
Blaga a mai spus cã au fost mici
probleme ºi se vor mai discuta o
datã, menþionând judeþul Brãila.
Listele de candidaþi ai ARD
urmeazã sã fie analizate de
Comisia de eticã condusã de
Monica Macovei, Blaga precizând
cã foarte multe dosare au plecat
spre aceastã comisie. Totodatã,
liderul PDL a arãtat cã la ºedinþa
Colegiului Director a fost prezen-
tatã o analizã - sondaj, care aratã
clar cã, pentru a doua lunã
consecutiv, ARD creºte în sondaje
ºi cã USL este departe de 50%,
fiind pe un trend negativ.

Astãzi vor fi anunþaþi
managerii privaþi ai Tarom

Ministerul Transporturilor va
anunþa, în aceastã dimineaþã,
noii manageri ai companiei
Tarom selectaþi în urma procesu-
lui de recrutare, într-o conferinþã
de presã organizatã la sediul
instituþiei. Tarom este prima
companie din subordinea
Ministerului Transporturilor care
a finalizat selecþia managementu-
lui privat. Ministrul Transporturi-
lor, Ovidiu Silaghi, a declarat la
finele lunii septembrie cã noii
manageri Tarom vor fi implicaþi
în elaborarea strategiei pentru
cedarea a 20% din acþiunile
companiei. El a spus cã doreºte
ca vânzarea pachetului de
acþiuni sã fie încheiatã pânã la
finele acestui an.

Ambasadorul Marii Britanii
la Bucureºti, Martin Harris, a
declarat, ieri, cã guvernul
britanic nu are în vedere
introducerea vizelor pentru
cetãþenii români. „Aceasta nu
este poziþia Guvernului Marii
Britanii”, a fost rãspunsul
acestuia. Solicitat sã se
pronunþe asupra comentariul
ministrului de Interne, There-
sa May, referitor la libera
circulaþie a românilor ºi
bulgarilor în Marea Britanie ºi
la introducerea vizelor, Harris
a precizat cã Teresa May nu
s-a referit la România ºi
Bulgaria. „Nu cred cã There-
sa May s-a referit la România
ºi Bulgaria. Poziþia Guvernu-
lui Marii Britanii rãmâne la
fel: cã avem restricþiile care
vor dura pânã la sfârºitul
anului 2013 ºi care vor fi
ridicate dupã aceastã datã.
Theresa May a fãcut referire
la analiza de impact a legisla-
þiei UE asupra Regatului Unit,
care este o analizã profundã -
care sunt avantajele, care
sunt dezavantajele de legisla-
þie UE - ºi eu cred cã pentru
noi e foarte important sã
combatem abuzurile legate de
circulaþia forþei de muncã”, a
spus ambasadorul.

Secretarul de stat Ovidiu
Dranga a declarat, la începutul
acestei sãptãmâni, cã MAE

Ambasadorul Marii Britanii:
Guvernul nu are în vedere

introducerea vizelor pentru români Coridorul IV paneuropean va
fi finalizat în anul 2020, seg-
mentul de autostradã Sibiu-Pi-
teºti urmând sã fie construit cu
finanþare din fonduri europene,
alocate în cadrul programului
operaþional 2014-2020, a decla-
rat Septimiu Buzaºu, secretar de
stat în Ministerul Transporturi-
lor ºi Infrastructurii. Potrivit
acestuia, lucrãrile de construc-
þie la autostrada Sibiu-Piteºti
sunt la fel de dificile ca la cea
de pe Valea Prahovei (Comarnic-
Braºov), întrucât o treime din
lungimea acesteia, de circa 110
km în total, presupune viaducte
ºi tuneluri. Proiectul este foarte
scump ºi nu se potriveºte unui
parteneriat public-privat, singu-
ra soluþie sigurã fiind finanþarea
din fonduri europene. „Pe Cori-
dorul IV, în 2016 vom circula
de la Nãdlac la Sibiu, de acolo
vom avea o întrerupere pânã în

Pe autostrada Sibiu-Piteºti
vom circula din 2020

român a primit asigurãri cã
Guvernul britanic nu îºi va
schimba politica privind libera
circulaþie, dar ºi cã restricþiile
pe piaþa muncii pentru români
nu se vor prelungi dupã 1
ianuarie 2014, declaraþiile
recente ale unor oficiali
britanici pe aceastã temã fiind
„în cheie electoralã”. Totuºi,
MAE român a informat, luni,
cã este preocupat de recentele
declaraþii ale unor lideri de la
Londra, dar ºi de „dificultãþile
persistente ºi tot mai nume-
roase întâmpinate de cetãþenii
români în exercitarea libertãþii
de circulaþie” în Regatul Unit,
adãugând cã situaþia a fost
semnalatã ºi CE.

Ministrul britanic de Inter-
ne, Theresa May, a declarat cã
Londra ar putea introduce
mãsuri pentru a bloca afluxul
de imigranþi din unele state
membre UE, cel mai probabil
România ºi Bulgaria. Într-un
interviu acordat publicaþiei
„The Sunday Times”, Theresa
May s-a declarat îngrijoratã de
impactul asupra economiei
britanice al unui nou val de
imigranþi. Ea susþine cã
directiva UE privind libertatea
de circulaþie, care garanteazã
dreptul celor 500 de milioane
de cetãþeni europeni sã cãlãto-
reascã liber în cadrul Uniunii,
ar trebui revizuitã.

2020 ºi vom circula de la Piteºti
la Constanþa”, a afirmat Buza-
ºu, într-o conferinþã de presã.

În schimb, pe primul lot din
autostrada-record, care a fost
finalizatã cu circa 6 luni înainte
de termen, mai exact Timiºoa-
ra-Lugoj, trebuia sã se circule
chiar de ieri, însã nu s-a întâm-
plat acest lucru. Autostrada este
gata, au fost trasate marcajele,
au fost montate indicatoare ºi
trebuia inauguratã ieri. ªoferii
nu s-au putut, însã, folosi de
cei 9,5 kilometri, deoarece au-
toritãþile locale ºi cele judeþene
l-au aºteptat pe premierul Vic-
tor Ponta sã dea drumul circu-
laþiei. Numai cã Ponta a anun-
þat, tranºant, cã nu va face de-
plasarea la Timiºoara pentru nici
10 kilometri de autostradã. Pri-
mul tronson al autostrãzii Timi-
ºoara-Ligoj avea ca termen de
finalizare luna aprilie 2013.
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Să lămurim ce trebuie lămurit.
Erau vreo sută,  nu mult pes te
ac eas tă cifră,  de chioşcari ne-
mulţumiţi, strânşi în English Park,
în dimineaţa zilei de luni.  Nu
scandau nimic, nu afişau pancar-
te ostile, dar nemulţumirea lor era
evidentă. Primiseră somaţiile de
demolare a c hioşcurilor pe care
le deţineau. Unele prin contracte
încă în vigoare. Altele, bănuim
expirate. Erau şi jandarmi în zonă,
dar predomina starea de calm. Să
admitem că nu toţi aveau drepta-
te în revendicarea lor, să admi-
tem că o parte din dreptatea de
care vorbim era şi în demersul
Primăriei Craiova,  fără a fi deplin
înţeles. O linie de demarcaţie,  în-
tre aceste câmpuri de interes, ori-
cum e greu de stabilit prin fluidi-
tatea ei. Craiova n-are tradiţie pro-
testatară şi de dorit este să nu
dobândească şi această vocaţie.
În cursul zilei de marţi, la Pre-
fectura Dolj viceprimarul Craio-

MIRCEA CANŢĂR

Adevăruri simple, din păcate uitate:
Protestele din ianuarie a.c.

vei Cristina Calangiu a ajuns epui-
zată nervos ş i a vorbit „despre
conceptul ei”, are şi aşa ceva,
în privinţa demolării chioşcurilor,
după ce i-au zburat printre dinţi
şi alte ameninţări duioase. Asta
mai lipsea urbei, după c e şi-l eta-
lase din plin la Spitalul Clinic  Ju-
deţean de Urgenţă. Unde a făcut
prăpăd. Dacă îl lovea o rac hetă
rătăc ită scăpa mai ieftin. Ac tele
de c ontrol ale unor instituţii abili-
tate, ale Camerei de Conturi în
primul rând, sunt doveditoare. Să
trec em de as ta acum şi să reve-
nim.. . la c hioşcari. Protes tul e
ceva normal. Mai ales c ând în
spatele întregii tevaturi ceva nu
se leagă. Supoziţii. Elena Cos tea,
prefectul de Dolj, a identific at o
soluţie administrativă riguros mo-
tivată, dar şi oportună. Calmând
spir itele.  Ceea c e are în fişa
postului. Pentru care putea plăti
cu funcţia. Dacă oamenii ies în
stradă ş i vociferează,  cum s-a

întâmplat în ianuarie a.c., pe frig,
zi de zi? Motivele,  după cum se
vede, le sunt administrate inabil.
Sloganurile se confec ţionează re-
pede, chiar foarte repede şi nu de
inspiraţie se duce lipsă,  ci de alt-
ceva. Eventual de tact, înţelepciu-
ne, bună cumpănire a lucrurilor.
Lângă chioşcari pot veni şi alţi
nemulţumiţi,  nu puţini la număr,
mulţi gură-cască ş i tot ce vrei, să
se întindă de-a lungul trotuarelor,
zile de-a rândul, să înc eapă şi co-
regrafia forţelor de ordine. După
cele petrec ute în ianuarie a.c .,
precumpănitor în Capitală, ultimul
Guvern Boc şi-a dat obştesc ul
sfârşit şi bine nu i-a fost, dintru
înc eput, nici Guvernului MRU.
Asta se ştie. Nu mai trebuie de-
mons trat. În curând sunt alegeri
parlamentare. Greaţa de vot era
suficient alimentată de tot felul de
neajunsuri. A mai fos t, pe deasu-
pra, şi un an agricol calic fără
pereche. Să nu uităm: Calangiu

are concepte proprii în privin-
ţa chioşcurilor. A vrut să demon-
streze că „e tare”, fără a preciza
în ce,  fiindcă nu lasă impres ia
asta în nici o împrejurare. Dar e
factor de decizie, desemnat prin
vot popular. Aic i are dreptate.
Paradoxal, nu resimte apăsarea
calităţii de învinuit în dosarul aflat
încă în lucru la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Craiova. Şi e un
dezas tru în el. O „hărţuiesc” pro-
curorii, s-a exprimat cu candoa-
re, dar poate, bănuim, o conso-
lează cei din spatele firmei Best
Clean SRL, dar şi alţii. Şi o liniş-
tesc . Nu moare nimeni, poate fi
convinsă, de grija ei. Craiova are
şi câţiva parlamentari, câteva mo-
mâi umplute cu vid,  pentru care
sintagma „probleme sociale” nu
face să vibreze nici aerul. Ei pre-
feră tăcerea.  Când taci, cons imţi.
L-aţi auzit cumva pe cunoscutul,
de acum, social-democrat Vale-
riu Zgonea, preşedintele Camerei

Deputaţilor,  prezent sâmbătă pe
la Craiova, la un eveniment de
duzină,  loc vac e îndeobş te,  fă-
când vreo apreciere? Şi după ce
s-a dat cu elicopterul până la Bo-
toşani, a bolborosit ceva cu aer
solemn, justificându-şi deplasarea.
Ce se întâmplă nu prea are tangen-
ţă cu democraţia şi orice eufemis-
me, orice autoamăgiri sunt de pri-
sos. Capitalul moral al actualei pu-
teri putea fi transformat în capital
palpabil, dar observăm altceva. În
fine, echipa de control din MAI,
trimisă val-vârtej la Prefectura Dolj
să analizeze temeinicia controlului
de legalitate la deciziile primarului,
s-a dovedit o caricatură. Ca şi cel
care i-a trimis, după ce i se remi-
sese ministrului de resort toată do-
cumentaţia, clară ca lumina zilei.
Ca să probezi că eşti limitat şi doar
execuţi ce ţi se cere nu trebuie să
te deplasezi pe bani publici din Ca-
pitală la Craiova. Rămâi acolo, fi-
indcă prostia e contagioasă.

Potrivit autorităţilor locale, din
această săptămână s-a început dis-
tribuţia cererilor pentru ajutorul de
căldură, noiembrie fiind conside-
rată prima lună a sezonului rece.
Ca şi până acum,  craiovenii vor
depune cereri pentru subvenţie în
funcţie de modul cum se încălzesc.
Astfel, dacă folosesc centrale pe
gaze, îşi vor ridica singuri cererile
de la sediul G.D.F. Suez Craiova
Dolj (de pe strada ”Bibescu” nr.15)
sau de la sediul Biroului Alocaţii,
Indemnizaţii, Ajutoare încălzire lo-
cuinţe, al Primăriei Craiova (de pe
strada ”Mitropolit Firmilian” nr.14).
La acelaşi birou al municipalităţii
vor fi aşteptaţi şi cei care se încăl-
zesc cu lemne sau cărbuni şi soli-
cită un ajutor de căldură. Cei mai
mulţi craioveni însă locuiesc la
bloc şi se încălzesc în sistem cen-
tralizat, cu energie termică. În ca-
zul acestora, autorităţile precizea-
ză că respectivele cereri se vor dis-
tribui, ca şi până acum, prin inter-
mediul asociaţiilor de proprietari.
Minciunile se amendează

Autorităţile locale spun că soli-
citanţii trebuie să mai depună, ală-
turi de cererile-tip, şi o declaraţie
pe proprie răspundere.  Titularul
acesteia trebuie să precizeze care
este componenţa familiei sale şi
care sunt veniturile pe care le au,
separat, membrii familiei. În ace-
eaşi declaraţie trebuie să apară şi

Primăria Craiova a dat startul la iarna oficială
Cererile pentru ajutorul de  căldură au

pornit către  asociaţiile de  proprie tari din
Craiova. Pentru a putea beneficia de sub-
venţie  pentru luna noiembrie, locatarii tre-
buie  să le  completeze şi să le  depună în ur-
mătoarele două săptămâni. În iarna trecu-

tă, peste 13.000 de craioveni de la blocuri
au beneficiat de  deducere  din pre ţul factu-
rii, 2.000 de craioveni au primit ajutor fi-
nanciar pentru încălzirea cu gaze naturale
şi aproape  300 de craioveni au beneficiat
de  ajutor pentru încălzirea cu lemne.

bunurile mobile şi imobile pe care
familia le deţine.  ”Toate aces te
amănunte sunt obligatorii pentru că
acest ajutor de căldură se va acor-
da în funcţie de veniturile familiei
şi în funcţie de starea sa materială.
Nerespectarea ac estor lucruri se
sancţionează cu amendă de la 200
de lei până la 1.000 de lei”, menţi-
onează reprezentanţii Direcţiei de
Asistenţă Socială din cadrul Primă-
riei Craiova. Alături de aceste do-
cumente, solicitanţii sunt aşteptaţi
şi cu dovezi prin care să demon-
streze cele declarate. Printre aces-
tea, adeverinţele de salariu net de
la serviciu sau cupoanele de pen-
sie pentru pensionari.  Dacă în fa-
milie se află şi elevi sau studenţi,
aceştia trebuie să aibă adeverinţă
de la şcoală în care să se precizeze
dacă beneficiază sau nu de bursă.
Cât de sărac trebuie să fii

Regulile sunt stricte şi în privin-
ţa veniturilor. Printre actele care se
cer în acest an se numără şi adeve-
rinţa eliberată de Direcţia Generală
a Finanţelor Publice pentru mem-
brii familiei care nu realizează veni-
turi impozabile. Pentru a beneficia
de ajutor de căldură, solicitanţii nu
trebuie să deţină o altă casă în afara
de cea de domiciliu şi nici să dispu-
nă de o curte mai mare de 1.000 de
metri pătraţi în oraş şi 2.000 de metri
pătraţi în zona rurală. De asemenea,
nu trebuie să aibă nici maşini de mare

capacitate, cum ar fi microbuse,
autobuze, remorci sau maşini de
lux, precum iahturi, bărci cu mo-
tor sau şalupe. Sunt scoşi de pe
listă şi cei care au în proprietate
utilaje agricole sau pentru prelucrat
lemnul, cum ar fi tractoare, com-
bine, gatere. În bancă nu trebuie
să aibă depuneri mai mari de 3.000
de lei, iar dacă stă la curte să nu
deţină în gospodărie mai multe ani-
male decât 3 bovine, 5 porcine, 20
de ovine şi caprine sau 15 familii
de albine.
Cea mai mare subvenţie
pentru cel mai mic venit

Pentru cele cinci luni de iarnă,
din noiembrie şi până în martie, in-
clusiv, craiovenii pot beneficia de o
subvenţie la căldură, acordată prin
deducere, în funcţie de venitul pe
membru de familie. Pentru abonaţii
de la bloc cea mai mare subvenţie,
de 100%, se acordă celor cu un
venit de până la 155 de lei pe mem-
bru şi primesc ajutoare sociale con-
form Legii 416. Dacă nu sunt be-
neficiari ai acestei legi şi totuşi au
venit mic, de până la 155 de lei, vor
beneficia de o deducere de 90% din
plata facturii totale. Cei care se în-
cadrează între 155,1 şi 210 lei pe
membru de familie vor beneficia de
o deducere de 80%; cei cu venituri
între 210,1 şi 260 de lei – de 70%,
cei cu venituri pe membru de fami-
lie între 260,1 şi 310 lei – de 60%,

cei cu venituri între 310,1 şi 355 de
lei – de 50%; cei cu venituri între
355,1 şi 425 lei – de 40%; cei cu
venituri între 425,1 şi 480 de lei –
de 30%; cei cu venituri între 480,1
şi 540 de lei – de 20%, cei cu veni-
turi între 540,1 şi 615 lei – de 10%.
Cea mai mică subvenţie, de numai
5% din plata facturii, este acordată
celor cu venituri mai mari, dar care
să fie cuprinse între 615,1 şi 786
de lei.
15.000 de craioveni,
beneficiarii de anul trecut

În  iarna trecută au beneficiat
de ajutoare de căldură aproximativ
15.000 de craioveni care locuiesc
la bloc, peste 2.000 de craioveni
care se încălzesc cu gaze şi aproa-
pe 300 care se încălzesc cu lem-
ne. Numărul acestora a fost con-
siderat mai mic în raport cu o iar-
nă în urmă, în sezonul rece 2010-

2011 când  numărul beneficiarilor
de subvenţii pentru căldură a fost
aproape dublu. Autorităţile au ex-
plicat atunci că solicitanţii au de-
venit mai puţini din cauza condiţii-
lor mai drastice impuse de modifi-
cările legale. Categoria bunurilor nu
a fost considerată una foarte re-
strictivă întrucât mai puţini craio-
veni locuiesc la case. În schimb,
categoria noilor grile de venit, care
au fost stabilite pornindu-se de la
o valoare mai mică, a fost cea care
a schimbat componenţa beneficia-
rilor de la blocuri. În acest an, au-
torităţile locale se aşteaptă la ace-
laşi număr de solicitanţi, dat fiind
faptul că nu s-a schimbat nimic în
privinţa criteriilor. Nu este exclusă
nici o creştere sensibilă a număru-
lui doritorilor, care este pusă pe
seama faptului că factura se men-
ţine la acelaşi preţ.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Reamintim cã, la jumãtatea lu-
nii iunie 2012, procurorii din ca-
drul Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie – Serviciul Teritorial Craiova au
dispus trimiterea în judecatã, în
stare de arest preventiv, a inculpa-
tei Elena Aurel, zisã Sonia, angaja-
tã ca infirmierã la Spitalul Militar
„Dr. ªtefan Odobleja” din Craio-
va, în sarcina cãreia s-a reþinut in-
fracþiunea de trafic de influenþã, în
formã continuatã. În rechizitoriul
întocmit la finalizarea cercetãrilor,
procurorii au reþinut cã, “în perioa-
da 2008-2012, Elena Aurel a pre-
tins de la 15 persoane suma totalã
de 38.600 de euro ºi 34.800 de lei,
din care a primit efectiv 33.100 de
euro ºi 34.800 de lei, bani despre

Povestea unor craioveni a pus
pe jar autoritãþile italiene din zona
Bresciei, dupã ce o tânãrã de 24
de ani, din Bãnie, care locuieºte
în Rocandelle (Italia), a anunþat
cã fiica ei, în vârstã de 3 ani, a
dispãrut. Incidentul s-a petrecut
luni ºi, dupã câteva ore de pani-
cã, mama tinerei, o craioveancã
de 42 de ani, ºi-a sunat fiica de
pe un telefon mobil spunându-i
cã a luat fetiþa cu ea, sunt într-
un autocar ºi se îndreaptã spre
România, dupã cum relateazã
Bresciaoggi.it.

Tânãra l-a anunþat ºi pe tatãl fe-
tiþei, tot român, de care se des-
pãrþise ºi care rãmãsese tot în Ita-
lia, însã locuieºte ºi munceºte în
Bergamo. Bãrbatul a pornit cu
maºina cãtre România, iar mier-
curi a ajuns în Craiova, la locuin-
þa foºtilor sãi socri, unde ºi-a gã-
sit fetiþa. Bunicii
copilei nu s-au îm-
potrivit ca acesta sã
o ia înapoi în Italia.
Bunica ºi-a argu-
mentat decizia sus-
þinând cã a luat fe-
tiþa în România
pentru a-i oferi un
trai mia bun, întru-
cât în Italia este cri-
zã. Aceasta chiar a
încercat sã-ºi con-
vingã ºi fiica sã re-
vinã în þara de ori-

Încã de dimineaþã, înaintea orei
8.00, poliþiºtii de la Rutierã au avut
de lucru, primul eveniment rutier
petrecându-se în comuna Amãrãº-
tii de Jos. Din cercetãrile oameni-
lor legii a reieºit cã Remus Boruz,
de 27 de ani, din comuna Dobro-
teºti, în timp ce conducea un auto-
turism Ford, înmatriculat în Bulga-
ria, a intrat în depãºirea unei autou-
tilitare fãrã sã se asigure ºi s-a cioc-
nit frontal de un camion condus re-
gulamentar, din sens opus, de Ma-
rinicã Stoica, de 48 de ani, din co-
muna Daneþi. În urma accidentului
a rezultat rãnirea gravã a lui Ale-
xandru Boruz, în vârstã de 20 ani,
pasager pe bancheta din dreapta faþã
a autoturismului Ford.

În aceeaºi zi, în jurul orei 12.00,
Costel David, de 56 de ani, din Cra-
iova, la volanul unui Cielo, în timp
ce circula pe DN 65F (Centura de
Nord a Craiovei), la efectuarea vi-
rajului la stânga cãtre strada „Ha-
nul Doctorului”, nu a acordat prio-
ritate de trecere unei Dacii la vola-
nul cãreia se afla Mãdãlin Ioþa, de
34 de ani, tot din Craiova, cele douã
maºini intrând în coliziune. În urma
impactului, Dacia a fost serios ava-

În cazul traficului de influenþã de la Spitalul Militar,

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au
soluþionat, miercuri, apelurile declarate de
procurorii DNA – Serviciul Teritorial Cra-
iova ºi Elena Aurel, zisã Sonia, infirmie-
ra de la Spitalul Militar „Dr. ªtefan Odo-
bleja” din Craiova, acuzatã de trafic de
influenþã, împotriva sentinþei prin care
Tribunalul Dolj a condamnat-o la 2 ani
ºi 6 luni închisoare cu executare. Curtea
de Apel a respins apelul inculpatei ºi a

menþinut arestarea acesteia, iar în ce pri-
veºte apelul procurorilor anticorupþie ju-
decãtorii au admis doar partea în care
aceºtia cereau ca plata sumelor la care a
fost obligatã „Sonia” sã se facã în lei, nu
în euro, aºa cum era prevãzut în sentinþa
Tribunalului Dolj. Decizia Curþii de Apel
Craiova poate fi atacatã cu recurs la Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie. Femeia este
dupã gratii de pe 25 aprilie a.c.

care a susþinut cã îi va remite unor
ofiþeri superiori din cadrul Minis-
terului Apãrãrii Naþionale pentru ca
persoanele care au dat banii sã fie
încadrate în armatã ºi apoi sã fie
transferate în garnizoane cât mai
apropiate de localitãþile de domici-
liu, prevalându-se de relaþiile pe
care le-ar avea cu persoane cu
funcþii de conducere din cadrul
MApN”, dupã cum au precizat, la
vremea respectivã, reprezentanþii
DNA printr-un comunicat.

Pe 25 aprilie a.c., procurorii au
prins-o în flagrant pe femeie, dupã
ce a primit de la una dintre per-
soanele respective, care formula-
se ºi denunþ împotriva ei, suma de
2.000 de euro ºi 1.000 de lei. În

aceeaºi zi a fost reþinutã, iar pe 26
aprilie Tribunalul Dolj a dispus
arestarea preventivã a inculpatei
Elena Aurel pe termen de 29 de zile,
mãsurã ce a fost prelungitã ulte-
rior de instanþã.

Vineri, 27 iulie 2012, judecãto-
rii de la Tribunalul Dolj au pronunþat
sentinþa în acest dosar. “Sonia” a
fost gãsitã vinovatã, fiind condam-
natã la 2 ani ºi 6 luni de închisoare
cu executare. Instanþa a menþinut
arestarea preventivã a femeii, a
constatat cã o parte din sumele
primite de la denunþãtori le-a resti-
tuit, însã tot mai are de achitat
22.600 de euro ºi 18.800 de lei,
motiv pentru care i-au menþinut
sechestrul asigurator instituit pe

apartament. În plus, femeia era
obligatã, prin aceeaºi sentinþã, sã
achite ºi 6.000 de lei cheltuieli ju-
diciare cãtre stat.

Atât inculpata, cât ºi procurorii
anticorupþie craioveni au declarat
apel împotriva sentinþei Tribunalu-
lui Dolj, soluþionat miercuri, 10 oc-
tombrie, de instanþã. Judecãtorii de
la Curtea de Apel Craiova au respins
apelul Elenei Aurel ºi au admis ape-
lul DNA – Serviciul Teritorial Cra-
iova. Instanþa a desfiinþat, în parte,
sentinþa, numai în sensul cã plata

sumelor la care inculpata a fost
obligatã cãtre denunþãtor se va face
în lei, sumele menþionate în euro
urmând a fi convertite conform
cursului oficial valabil la data efec-
tuãrii efective a plãþii. Celelalte dis-
poziþii ale sentinþei Tribunalului au
fost menþinute, la fel ºi starea de
arest a inculpatei, care rãmâne în
continuare dupã gratii. Atât procu-
rorii, cât ºi inculpata pot ataca cu
recurs decizia Curþii de Apel Craio-
va, recurs ce se va judeca la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie.

„Telenovelã” olteneascã în Peninsulã:

gine, spunându-i cã familia o poa-
te sprijini sã-ºi creascã mai bine
fetiþa, însã tânãra de 24 de ani a
refuzat repetat acest lucru, mai
ales cã îºi gãsise ºi de lucru.

Potrivit aceleiaºi surse, doar ta-
tãl fetiþei a plecat dupã ea, întru-
cât mama ei rãmãsese fãrã docu-
mentele de identitate, pe care le
luase tot bunica, special pentru a
o împiedica sã-ºi recupereze fata.
Autoritãþile italiene au fost anun-
þate, în cursul zilei de miercuri,
tot de mama fetiþei, cã episodul
„rãpirii” s-a încheiat cu bine ºi cã
micuþa a fost gãsitã ºi este sãnã-
toasã, iar din câte se pare bunica
va scãpa fãrã sã fie cercetatã.

Reprezentanþii Poliþiei doljene
spun cã nu au fost înºtiinþaþi în
nici un fel despre aceastã „rãpi-
re”, nici de autoritãþile italiene, nici
de pãrinþii micuþei.

Pietoni accidentaþi în timp ce
traversau strada regulamentar

Mai multe persoane au
fost rãnite în urma unor
accidente de circulaþie
petrecute în Craiova,
dar ºi pe drumurile din
judeþ, în cursul zilei de
miercuri. În douã dintre
cazuri, victimele erau
pietoni care traversau
strada regulamentar.

riatã, iar Georgiana Ioþa, de 26 de
ani, din Craiova, pasagerã în auto-
turism, a fost transportatã la spital,
unde medicii au stabilit cã suferise,
din fericire, rãni care nu-i puneau
viaþa în pericol.

Câteva ore mai târziu, la 16.00,
poliþiºtii din Calafat au fost anunþaþi
de reprezentanþii Spitalului Munici-
pal Calafat cã la Secþia de Primiri
Urgenþe a unitãþii medicale s-a pre-
zentat Gabriela B., de 16 ani, care a
declarat cã în ziua respectivã, puþin
înaintea orei 14.00, în timp ce în-
cerca sã traverseze bulevardului
„Tudor Vladimirescu” pe trecerea
pentru pietoni, a fost lovitã de un
autoturism al cãrui conducãtor a
pãrãsit locul faptei, fãrã sã-l intere-
seze starea victimei. Potrivit repre-
zentanþilor IPJ Dolj, au fost dema-
rate cercetãri, poliþiºtii stabilind cã
autorul este Gheorghe Pîrvan, de
55 de ani, din Calafat. „În cauzã au

fost întocmite acte premergãtoare
începerii urmãririi penale sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunii de vãtãma-
re corporalã din culpã ºi pãrãsirea
locului accidentului”, a precizat
agent principal Amelia Cãprãrin, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

O altã tânãrã a fost rãnitã în Cra-
iova, tot în timp ce traversa strada
regulamentar. Accidentul s-a petre-
cut în jurul orei 18.00, pe bulevar-
dul „Tineretului”. Potrivit poliþiºtilor
de la Biroul Rutier Craiova, Viorel Bã-
lan, de 54 de ani, din localitate, la
volanul unui autoturism Renault, nu
i-a acordat prioritate de trecere Ra-
lucãi Gheorghe, de 24 de ani, din
comuna Almãj, ºi a lovit-o chiar pe
„zebrã”. Din fericire, tânãra a scãpat
cu leziuni uºoare, însã bãrbatul s-a
ales cu dosar penal pentru vãtãmare
corporalã din culpã ºi o sã devinã ºi
el pieton, întrucât poliþiºtii i-au sus-
pendat permisul de conducere.
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Un avocat încearcă să îl escrocheze pe moştenitorul
familiei Viişoreanu cu 250.000 de euro

Istoria retrocedării imobilului din strada „Îm-
păratul Traian” nr. 31 este următoarea: în anul 1997,
trei persoane (Ion Niţu, Sofica Niţu şi Alexandri-
na Niculescu) au cerut Primăriei Craiova despă-
gubiri pe Legea nr. 112/1995 pentru casa amintită,
susţinând că sunt moştenitorii Mariei Petrescu şi
ai lui Radu Viişoreanu din cunoscuta familie a Vii-
şorenilor, care împreună cu Ion Viişoreanu dei-
neau cote egale din casă şi teren.
Trebuie spus că imobilul cu pricina
fusese confiscat de comunişti. Pri-
măria Craiova a respins cererea,
motivând că imobilul nu putea fi
restituit, pentru că fusese preluat
fără titlu valabil. Comisia Judeţea-
nă de Fond Funciar a avut acelaşi
răspuns. Cei trei au dat în judecată
Primăria Craiova şi Comisia Jude-
eană de Fond Funciar, iar Judecă-
toria Craiova le-a dat dreptate. Prin
sentinţa din 1998 Primăria Craiova
a fost obligată să le acorde despă-
gubiri lui Ion Niţu, Sofica Niţu şi
Alexandrina Niculescu. Nici Comi-
sia Judeţeană de Fond Funciar şi
nici Primăria Craiova nu au făcut re-
curs la decizia Judecătoriei Craio-
va, iar în anul 2000 cei trei primeau
fiecare câte 16.000 de lei.
O casă retrocedată,
după ce se plătiseră pentru
ea despăgubiri băneşti

Când lucrurile părea a se fi rezol-
vat, a apărut Nicolae Viişoreanu,
moştenitorul lui Ion Viişoreanu, care
a făcut o cerere către Primăria Craio-
va, prin care îşi revendica imobilul din strada „Îm-
păratul Traian” nr. 31. Solicitarea acestuia a fost
respinsă, deşi la dosar depusese suficiente docu-
mente care atestau faptul că este îndreptăit să re-
vendice această casă. Pentru că nu a găsit înelege-
re la Primăria Craiova, Nicolae Viişoreanu a chemat
şi el instituia în judecată, dar Tribunalul Dolj a de-
cis că nu are dreptate. Nicolae Viişoreanu nu s-a
lăsat, a făcut recurs şi Curtea de Apel Craiova a
casat sentinţa Tribunalului Dolj şi a cerut rejude-
carea cauzei. La  rejudecare, Tribunalul Dolj i-a dat
dreptate lui Nicolae Viişoreanu: «Admite conte-
staţia formulată de Viişoreanu Nicolae (...) Anulea-
ză Dispoziţia nr. 6.294/08.07.2003 emisă de primarul

Pagină realizată de MARIN TURCITU

Despre lupta moştenitorilor familiei Viişoreanu pen-
tru casa situată pe strada „Împăratul Traian” nr. 31 s-a
mai scris în presa craioveană. Ştie toată lumea că cel care
şi-a dorit acest imobil este fosta glorie a Universităii Cra-
iova, Radion Cămătaru, care până la urmă l-a şi obinut
prin interpusul George Dumitrescu. Culmea este că Ni-
colae Viişoreanu, după ce i-a vândut casa lui Geroge Du-

mitrescu, cel care i-a dat-o lui Radion Cămătaru, s-a tre-
zit că îi este dator avocatului Bogdan Marian Popescu cu
250.000 de euro. Povestea este una complicată şi încă nu
se ştie care va fi finalul, pentru că Nicolae Viişoreanu îl
acuză pe avocatul Bogdan Marian Popescu de abuz de
încredere, înşelăciune, fals şi uz de fals în înscrisuri
oficiale.

municipiului Craiova. Consta-
tă calitatea de persoană în-
dreptăţită şi dispune restitui-
rea în natură a imobilului din
str. „Împăratul Traian” (Siloz),
nr. 31, fostă Stalingrad  nr. 125,
Dolj, ce a făcut obiectul noti-
ficării 2431/N/2001, construc-

ţie ş i teren
aferent, iden-
tificate con-
form rapoar-
telor de ex-
pert iză (...).
Cu drept de
apel în 15 zile
de la comuni-

care». Aşa se face că imobilul de pe strada „Împă-
ratul Traian” nr. 31 a fost retrocedat în natură, după
ce Primăria Craiova plătise pentru această casă des-
păgubiri băneşti unor presupuşi moştenitori.
«Soţul meu a crezut că vinde doar drepturi-
le pentru casa de pe „Împăratul Traian”»

Primăria a făcut recurs la Curtea de Apel Craio-
va. Aici intră în scenă George Mircea Dumitrescu
şi avocatul acestuia, Bogdan Popescu, cunoscut
pentru procesele pe probleme imobiliare în care a
fost implicat. Ion Viişoreanu a fost contactat de
George Mircea Dumitrescu, care i-a propus să îi
cumpere drepturile succesorale litigioase. Prin con-
tractul nr. 2553, semnat la data de 26 octombrie

2006, Nicolae Viişoreanu i-a vândut lui George
Dumitrescu drepturile succesorale litigioase care
i se cuveneau, în calitate de moştenitor al un-
chiului său Radu Viişoreanu şi al mătuşii sale,
Maria Petrescu, şi a primit pe loc 35.000 de lei,
urmând ca diferena de 165.000 de lei să fie plătită
pe parcursul a patru luni. Astfel, George Dumi-

trescu s-a constituit
parte în proces, împre-
ună cu Nicolae Viişo-
reanu, împotriva Pri-
măriei Craiova. În no-
iembrie 2007, Nicolae
Viişoreanu îi vinde lui
George Mircea Dumi-
trescu şi drepturile
succesorale ce i se
cuveneau după tatăl
său, mai exact partea
din casa de pe strada
„Împăratul Traian” nr.
31, un conac în locali-
tatea Buzduc şi 1.500
de hectare de teren la
Podari. La un moment

dat, Nicolae Viişoreanu se „suceşte” şi spune că
nu i-a vândut lui George Mircea Dumitrescu decât
partea sa din casa de pe strada „Împăratul Traian”
nr. 31 şi că avocatul Bogdan Marian Popescu a
profitat de handicapul său de vedere şi a trecut în
contract toate drepturile succesorale. «Soţul meu
nu vede cu un ochi deloc, iar cu celălalt abia zăreş-
te. Când a semnat primul contract, soul meu a cre-
zut că vinde doar drepturile pentru casa de pe „Îm-
păratul Traian”, pentru care ne judecăm deja cu
Primăria Craiova. Târziu ne-am dat seama că avo-
catul Bogdan Marian Popescu ne păcălise şi în
contract trecuse şi conacul de la Buzduc şi terenul
pe care îl avem», declară Mariana Viişoreanu, soţia
moştenitorului.
Contract de asistenă juridică,
semnat la ară, la un pahar de vodcă

S-a ajuns în 2012 cu acest proces până la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, unde Nicolae Viişorea-
nu, a fost reprezentat de avocatul Bogdan Marian
Popescu, care iniial lucrase pentru George Mircea
Dumitrescu. Se pare că  la un moment dat avocatul
Bogdan Marian Popescu s-a certat cu George Mir-
cea Dumitrescu şi a luat decizia să îşi ofere, peste
noapte, serviciile sale lui Nicolae Viişoreanu, care,
conform Arhivele Statului, mai avea şi alte drepturi
succesorale de recuperat. Contractul dintre Bog-
dan Marian Popescu şi Nicolae Viişoreanu a fost
semnat la data de 24.10.2009. Pentru un onorariu
de 250 de euro se angaja să îl reprezinte pe Nicolae

Viişoreanu în instană pentru a-şi recupera casa din
strada „Împăratul Traian” nr. 31. Contractul de asis-
tenă juridică a fost semnat la ară, la casa din satul
Buzduc, comuna Drăgoteşti, la un pahar de vodcă,
după cum declară soia lui Nicolae Viişoreanu, mo-
tiv pentru care nici unul dintre soi nu au fost cu-
rioşi să se uite peste contract. Bogdan Marian Po-
pescu le-a adus o copie după document peste câ-
teva zile şi a avut grijă ca cei doi să nu îl studieze
nici de această dată.

Avocatul a obinut în instană o executare
silită pentru cota de 1/3 din casa Viişorenilor

După ce Nicolae Viişoreanu decis să renunat
la luptă şi să îi vândă lui George Mircea Dumitres-
cu casa din strada „Împăratul Traian” nr. 31, care
până la urmă a ajuns la Radion Cămătaru, a intrat
în scenă Bogdan Marian Popescu, care i-a cerut
lui Nicolae Viişoreanu 250.000 de euro, pentru că
l-a reprezentat în instană. Soia lui Nicolae Viişo-
reanu spune că avocatul Bogdan Marian Popes-
cu a falsificat contractul de asistenă juridică şi a
mai adăugat la suma de 250 de euro, cât se înele-
seseră iniial, încă trei zerouri, profitând de boala ei
şi handicapul de vedere al soului. Ideea este că
Bogdan Marian Popescu, cu acel contract,  a obi-
nut în instană o executare silită pentru cota de 1/
3 din imobilul situat în Craiova, strada „Împăratul
Traian” numărul 31. Deocamdată, executorul ju-
decătoresc din Slatina, după o primă întâlnire cu
Mariana Viişoreanu, soia lui Nicolae Viişoreanu
”a stabilit emiterea unei noii somaii imobiliare recti-
ficată şi comunicată părilor din dosar”. Este greu
de crezut că cei doi bătrâni ar fi semnat un con-
tract de asistenă juridică pe o sumă atât de mare.
Povestea este una complicată şi nu se va sfârşi în
curând, pentru că avocatul Bogdan Marian Po-
pescu  nu vrea să renune, iar Nicolae Viişoreanu a
depus plângere împotriva acestuia la instituiile
abilitate ale statului pentru abuz de încredere, în-
şelăciune, fals şi uz de fals în înscrisuri oficiale.
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Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, a fost
ales preºedinte al delegaþiei naþi-
onale a României la Comitetul
regiunilor ºi membru al Biroului
CoR. Votul deschis a avut loc în
cadrul reuniunii delegaþiei, cu oca-
zia Sesiunii Plenare a CoR, care
s-a desfãºurat în perioada 8-10
octombrie. “Le mulþumesc cole-
gilor mei pentru votul de încrede-
re ºi sper ca delegaþia noastrã sã
joace un rol ºi mai activ pe viitor,
astfel încât vocea autoritãþilor lo-
cale din România sã se facã mai
bine auzitã în dezbaterile pe poli-
ticile UE din Adunarea regiunilor
ºi oraºelor. Voi fi un purtãtor de
cuvânt fidel intereselor delegaþiei

Ion Prioteasa, numit preºedintele
delegaþiei României la CoR

Reprezentanþii Corpului de Control al Ministerului Admi-
nistraþiei ºi Internelor (MAI) au încheiat, ieri, controlul la
Prefectura Dolj, dupã ce au petrecut câteva ore studiind
documente. Cei trei inspectori au declarat cã vor realiza un
raport, iar concluziile vor fi prezentate de purtãtorul de
cuvânt al Ministerului Administraþiei ºi Internelor.

Ca o noutate, termenul de judecare a litigiului apãrut între
Prefectura Dolj ºi Primãria Craiova a fost mutat cu trei luni
în avans, astfel cã se va judeca astãzi la Tribunalul Dolj.

Litigiul dintre Prefecturã
ºi Primãrie se judecã astãzi

noastre. Avem nevoie de o repre-
zentare cât mai bunã la Bruxel-

les pentru a face cunoscutã si-
tuaþia realã din teritoriu, astfel în-

cât autoritãþile locale sã benefi-
cieze de oportunitãþile oferite de
politica regionalã a UE ºi sã creº-
tem absorbþia fondurilor europe-
ne. Sunt convins cã împreunã, noi,
membrii CoR, vom putea comu-
nica mai eficient politicile UE ce-
tãþenilor români, iar opiniile noas-
tre vor reflecta întocmai voinþa
cetãþenilor. Alãturi de ceilalþi
membri ai Comitetului, din  cele
27 de state europene, 344 în to-
tal, vom gãsi soluþii la problemele
specifice cu care se confruntã
autoritãþile locale ºi judeþene din
România”, a declarat noul preºe-
dinte al delegaþiei, Ion Prioteasa.

Vicepreºedinte în cadrul bi-
roului CoR a fost numit primarul
municipiului Bacãu, Romeo Sta-
varache. De asemenea, manda-
tele celor zece noi membri de-
semnaþi de cele patru asociaþii
naþionale ale autoritãþilor locale
– UNCJR, AMR, AOR ºi ACoR

– au fost validate de Consiliul
european de miniºtri pe 4 octom-
brie. Astfel, delegaþia României
are în prezent 30 de aleºi locali,
15 titulari ºi 15 supleanþi.

În conformitate cu articolul
300 din Tratatul privind funcþio-
narea Uniunii Europene, mem-
brii Comitetului, precum ºi mem-
brii supleanþi reprezintã colecti-
vitãþile regionale ºi locale. Aceº-
tia sunt fie titularii unui mandat
electoral în cadrul unei autoritãþi
regionale sau locale, fie rãspund
din punct de vedere politic în faþa
unei adunãri alese. Modificãrile
în cadrul delegaþiei României au
survenit dupã alegerile locale din
iunie 2012. Urmãtoarea reuniu-
ne a membrilor delegaþiei naþio-
nale va avea loc cu ocazia ulti-
mei Sesiuni Plenare a Comitetu-
lui Regiunilor de anul acesta, pe
28-30 noiembrie.

ALINA DRÃGHICI

Dacã în urmã cu o sãptãmânã candidatu-
ra lui Mircea Geoanã pe Colegiul 5 Dolj nu
era certã, iar Ion Prioteasa aºtepta o discuþie
definitorie cu preºedintele PSD, Victor Pon-
ta, pentru a stabili clar situaþia, ieri preºedin-
tele PSD Dolj a confirmat cã Geoanã va re-
prezenta în continuare Dãbuleniul. Pe locul
actualului primar al Craiovei, Colegiul 3 Se-
nat, candideazã Florea Voinea, iar pe Colegiul
2 Senat este propus secretarul de stat Mihai
Fifor, preºedinte al Organizaþiei Municipale
PSD Craiova. “A rãmas mai puþin de o lunã
pânã când se va da startul oficial al campa-
niei electorale. Pânã atunci trebuie sã ºtim cum
aratã colegiile. Doljul este unul dintre cele mai
mari judeþe ºi cu un numãr foarte mare de
parlamentari, 15, mai exact cinci senatori ºi
zece deputaþi. S-a pornit de la ideea cã cei
care au câºtigat un colegiu sã rãmânã pe el.

PSD a avut ºapte colegii
câºtigate în anul 2008, iar
PNL doar trei colegii. A tre-
buit sã ne împãrþim cinci
colegii care nu aparþineau
parlamentarilor USL. În
aceste zile am încercat sã
ajungem la un consens cel
puþin în interiorul organi-
zaþiei PSD, de stabilizare
ºi de clarificare a anumi-
tor lucruri care mai ridi-
cau un semn de întreba-
re. Unul era legat de can-

didatura senatorului Mircea Geoanã. Nu era
vreun dubiu dacã va candida sau nu sub sigla
USL, pentru cã ºi preºedintele partidului, pre-
mierul Victor Ponta, o spusese de mai multe
ori, însã nu spusese niciodatã foarte ferm
dacã va candida pe Colegiul de la Dãbuleni.
Acum câteva zile am avut aceastã discuþie la
nivelul central al partidului, unde am susþinut
ca senatorul Mircea Geoanã sã candideze în
continuare pe acest colegiu, care a fost bran-
duit de el. În acest fel dãm o stabilitate ºi
celorlalþi doi deputaþi care sunt sub senatorul
Mircea Geoanã, Valeriu Zgonea ºi Ion Cãlin.
Aceasta este echipa cu care intrãm în cam-
panie, aceºtia sunt oamenii care chiar cred
cã au ºanse maxime de a câºtiga jumãtate
plus unu pe aceastã zonã de sud a judeþului
Dolj”, a declarat preºedintele PSD Dolj, Ion
Prioteasa.

Florea Voinea, confirmat
pe Colegiul Olguþei Vasilescu

Lista cu candidaþii pe care îi propune
PSD Dolj urmeazã sã fie prezentatã Comi-
tetului Executiv al organizaþiei judeþene pen-
tru a fi aprobatã, data-limitã de depunere a
dosarelor de candidaturã fiind stabilitã pen-
tru 30 octombrie. “Spre Cetate ºi Filiaºi
avem douã colegii ocupate de deputaþii Clau-
diu Manda ºi Petre Petrescu. Nu este nicio
problemã în ceea ce-i priveºte pe cei doi.
Se punea problema senatorului care sã fie
deasupra celor douã colegii de deputat,
pentru cã postul aparþinuse doamnei pri-
mar Lia Olguþa Vasilescu ºi acum a rãmas
liber. Propunerea pentru acest colegiu de
senat este domnul Florea Voinea, un om al
locului, nãscut la Maglavit. Este un om foar-
te mult legat de noi. Ne-a deschis multe uºi
pe timpul în care noi am fost în opoziþie.
Avem apoi colegiile de pe municipiul Cra-
iova, unde noi, în alegerile din 2008, am
avut un singur colegiu câºtigat, res-
pectiv cel al deputatului Florentin
Gust. Dupã discuþia pe care am avut-
o la centru, Florentin Gust rãmâne
în continuare pe acest colegiu ºi va
candida sub sigla USL. În urma în-
þelegerilor cu partenerii din PNL,
PSD-ului îi revine un colegiu de se-
nat, care se va aºeza peste colegiile
de deputat ocupate de Florentin Gust
ºi Ionuþ Stroe. Pentru acest colegiu
de Senat noi am dorit sã-l promo-
vãm pe preºedintele PSD Craiova,
actualul secretar de stat din MAI,
Mihai Fifor, iar preºedintele Victor
Ponta a fost de acord cu aceastã can-
didaturã”, a mai spus Ion Prioteasa.

Posibil candidat UNPR la Dolj,
impus de Bucureºti

Colegiul 2 Camera Deputaþilor este singu-
rul care a rãmas nedefinitivat. Aici PSD vine
cu Nicu Vasilescu, fost preºedinte al PRM
Tineret ºi membru la PSD Bucureºti în pre-
zent. Potrivit preºedintelui PSD Dolj, Ion Prio-
teasa, existã varianta ca respectivul colegiu
sã fie cedat UNPR-ului, conform protocolu-
lui încheiat între cele douã formaþiuni. “Un
singur colegiu, respectiv Colegiul 2 Craiova,
care cuprinde Brazda lui Novac, rãmâne în
continuare în aºteptare. Aici s-ar putea sã avem
fie candidatura domnului Nicu Vasilescu, un
coleg care a mai fost deputat de Dolj în douã
mandate ºi care în prezent este unul dintre
oamenii care se ocupã de organizarea PSD,
fie sã se mai întâmple o redistribuire de la
UNPR. Este singurul colegiu pentru care mai
avem un semn de întrebare, dar care se va
rezolva în zilele urmãtoare”, a declarat preºe-
dintele organizaþiei Dolj a PSD, Ion Prioteasa.

Preºedintele PSD Dolj, Ion Prioteasa, a anunþat, ieri, în cadrul unei confe-
rinþe de presã, lista candidaþilor pentru alegerile parlamentare. Partidul So-
cial Democrat (PSD) Dolj, în cadrul USL, candideazã pe nouã colegii, majori-
tatea celor propuºi fiind deja parlamentari, iar colegii de uniune, respectiv
Partidul Naþional Liberal (PNL) Dolj, pe ºase colegii.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI
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Curtea de Apel Bucureºti (CAB) a amânat, ieri,
pentru 18 octombrie decizia în cazul recursuri-
lor formulate de Alpiq RomIndustries, Alpiq Ro-
mEnergie ºi Hidrosind împotriva hotãrârii din iu-
nie a Tribunalului Bucureºti de deschidere a pro-
cedurii insolvenþei Hidroelectrica. Ju-
decãtorii Curþii de Apel Bucureºti au
finalizat în 4 octombrie discutarea re-
cursurilor declarate în dosarul în care
Tribunalul Bucureºti a decis declanºa-
rea procedurii de insolvenþã în cazul
companiei Hidroelectrica, instanþa
anunþând atunci cã amânã pronunþa-
rea pentru 11 octombrie. Ieri, Curtea
de Apel Bucureºti a amânat din nou de-
cizia în acest dosar, pânã în 18 oc-
tombrie. Preºedintele de complet a pre-
cizat cã decizia a fost amânatã din ca-
uza imposibilitãþii de constituire a com-
pletului de judecatã, datoratã faptului

Procesul insolvenþei Hidroelectrica:
Decizia, amânatã de CAB

cã unul dintre judecãtori este bolnav. Alpiq Ro-
mIndustries, Alpiq RomEnergie ºi Hidrosind au
atacat cu recurs hotãrârii de deschidere a proce-
durii insolvenþei Hidroelectrica, pronunþatã de cã-
tre Tribunalul Bucureºti la 20 iunie.

Timp de trei zile, începând de ieri,
Agenþia pentru Dezvoltare Regiona-
lã Sud – Vest Oltenia, în parteneriat
cu Primãria municipiului Craiova ºi
Asociaþia de Dezvoltare Regionalã
Zona Metropolitanã Craiova, orga-
nizeazã o întâlnire de lucru la care
participã coordonatorii polilor de
creºtere, reprezentanþi ai MDRT,
MAEur, Asociaþiilor de Dezvoltare

Intercomunitarã ºi alte instituþii,
având ca scop analiza stadiului im-
plementãrii Planurilor Integrate de
Dezvoltare pentru perioada de pro-
gramare 2007 – 2013, precum ºi
prezentarea perspectivei Polilor me-
tropolitani în perioada de programa-
re 2014 – 2020. Astãzi, vor avea loc
mai multe vizite de lucru la locul de
implementare al urmãtoarelor proiec-

te ce fac parte din PID al Polului de
Creºtere Craiova: „Construirea unui
pasaj suprateran în vederea descon-
gestionarii traficului rutier din Zona
Metropolitanã Craiova”, finanþat din
POR, Axa 1 – beneficiar UAT Cra-
iova; „Amenajare ºi revitalizare Cen-
trul istoric al Municipiului Craio-
va”, finanþat din POR Axa 1 – bene-
ficiar UAT Craiova „Centrul Multi-
funcþional Craiova – Pavilion Cen-
tral”, finanþat din POR, Axa 4 – be-
neficiar UAT Craiova; „Consolida-
re, restaurare ºi refunþionalizare cu
valorificare patrimoniu cultural –
imobil str. Brestei, nr. 24, Craiova”,
finanþat din POR, Axa 5 – beneficiar
Arhiepiscopia Craiovei; „Consolida-
re, restaurare ºi modernizare la Sec-
þia de Istorie-Arheologie a Muzeu-
lui Olteniei Craiova”, finanþat din
POR, Axa 5 – beneficiar UAT Dolj;
„Reabilitarea infrastructurii rutiere
din zona de Nord-Vest a Polului de
Creºtere Craiova, în vederea fluidi-
zãrii traficului în Zona Metropoli-
tanã Craiova” finanþat din POR Axa
1 – beneficiar UAT Craiova.

16 proiecte aflate
pe lista prioritarã

PID al Polului de Creºtere Craio-
va conþine 93 de proiecte, din care
25 au ca sursã de finanþare Progra-
mul Operaþional Regional,  Axa 1 –
Sprijinirea dezvoltãrii durabile a ora-
ºelor – poli urbani de creºtere (16
proiecte prioritare ºi 9 rezervã). Va-

loarea totala a celor 93 de proiecte
este de 1.042.508.949,13 euro, echi-
valent a 4.482.788.481,27 lei. Aloca-
rea financiarã pentru Axa 1 Pol de
Creºtere Craiova este de 95,5 milioa-
ne euro. Pânã în prezent, au fost de-
puse toate cele 16 proiecte aflate pe
lista prioritarã (8 proiecte de infras-
tructurã urbanã, 3 proiecte de infras-
tructurã de afaceri ºi 5 proiecte de
infrastructurã socialã cu o valoare ne-
rambursabilã de 435.215.766,57 lei
(101.212.968,97 euro), reprezentând
106% din valoarea alocatã pentru
polul de creºtere Craiova. Au fost
contractate 7 proiecte  cu o valoare
nerambursabilã  de 320.921.125,61
lei (74.632.819,91 euro), reprezen-
tând 78,14% din valoarea alocatã pen-
tru polul de creºtere Craiova.

Dezvoltarea urbanã sustenabilã
În contractare se aflã 8 proiecte

cu o valoare nerambursabilã de
86.399.311,40 lei (20.092.863,12
euro), reprezentând 21,03% din va-
loarea alocatã pentru polul de creº-
tere Craiova. În curs de evaluare se
aflã un  proiect cu o valoare neram-
bursabilã de 27.895.329,56 lei
(6.487.285,94 euro), reprezentând
6,80% din valoarea alocatã pentru
polul de creºtere Craiova.  „Schema
de finanþare a POR, Axa 1 - Sprijini-
rea dezvoltãrii durabile a oraºelor –
poli urbani de creºtere este o sche-
mã-pilot care a funcþionat în baza
unor planuri integrate de dezvoltare
punând accent pe abordarea strate-
gicã. Propunerea ADR SV Oltenia,
pentru perioada de programare 2014
– 2020, este aceea de a structura
douã categorii de funcþiuni, aplica-
bile pentru zona metropolitanã, care
sã integreze: zona centralã – cu func-
þiuni administrative ºi de asemenea
referitoare la comerþ, sãnãtate, tu-
rism, recreere, infrastructurã educa-
þionalã, comunicare, socializare, ºi
zona de interferenþã rural-urbanã –
cu funcþiuni referitoare la transpor-
tul intermodal, agrement, zone co-
merciale vaste, pieþe de gross, zone
rezideþtiale, proiecte pentru protec-
þia mediului”, a precizat Marilena Bo-
gheanu, directorul ADR SV Oltenia.

Marilena Bogheanu, directorul ADR SV Oltenia: „Dezvoltarea echi-
libratã a unei zone metropolitane conduce la aplicarea unei strategii la nivelul
arealului, atât în plan social, cât ºi în plan economic, având ca rezultat
reducerea disparitãþilor ºi dezvoltarea urbanã sustenabilã, creºterea gradului
de atractivitate investiþional ºi de asemenea definirea unui portofoliu de pro-
iecte care sã reflecte nevoile de dezvoltare ale fiecãrei localitãþi”.

Prezentarea perspectivei Polilor metropolitaniPrezentarea perspectivei Polilor metropolitaniPrezentarea perspectivei Polilor metropolitaniPrezentarea perspectivei Polilor metropolitaniPrezentarea perspectivei Polilor metropolitani
în perioada de programare 2014-2020în perioada de programare 2014-2020în perioada de programare 2014-2020în perioada de programare 2014-2020în perioada de programare 2014-2020
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„O uºã deschisã spre angaja-
re” este sloganul prin care repre-
zentanþii Fundaþiei World Vision
România au încercat sã-i convin-
gã pe angajatori cât de importantã
este acceptarea ºi integrarea pe pia-
þa muncii a tinerilor cu dizabilitãþi
sau a celor vulnerabili social.

Se continuã, astfel, campania
de informare ºi conºtientizare a
comunitãþii cu privire la drepturile
copiilor ºi tinerilor cu dizabilitãþi
fizice, psihice ºi sociale printr-o
etapã care se concentreazã asupra
accesului tinerilor pe piaþa muncii.
Principalele argumente în acest
sens sunt acelea cã tinerii cu diza-
bilitãþi sau vulnerabili social bene-
ficiazã de o pregãtire la fel de bunã
ca ºi ceilalþi, iar statul susþine an-
gajarea lor prin scutiri de taxe ºi
impozite la angajator. „Consider cã

aceastã idee de a aduce angajatori
la întâlnire de azi a fost foarte bunã
pentru noi, tinerii. Am avut posibi-
litatea sã interacþionãm direct cu
angajatorii ºi sã aflãm, astfel, ce
aºteptãri au de la noii angajaþi. Este
o întâlnire care ne-a deschis ori-
zontul spre piaþa muncii. Angaja-
torii ne-au determinat sã ne schim-
bãm mentalitatea ºi sã fim mereu
optimiºti ºi încrezãtori în propriile
forþe”, a mãrturisit unul dintre be-
neficiarii World Vision.

Un pas în plus în acceptarea
tinerilor vulnerabili social

Etapa a treia a campaniei „O uºã
deschisã spre o viaþã mai bunã” s-
a derulat în judeþele Constanþa, Cluj,
Dolj, Vâlcea ºi în Sector 5 – Bucu-
reºti ºi este organizatã în cadrul pro-
iectului „Centru multifuncþional, o

ºansã pentru viitorul copiilor ºi ti-
nerilor cu dizabilitãþi fizice, psihice
ºi sociale din regiunea Nord-Vest,
Sud-Est ºi Sud-Vest Oltenia”, des-
fãºurat în perioada 2010-2013 ºi fi-
nanþat de Uniunea Europeanã.

„Consider cã evenimentul de
astãzi constituie încã un pas în
acceptarea tinerilor cu dizabilitãþi
ºi vulnerabili social pe piaþa mun-
cii. Iniþiativa World Vision de a aºe-
za la aceeaºi masã tineri ºi agenþi
economici a fost primitã cu des-
chidere din ambele pãrþi, de ace-
ea întâlnirea a decurs natural. Ti-
nerii ºi-au însuºit sfaturi utile pen-
tru momentul când se vor prezen-
ta la un interviu, au fost create con-
tacte, iar angajatorii au fost recep-
tivi în a accepta cã ºi un tânãr cu
dizabilitãþi poate fi angajatul ideal
la locul de muncã potrivit”, a pre-

cizat Luminiþa Cîrlogãnescu, co-
ordonator al Centrului Multifunc-
þional din Craiova.

Campania se adreseazã mai
multor categorii de populaþie

Campania se adreseazã publi-
cului larg, precum ºi unor cate-
gorii distincte cum ar fi cadrele
didactice, pãrinþii, angajatorii, co-
piii ºi tinerii. La Craiova, instituþia
partenerã a fost Direcþia Genera-
lã de Asistenþã Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj.

Prima etapã a campaniei, deru-
latã la sfârºitul anului trecut, a pre-
zentat publicului larg drepturile
copiilor ºi tinerilor cu dizabilitãþi ºi
problemele cu care aceºtia se con-
fruntã, cum ar fi accesul limitat la
servicii comunitare de intervenþie
timpurie ºi reabilitare. Cea de-a doua
etapã, desfãºuratã în primãvara
acestui an, s-a axat pe importanþa
acceptãrii ºi integrãrii copiilor ºi
tinerilor cu dizabilitãþi în învãþã-
mântul de masã.

RADU ILICEANU

Pentru a facilita integrarea pe piaþa mun-
cii a persoanelor cu dizabilitãþi sau vulne-
rabile din punct de vedere social, fundaþia
World Vision a organizat, ieri, la Craiova o
întâlnire cu potenþialii angajatori. Oamenii

de afaceri le-au dat tinerilor sfaturi practi-
ce utile la angajare ºi, la rândul lor, au aflat
mai multe amãnunte legate de modalitãþile
prin care statul susþine integrarea persoa-
nelor cu dizabilitãþi pe piaþa muncii.

Târg de joburi pentru persoanele cu dizabilitãþiTârg de joburi pentru persoanele cu dizabilitãþiTârg de joburi pentru persoanele cu dizabilitãþiTârg de joburi pentru persoanele cu dizabilitãþiTârg de joburi pentru persoanele cu dizabilitãþi

Miercuri seara, în
Aula Magna a institu-
þiei de învãþãmânt su-
perior a avut loc des-
chiderea Conferinþei
Naþionale de Ortope-
die ºi Traumatologie,
la eveniment partici-
pând medici, specia-
liºti ºi reprezentanþi ai
mediului academic ºi
universitar, din þarã ºi
strãinãtate.

De altfel, în mesa-
jul sãu de întâmpina-
re prof. dr. Dan Lu-
caciu, preºedintele
Societãþii Române de
Ortopedie ºi Trauma-
tologie, puncta im-
portanþa ºtiinþificã a
manifestãrii ce se desfãºoarã în Bãnie:
„Craiova s-a remarcat de-a lungul anilor
prin manifestãri ºtiinþifice de mare þinu-
tã, care au atras un numãr mare de parti-
cipanþi. Tematica bogatã ºi variatã, re-
numele participanþilor români ºi strãini ne
îndreptãþesc sã ne aºteptãm la o confe-
rinþã de un înalt nivel ºtiinþific, unde se
vor dezbate problemele actuale ale orto-
pediei, putând beneficia ºi de experienþa
figurilor marcante, proeminente din di-
feritele ºcoli de ortopedie. Tematica de-
osebit de variatã ºi bogatã va da naºtere
cu siguranþã la controverse care vor de-
veni concluzii benefice”.

Peste 450 de medici participã
la conferinþa gãzduitã de UMF Craiova

La deschiderea conferinþei, ce se bu-
curã de prezenþa a peste 450 de medici,
au mai participat rectorul Universitãþii
de Medicinã ºi Farmacie, prof. univ. dr.
Ion Rogoveanu, acad. prof. univ. dr.
Nicolae Gorun, membru titular al Acade-
miei Oamenilor de ªtiinþã din România,

Zilele acestea, la Craiova sunt prezenþi cei mai buni medici specialiºti în ortopedie
ºi traumatologie din þarã, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie (UMF) fiind gazda
unei conferinþe naþionale la care participã însã ºi doctori veniþi de peste hotare.

Cei mai buni specialiºti
în ortopedie, prezenþi la Craiova

Concursul Naþional de discursuri în limba
coreeanã, ediþia 2012, ºi-a desemnat câºtigã-
torii, într-o ceremonie desfãºuratã la la Casa
Baiulescu din Braºov, în prezenþa unor invi-
taþi de seamã. Premiile au fost înmânate de
Excelenta sa, Izidor Urian, primul ambasa-
dor al României în Coreea de Sud (1990 –
1994), vorbitor fluent de limba coreeanã, ºi
de Alexandru Tomescu, celebru violonist, la
rândul sãu vorbitor de limba coreeanã. Câºti-
gãtorii au primit premii constând în electro-

nice de ultima generaþie oferite de LG
Electronics ºi de cãtre Centrul Cultu-
ral Coreean de la Budapesta, care a
oferit totodatã ºi diplomele premianþi-
lor. „Sunt extrem de încântat ºi toto-
datã surprins de prezenþa la aceastã
editie a unor vorbitori de limba core-
eanã, care, deºi au învãþat aceastã lim-
bã dificilã fãrã profesor, în multe ca-
zuri, au reuºit performantþa sã fie flu-
enþi în discursurile prezentate. Sper
ca atât premiile obþinute, dar ºi con-
curenþa din acest an ºi nivelul de pre-
gãtire, sã motiveze în continuare pe
cât mai mulþi dintre concurenþii vii-

Câºtigãtorii Concursului naþional
de discursuri în limba coreeanã

Ediþia 2012:

dar ºi reprezentanþi ai autoritãþilor loca-
le ºi judeþene.

„Am venit cu plãcere la deschiderea
Conferinþei Naþionale de Ortopedie ºi
Traumatologie pentru cã vreau sã dau un
semnal cã suntem alãturi de aceastã mare
echipã a Universitãþii de Medicinã ºi Far-
macie din Craiova. Ne dorim foarte mult
sã scoatem la luminã performanþele, dar
mai ales progresul pe care îl face lumea
medicalã din Craiova. Vreau sã vã mãrtu-
risesc cã pentru acest mandat, adicã în
urmãtorii patru ani, punctul central al Con-
siliului Judeþean Dolj, atunci când vorbim
de investiþii, fie cã ne referim la bani eu-
ropeni sau la bani de la bugetul propriu,
va fi Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
din Craiova. Ne dorim, în mãsura posibi-
litãþilor financiare, ca în fiecare an sã abor-
dãm cel puþin câte douã etaje ale spitalu-
lui, astfel ca la sfârºitul acestor patru ani
de mandat sã-l reabilitãm în totalitate”, a
declarat Ion Prioteasa, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj.

RADU ILICEANU

toarelor ediþii”, a declarat Ambasadorul,
Isidor Urian.

„Descoperã Coreea!”
Concursul naþional de discursuri în limba

coreeanã se doreºte a deveni unul cu frec-
venþã anualã, în cadrul cãruia sã fie recunos-
cuþi cei mai buni vorbitori de limba coreeanã
din România. Asociaþia Interculturalã Româ-
no-Coreeanã va lucra îndeaproape cu Cen-
trul Cultural Coreean de la Budapesta pentru
o cât mai bunã organizare a ediþiilor viitoare.
Concursul este primul dintr-o serie de eveni-
mente ce au ca scop aducerea mai aproape a
culturii coreene cãtre publicul românesc. Sub
denumirea „Descoperã Coreea!”, programul
cuprinde activitãþi derulate pe întreaga perioadã
a lunii octombrie, în Bucureºti, Braºov ºi Cra-
iova. Evenimentele sunt organizate de AIRC,

cu sprijinul Centrului Cultural
Coreean de la Budapesta ºi al par-
tenerilor locali. Urmãtoarele eve-
nimente sunt programate pe 13
octombrie, la Craiova ºi Bucureºti,
urmând ca pe 16 octombrie la Cra-
iova sã aibã loc un flashmob având
ca temã cunoscutul „Kangnam
Style”, iar pe 19 octombrie „Des-
coperã Coreea” sã se încheie la Bu-
cureºti cu un concert de muzicã
ºi dans tradiþional coreean, „Co-

reea, armonia dansului”.

MARGA BULUGEAN

Câºtigãtoarele acestei ediþii
sunt din Bucureºti ºi Braºov:

•  Pentiuc Crina Ioana (Premiul I)
•  Peca Raluca Ileana (Premiul al II-lea)
•  Chitan Monica (Premiul al III-lea)
•  Andra Albusoiu ºi Mirela Ciurea

(premii speciale)
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Seară de muzică rusă, la Filarmonică

Cariera muzic ală a dirijorului
Emil Siegbert Maxim este pola-
rizată în jurul a trei centre cultu-
rale: Cluj (oraşul său natal), Cra-
iova (oraşul adoptiv) şi Bucureşti
(oraşul popasului său, între 2006-
2009, ca dirijor al Teatrului Naţi-
onal de Operetă „Ion Dacian”). A
absolvit Conservatorul de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napo-
ca, unde a înfiinţat şi Corul băr-
bătesc „Armonia”, tot aici deve-
nind maestru de cor şi apoi dir ijor
al Operei Române (1967-1995).

A dir ijat operă (partituri clasi-
ce, muzică romantică italiană, par-

Filarmonica „Olte nia” vă invită la
o se ară de muzică rusă, în compania
Orchestrei Simfonice, condusă de  di-
rijorul Emil Siegbe rt Maxim, şi a so-
lis tului violonist Daniel Podlovschi.
Concertul simfonic, care este prezen-
tat astăzi, de la ora 19.00, oferă spre

audiţie Preludiu la  opera „Hovanşci-
na”, de  Modest Musorgski, Concer-
tul în Re minor pentru vioară şi orches-
tră, de  Aram Haciaturian, şi Simfonia
I în Sol minor, de  Vasili Kalinnikov.
Un bilet costă 15 lei (pentru elevi,
studenţi, pensionari – 8 lei).

tituri ale romantismului francez,
muzică italiană din a doua jumă-
tate a secolului al XIX-lea, inclu-
siv epoca veristă), operetă, spec-
tacole de balet şi un mare număr
de creaţii româneşti.  Nu în ulti-
mul rând, a dirijat lucrări vocal-
simfonice: „Requiem-ul” mozar-
tian, „Carmina burana” de Carl
Orff, Missa în Do major de Beet-
hoven. În perioada 1995-2006 a
fost profesor al Academiei de Mu-
zică „Gheorghe Dima”. În 1995 a
ajuns în Craiova, unde, timp de şase
ani, a fost director general al Tea-
trului Liric „Elena Teodorini” şi

unde a revenit în 2009, la invitaţia
Filarmonicii „Oltenia”.

Danie l Podlovschi s-a născut
la Iaşi, la 20 februarie 1939, şi a
absolvit, în 1960, Conservatorul
din Bucureşti, la clasa profesoru-
lui Avakian,  remarcându-se prin-
tre cei mai talentaţi violonişti din
generaţia sa. A urmat studii post-
universitare la Mosc ova, cu Iuri
Iankelevici; în 1969,  la recoman-
darea lui Isaac Stern, a obţinut o
bursă la Juilliard School of  Mu-
sic din New York, la c lasa legen-
darului pedagog americ an Ivan
Galamian. În SUA (la Detroit), a

participat şi la cursurile de mă-
iestrie artistică susţinute de It-
zhak Perlman.

În calitate de profesor la Uni-
vers itatea Naţională de Muzică
din Bucureşti, a obţinut rezulta-
te remarcabile cu studenţii săi,
contribuind decisiv la formarea
ş i afirmarea profes ională a
aces tora. A fost distins cu Or-
dinul „Meritul Cultural” şi cu
Diploma de onoare a oraşelor Ok-
lahoma şi Maryland. Reputatul in-
terpret este un virtuoz al viorii în
cel mai înalt şi mai adânc sens al
cuvântului; sunetul său este am-

plu, generos, tehnica perfect pusă
la punct. Mai mult încă, este un
muzic ian şi un artist care se bu-
cură de un imens şi binemeritat
prestigiu.

În perioada 12-15 octombrie,
Teatrul pentru Copii şi Tineret
„Colibri” organizează cea de-a
II-a ediţie a Zilelor instituţiei, un
proiect realizat c u sprijinul
Minis terului Culturii şi Patr imo-
niului Naţional, prin care au fost
invitate la Craiova trupe de
teatru de păpuşi din ţară şi din
străinătate.

Programul debutează cu
colocviul „Teatrul de păpuşi sau
educaţia cu şi prin păpuşă”,
care se desfăşoară astăzi, ora
10.00, la Casa de Cultură „Traian

Zilele Teatrului „Colibri”
Demetrescu” şi la care şi-
au anunţat participarea
regizorii artistici Todor
Valov (Bulgaria), Florin
Dumitru (directorul Teatru-
lui de Păpuşi „Aşchiuţă” din
Piteşti) şi Alina Rece
(Craiova), actriţa Alexandra
Davidescu, Laszlo Beres –
directorul Teatrului Figura
Studio Gheorghieni, dr.
Daria Dimiu – critic de
teatru şi dramaturgul

Gheorghe Truţă. Tot astăzi, de la
ora 12.00, în sala Teatrului Liric
„Elena Teodorini” are loc specta-
colul „Scufiţa Roşie” al actorilor
Teatrului „Aşchiuţă” din Piteşti

(regia Andreea Botescu şi Dan
Sava).

Pe aceeaşi scenă vor fi
prezentate mâine, 13 octombrie,
spectacolele „Fata babei şi fata
moşneagului” (ora 10.00)  –
Teatrul „Colibri”, regia Todor
Valov şi „Zulenka” (ora 12.30) –
Teatrul de Păpuşi „Prichindel”
din Alba Iulia, regia Cristian
Pepino. Vor urma „Duminica
albă” – Teatrul de Păpuşi
Kragujevac, Serbia, regia Veselin
Bojdev (duminică, 14 octombrie,
ora 18.00) şi „Micuţa Dorothy”
– Teatrul Liric „Elena Teodorini”,
regia Carmen Roibu (luni, 15
octombrie, ora 10.30).

Biblioteca Judeţeană: Copiii pornesc în aventuri
alături de Cristofor Columb şi în spaţiul cosmic

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” –
Mediateca şi American Corner – vă invită astăzi, ora
9.30, la activitatea dedicată Columbus Day – sărbă-
toare americană prin care în multe state de pe conti-
nentele americane, şi
nu numai,  se mar-
c hează ziua în c are
Cristofor Columb a
debarcat, 12 octom-
brie 1942. Columbus
Day a devenit sărbă-
toare a statului Colo-
rado în 1906, iar în
anul 1937 – sărbătoa-
re federală a Statelor
Unite. La evenimentul
organizat de Biblioteca
Judeţeană şi-au anun-
ţat participarea elevii claselor a V-a şi a VII-a de la
Şcoala Gimnazială „Sfântul Dumitru” din Craiova, în-
soţiţi de profesorii Carmen Epuran şi Elena Cristea.

Tot astăzi, ora 11.00, la Sala „Marin Sorescu” a

instituţiei are loc vizionarea filmului documentar „Sa-
fari Cosmic”, la care vor participa elevii clasei a VII-
a A de la Şcoala Gimnazială nr. 30 „Mihai Viteazul”,
îndrumaţi de prof. Georgeta Dragomir. Vor urma dis-

cuţii libere pe tema spaţiului
cosmic şi a recentelor des-
coperiri ştiinţifice. Activita-
tea se înscrie în programul
Săptămânii Mondiale a Spa-
ţiului Cosmic, sărbătorită în
fiecare an, între 4 şi 10 oc-
tombrie, la decizia Adunării
Generale a ONU, din 1999.
Este aniversată, astfel, lan-
sarea, pe 4 octombrie 1957,
a primului satelit artificial al
Terrei, Sputnik 1, care a des-
chis calea explorării spaţiu-

lui cosmic, dar şi semnarea, pe 10 octombrie 1967, a
Tratatului asupra principiilor care guvernează activi-
tăţile statelor în explorarea paşnică a spaţiului cos-
mic, inclusiv a Lunii şi a celorlalte corpuri cereşti.

Artistul Teodor Graur expune
la Club Electroputere

La Club Elec troputere (Calea
Bucureşti nr. 56) se deschide astă-
seară, ora 19.00,  expoziţia perso-
nală a artistului Teodor Graur, ce
face parte din programul cultural

„Interstiţii”, finanţat de Ad-
ministraţia Fondului Cultural
Naţional ş i Fundaţia ERSTE.
Născ ut în 1953, în localita-
tea Pogăceaua din judeţul
Mureş, Teodor Graur a stu-
diat, între 1974 şi 1978, la In-
stitutul de Arte Plastice „Ni-
colae Grigorescu” din Bucu-
reşti. Este prezent în mani-
festări de artă românească
contemporană atât în ţară,
cât şi în străinătate, cu lucrări
de pictură, obiect,  instalaţie,
fotografie,  având o atenţie
deosebită faţă de evenimen-
tele din viaţa cotidiană. A fost

premiat de două ori de Uniunea
Artiştilor Plastic i din România, în
2000 şi 2006. Expoziţia de la Clu-
bul Electroputere va rămâne des-
chisă timp de o lună.

„Haideţi să folosim vibraţia ora-
şului, să transformăm zgomotul co-
tidian într-unul muzical şi creativ şi
să descoperim împreună ins tru-
mentele din jurul nostru, să ne lă-
săm purtaţi de ritmuri şi să stabilim
noi relaţii cântând împreună”, pro-
pun reprezentanţii Filarmonicii „Ol-
tenia”, lansând proiectul „Filarmo-
nica pentru copii” şi, în cadrul
acestuia, o serie de ateliere de crea-

ţie cu instrumente muzicale necon-
venţionale. Primul va avea loc mâi-
ne, 13 octombrie, de la ora 10.30.

„Atelierele se vor desfăşura pe
parcursul a trei şedinţe, în trei sâm-
bete consecutive, fiecare putând
primi un număr de 15 participanţi.
Aşadar, din trei în trei săptămâni
vom pleca la drum cu o echipă
nouă. În aceste ateliere, cei mici vor
avea ocazia să lucreze cu artişti in-
strumentişti ai Filarmonicii şi să
descopere împreună cu aceştia in-
strumente muzicale neconvenţiona-
le”, a precizat Vlad Drăgulescu, ma-
nagerul instituţiei.

„Acest eveniment înloc uieş te
sălile de repetiţii şi scenele mari cu
spaţiul public, propunând valorifi-
carea şi convertirea oraşului într-
un peisaj cultural. Dorim să promo-
văm arta şi muzica într-un mod ine-
dit şi interactiv”, a adăugat acesta.
Pentru înscrieri şi informaţii supli-
mentare cei interesaţi pot apela nu-
mărul 0351.41.81.12.

Ateliere de creaţie cu instrumente
muzicale neconvenţionale



ªTIRI

ªTIRI

10 / cuvântul libertãþii vineri, 12 octombrie 2012
externe

COMENTAR IU

În ajunul alegerilor preziden-
þiale americane, Justin Vaisse,
director de cercetare la Broo-
king Institution din Washington,
are referiri la politica externã
a lui Barack Obama în timpul
celor patru ani ai mandatului
sãu. Despãrþind partea despre
procesul de pace israeliano-pa-
lestinian, de restul politicii, în
andsamblul sãu, expertul o ca-
lificã „un eºec personal al pre-

ºedintelui”. Justin Vaisse amin-
teºte cã primãvara arabã a în-
ceput în decembrie 2010 ºi ime-
diat a urmat rãspunsul ameri-
can, „o linie politicã de susþi-
nere a democraþiei care plasea-
zã administraþia Obama de par-
tea bunã a istoriei, totul pentru
a nu compromite interesele
americane”. Un fiasco pe acest
front, pe care candidatul repu-
blican, Mitt Romney, încearcã

sã-l utilizeze, pentru atragerea
acelor state în general majori-
tar democrate. De unde vine
acest eºec? Din nerespectarea
unei reguli esenþiale a diploma-
þiei: „Niciodatã nu face publicã
o cerinþã care nu eºti sigur cã
se va realiza”. Care cerinþã?
O îngheþare a colonizãrii israe-
liene, consideratã drept un star-
ter pentru palestinieni, care ºi-
au îndeplinit partea lor din con-

tract din „foaia de parcurs”
(Autoritatea Palestinianã
din Cisiordania se delimitea-
zã de Hamasul din Gaza).
„Singurã, aceastã strategie
suferã de un viciu: ea pre-
supune un rãspuns pozitiv al
Israelului la cererea ameri-
canã. Ori, Benjamin Neta-
nyahu, venit la putere în
fruntea unei coaliþii care in-
clude, pe lângã Likud, ele-
mente de extremã-dreapta
reprezentate de coloni, este
un adevãrat braþ de fier”,
scrie Justin Vaisse. Între
1996 ºi 1999, Bill Clinton a
repurtat mai multe câºtiguri.
Zece ani mai târziu, „israe-
lienii (la care compoziþia de-

mograficã, sub efectul imigra-
þiei, s-a schimbat, în sensul res-
pingerii soluþiei a douã state, de
dupã anul 1990) nu se aratã în-
crezãtori ºi susþinãtori la pro-
vocãrile primului lor ministru”.
Justin Vaisse trece în revistã
ºi un element al eºecului: ab-
senþa iniþialã a unui trimis spe-
cial al Casei Albe, cu experti-
zã nouã, conformã noilor rea-
litãþi.  „Expertul în Israel”
Rahm Emanuel, în ciuda dis-
cursului de la Cairo, în care
pune crearea statului Israel în
contextul Shoah, al refuzului
saudit, dupã ce autoritãþile is-
raeliene au ignorat iniþiativa
arabã, n-a avut vreun succes.
Anul 2010, cu tensiuni între
Obama ºi Netanyahu, a însem-
nat „o înfrângere pe toate li-
niile”. Strategia lui Obama a
fost de a reanima pe aceleaºi
principii procesul de pace de
la Oslo. Ceea ce n-a mai fost
valabil. Rãmâne de3 vãzut, evi-
dent, cum se va descurca Ba-
rack Obama în proxima con-
fruntare cu Mitt Romney, pro-
gramatã pe 16 octombrie, pe
tema politicii externe.

Eºecul israelian al lui Barack ObamaEºecul israelian al lui Barack ObamaEºecul israelian al lui Barack ObamaEºecul israelian al lui Barack ObamaEºecul israelian al lui Barack Obama

Gardienii Revoluþiei din
Iran susþin cã avionul fãrã
pilot doborât în Israel le
aparþinea ºi avea misiunea de
a fotografia centrala nuclea-
rã israelianã de la Dimona,
relateazã postul Al-Arabiya,
citat de site-ul ziarului
israelian Yedioth Ahronoth.
„Avionul fãrã pilot a reuºit sã
fotografieze în detaliu reac-
torul nuclear israelian de la
Dimona”, afirmã o sursã din
cadrul Gardienilor Revoluþiei,
citatã de Al-Arabiya. Postul
de televiziune Al-Manar,

Avionul fãrã pilot doborât în
Israel aparþinea Iranului

Directorul general al Fondului
Monetar Internaþional, Christine
Lagarde, a afirmat ieri cã este „ne-
cesar” sã i se acorde Greciei o
amânare de doi ani, pânã în 2016,
pentru a-ºi reduce deficitul în con-
formitate cu cerinþele formulate
de troica finanþatorilor internaþio-
nali (FMI, UE ºi BCE), informea-
zã AFP. „Greciei îi este necesar
un rãgaz suplimentar de doi ani
pentru ca sã poatã face faþã pro-
gramului de însãnãtoºire a finan-
þelor sale”, menit sã reducã defi-
citul bugetar la 2,1% din PIB în
2014, în comparaþie cu 7,3% pre-

Directorul FMI: Ar fi „necesar”
sã se acorde Greciei o amânare

vãzut pentru acest an, a declarat
ºefa FMI, aflatã în capitala Japo-
niei. FMI apreciase anterior cã
existã „argumente solide” ca sã i
se acorde Atenei prelungirea ter-
menului stabilit, însã este pentru
prima datã când Christine Lagar-
de se referã fãrã echivoc la aceas-
tã amânare solicitatã ºi de guver-
nul grec. „În locul unei reduceri
frontale ºi masive (...), uneori este
preferabil sã se acorde puþin mai
mult timp”, a precizat directorul
general al Fondului, la Tokyo, unde
are loc reuniunea anualã FMI-
Banca Mondialã.

aparþinând Hezbollah, a
anunþat cã liderul miºcãrii
ºiite, Hassan Nasrallah, urma
sã þinã ieri un discurs în care
sã ofere detalii despre
misiunea aparatului de
spionaj. Israelul a doborât,
sâmbãtã, un avion fãrã pilot
neidentificat care survola
spaþiul sãu aerian, în sudul
þãrii. Ulterior, surse israelie-
ne declaraserã cã drona era
de fabricaþie iranianã ºi ar fi
fost lansatã de miºcarea ºiitã
Hezbollah, susþinutã de
regimul iranian.

Forþele aeriene siriene au primit, ieri,
ordin sã intercepteze ºi sã forþeze
pentru aterizare orice avion turc care
va intra în spaþiul aerian al Siriei, ca
mãsurã de retorsiune pentru intercep-
tarea ºi percheziþionarea aeronavei de
pasageri A-320 de cãtre Turcia, rela-
teazã ziarul libanez Al-Diyar, citat de
RIA Novosti. Executivul de la Ankara
a dispus ca avioanele turce sã evite
sub orice formã spaþiul aerian al þãrii
vecine, pentru a nu doborâte.

Surse libaneze, apropiate regimului
condus de preºedintele Bashar al-Assad,
au declarat cã ordinul dat antiaerienei
siriene merge pânã la doborârea avioa-
nelor turce care se vor eschiva de la
aterizarea forþatã. Miercuri seara, mai
multe avioane de vânãtoare F-16 ale
armatei turce au interceptat ºi constrâns
la aterizare la Ankara o aeronavã de
pasageri sirianã A-320, care zbura de la
Moscova la Damasc, cu 35 de persoane
la bord, autoritãþile turce bãnuind cã
avionul transporta o „încãrcãturã non-

civilã”. Autoritãþile turce nu au fãcut
precizãri cu privire la încãrcãtura confis-
catã, însã media au dezvãluit cã ar fi
vorba despre echipamente de telecomu-
nicaþii ºi dispozitive de bruiaj.

Diplomaþia rusã a condamnat imediat
incidentul ºi a declarat cã aºteaptã
explicaþii de la
Turcia, mai ales
cã diplomaþilor de
la misiunea de la
Ankara le-a fost
interzis accesul la
cei 17 rezidenþi
ruºi. Rusia „le
cere autoritãþilor
turce explicaþii cu
privire la justifica-
rea unor astfel de
acte faþã de
cetãþenii ruºi”, a
declarat ministerul
de Externe într-un
comunicat. „Nu
existau nici arme

ºi nici componente pentru armament la
bordul avionului”, a declarat o sursã sub
protecþia anonimatului. O serie de experþi
de la Moscova au catalogat deja inciden-
tul ca pe un „demers antirusesc”, care, în
opinia lor, va duce la tensionarea relaþii-
lor dintre Rusia ºi Turcia.

Aviaþia sirianã are ordin sã intercepteze orice
avion turc care intrã în spaþiul sãu aerian

Marga va lucra la reforma
instituþiilor europene

Ministrul de Externe al
Germaniei, Guido Westerwelle, i-a
propus preºedintelui Institutului
Cultural Român (ICR), Andrei
Marga, sã colaboreze la realiza-
rea proiectului german de reformã
a instituþiilor europene, a infor-
mat, ieri, într-un comunicat
transmis Agerpres, Serviciul Presã
al Institutului Cultural Român. În
invitaþia adresatã, ministrul
german al Afacerilor Externe a
amintit douã dintre contribuþiile
aduse de Andrei Marga în
domeniu – „Die Philosophie der
europaischen Einigung” (2008) ºi
„The Destiny of Europe” (2012) -,
lucrãri recunoscute la nivel
internaþional. Ministrul de
Externe al Germaniei a subliniat
ºi „buna colaborare în probleme
bilaterale, europene ºi internaþio-
nale’” pe care a avut-o cu Andrei
Marga în perioada în care acesta
a deþinut portofoliul Externelor,
precum ºi dorinþa de a continua
cooperarea în noua funcþie pe
care o ocupã la ICR.

Alegeri legislative
în Muntenegru, duminicã

Populaþia din Muntenegru va
vota duminicã în cadrul alegerilor
legislative anticipate convocate
de coaliþia la putere, care doreºte
obþinerea unui nou mandat de
patru ani pentru a purta negocieri
de aderare la UE, care au început
în luna iunie, a informat ieri AFP.
Partidul Democratic Socialist
(DPS), al veteranului scenei
politice muntenegrene Milo
Djukanovic - singurul lider din
Balcani al cãrui partid a câºtigat
toate scrutinele de la începerea
dezmembrãrii fostei Iugoslavii în
anii 90 - se îndreaptã spre o nouã
victorie electoralã, potrivit
sondajelor. DPS, care dominã
coaliþia de centru stânga, la
putere, a optat pentru un scrutin
organizat cu ºase luni înainte de
încheierea mandatului Parlamen-
tului cu obiectivul de a obþine „un
mandat deplin ce permite organi-
zarea de discuþii importante” cu
oficialii de la Bruxelles.

Confruntarea „secunzilor”
lui Obama ºi Romney

Totul îi separã pe candidaþii la
vicepreºedinþia SUA, democratul
Joe Biden ºi republicanul Paul
Ryan, care s-au confrunta ieri în
cadrul unei dezbateri organizate
în Kentucky, ei reprezentând douã
generaþii diferite, fiind douã
personalitãþi diametral opuse ºi
cu viziuni distincte. Actualul
vicepreºedinte, Joe Biden, în
vârstã de 69 de ani, va avea
dificila sarcinã de a exploata
oportunitãþile ratate de preºedinte
pentru a-l ataca pe Mitt Romney ºi
pe tânãrul sãu coechipier, Paul
Ryan, în vârstã de 42 de ani. Fie
cã este vorba de securitatea
socialã sau de salvarea industriei
auto, dezbaterea Biden-Ryan se
anunþa plinã de culoare. Pe de o
parte, Joe Biden, originar din
Pennsylvania (est) ºi veteran în
politicã, ales de ºase ori în
Senatul Statelor Unite, este un
apropiat al claselor de mijloc ºi al
muncitorilor, apãrãtor al progra-
melor sociale ºi al drepturilor
homosexualilor. Paul Ryan este un
produs al Washingtonului, ales în
Camera Reprezentanþilor pentru
prima datã la vârsta de 28 de ani
ºi reales de ºase ori de atunci.
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7,00 Jurnal matinal
9,00 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI
10,30 O datã-n viaþã
12,30 Campania Biblionet
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 Studio  fotbal
20,30 Fotbal
22,30 Studio fotbal
23,10 Film  *  DESTINUL
0,50 Roman Polanski, o persoanã
cãutatã  (r)
2,55 Un fenomen cultural fãrã
frontiere  (r)
3,35 Jurnalul TVR  (r)
4,35 Cãlãtor pe viaþã  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r);  7,00
Teleshopping; 8,00 Film serial  *
IUBRE DE VARÃ; 9,00 Confesiuni
(r); 10,10 Film * TREI POVEªTI
CU TIGRI  (r);  12,00 Ora de
business  (r); 13,00 Pescar hoinar;
13,30 Euromaxx  (r); 14,00
Teleshopping; 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  Auto
– mania (r);  18,30 Joc de cuvinte;
20,00 Global 3000;  20,30 Ora de
business; 21,30 D’ale lu’ Miticã;
22,30 Ora de ºtiri; 23,30 Unora le
place...;  0,30 Joc de cuvinte  (r);
2,00 Film  * TATÃL  GIOVANNEI
(r);   3,40 Ora de business  (r);
4,30 Unora le place... (r); 5,20
Mesager.

6,00 Film  * HAMLET; 8,05 Film *
FAMILIA  TUCHE; 9,40 Pãcãtoa-
sa Teodora; 11,10 Film *  DRAGÃ,
AM MÃRIT COPILUL;  12,40 Film
* MONTE CARLO;  14,30 Film  *
DÃDACA MCPHEE: MAREA
ÎNFRUNTARE; 16,20 Film *
POVESTEA LUI DESPEREAUX;
17,55 Film  *PUNCT OCHIT,
PUNCT... IUBIT!; 19,30 Filme ºi
vedete; 20,00 Film  * PROFÃ
REA, POAMÃ BUNÃ; 21,35  Film
* CINEVA M-A MUCAT!;  23,00
Film serial  *  TRUE  BLOOD;
23,55 Film * PREOTUL.

07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT   (r)
11,00 Film * REUNIUNEA
CRIMINALÃ   (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * FIUL LUI  RAMBOW
16,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * FEÞE ÎN MULÞIME
22,30 Film  * ILUZIONISTUL
0,45 Film   * FEÞE  ÎN  MULÞIME (r)
2,15 Film * ILUZIONISTUL   (r)
4,15 Film *  FIICA LUI RAMBOW (r)

6,00 Poveºtri adevãrate; 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
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; 23,30 Engaged
& Ungaged; 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); 4,30
Engaged & Ungaged  (r).

8,15 Film serial  * AVOCAÞI DE
SERVCIU (r);  9,15 Film serial  *
SECRETELE FAMILIEI SÂMBÃTÃ
(r); 10,15 Teleshopping; 10,45
Happy  Hour;  12,00 Teleshopping;
12,15  Film serial  *  SECRETELE
FAMILIEI SÂMBÃTÃ; 13,15
Teleshopping; 13,45 Film serial  *
POZÃ LA MINUT  (r); 14,45 Film  *
HARRY  POTTER ªI PIATRA
FILOSOFALÃ;  18,00 Film serial  *
M.A.S.H. (r); 19,00 Film serial  *
POZÃ LA MINUT; 20,00  Film   *
ROªCOVANUL; 22,00  Film serial  *
CU SÂNGE RECE;  0,00  Film serial
*  AVOCAÞI DE SERVICIU  (r);  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 Film *  SPOT
22,30 X Factor
1,15 Film  * ªTEFAN CEL MARE
– VASLUI 1475
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...  (r).

6,30 Film   * CARTOFORUL,
FATA ªI PISTOLARUL   (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 * LA LIMITA DINTRE
JURISDICÞII
18,00 Focus 18
19,00 Focus  sport
19,30 Cireaºa de pe tort   (r)
20,30 Mi-s bãiatul de la þarã
22,30 Copiii spun lucruri trãsnite
(r)
23,15  Film serial  *   NCIS
1,30 Film  * LA LIMITA DINTRE
JURISDICÞII  (r)
3,30 Focus  (r)
5,30 Trãdaþi în dragoste
6,00 Cireaºa de pe tort   (r)

6,45 Taxi Driver  (r); 7,45 Clipuri;
8,00  Film serial  *  DRAGOSTE
DULCE  AMARÃ   (r);  9,00 Film
serial * 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;
22,30 Film * GOOD  WILL
HUNTING; 1,00 Film serial  *
AVENTURILE LUI SINBAD   (r);
2,00 Film serial  *    CULOAREA
FERICIRII  (r);  3,00 Baronii  (r).

6,00 Film serial  *    FIICELE LUI
MCLEOD; 8,00 Film serial  * SOÞII
DE MILITARI;    9,00 Film serial  *
FARMECE; 10,00 Film *  CRIME-
LE DIN MIDSOMER;   12,00 Film
serial  *   SOÞII DE MILITARI;
13,00  Film serial  * ANATOMIA LUI
GREY; 14,00 Film serial  *
FARMECE; 15,00 Film * CRÃCIU-
NUL; 17,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 19,00 Film serial  *
SOÞII DE MILITARI; 20,00 Film
serial  *  APROAPE LEGAL; 21,00
Film  * MERCY; 23,00 Film  *  CU
DUªMANUL LA ALTAR;   1,00
Film * TOÞI  PRIETENII MEI
PLEACÃ DIN BRISBANE.

TVR 1

SÂMBÃTÃ - 13 octombrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

7,00 Zestrea românilor
8,10 Omul ºi timpul
9,30 Pelerin
9,40 Film  *  CHEILE  CASEI
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 O datã-n viaþã
16,30 Ne vedem la TVR!
18,00 Teleenciclopedia
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Interviurle Jurnalului
20,25 Film  * SAN ANTONIO
22,10 Profesioniºtii...
23,10 Film  * CEL MAI BUN
MOMENT DIN VIAÞA MEA!
1,10 Film *  DESTINUL   (r)
2,45 Europa mea  (r)
3,10 Jurnalul  TVR
4,10 Viaþa satului  (r)

6,00Ora de ºtiri  (r); 7,00
Teleshopping; 8,00 Cap compas;
8,30 Transcedenþe;  9,00  Film
serial  *    HANNAH  MONTANA;
10,00  Magazin UEFA; 10,30Ra-
liul Iaºului; 11,00 Vânãtoarea de
cliºee; 11,30 Eurobox; 12,00
Aventura  urbanã; 13,00
Georgescu Georgescu; 13,30
Profil, poveste, personaj; 14,00
Poate nu ºtiai; 14,15 Atenþie, se
cântã!; 16,00 Memorialul
Bucureºtenilor;  16,55 Pastila de
sãnãtate;  7,10 Film *  FÃ-TE
AUZIT!;  19,00 Naturã ºi
aventurã; 19,30 Film serial  *
CARABINIERI;  20,30 Film   *
CÂND RÃZBOIUL VA FI
DEPARTE;  22,00 Poate nu ºtiai;
22,15 Pastila de sãnãtate; 22,30
Ora de ºtiri;   23,30 Timpul
chitarelor; 0,30 Aventura urbanã
(r); 1,30 Film  * FÃ-TE AUZIT!
(r);  3,15 Cap compas  (r); 3,40
Transcendenþe  (r);  4,05 Profil,
poveste, personaj  (r); 4,35
Timpul chitarelor (r);   5,25
Mesager.

7,15 Film  *  RÃZBOIUL
NASTURILOR;  8,50 Film *
BALUL DE ABSOLVIRE; 10,35
Film * AVALON;  12,40   Film *
THOR; 14,35 Film  * TITEUF
(r); 16,05 Film *  JURNALUL
UNUI PUªTI;  17,35 Film   *
CULOAREA SENTIMENTE-
LOR;  20,00 Film serial  *
EPISOADE; 20,30 Film *
PANICÃ PE WALL STREET;
22,20 Film  * MAREA MAHMU-
REALÃ 2; 0,00 Film * REÞEAUA
DE SEXUALIZARE; 1,50 Film *
PARAVANUL DE FUM.

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 * A DOUA LOVITURÃ
15,15 Film *  SUPERMAN  2
18,00 Film serial  *   LAS
FIERBINÞI  (r)
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film  * ANIMALUL
22,30 Film  *  PUS PE JAR
1,30 Film *  ANIMALUL   (r)
3,00 ªtirile Pro TV  (r)
4,30 Ce se întâmplã, doctore?  (r)
4,45 Film * SUPERMAN 2

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 Teleshopping;  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;
23,30 Engaged & Underage;
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); 4,30
Engaged & Underage  (r); 5,15
Acasã în bucãtãrie  (r).

9,15 Happy  Hour  (r); 10,30 Film
serial  *   SECRETELE FAMILIEI
SÂMBÃTÃ  (r); 11,30 Film serial
*  AVOCAÞI DE SERVICIU  (r);
12,30 Lumea Pro Cinema  (r);
13,00  Lumea Pro Cinema  (r);
13,30  Descoperã  România;
14,00 Acasã în bucãtãrie; 15,00
Film serial  *   AVOCAÞI DE
SERVICIU; 16,00 Film serial  *
POZÃ LA MINUT  (r); 17,00 Film
*  ROªCOVANUL  (r);    19,30
Film serial  *  POZÃ LA MINUT;
20,30 Film * SÃ MORI RÃNIT
DIN DRAGOSTE DE VIAÞÃ;
21,45 Film   * CRISTOFOR
COLUMB  (I); 0,15 Film serial  *
AVOCAÞI DE SERVICIU  (r);
1,15 Lumea Pro Cinema   (r).

06,00 Observator
9,00 Next Top Model
11,00 Film * SPOT  (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  * CATATROFÃ ÎN
ADÂNCURI
2,00 Film *  BIG MAN: O STEA
CÃZÃTOARE
3,45 Film * CATASTROFÃ ÎN
ADÂNCURI   (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 * NCIS   (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 * RÃZBOIUL
DRAGONILOR
22,30 Naþiune, te cunosc!  (r)
23,30 Mondenii  (r)
0,00 Film * MOªTENIRE
TERIFIANTÃ
2,00 Focus  (r)
3,00 Film * MOªTENIRE
TERIFIANTÃ  (r)
5,00 Film *  RÃZBOIUL
DRAGONILOR    (r)

6,00 Pitici de varã  (r); 7,00 Clipuri;
7,15 Pastila Vouã  (r); 7,45 Film
serial *    ÎMPÃRATUL MÃRII  (r);
9,15 Film serial *     SUFLETE
PERECHE  (r);  10,15   Film serial
*  DRAGOSTE DULCE-AMARÃ
(r);   11,15 Film serial  *  DESTINE
ÎMPLINITE; 12,15 Film serial *
ÎMPÃRATUL MÃRII; 13,45 Film
serial  *   CUCERITORUL   (r);
15,15 Film serial  *    AVENTURILE
LUI SINBAD; 16,30 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
* GOOD  WILL HUNTING (r);
2,15 Film serial  *    CULOAREA
FERICIRII;  3,15 Baronii   (r); 3,45
Albumul  Naþional  (r).

6,00 Film  * JOCUL  IUBIRII;
8,00 Film serial  *  SOÞII DE
MILITARI; 11,00  Film   *
UNGHI  INVERS;  13,00  Film
serial  *    HERCULE; 15,00
Film * RÃPITÃ  DIN DRAGOS-
TE; 17,00 Film serial  * SOÞII
DE MILITARI;  19,00 Film serial
* APROAPE  LEGAL;  20,00
Film serial  *    OFIÞERI
ÎNCEPÃTORI; 21,00 Film serial
*   ANATOMIA  LUI GREY;
1,00 Film serial  *   OFIÞERI
ÎNCEPÃTORI; 2,00 Film *
MERCY; 4,00 Film   * UNGHI
INVERS  (r).
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TVR 1

DUMINICÃ - 14 octombrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

7,00 Zestrea românilor
8,10 Universul credinþei
9,30 Repere sacre
11,30 Viaþa satului
13,00 Profesioniºtii...
14,00 Jurnalul  TVR
14,30 Magazin mondial
15,00 Tezaur folcloric
15,30 Dincolo de celebritate
15,40 Teatru TV
18,00  Lozul cel mare
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Reportajele jurnalului
20,25 Film * BÂLCIUL
DEªERTÃCIUNILOR
22,50 Joseph Anton
22,50 Film * ECHILIBRU
1,40 Teatru TV  (r)
3,50 Pe scurt despre orice
4,00 Reportajele  Jurnalului
(r)
4,15 Universul credinþei  (r)
5,55 Pelerin
6,20 Teleshopping
6,55 Imnul României

7,00 Teleshopping; 8,00 H...
ora prichindeilor  (r); 9,00 Film
serial  *  HANNAH MONTANA;
10,00 Concertele TVR
Cultural; 11,00 Concertele
TVR Cultural; 12,00 Rezisten-
þa prin culturã; 13,00 George
Georgescu; 13,30 Profil,
poveste, personaj; 14,10 Film
*  VULPIÞA ªI  FETIÞA;
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  *   MUSAFIRUL
NEPOFTIT;  22,20 Poate nu
ºtiai;  22,30 Ora de ºtiri;
23,30 Acadeaua; 0,30
Minunile  naturale ale Europei
(r); 1,30 Film *  CÂND
RÃZBOIUL  VA FI DEPARTE
(r);    3,00 ArtMakers  (r);
4,00  Profil, poveste, personaj
(r); 4,30 Acadeaua (r); 5,20
Mesager.

6,00 Film *  APOLLO  13;
8,20 Film * MARMADUKE;
9,45 Film * SUNT UN MIC
TICÃLOS;     11,20 Film *
GRAN PARADISO;  13,05
Film * NUMÃRUL PATRU;
14,55 Film * LUPTA CU
VALURILE;  16,40 Film *
TURISTUL; 18,25 Film  *
SUNT UN MIC TICÃLOS  (r);
20,00 Film *  SUPER  8; 21,50
Film serial  *     IMPERIUL
DIN ATLANTIC CITY;   22,50
Film serial  *   TRUE  BLOOD;
23,45 Film *    CORIOLANUS;
1,45 Film *  VACANÞA;  3,20
Film  * SOROCUL.

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 *  AVIONUL
BUCLUCAª
15,45 Vocea României  (r)
18,00 România, te iubesc!
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * RAMBO 4
22,15 Film * ÎNTRE  FOCURI
1,00 Film * RAMBO 4 (r)
2,30 Film *  ÎNTRE  FOCURI
(r)
4,30 Dupã 20 de ani  (r)
5,30 Masterchef  (r)

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

9,15 Happy Hour  (r); 10,30
Film serial  *  SECRETELE
FAMILIEI SÂMBÃTÃ  (r);
11,00 Film serial  *  AVOCAÞI
DE SERVICIU  (r); 12,00
Acasã în bucãtãrie; 13,00
ProMotor; 13,30 Acasã în
bucãtãrie; 14,30 Lumea Pro
Cinema; 15,00 Zoom în 10;
15,15  Film serial  *      AVO-
CAÞI DE SERVICIU; 17,15
Film  * SÃ MORI RÃNIT DIN
DRAGOSTE DE VIAÞÃ  (r);
19,00 Film serial  * POZÃ LA
MINUT; 20,00 Film  * PRIN
CENUªA  IMPERIULUI;
22,15  Film serial  *   CU
SÂNGE RECE; 0,00 Film
serial  *    CASA DE STICLÃ
(r); 0,15 Film serial  *      AVO-
CAÞI DE SERVICIU  (r);
1,15  Film serial  *   CU
SÂNGE RECE  (r);  3,00
Lumea Pro Cinema  (r); 3,30
Apropo TV.

6,00 OBSERVATOR
9,00 Film  * MISTERELE
BUCUREªTILOR
11,00  Film *  CA PE VRE-
MURI
13,00 OBSERVATOR
13,15 Te cunosc de undeva!
16,00 Observator
17,00 Film serial  *  MR.
BEAN
17,30 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 * CA PE VREMURI
(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 *  ÎNDOIALÃ ªI
ATRACÞIE
3,00 Focus  (r)
3,30 Film  *  PÃIENJENIª DE
NEBUNIE  (r)

6,00 Pitici de varã  (r); 7,00
Clipuri; 7,15 Vouã; 7,45 Film
serial  * ÎMPÃRATUL MÃRII
(r);     9,15 Film serial *
SUFLETE PERECHE  (r);
10,15 Film serial  *  AVENTU-
RILE LUI SINBAD  (r); 11,15
Film * TRANZACÞIE CU
BUCLUC  (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  * O AVENTURÃ ÎN
INDIA;  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 * TOÞI PRIETENII MEI
PLEACÃ DIN BRISBANE;
17,00 Film  * SEDUS ªI
ABANDONAT; 19,00 Film
serial *    SOÞII DE MILI-
TARI; 21,00  Film serial *
APROAPE LEGAL; 22,00 Film
serial  * NUMAI TATÃ SÃ NU
FII!; 0,00 Film serial  * CU
SÂNGE RECE; 2,00 Film  *CU
DUªMANUL LA ALTAR; 4,00
Film * JOCUL  IUBIRII.

TVR 1

LUNI - 15 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  * AL ZECELEA
REGAT  (I)
22,45 Nocturne
23,45 Film *  TERAPIE DE
CUPLU
1,15 Film *  ECHILIBRU  (r)
3,00 Jurnalul TVR  (r)
4,00 Jurnal plus  (r)
4,50 Pe scurt despre orice

6,00 Ora de ºtiri  (r); 7,00
Teleshopping; 8,00 Film serial
* IUBIRE DE VARÃ; 9,00
Confesiuni  (r); 10,10 Film *
VULPIÞA ªI FETIÞA (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 Confesi-
uni; 18,00 Film *  ÎN AMURG;
20,00 Zon@  IT; 20,30 Ora de
business; 21,30  Humanimal;
22,30 Ora de ºtiri; 23,30 Film
*  PE SCÃRILE  STRÃ-
VECHI; 1,10 Eurobox (r);
1,45 Film *  MUSAFIRUL
NEPOFTIT  (r); 3,30 3,30
Poate nu ºtiai; 3,40  Ora de
business  (r);  4,30 Confesiuni
(r);   5,20 Mesager.

6,00 Film *  NUMÃRUL PATRU;
7,50 Film * LUPTA CU VALURI-
LE; 9,35 Film * TURISTUL;
11,20 Film * BATMAN; 12,25
Film *  SUPER 8;    14,15 Film *
ªTRUMFII; 16,00  Film *
CRÃCIUNUL CU FAMILIA
KRANK;  17,40  Film * MATI-
NAL CU SCANDAL; 19,30  Pe
platourile de filmare; 20,00 Film
serial  *   IMPERIUL DIN
ATLANTIC  CITY; 20,55 Film *
CINEMA  VERITE;  22,25  Film
serial * EPISOADE; 22,55 Film
serial  * ÎN DERIVÃ;  23,25
Film *   JACKASS 3;  1,00 Film
* DRUM INTERZIS 3.

6,00 Dupã 20 de ani  (r)
7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT  (r)
11,00 Film * AVIONUL BUCLU-
CAª  (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 Film serial  *    THE
MENTALIST
5,30 Happy  Hour  (r)

6,00 Doamne de poveste  (r);
7,00 Teleshopping; 7,30 Reþeta
de Acasã  (r); 7,45 Film serial *
LARA   (r);  8,45 Teleshopping;
9,15 Film serial *    LARA  (r);
10,15 Teleshopping; 10,45 Film
serial  * REFUGIUL (r);  12,15
Film serial  *  REGINA  SUDU-
LUI  (r); 14,15 Doamne de
poveste; 15,15 Reþeta de Acasã;
15,30 Film serial  * FRUCTUL
OPRIT; 16,30 Poveºtiri 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 SÂMBÃ-
TÃ  (r); 10,15 Teleshopping; 10,45
Happy  Hour;    12,00 Teleshop-
ping; 12,15 Film serial * SECRETE-
LE FAMILIEI SÂMBÃTÃ; 13,15
Teleshopping; 13,45 Acasã în
bucãtãrie; 14,45 Film serial  *
AVOCAÞI DE SERVICU; 15,45
Film serial  * POZÃ LA MINUT  (r);
16,45 Film  * PRIN CENUªA
IMPERIULUI   (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  * OBSESIA
ROªIE; 0,00 Film serial * A
UNSPREZECEA ORÃ  (r); 1,00
Film  *  OBSESIA  ROªIE  (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  *    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 *  ECKS CONTRA
SEVER
22,30 Un show pãcãtos
0,30 OBSERVATOR
1,15 Film *  ECKS CONTRA
SEVER  (r)
3,15 Întâmplãri hazlii  (r)
3,45 Acces direct    (r)

7,00 ªtirile B1 TV;  11,00 Talk
B1; 12,00 ªtirile B1 TV; 16,00
Talk B1; 17,00 ªtirile B1 TV;
18,30  Aktualitatea B1; 20,00 Sub
semnul întrebãrii; 22,00 Ultimul
cuvânt; 23,00 Lumea lui Banciu;
0,00 ªtirile B1 TV; 1,00 Sub
semnul întrebãrii  (r); 2,10 ªtirile
B1TV  (r); 2,40 Aktualitatea B1
(r).

6,00 Cireaºa de pe tort  (r)
7,00 Verde-n faþã
8,00 Cu lumea-n cap  (r)
8,30 Totul despre mame
9,30 Film *INOCENÞÃ DE
VÂNZARE
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 *   TRÃSNIÞII
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)
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 MIDSO-
MER;   12,00 Film serial *
SOÞII DE MILITARI;   13,00
Film serial * APROAPE  LE-
GAL;  14,00 Film serial *
FARMECE; 15,00  Film  * UN
DAR MINUNAT;  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  * CAMPIOANELE;
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 Film  *  TRANZACÞIE CU
BUCLUC  (r);  15,15 Film  * O
AVENTURÃ ÎN INDIA (r); 17,20
Film serial * CONDAMNATA; 18,30
ªtiri Naþional TV;  19,15 Film
serial  * DESTINE  ÎMPLINITE;
20,15 Film * PRIZIONIERII
LUMII NOI;  22,15 Film *
RECUPERATORUL; 0,15 Film  *
PRIZIONIERII LUMII NOI   (r);
2,00 Film  * RECUPERATORUL.
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TVR 1

MARÞI - 16 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 *   AL ZECELEA
REGAT  (II)
22,45  Film *  SARAJEVO,
DRAGOSTEA MEA
0,35 Film * TERAPIE DE
CUPLU  (r)
2,00 Garantat 100%  (r)
2,50 Jurnalul TVR  (r)
3,50 Jurnalul plus  (r)
4,40 Cãlãtor pe viaþã  (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;;
15,50 Pastila de sãnãtate;
16,00 Film serial * IUBIRE DE
VARÃ  (r); 17,00  Confesiuni;
18,00 Fii în formã!; 18,35
Frumuseþile  grãdinilor; 18,50
Film * H2O  (I);   20,30 Ora de
business; 21,30 Humanimal;
22,30 Ora de ºtiri; 23,30
Film *   MESAGERUL; 1,30
Film *  PE SCÃRILE STRÃ-
VECHI   (r);  3,10 Cap
compas  (r); 3,40 Ora de
business  (r); 4,30  Confesuni
(r); 5,20  Mesager.

6,00 Film * ªTRUMFII; 7,45
Film * MATINAL CU SCAN-
DAL; 9,35 Film  * DOLITTLE;
11,00 Film  *  HAMLET; 13,05
Premiile; 15,20  Film * TOM ªI
JERRY; 16,20 Film * X-MEN;
18,30 Film * ZOOM;  20,00 Film
* FRANCESCA; 21,40 Film  *
SCHUIMBUL; 23,25 Film
serial  * ÎN DERIVÃ;  23,55
Film serial  *  URZEALA
TRONURILOR; 1,40 Film *
ªTIRI DE TELEVIZIUNE.

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 * O ZI CU NOROC
16,00 Film serial  *   TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile PRO TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film  *  CA ÎN RAI
22,30  ªtirile Pro  TV
23,00 Film serial  *  THE  MENTA-
LIST – ÎN MINTEA CRIMINA-
LULUI
0,00 Film  *  CA ÎN RAI  (r)
2,00 ªtirile Pro TV  (r)
3,30 România, te iubesc!  (r)
4,30 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   *
DRAGOSTE FURATÃ;  0,15 Film
serial  * A UNSPREZECEA ORÃ
(r); 1,15  Film  *  DRAGOSTE
FURATÃ   (r).

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
21,00  Fotbal
22,30 Un show  pãcãtos
0,30 Observator
1,45 Film * CRÃCIUNUL UNUI
VAGABOND
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   *  INOCENÞÃ DE
VÂNZARE    (r)
8,30 Totul despre mame
9,00 Teleshopping
9,30 Film  * TEAMA
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  *   TRÃSNIÞII
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)
5,30 Cireaºa de pe tort  (r)

6,00 Albumul naþional  (r); 7,45
Clpuri; 8,00 Film serial  *  DRAGOS-
TE 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  *    CULOAREA
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 MIDSO-
MER; 12,00   Film serial *
SOÞII DE MILITARI; 13,00
Film serial  * ANATOMIA LUI
GREY;   14,00 Film serial *
FARMECE; 15,00 Film *
VERDICT FINAL;  17,00 Film *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
19,00 Film serial  *   ANATO-
MIA LUI GREY; 20,00 Film
serial  * NEVESTE DISPERA-
TE;  21,00 Film * NOROC ÎN
DRAGOSTE; 23,00 Film  *
VIAÞA DUBLÃ A LUI ELEA-
NOR KENDALL; 1,00 Film *
TOÞI PRIETENII MEI PLEACÃ
DIN BRISBANE.

TVR 1

MIERCURI - 17 octombrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

7,00 Jurnal matinal
9,00 Film serial  *  LEGENDE-
LE PALATULUI
10,30 Dãnutz S.R.L.  (r)
12,30 Campania Biblionet
12,40 Film serial  * LEGENDE-
LE PALATULUI  (r)
14,00 Jurnalul TVR
14,45 Teleshopping
15,30 Oameni ca noi
16,00 Convieþuiri
17,00 Cãlãtor pe vaþã
17,35 Film serial  * LEGENDE-
LE PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
21,10 Film  * AL ZECELEA
REGAT  (III)
22,45 Film *  LA MAMA
ACASÃ
0,35 Film * SARAJEVO,
DRAGOSTEA MEA  (r)
2,20 Rom european  (r)
2,45 Jurnalul TVR  (r)
3,45 Jurnal plus  (r)
4,35 Cãlãtor pe viaþã (r)

8,00 Film serial * IUBIRE DE
VARÃ;    9,00  Confesiuni;
10,10  Film * H2O  (I)   (r);
11,45 Frumuseþile grãdinilor
(r); 12,00 Ora de business
(r); 13,00 Pe picior mare;
13,30 Auto-mania  (r); 14,00
Teleshopping; 14,35 Împreu-
nã în Europa!; 15,30 Tele-
shopping;  16,00 Film serial *
IUBIRE DE VARÃ   (r);
17,00 Confesiuni; 18,00
Poveºtile lumii; 18,35 Frumu-
seþile grãdinilor; 18,50   Film
* H2O  (II); 20,30 Ora de
business;  21,30 Humanimal;
22,30  Ora de ºtiri; 23,30
Film * TRÃIEªTE-ÞI VIAÞA!
(I); 1,10 Fii în formã!  (r);
1,45 Film   * ÎMESAGERUL
(r);  3,40 Ora de business
(r); 4,30  Confesiuni  (r);
5,20 Mesager.

6,00 Film * TOM ªI JERRY;
7,00 Film * X-MEN; 9,10 Film
* ZOOM;  10,40 Film *
SCOBBY - DOO; 12,05
Pãcãtosa Teodora; 13,35
Film * MARMADUKE;  15,05
Film * UN CRÃCIUN DE
POMINÃ; 16,20 Film  *
SECRETUL EVEI; 17,50 Film
* WALL STREET; 20,00 Film
* SUPER 8; 21,50 Film serial
*   IMPERIUL DIN ATLAN-
TIC; 22,50 Film serial * ÎN
DERIVÃ;  23,15 Film  * 10;
1,15   Film  * ADEVÃRATUL
CURAJ.

6,00 Happy  Hour  (r)
7,00 ªtirile  PRO TV
10,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
11,00 Film  * O ZI CU NOROC    (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 FLORI-
CA
22,30 ªtirile Pro TV
23,00 Film serial * THE MENTA-
LIST – ÎN MINTEA CRIMINALU-
LUI
0,00 România, te iubesc!  (r)
1,00 Ce se întâmplã, doctore?   (r)
1,30 ªtirile PRO TV   (r)
3,00 Film serial *  VIAÞA ÎN
AFRICA  (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); 10,15
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  * DRAGOS-
TE 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).

8,15 Acasã în bucãtãrie  (r);  9,15 Film
serial * P 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 SERVICIU;  16,00
Film  * CRÃCIUN ÎN CONNECTI-
CUT  (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  6; 0,00  Film serial * A
UNSPREZECEA ORÃ  (r); 1,00 Film
* FRÃÞIA  6    (r); 2,30 Film serial *
AVOCAÞI DE SERVICIU  (r).

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 * CAVALERII
DREPTÃÞII  (I)
3,00 Observator  (r)
3,45 Acces direct  (r)

7,00  ªtirile  B1 TV;    11,00 Talk
B1; 12,00 ªtirile B 1 TV;  14,00
Talk B1;  15,00 ªtirile B1TV;
16,00 Talk B1;  17,00 ªtirile
B1TV; 18,00  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).

6,30 Film *  TEAMA  (r)
8,30 Totul despre mame
9,00  Teleshopping
9,30  Film  * VRÃJITOAREA
CEA BUNÃ
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial  *    NIMENI
NU-I PERFECT
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
13,45 Teleshopping
14,15 Film serial * IUBIRI
SECRETE  (r)
15,30 Totul despre mame  (r)
16,00 Cireaºa de pe tort (r)
17,00 Film serial *  TRÃSNIÞII
(r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30  Cronica cârcotaºilor
22,15  Film  serial  *  TRÃSNI-
ÞI I
23,15 Focus  monden
23,45 Mondenii
0,30 Focus  (r)
1,30 Trãdaþi în dragoste  (r)
2,00 Cronica cârcotaºilor  (r)
4,00 Film serial *   TRÃSNIÞII
(r)
5,30 Cireaºa de pe tort   (r)

6,00  Film serial *  FIICELE
LUI MCLEOD;  8,00 Film
serial  *    SOÞII DE MILI-
TARI; 9,00 Film serial  *
FARMECE; 10,00 Film  *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
12,00 Film serial  *    SOÞII
DE MILITARI; 13,00 Film
serial  *   ANATOMIA LUI
GREY;  14,00  Film serial *
FARMECE; 15,00 Film *
CRÃCIUNUL;   17,00 Film  *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
19,00 Film serial  *    ANATO-
MIA LUI GREY; 20,00 Film
serial  *  NEVESTE DISPE-
RATE; 21,00  Film serial  *
SOÞIOI DE MILITARI; 23,00
Film   * NOROC ÎN DRA-
GOSTE;  1,00  Film * CU
DUªMANUL LA ALTAR.

6,00 Sãrut mâna, mamã!; 7,45
Clipuri; 8,00 Film serial  *   DRA-
GOSTE 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 *  CUCERITO-
RUL; 22,30 Iubire interzisã;  0,15
Film serial * ÎMPÃRÃTEASA DE
FIER  (r); 1,45 Film serial *
CULOAREA FERICIRII; 2,45
Albumul Naþional;  4,45 Grupul Vouã
(r); 5,00 Taxi Driver   (r).
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Filmele din perioada 12.10 - 18.10.2012

JOI - 18 octombrie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

6,15 Teleshopping
6,55 Imnul României
7,00 Jurnal matinal
9,00 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
10,30 Omul ºi timpul
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  * AL ZECELEA
REGAT    (IV)
22,45 Lumea fãrã noi
0,20 Film  * MERELE  LUI ADAM
1,55 Nocturne  (r)
2,45 Jurnalul TVR  (r)
3,45 Jurnal plus  (r)
4,35 Cãlãtor pe viaþã   (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
Frumuseþile grãdinlor;  18,50
Film * SABIA  RÃZBUNÃRII
(I);  20,30 Ora de business;
21,30 Humanimal; 22,30 Ora de
ºtiri;  23,30 Film * TRÃIEªTE-
ÞI VIAÞA!  (II); 1,05  Azi despre
mâine; 1,30 Naturã ºi aventurã
(r); 2,00 Film  * TRÃIEªTE-ÞI
VIAÞA!  (II)   (r);  3,40  Ora de
business  (r); 4,30  Confesiuni;
5,20 Mesager.

6,00 Film * SECRETUL EVEI;
7,25 Film * MARMADUKE;  8,50
Film * WALL STREET;   11,00
Film * SUPER 8;  12,50  Film *
SUNT UN MIC TICÃLOS;
14,25 Film  * THOR;  16,20  Film
* LIGA FEMININÃ DE BASE-
BALL; 18,25 Film * POVESTEA
LUI DESPEREAUX; 20,00 Film
* TOTUL DESPRE SEX 2; 22,25
Producãtorul; 23,25 Film serial  *
ÎN DERIVÃ;  23,55 Film serial *
TRUE  BLOOD; 0,50 Film *
IADUL SE DEZLÃNÞUIE.

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 *PROPUNERE DE
CRÃCIUN
16,00 Film serial  *    TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Serviþi, vã rog!  (r)
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film serial *  LAS FIERBINÞI
21,30 Film serial  * SPITALUL DE
DEMENÞÃ
22,00 ªtirile Pro TV
22,30 Film  * PIRAÞII AERULUI
0,45 Film serial  *  SPITALUL DE
DEMENÞÃ  (r)
1,15 ªtirile Pro TV  (r)
2,45 Dupã 20 de ani  (r)
3,30 Film  *  PIRAÞII  AERULUI   (r)
5,30 Happy  Hour   (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 * REFUGIUL;  20,30
Film serial  * ABISUL PASIUNII; 22,00
Cancan TV;  0,30 Poveºtiri adevãrate
(r); 1,30  Film serial  * DEMON ªI
ÎNGER   (r); 2,30 Film serial  *
STÃPÂNA    (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   * LAVA UCIGAªÃ; 0,00 Film
serial * A UNSPREZECEA  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 ’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  * CAVALERII DREP-
TÃÞII  (II)
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 *  VRÃJITOAREA
CEA BUNÃ  (r)
8,30 Totul despre mame
9,00 Teleshopping
9,30 Film *  VIAÞA DUBLÃ A
LUI ELEANOR KENDALL
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 * LICURICI ÎN
GRÃDINÃ
22,15  Film serial *  TRÃSNIÞII
23,15 Focus monden
23,45 Film *  LICURICI ÎN
GRÃDINÃ  (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); 3,45 Film serial *    DRAGOSTE
DULCE AMARÃ  (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 *VIAÞA
DUBLÃ A LUI ELEANOR
KANDALL; 17,00 Film *
CRIMELE  DIN  MIDSOMER;
19,00 Film serial  * ANATOMIA
LUI GREY; 21,00 Film serial  *
CU SÂNGE  RECE;   23,00
Film serial *  SOÞII DE
MILITARI; 1,00 Film *
MERCY; 3,00 Film serial *
FARMECE.

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

TOM SAWYER

ÎNTOARCEREA

Ore de spectacol:
14; 16:30
Gen film: Aventuri,
Familie
Cu: Heike Makatsch,
Leon Seidel, Louis
Hofmann
Regizor: Hermine
Huntgeburth

Taken 2:
Teroare în Istanbul
Ore de spectacol:
19, 21:15
Gen film: Acþiune,
Crimã, Dramã
Cu: Liam Neeson
Regizor: Olivier
Megaton

Ore de spectacol: 18; 20
Gen film: Dramã
Cu: Kathleen Gati,
Philip Zandén, Sarah
Clark
Regizor: Judit Elek

Piraþii ! O bandã
de neisprãviþi

Ore de spectacol: 14; 16
Gen film: Animaþie,
Aventuri, Familie
Cu: Salma Hayek,
Martin Freeman, Hugh
Grant, David Tennant
Regizor: Peter Lord,
Jeff Newitt
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CERERI SERVICIU
Tânãrã doresc un loc de mun-
cã în domeniul menajerã, fe-
meie de serviciu sau bonã.
Telefon: 0720/008.623.
Doamnã serioasã caut de lu-
cru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã mo-
delieri 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
muncã. Telefon. 0763/780.444.
Filmez ºi fotografiez la preþuri
avantajoase + albumuri foto.
Telefon: 0766/359.513.

Societate de contabilitate
presteazã servicii de calita-
te 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 frigorifi-
ce la domiciliul clientului. Te-
lefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0771/579.669.
Particular, vând garsonierã în
Bucureºti, parter stradal, cu
îmbunãtãþiri, în scectorul 6.
Telefon: 0752/641.487.
Particular, vând (închiriez) gar-
sonierã (2 camere) confort 2
cu geam termopan, parchet,
izolaþie interior, preþ negocia-
bil, 60.000 lei. Telefon: 0743/
120.446; 0770/556.335.
Proprietar, vând garsonierã
conf. II, îmbunãtãþitã, preþ ne-
gociabil. 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. Te-
lefon: 0766/656.844.
Particular vând (închiriez) gar-
sonierã mobilatã, parter, îm-
bunãtãþitã, Bucureºti, sector 6.
Telefon: 0752/641.487.
Vând camerã cãmin zona li-
ceului Chimie. Telefon: 0767/
271.705; 0745/574.371.
Vând garsonierã 32 mp, Vi-
tan – 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
decomandate, liber, parchet
lemn, Valea Roºie, vis-a –vis
de Spitalul Militar. Telefon:
0745/456.302.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament în Craioviþa
Nouã, superîmbunãtãþit, cen-
tralã termicã, etaj 1/4 preþ
42.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere
decomandate Calea Bucu-
reºti, etaj 1, superîmbunãtãþit,
preþ 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 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.
Telefon: 0757/322.534.
Particular, vând apartament 2
camere decomandate, îmbu-
nãtãþiri, P/7, Sara, 1 Mai, stra-
dal. Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 camere,
Valea Roºie. Telefon: 0753/
534.617.
Vând apartament sau schimb
cu casã. Telefon: 0723/
692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând (schimb) apartament 3
camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + diferen-
þã imobil, ultra-îmbunãtãþit,
este pretabil firmã. Telefon:
0725/533.042; 0771/510.726.
Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.

Anunþul tãu!
SC FIRST RECYCLER SRL anunþã publicul
interesat asupra depuneri solicitãrii de ob-
þinere a autorizaþiei de mediu privind acti-
vitatea “Colectare deºeuri nepericuloase
ºi periculoase” ce se desfãºoarã în Câr-
cea, str. “Aeroportului” nr. 120. Informaþii-
le privind potenþialul impact asupra me-
diului pot fi consultate la sediul ARPM Cra-
iova, strada “Petru Rareº” nr. 1, zilnic între
orele 9.00 – 14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic  la sediul ARPM Craiova
pânã la data de 26.10.2012.
Consiliul de Administraþie al SC LACTIDO
SA, cu sediul în Craiova, înmatriculatã la
ORC sub nr. J16/329/1991, C.U.I. 2295196,
în conformitate cu Legea 31/1990, republi-
catã, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, Legea 297/2004, Regulamentele
CNVM ºi dispoziþiile Actului Constitutiv, în
baza Deciziei sale din data de 9.10.2012,
convoacã pentru toþi acþionarii înregistraþi
în Registrul Acþionarilor/Registrul Comer-
þului - Dolj, la sfârºitul zilei de 2.11.2012
(data de referinþã), ADUNAREA GENERA-
LÃ EXTRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR
SC LACTIDO SA, la data de 11.11.2012,
ora 10.00, la sediul din Craiova, str. “Ni-
colae Romanescu” nr. 112, cu urmãtoa-
rea ordine de zi: 1. Aprobarea modificãri
Actului Constitutiv al societãþii, prvind
structura acþionariatului. 2. Aprobarea in-
troducerii cererii de deschidere a pro-
cedurii de insolvenþã ºi deasemenea, în
calitate de administrator judiciar, a so-
cietãþii ce face obiectul aprobãrii C.A. din
data de 15.06.2012. 3. Aprobarea datei de
11.02.2013, ca datã de înregistrare pentru
toþi acþionarii asupra cãrora se rãsfrâng
efectele Hotãrârii A.G.E.A. 4. Împuternici-
rea domnului ªtefanin Gheorghe, pentru
efectuarea tuturor formalitãþilor cerute de
lege pentru înregistrarea hotãrârii la ORC
– Dolj ºi publicarea acesteia la Monitorul
Oficial. Începând cu data de 25.10.2012,
formularele pentru procurile speciale de
reprezentare în A.G.E.A. ºi materialele in-
formative în legãturã cu ordinea de zi, sunt
puse la dispoziþia acþionarilor, la sediul
societãþii, unde vor putea fi consultate, în
conformitate cu prevederile legii. Procuri-
le speciale, vor fi depuse, în original, la
secretariatul societãþii, cel mai târziu cu 48
de ore înainte de începerea adunãrii. În si-
tuaþa neîntrunirii cvorumului legal, se
convoacã a doua Adunare Generalã Extra-
ordinarã a Acþionarilor, pe data de
12.11.2012, în acelaºi loc, la aceeaºi orã ºi
cu aceeaºi ordine de zi. Preºedintele Con-
siliului de Administraþie, Director General
– ing. Nicolae Tabacioiu.

Anunþul tãu!
Titular S.C. AGRICOLA PADANA SRL anun-
ta elaborarea primei versiuni a planului:
EXTINDERE INTRAVILAN - ZONA INDUSTRIE
SI SERVICII, T 77 - P1, P2, P3, P4 - SAT
PODARI, din judetul DOLJ si declansarea
etapei de incadrare pentru obtinerea avi-
zului de mediu. Consultarea primei versi-
uni a planului se poate realiza la sediul
ARPM Craiova, strada “Petru Rares” nr. 1,
Craiova, judetul Dolj si la sediul Primariei
PODARI, SAT PODARI, judetul DOLJ. Co-
mentariile si sugestiile  se vor transmite in
scris la sediul ARPM Craiova in termen de
18 zile calendaristice de la prezentul anunt.
Asociaþia de locatari nr. 12 – 1 Mai cautã
firmã neplãtitoare de TVA pentru lucrãri
mãrunte de reparaþii. Relaþii la telefon:
0724/047.371.
Titularul S.C. SOLAIRE D’OSTROVENI
S.R.L. anunþã publicul interesat asupra
declanºãrii etapei de încadrare cf. HG nr.
1076/2004 privind procedura evaluãrii de
mediu pentru planuri ºi programe, în ve-
derea obþinerii avizului de mediu privind
PUZ „Parc solar”, comuna Ostroveni,
T140, P1198, jud. Dolj. Prima versiune a
planului poate fi consultatã la sediul
ARPM Craiova, jud. Dolj, str. “Petru
Rareº” nr. 1 din data de 9.10.2012, L-J
între orele 09.00 – 14.00 ºi vineri între
orele 9.00 – 11.30. Publicul interesat poa-
te transmite, în scris, comentarii ºi su-
gestii, pânã în data de 26.10.2012 la se-
diul ARPM Craiova, jud. Dolj, str. “Petru
Rareº” nr. 1, e-mail: arpmdj@anpm.ro în
zilele de luni – joi între orele 9.00 – 14.00
ºi vineri între orele 9.00 – 11.30.

Programul Naþiunilor Unite pen-
tru Dezvoltare (PNUD) anunþã
lansarea procesului de achiziþie
pentru selecþia Administratorului
Incubatorului de Afaceri din Cra-
iova, în cadrul proiectului “Înfiin-
þarea ºi Dezvoltarea Incubatoare-
lor de Afaceri în România ”.

Documentele de licitaþie sunt
disponibile la adresa de internet
http://undp.ro/operations/tender-
announcements/ sau pe  www.in-
cubAT.ro

Termenul limitã pentru depune-
rea ofertelor este 23 octombrie
2012.

Solicitãrile de clarificare se vor
transmite doar cãtre adresa de
email: procurement.ro@undp.org.
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Particular, vând apartament 3
camere, 4/4, Rotonda, gre-
sie, faianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 camere
Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 camere
semidecomandate, 2 wc, 70
mp, etaj 2/4, Calea Bucureºti,
an fabricaþie 1980, 55 mii euro,
negociabil. Telefon: 0762/
047.095.
Vând apartament 3 camere.
Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, centra-
lã, izolaþie termicã, Craioviþa
Nouã. Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/658.600.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau la-
borator analize zonã centra-
lã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã. Tele-
fon: 0251/531.238; 0351/
457.919, seara.

Vând casã Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, teren
400 mp, 2 ieºiri, vad comer-
cial. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã ºi teren intravilan
în comuna Mischii, sat Cãli-
neºti. Telefon: 0256/225.144;
0720/307.774.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. 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 te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 camere,
modernizatã, cu puþ american
ºi 4000 mp teren, vie, grãdi-
nã, pomi, în Livezi – Podari.
Telefon/fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str. Rã-
ºinari, dependinþe, gaz, apã,
canal, curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negociabil. Infor-
maþii la telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la in-
trarea în Palilula, comuna Bu-
covãþ, cadastru, apã, asfalt, 10
euro/mp. Telefon: 0749/
049.646.
Vând casã neterminatã Craio-
va, Centura de Nord, teren 1560
mp. Telefon: 0720/863.286.

Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. 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 gos-
podãreºt plus locul casei,
oraº Novaci, jud. Gorj, preþ
120.000 lei (RON), negocia-
bil. Telefon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu apar-
tament 3 sau 4 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospodã-
reºti plus locul casei oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbrava” nr.
1. Telefon: 0721/502.557;
0751/400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu. Te-
lefon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

TERENURI
Particular, vând teren intra-
vilan 3000mp comuna Re-
dea, judeþul Olt. Telefon:
0768/612.733.

Vând teren extravilan, preþ
12 euro/mp. Telefon 0743/
068.317.
Vând teren central 330 mp,
2 deschideri, strada „Sfinþii
Apostoli”. Telefon: 0746/
495.167.
Vând 2000 mp central Cra-
iova. Telefon: 0768/927.299;
0371/125.886.
Particular, vând teren comu-
na Almãj, 4 E/mp. Telefon:
0761/137.571.
Vând teren construibil în Leu,
cadastru, curent electric, stra-
da principalã, 1153 mp. Tele-
fon: 0766/816.858.
Vând teren intravilan 6200 mp,
comuna Brãdeºti, toate facilitã-
þile, deschidere 57 mp, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0749/230.636.
Vând teren, zona Ciupercã,
500 mp, 240 euro mp, nego-
ciabil. Telefon: 0723/523.575;
0741/309.648.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren 500 mp, Lac
Avioane. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484; 0770/947.221.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora ”Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând pãmânt extravilan ºi in-
travilan în comuna Murgaþi.
Telefon: 0766/582.831.

Vând teren intravilan 1000 mp,
comuna Pieleºti, sat Câm-
peni, 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 Vâl-
cea. Telefon: 0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000 mp,
utilitãþi, zonã de case. Telefon:
0721/483.933.
Vând teren 1700 mp cartier
Popoveni, Craiova îngrãdit +
utilitãþi. Telefon: 0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure ste-
jar ºi salcâm în satul Cocoro-
va – Tulburea – Gorj. Telefon:
0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte 500
mp în Calafat, construibile.
Telefon: 0762/671.255; 0761/
636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000 mp
la 11 km de Craiova cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie, fân-
tânã, cadastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren intravilan 5000 mp
ºi teren intravilan 1200 mp.
Telefon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând teren 500 mp Lac Avioa-
ne. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484; 0770/947.221.

Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil. Te-
lefon: 0758/937.083; 0749/
806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Slati-
na. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Telefon:
0731/989.215.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, cadas-
tru, intabulare, deschidere
10,62m/19,30m. Telefon:
0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþi-
le, preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la intrare
în Preajba, 700 mp sau vari-
ante. Telefon: 0723/253.544.
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 construc-
þii. Telefon: 0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, deschide-
re 18 m, utilitãþi, cadastru,
11.000 euro. Telefon: 0767/
263.391.
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Vând urgent 10 hectare pãdu-
re stejar ºi salcâm în satul
Cocorova – 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. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze, apã.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravilan
în Livezi – Podari. Telefon:
0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de salcâm
exploatabilã integral, 25 km de
Craiova. Telefon: 0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul Cra-
iova. Telefon: 0761/418.574,
dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.

Vând teren intravilan comuna
Secui, 11 km de Craiova,
poziþie deosebitã, ºoseaua
naþionalã, preþ negociabil.
Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere  13
ml, în oraº, toate utilitãþile,
zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comunei
Dobreþu, judeþul Olt. Telefon:
0232/223.409; 0770/536.664.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 came-
re decomandate, Valea Ro-
ºie, etaj 3, cu similar Brazdã
sau Corniþoiu. Telefon: 0762/
945.917.
Schimb (vând) apartament 2
camere decomandate, etaj 2/
4, cartier Crihala, Drobeta-Tur-
nu Severin cu similar în Cra-
iova. Telefon: 0769/272.226.
Schimb garsonierã Brazdã bl.
G7 cu apartament 2 camere
+ diferenþa. Telefon: 0729/
368.009.
Schimb apartament 2 came-
re decomandate zona Ciu-
percã cu garsonierã zona 1
Mai + diferenþa. 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 intra-
vilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Craio-
va. Telefon: 0767/263.391.
Schimb apartament Craiova
cu Bucureºti. Telefon: 0723/
692.884.
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon: 0746/
498.818.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Tico, an fabricaþie 1998,
km. 52.500. Telefon: 0720/
010.629.

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. Tele-
fon: 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.
Telefon: 0767/116.092.

UTILAJE
Vând SUP 29 de Piatra-
Neamþ, în stare de funcþiona-
re, 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 miere de mai (17 lei/kg)
ºi poliflorã (14 lei/kg). Telefon:
0743/237.732.
Vând butelie aragaz - 80 lei;
pãlãrie fetru nouã 52-55 – 60
lei; covor persan 3/2 grena –
50 lei. Telefon: 0761/355.869.
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 avantajos centralã termi-
cã pe gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 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
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, marca
Pocket 24 F, Italia. Telefon:
0722/680.138.
Vând pianinã. Telefon: 0746/
241.210.

Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând foarfecã ghilotinã de tã-
iat tablã, fabricatã la Sibiu, hidr-
aulicã, dimensiuni tãiere 2500
x 0,5 mm, preþ 15000 lei ºi pre-
sã hidraulicã, putere 50 niutoni,
5000 lei ng. Relaþii la telefon
Craiova: 0722/946.511.
Vând porumbei albi, rasã vo-
iajori. Telefon: 0727/808.696.
Vând piese noi pentru Tra-
bant. Telefon: 0745/371.616.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas WC fon-
tã cu plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4
luni, semigrea. Telefon: 0741/
975.279.
Vând convenabil douã calo-
rifere oþel (tablã) 100cm/0,60
sau schimb cu calorifere de
fontã folosite. Telefon: 0251/
534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m, tã-
blii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excepþi-
onal. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi cu-
loare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci cimiti-
rul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie lemn
masiv, mobilã dormitor, aragaz
patru ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon: 0768/
034.443.

Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Telefon:
0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã pe-
rinã electricã; ceas foarte
vechi (peste 100 ani) în stare
de funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12 cm
lãþime, izolare hidro la bãi,
balcoane, subsoluri. Telefon:
0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane ulei
ºi foiþã aur, convenabil. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu butelie,
canistre metal 20 litri, alterna-
tor 12V, polizor (flex) D 125x
850 W, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe lem-
ne, putinã nouã de 50 vedre
din salcâm, cãruþ curte cu douã
roþi, 2 uºi cu toc pentru casã
noi. Telefon: 0747/530.981.
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 un cavou în Cimitirul Ni-
sipului, preþ negociabil. Adre-
saþi-vã la adresa: str. „Buco-
vãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.

Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188
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Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muº-
cate cu floare bãtutã, alb,
frez ºi roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222; 0770/
299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimiti-
rul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând butoi plastic pentru var-
zã 120 kg, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500 l,
butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu co-
mercial 25 mp, sat Braniºte
comuna Podari. Vad comer-
cial excelent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând cãrucior pentru handi-
cap, cadru metalic ºi ploscã
(toate sunt noi), preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.

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

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr apartament
– garsonierã, la stradã, par-
ter, maximum etajul 2. Tele-
fon: 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.

DIVERSE
Cumpãr urgent prelatã exte-
rioarã  autoturism în stare ex-
celentã. Telefon: 0749/
059.070.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc 2 fete în gazdã con-
diþii 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, con-
diþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Particular, închiriez pe ter-
men lung apartament ultra-
central, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termicã, tot
confortul, preþ negociabil.
Rog seriozitate! 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 chiria
acceptabilã. Douã camere la
casã 1-2 studenþi. Telefon:
0770/682.710; 0351/464.044.

Închiriez apartament 2 ca-
mere complet mobilat (utilat)
în Brazda lui Novac, zona
Simplon, pentru 2 studenþi
(studente). Relaþii la telefon:
0351/172.213; 0752/294.839.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandate Brazda
lui Novac. Telefon: 0762/
267.631; 0745/062.618.
Închiriez apartament. Relaþii
la telefon: 0769/477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depo-
zit materiale) la casã, strada
Bucovãþ – Craiova. Telefon:
0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.
Închiriez camerã mobilatã,
centru, pentru elevã - stu-
dentã – salariatã. Telefon:
0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bucu-
reºti – zona Dristor. Telefon:
0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobilat,
etaj 2, cartier Brazda lui No-
vac. Telefon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi utili-
tãþile. Telefon: 0351/415.540;
0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã apartament
Rovine. Telefon: 0763/
992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închirie-
re apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la stra-
dã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit po-
liclinicã privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

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

MATRIMONIALE
Gratuit þin companie la o
doamnã de peste 40 ani.
Telefon: 0351/410.939.

Pensionar, fãrã obligaþii, do-
resc cunoaºtere doamnã si-
milarã social, pentru convie-
þuire, vârstã aproximativ 70
ani. Telefon: 0724/572.434.
Domn serios vârstã medie,
doresc cunoºtinþã cu doam-
nã, aproximativ 55 ani, silu-
etã. Telefon: 0762/700.081.
Domn 49 ani, cu serviciu în
Craiova, caut doamnã vârstã
apropiatã pentru prietenie,
chiar ºi de la þarã. Telefon:
0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55 ani,
neinteresatã material pentru
ajutor reciproc. Telefon:
0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui la
þarã, nu am obligaþii. Telefon:
0764/635.126.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.

DIVERSE
Caut persoanã serioasã sã
aibã grijã de o casã la þarã
în satul Lipov, fãrã costuri.
Telefon. 0251/429.943.
Vând firmã Tehnik Presi-
dent SRL Amenajãri inte-
rioare diverse. Telefon:
0724/281.744.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.

Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensionar,
doresc contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngriji-
re. Telefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut femeie
pentru ajutor în gospodãrie.
Telefon: 0729/805.979.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.

CONDOLEANÞE
Sincere condoleanþe fami-
liei ing. Dimieru Sabin, la
decesul fratelui, COSTICÃ
(GUBAUCEA). Dumnezeu sã-
l ierte! Familia Iorga Nicolae.
Cu o compasiune sufleteas-
cã, care nu poate fi redatã
prin cuvinte, sunt alãturi de
prietenul Smeu Traian la
durerea pricinuitã de dece-
sul soþiei LUCICA SMEU.
Sincere condoleanþe. Geor-
ge Socoteanu.

De închiriat
„SALA MAURÃ”
RESTAURANT

MINERVA
Telefon:
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Mã alãtur sufleteºte de fa-
milia Cramen ºi Dan Teo-
dorescu la marea durere
pricinuitã de decesul ma-
mei, respectiv soacrei, LU-
CICA SMEU. Sincere con-
doleanþe familiei îndoliate.
George Socoteanu.

COMEMORÃRI
Cu sufletele zdrobite de
durere familia anunþã cã
a trecut un an ºi jumãtate
de când dragul nostru
ADRIAN VIOREL DUDÃU
ne-a pãrãsit pentru tot-

deauna. Lacrmi ºi multe
regrete pentru sufletul lui
bun. Mama Mida, sora
Cami, fetiþa Bianca, soþia
Nicoleta ºi tatãl. Odihneº-
te-te în pace. Comemora-
rea va avea loc în locali-
tatea Zãnoaga – Dolj.
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Deºi în varã a primit oferte de la mai
multe cluburi europene, numele lui Liver-
pool fiind cel mai prestigios dintre toate,
Alessandro Del Piero (37 de ani) a ajuns în
cele din urmã în Australia, semnând cu FC
Sidney, dupã ce evoluase nu mai puþin de
19 sezoane la Juventus Torino.

La o primã vedere o decizie de neînþe-
les, aceasta a fost explicatã de starul ita-
lian, care a dezvãluit cã n-a luat în calcul
varianta Liverpool din respect pentru victi-

Tragedia de pe „Heysel”, factor determinant
în decizia lui Del Piero de a refuza-o pe Liverpool

PRELIMINARII CM 2014 –
AMERICA DE SUD –

RUNDA A IX-A
Astãzi
Bolivia – Peru 23:00
Columbia – Paraguay 23:30
Mâine
Ecuador – Chile 00:00
Argentina – Uruguay     03:00, Dg. Sp. 1
Venezuela stã.
Clasament: 1. Argentina 14p (7j), 2.

Columbia 13p (7j), 3. Ecuador 13p (7j), 4.
Uruguay 12p (7j), 5. Chile 12p (7j), 6. Ve-
nezuela 11p (8j), 7. Peru 7p (7j), 8. Bolivia
4p (7j), 9. Paraguay 4p (7j).

Primele 4 clasate acced la turneul final,
iar locul 5 va susþine o dublã de baraj cu o
reprezentantã a zonei CONCACAF.

mele tragediei de pe “Heysel”.
“De ce am refuzat-o pe Liverpool? Una

cã negocierile cu FC Sydney erau avansa-
te, iar apoi, poate cel mai important, m-am
gândit la ce s-a întâmplat pe Heysel. Ju-
ventus ºi Liverpool ºi-au refãcut relaþiile,
însã pentru foarte multe persoane, acea tra-
gedie nu poate fi ºtearsã din memorie.
Mulþumesc tuturor cluburilor care m-au
dorit, dar sunt convins cã am fãcut alege-
rea cea bunã”, a declarat Del Piero în Gaz-
zetta dello Sport.

39 de fani ai lui Juventus au decedat ºi
alþi 600 au fost rãniþi pe stadionul Heysel,
din Bruxelles, dupã o disputã iniþiatã de fa-
nii lui Liverpool, la finala Cupei Campioni-
lor Europeni din 1985. Suporterii “cormo-
ranilor” au rupt un gard, care îi separa de
rivali, dupã care s-au nãpustit asupra aces-
tora. Tribuna nu a putut susþine greutatea,
un stâlp a cedat, ºi astfel a fost provocatã
tragedia.

Radamel Falcao va fi fãrã dubiu cel
mai disputat fotbalist al campaniei de
transferãri din aceastã iarnã. Scos la vân-
zare de Atletico Madrid, care vrea sã îºi
rezolve astfel problemele financiare, co-
lumbianul a atras deja atenþia a trei nume
importante din fotbalul european: PSG,
Chelsea ºi Manchester City. Preþul fixat:
60 de milioane de euro!

ªansele ca golgheterul lui Atletico sã
ajungã la campioana Angliei sunt însã
destul de mici în acest moment. Roberto
Mancini a fost înºtiinþat de ºeici cã nu

Planul lui Mancini, ruinat de Dzeko
sunt dispuºi sã îi aducã întãriri decât în
cazul în care va reuºi sã se descotoro-
seascã de unul dintre fotbaliºtii cu salarii
uriaºe. Cum pe acest post soluþiile sunt
Sergio Aguero, Mario Balotelli, Carlos
Tevez ºi Edin Dzeko, bosniacul este cel
propus de managerul italian pentru a face
parte din oferta trimisã lui Atletico.

Problema este aceea cã atacantul nu
doreºte sub nici o formã sã plece de pe
„Ettihad Stadium”, aºa cum a refuzat ºi
în vara acestui an, când a fost ofertat de
Bayern Munchen ºi Juventus.

Handbalista Cristina Neagu a reve-
nit pe teren dupã 20 de luni, miercuri,
la meciul câºtigat de Oltchim, scor 34-
23, cu formaþia Corona Braºov, meci
contând pentru etapa a V-a a Ligii Na-
þionale.

La finele disputei, sportiva în vârstã
de 24 de ani a declarat cã a avut foarte
mari emoþii ºi cã sperã sã creascã de la
joc la joc.

„Am avut mari emoþii, nu doar pentru
cã reveneam pe teren, ci pentru cã re-
venirea a fost la Braºov (n.r. între 2006
ºi 2009 a evoluat pentru Rulmentul Bra-
ºov). Sunt fericitã cã mi-a ieºit tot ce
mi-am dorit, atât mie cât ºi echipei, dar

Cristina Neagu, din nou pe teren
încã mai am mult de muncã, o iau pas
cu pas, sper ca în urmãtoarele luni sã
cresc de la joc la joc. Oricum era im-
portant sã-mi reiau pregãtirile ºi sã în-
cep antrenamentele. Când mã uit în urmã
numai eu ºtiu ce am simþit ºi cât am su-
feri. Normal, mai simt dureri la umãr dar
ºi medicul m-a prevenit de acest lucru
ºi mi-a spus cã acestea vor dispãrea în
timp. La cât am tras nici nu mai contea-
zã durerile ci cã sunt în teren”, a decla-
rat Neagu.

Altfel, Oltchim va debuta duminicã
searã în grupele Ligii Campionilor, ur-
mând sã întâlneascã la Râmnicu Vâlcea
pe Hypo Viena, meci care va debuta la

ora 19:00 ºi care va fi transmis în direct
de Digi Sport 1.

Perechea Horia Tecãu/Robert
Lindstedt (România/Suedia), cap de
serie numãrul 3, a ratat, ieri,
calificarea în sferturile de finalã ale
probei de dublu din cadrul turneului
de la Shanghai (China), dotat cu
premii totale de 3.531.600 de

Tecãu ºi Lindstedt, eliminaþi
în turul doi la Shanghai

dolari, dupã ce au fost învinsã în
turul doi, cu scorul de 6-4, 7-5, de
cuplul britanic Colin Fleming/Ross
Hutchins.

Pentru acest parcurs, românul ºi
suedezul au obþinut 13.510 de dolari
ºi 90 de puncte ATP.

Venirea lui Falcao la City poate rãmâne doar la stadiul de vis!

PRELIMINARII CM 2014 –
EUROPA – ETAPA A III-A
Astãzi

GRUPA A
Serbia – Belgia 21:30
Macedonia – Croaþia 21:30
Þara G. – Scoþia 21:45
Clasament: 1. Serbia 4p, 2. Belgia 4p, 3.

Croaþia 4p, 4. Scoþia 2p, 5. Macedonia 1p,
6. Þara G. 0p.

GRUPA B
Cehia – Malta 19:00
Armenia – Italia      20:00, Dl. Sp.2
Bulgaria – Danemarca 21:00
Clasament: 1. Italia 4p, 2. Bulgaria 4p,

3. Armenia 3p, 4. Cehia 1p (1j), 5. Dane-
marca 1p (1j), 6. Malta 0p.

 GRUPA C
Kazahstan – Austria 19:00
I-le Feroe – Suedia 19:00
Irlanda – Germania     21:45, Sport.ro
Clasament: 1. Germania 6p, 2. Suedia

3p (1j), 3. Irlanda 3p (1j), 4. Austria 0p (1j),
5. Kazahstan 0p, 6. I-le Feroe 0p (1j).

GRUPA E
Albania – Islanda 20:00
Elveþia – Norvegia 21:30
Slovenia – Cipru 21:45
Clasament: 1. Elveþia 6p, 2. Islanda 3p,

3. Albania 3p, 4. Cipru 3p, 5. Norvegia 3p,
6. Slovenia 0p.

GRUPA F
Rusia – Portugalia 18:00
Luxemburg – Israel 22:00
Clasament: 1. Rusia 6p, 2. Portugalia 6p,

3. Luxemburg 1p, 4. Irlanda N. 1p, 5. Azer-
baidjan 1p, 6. Israel 1p.

GRUPA G
Liechtenstein – Lituania 20:30
Slovacia – Letonia 21:15
Grecia – Bosnia 21:45
Clasament: 1. Bosnia 6p, 2. Grecia 6p,

3. Slovacia 4p, 4. Lituania 1p, 5. Letonia
0p, 6. Liechtenstein 0p.

GRUPA H
Moldova – Ucraina 21:00
Anglia – San Marino 22:00
Clasament: 1. Muntenegru 4p, 2. Anglia

4p, 3. Polonia 4p, 4. Ucraina 1p (1j), 5. San
Marino 0p (1j), 6. Moldova 0p.

GRUPA I
Finlanda – Georgia 18:30
Belarus – Spania     21:00, Dl. Sp. 2
Clasament: 1. Franþa 6p, 2. Spania 3p

(1j), 3. Georgia 3p, 4. Finlanda 0p (1j), 5.
Belarus 0p.

♦ Naþionalele de pe primul loc se cali-
ficã direct la CM, celelalte patru locuri dis-
ponibile urmând sã se decidã din cele mai
bune opt (din nouã) echipe clasate pe pozi-
þiile secunde, în urma unor jocuri de baraj.

♦ Grupa D, cea a României, este tra-
tatã  pe larg în pagina 16.
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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,
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Turcia – România
Istanbul, stadion: „Şukru Saracoglu”, astăzi, ora 20.30 (TVR 1)

Turcia: Mert Gunok – Gokhan Gonul, Omer Toprak, Egemen Korkmaz, Ali Kaldirim - Arda Turan,
Emre Belezoglu, Mehmet Topal, Nuri Sahin – Umut Bulut, Burak Yilmaz. Selecţioner: Abdullah Avci.

România: Tătăruşanu – Tamaş, Goian, Chiricheş, Raţ – Bourceanu, Lazăr – Torje, Cociş, Mutu –
Stancu. Selecţioner: Victor Piţurcă.

Arbitru: Howard Webb (Anglia).

România dispută
în seara aceasta
la Istanbul primul
meci dificil din
actualele
preliminarii,
contra naţionalei
Turciei

Tricolorii şi-au concretizat star-
tul facil luând maximum de puncte
estonilor şi andorranilor, denumiri
desprinse parcă de lângă klingonie-
nii din Star Trek, dar acum avem
de a face cu neamuri „clasice” pre-
cum otomanii şi batavii. Dubla ar
putea avea motto-ul „nu lăsa pe
marţi ce poţi face vineri”, fiindcă
meciul din seara aceasta ne pare
atât mai la îndemână, cât şi mai im-
portant de speculat. Obiectivul mi-
nim pentru meciurile cu Turcia şi
Olanda ar fi cel menţionat ş i de
Mircea Sandu: un punct. Condiţia
este însă ca aces ta să fie luat la
Istanbul, din fieful lui Fenerbahce,
acolo unde Vasluiul obţinea acum
3 luni un egal, după ce primea gol
abia în ultimul minut. Punctual,
atuurile noastre în seara aceasta ar
fi: forma bună a jucătorilor Stelei,
care formează scheletul naţionalei,
confirmarea lui Torje şi la Grana-
da, după c e la naţională a făcut
mereu partide bune, revenirea lui
Mutu, chiar dacă nu a atins un to-
nus impresionantă, perioada bună
a lui Stancu, acesta marcând chiar
în c ampionatul turc, pentru Or-
duspor, plusul de experienţă în me-
ciurile importante al lui Piţurcă faţă
de tânărul selecţioner turc Avci (39
de ani), portarii labili şi defensiva
turcă nesigură, deşi omogenă, trei
fundaşi provenind de la „gazda”
Fener. Pe de altă, parte, avem des-
tule handicapuri, printre care: lipsa
unui fundaş dreapta veritabil,

Victor Piţurcă: „Turcia e fa-
vorită, are jucători care evoluează
la echipe puternice, iar Arda e nu-
mărul 1. Un egal ar fi bun pentru
noi,  însă cu o victorie am avea
şanse mari să terminăm în clasa-
ment peste ei”

Abdullah Avci: „România este
o echipă tânără, dar compactă şi
disciplinată, cu o defensivă bună.
Avem forţa să batem, trebuie doar
să avem entuziasm şi spirit de
echipă”

Adrian Mutu: „Turcia are 60
la sută şanse, pentru că joacă aca-
să, dar mergem jucăm cu pentru
victorie, nu cu gândul să nu pier-
dem. Trebuie să stăm uniţi, mobi-
lizaţi şi când vom avea ocazie, să
înscriem”

Arda Turan: „Cu România nu
avem voie să pierdem. Vrem să
câştigăm, dar  nu cred că este ca-
zul să atacăm orbeşte în faţa unei
astfel de formaţii, trebuie să avem
răbdare, f iindcă românii stau bine
în defensivă şi contraatacă. În-
frângerea cu Olanda nu a fost
sfârşitul lumii şi nu va f i sfârş itul
lumii nic i în cazul unui nedorit
eşec  cu România”

Tamaş sau Luchin fiind doar sto-
peri de picior drept, lipsa lui Mari-
ca, decisiv în Estonia, chiar dacă
nu era titular la Schalke, slăbiciu-
nea lui Piţurcă pentru Coc iş, un
jucător util, dar care nu şi-a depă-
şit niciodată condiţia.

Avem palmares
mai bun,
au valoare mai mare

Mai avem de c ontracarat ş i
punc tele forte ale adversarului,
unul superior per  total.  Turcii au
o linie de mijloc teribilă, cu Emre
şi Arda Turan servanţi de bază
pentru Falcao la Atletico Madrid,
lider în Primera alături de Barce-
lona, cu fos tul „galactic ” Nuri
Şahin, care s-a impus imediat prin-
tre „cormorani”, iar la finalizare îl
au pe prolificul Burak Yilmaz, e
care Fener s-a despărţit prea uşor,
dar care anul trecut a marcat pen-
tru Trabzon în ritmul în care o
făceau pe vremuri Tanju Colak sau
Hakan Sukur, iar la Galata pare să
nu rămână prea mult,  fiind moni-
torizat de Liverpool. Burak for-
mează un cuplu efic ient cu Umit
Bulut, cei doi fiind coec hiperi atât
la Trabzon, cât ş i acum la Galata.
Cât despre atmosferă, aceasta va
fi una incendiară cu s iguranţă, dar
şi tricolorii vor avea sus ţinere,  fi-
ind anunţaţi şi c el puţin 3.000 de

români pe „Sukru Saracoglu”. Un
succes  în seara aceasta ne-ar pro-
pulsa în postura de favoriţi pen-
tru locul de baraj, dar ne-ar con-
feri şi o doză importantă de opti-
mism în perspectiva duelului cu o
Olandă lipsită de Robben şi Sneij-
der. La palmares le suntem net
superiori otomanilor,  deoarec e i-
am învins de 12 ori ş i am pierdut
doar de 4 ori, în 7 jocuri consem-
nându-se remiza. Totuşi, în ulti-
ma dispută directă,  Turc ia, cu
Guus  Hiddink pe banc ă, învin-
gea într-un amical disputat tot pe
„Sukru Sarac olglu”,  ac um 2 ani,
tr ic olorii lui Răzvan Lucesc u cu
2-0,  goluri marc ate pe final de
joc de ac tualii „atletici” Arda şi
Emre. Pe de de altă parte,  Piţur-
că are victorie în ultima dispută
cu Turcia, un 2-0 ac um 5 ani,
tot într-un joc de verif ic are, la
Bucureşti, reuşitele noastre ve-
nind atunci de la Mutu (foto, la
jocul din 2007) şi Dic ă.
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Preliminariile CM Brazilia 2014,

grupa D
Olanda – Andorra – ora 21.30 (Digisport 2)
Estonia – Ungaria – ora 21.30

Clasament

1. România 2 2 0 0 6-0 6p
2. Olanda 2 2 0 0 6-1 6p
3. Ungaria 2 1 0 1 6-4 3p
4. Turcia 2 1 0 1 3-2 3p
5. Estonia 2 0 0 2 0-5 0p
6. Andorra 2 0 0 2 0-9 0p


