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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- A avut tupeu madamm Mer-
kel; a venit la noi, POpescule,
după ce a dat în cap cu Barroso
la 7,5 milioane de români.

Festivalul
înfrăţirii prin
joc şi cântec,
în comuna
Pieleşti

politică / 6-7

eveniment / 4

Lupta împotriva
traficului

de persoane,
marcată

la Craiova

Premierul polonez,
Donald Tusk,

deasupra tuturor!

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

Peste 2.000 de elevi învaţă la Colegiul Naţional
„Elena Cuza” din Craiova, dintre care 650 numai
în corpul secundar. Cele 25 de clase ar trebui să
se mute dacă Primăria Craiova şi Mitropolia Ol-
teniei nu găsesc o cale de înţelegere până la 1
noiembrie. La mijloc e o sumă frumuşică, de peste
100.000 de euro, pe care reprezentanţii bisericii
o cer pentru ocuparea claselor.

„Se păstrează o copie după testamentul lui Ote-
telişeanu în care se spune că aceste
clădiri sunt lăsate pentru a fi folosi-
te în scop didactic, să funcţioneze
în continuare ca o şcoală. Acest de-
taliu, de o valoare rară, din păcate,
nu ne mai poate ajuta” : directorul
adjunct, Liviu Cotfasă

Inspector fiscal, condamnat
la închisoare cu suspendare
pentru luare de mită

Angela Merkel,
Cancelarul Germaniei:
„Preşedintelui
României
nu i-a fost teamă
să se gândeasca
la viitor”

Cei mai importanţi lideri ai Uniu-
nii Europene s-au aflat, miercuri şi
joi la Palatul Parlamentului, pentru
a participa la Congresul Partidului
Popularilor Europeni. Au venit ast-
fel 16 şefi de stat şi de guvern, prin-
tre care Cancelarul german Angela
Merkel şi premierii din Spania, Lu-
xemburg, Polonia, Ungaria, Portu-
galia, Bulgaria şi Grecia.
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Colegiul Naţional „Elena Cuza”, o moştenire cu probleme

Pensionul lui Otetelişeanu
s-a trezit chiriaş rău-platnic
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Aproximativ 3.800 de posturi din sistemul
sanitar au fost deblocate, majoritatea sunt
pentru spitalele din subordinea autoritãþilor
locale, astfel cã urmeazã organizarea con-
cursurilor pentru ocuparea acestora, a anun-
þat, ieri, subsecretarul de stat Raed Arafat,
prezent la Adunarea Generalã a Colegiului

Posturile în sãnãtate au fost deblocate,Posturile în sãnãtate au fost deblocate,Posturile în sãnãtate au fost deblocate,Posturile în sãnãtate au fost deblocate,Posturile în sãnãtate au fost deblocate,
urmeazã concursurile pentru angajareurmeazã concursurile pentru angajareurmeazã concursurile pentru angajareurmeazã concursurile pentru angajareurmeazã concursurile pentru angajare

Petre Roman candideazã
la Senat din partea USL

Fostul premier Petre Roman va
candida pentru un post de senator
în Braºov pe listele USL, din
partea PNL, la alegerile parla-
mentare din 9 decembrie. Infor-
maþia a fost confirmatã, pentru
Mediafax, chiar de Petre Roman,
care a precizat cã va intra în
cursa pentru alegerile parlamen-
tare în judeþul Braºov, însã a
susþinut cã încã nu ºtie exact care
va fi colegiul. „ªtiu cã este vorba
de un colegiu în Braºov, iar
decizia filialei a fost sã candidez
pentru un post de senator în acest
judeþ”, a declarat acesta.

Bãsescu participã
la Consiliul European

Preºedintele Traian Bãsescu
participã, ieri ºi astãzi, la
Bruxelles, la reuniunea de
toamnã a Consiliului European,
informeazã Administraþia
Prezidenþialã. Potrivit programu-
lui preºedintelui Traian Bãsescu
comunicat de Administraþia
Prezidenþialã, ºeful statului a
sosit ieri searã, în jurul orei
19.00, ora României, la sediul
Consiliului European de la
Bruxelles, pentru prima sesiune
de lucru a reuniunii. Reuniunea
de toamnã a Consiliului se
concentreazã pe unele subiecte
economice, precum ºi pe relaþiile
externe, urmând a fi discutatã
relaþia UE cu China ºi emise
concluzii cu privire la Siria ºi
Iran. Liderii statelor membre
urmau sã evalueze, ieri searã,
progresul înregistrat în imple-
mentarea deciziilor Consiliului
European din iunie 2012, privind
creºterea economicã ºi crearea de
locuri de muncã, ºi sã pregãteas-
cã deciziile Consiliului din
decembrie privind Consolidarea
Uniunii Economice ºi Monetare.

Medicilor din România (CMR). Raed Ara-
fat a precizat cã odatã cu deblocarea postu-
rilor, angajãrile se fac unu la unu, adicã plea-
cã o persoanã, se angajeazã alta, ºi nu unu
la ºapte, respectiv angajarea unei persoane
numai dacã pleacã alte ºapte, cum s-a în-
tâmplat din 2009 ºi pânã la deblocarea postu-

rilor. În legãturã cu creºte-
rea veniturilor în sistemul sa-
nitar, subsecretarul de stat în
Ministerul Sãnãtãþii a spus
cã o decizie în acest sens
poate fi luatã de Ministerul
de Finanþe.

Arafat a recunoscut cã
lipsa personalului medical
este o problemã mare nu
numai în România, ci în toa-
tã Europa: „Lipsa de medici
este o realitate foarte mare
nu numai la noi, ci în toatã
Europa. Pânã în 2020, în
Europa lipsa de lucrãtori
sanitari va ajunge la apro-
ximativ un milion”.

Premierul Ponta a cerut, miercuri, minis-
terelor Sãnãtãþii ºi Finanþelor, sã se asigure
cã finanþarea spitalelor va fi previzionatã
corect ºi mult mai realist în bugetul pe anul
viitor decât în cel din 2012, astfel încât au-
toritãþile sã nu mai fie obligate sã intervinã
în ultimul moment în ajutorul spitalelor. „E
un sistem de lucru de tip «pompier», începe
sã ardã situaþia la un spital ºi venim repede
cu o cisternã cu apã. Umblãm cu maºina
de pompieri sau cu SMURD-ul ca sã in-
trãm doar în situaþii de urgenþã”, a spus
Ponta, în ºedinþa de Guvern.

În iulie, premierul declara cã medicii tre-
buie scoºi de sub titulatura de bugetari, noþi-
une care a cãpãtat conotaþii negative în ulti-
mii ani. „Dacã un medic este foarte bun, tre-
buie sã poþi sã-l plãteºti mai bine. Dacã ai
nevoie, astãzi, de o asistentã sau de o feme-
ie de serviciu, nu poþi sã intri pe regulile cu
unu la ºapte (n.r. - de angajare), cã astãzi ai
nevoie. Mor oamenii în spital dacã nu-l an-
gajezi. Noi am pus o hainã rigidã pe sãnãtate,
unde este vorba de vieþi de oameni ºi unde e
vorba de luat decizii imediat”, spunea Ponta.

Preºedintele Comisiei Europene i-
a transmis premierului Victor Ponta
cã planul Guvernului de îmbunãtãþi-
re a absorbþiei fondurilor UE prezintã
doar soluþii pe termen scurt ºi nu re-
zolvã deficienþele structurale pe ter-
men lung ºi a condiþionat reluarea
plãþilor de rezolvarea problemelor le-
gate inclusiv de fraude. Avertismen-
tul a fost transmis printr-o scrisoare
redactatã de cãtre comisarul european
pentru Politici Regionale, Joahannes
Hahn, ºi transmisã sãptãmâna trecu-
tã premierului Victor Ponta, în nu-
mele preºedintelui CE, Jose Manuel
Barroso, au declarat agenþiei Media-
fax surse oficiale. Scrisoarea repre-
zintã un rãspuns la planul Guvernu-
lui român de a îmbunãtãþi absorbþia
fondurilor europene, document pe
care premierul Ponta i l-a înmânat ofi-

Barroso avertizeazã cã
planul pentru fondurile

UE nu rezolvã problemele
Fostul premier Adrian Nãstase

susþine, într-o postare pe blog re-
feritoare la primirea de cãtre pre-
ºedintele Traian Bãsescu a fiicei
Iuliei Timoºenko, cã acesta ar da
dovadã de „tupeu”: „Sã te dai în-
grijorat pentru soarta unui premier
aflat în închisoare, când tu însuþi
ai fãcut acelaºi lucru. (...) Mier-
curi, Traian Bãsescu a primit-o, la
Cotroceni, pe fiica fostului premier
al Ucrainei, colega de revoluþie
portocalie din 2004, Yulia Tymos-
henko, condamnatã la închisoare
pentru raþiuni politice. «Joi, tot la

Nãstase despre Bãsescu:
„Cât tupeu poate sã aibã

omul ãsta!”
Cotroceni, Traian Bãsescu urmea-
zã sã-l primeascã pe fiul fostului
premier al României, Adrian Nãs-
tase - condamnat la închisoare, de
asemenea pentru raþiuni politice.».
Lãsând gluma la o parte, (dacã se
poate glumi cu aºa ceva) – cât tu-
peu poate sã aibã omul ãsta! Sã te
dai îngrijorat pentru soarta unui
premier aflat în închisoare, când
tu însuþi ai fãcut acelaºi lucru, hãr-
þuind timp de 8 ani un adversar
politic ºi determinând condamna-
rea, fãrã probe, a acestuia!”, scrie
Nãstase pe blogul personal.

cialului CE în vizita efectuatã în urmã
cu o lunã la Bruxelles, ºi a constituit
baza discuþiilor avute de cei doi, mier-
curi, la Bucureºti, pe aceastã temã.
„Scrisoarea transmisã premierului
aratã cã «deºi implementarea aces-
tor idei poate ajuta la creºterea gra-
dului de absorbþie pe termen scurt,
ele rãmân totuºi niºte mãsuri punc-
tuale, care nu rezolvã deficienþele
structurale ce trebuie corectate ur-
gent, pentru a putea îmbunãtãþi ab-
sorbþia pe termen lung»”, au citat sur-
sele din document. Comisia Europea-
nã aminteºte cã au fost adoptate deja
mãsuri excepþionale, precum creº-
terea gradului de cofinanþare la anu-
mite programe, dar cã ºi acestea au
avut un impact limitat asupra gradu-
lui de absorbþie în lipsa rezolvãrii de-
ficienþelor structurale.

Numãrul secþiilor de votare pentru alegerile parlamentare din 9 de-
cembrie este de 18.749, dintre care 18.454 în þarã ºi 295 în strãinãtate,
potrivit datelor publicate pe site-
ul Autoritãþii Electorale Perma-
nente (AEP). În Bucureºti vor fi
înfiinþate pentru acest scrutin
1.239 secþii de votare. Termenul-
limitã pentru depunerea candida-
turilor în vederea alegerilor par-
lamentare este 30 octombrie, adi-
cã cel mai târziu cu 40 de zile
înainte de data scrutinului. Cam-
pania electoralã începe în 9 no-
iembrie, cu 30 de zile înainte de
ziua votãrii, ºi se încheie în 8 de-
cembrie, la ora 7.00.

Peste 18.700 de secþii de votare
înfiinþate pentru alegerile parlamentare

Laura Codruþa Kovesi a
informat ieri Ministerul
Justiþiei cu privire la faptul cã
nu se poate prezenta la inter-
viul pentru funcþia de ºef al
Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie. Informaþia a fost confir-
matã de Ministerul Justiþiei.
„La data de 18 octombrie
2012, doamna procuror Laura
Codruþa Kovesi a fãcut
cunoscut Ministerului Justiþiei
faptul cã, întrucât din data de
16 octombrie 2012 îºi desfã-
ºoarã activitatea la Reprezen-
tanþa Permanentã a României
pe lângã Uniunea Europeanã,
ca înalt reprezentant al Minis-
terului Justiþiei pentru relaþia
cu Comisia Europeanã pe

Kovesi a anunþat cã nu mai
candideazã pentru ºefia DNA

aspectele referitoare la înde-
plinirea condiþionalitãþilor
stabilite în cadrul MCV,
privind reforma sistemului
judiciar ºi reforma anti-
corupþie, nu se va prezenta la
interviul pentru funcþia de
procuror ºef al DNA, progra-
mat la data de 24 octombrie
2012”, se aratã într-un comu-
nicat de presã de ieri al
ministerului. MJ a informat
marþi cã toþi candidaþii înscriºi
pentru funcþia de procuror
general al României ºi pentru
cea de procuror ºef al Direcþiei
Naþionale Anticorupþie ºi-au
depus proiectele de manage-
ment, ei urmând a fi intervie-
vaþi între 23 ºi 25 octombrie.
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Profesorii de la prestigiosul
colegiu craiovean spun cã, din-
totdeauna, în corpul B s-au pre-
dat ore elevilor. Imobilul fãcea
parte din casele pe care, la în-
ceputul secolului 19, paharnicul
Constantin Lazaro le doneazã
pentru a se înfiinþa aici cea mai
frumoasã ºcoalã a acelor vre-
muri. Vornicul Iordache Otete-
liºeanu, unul dintre boierii avuþi
ai Craiovei, a fost cel care a ve-

nit cu banii ºi proiectul se rea-
lizeazã. În 1837,  ia fiinþã Aºe-
zãmântul „Lazaro-Oteteliºeanu”,
un pension de fete în care erau
instruite, îndeosebi în privinþa
limbilor strãine, fetele din fami-
liile boiereºti ºi, mai apoi, pri-
mele institutoare. „Se pãstreazã
o copie dupã testamentul lui Ote-
teliºeanu în care se spune cã
aceste clãdiri sunt lãsate pentru
a fi folosite în scop didactic, sã
funcþioneze în continuare ca o
ºcoalã. Acest detaliu, de o va-
loare rarã, din pãcate, nu ne mai
poate ajuta”, spune directorul
adjunct, Liviu Cotfasã, punând
pe masã dosarul „negru” pe care
l-a cãpãtat acum Colegiul Naþi-
onal „Elena Cuza”.

Fostul primar, Antonie Solomon a
semnat, ieri, în cadrul unei conferinþe
de presã, adeziunea de membru al PP-
DD, declarând cã acesta este partidul
din partea cãruia va candida la alege-
rile parlamentare. ”Vreau sã candidez
la parlamentare pentru cã am 52.000
de voturi în spate, care cred cã s-au
înmulþit în ultima perioadã ºi vreau sã

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Peste 2.000 de elevi învaþã la Cole-
giul Naþional „Elena Cuza” din Craiova,
dintre care 650 numai în corpul secun-
dar. Cele 25 de clase ar trebui sã se
mute dacã Primãria Craiova ºi Mitropo-

lia Olteniei nu gãsesc o cale de înþele-
gere pânã la 1 noiembrie. La mijloc e o
sumã frumuºicã, de peste 100.000 de
euro, pe care reprezentanþii bisericii o
cer pentru ocuparea claselor.

O decizie întârziatã
În 2007, printr-o decizie a Co-

misiei de retrocedare a bunurilor
bisericeºti de pe lângã Guvernul
României, Parohia Sfântul Ilie din
Craiova - o altã cititorie a familiei
Oteteliºeanu ºi care a asigurat fi-
nanþarea pentru susþinerea cursu-
rilor la ªcoala de Fete - devenea
proprietarul acestui imobil. Condu-
cerea Colegiului spune cã aceastã

decizie ar fi trebuit sã ajungã în
acelaºi timp ºi la Primãrie – care
era ºi atunci, ca ºi acum, ordona-
torul principal de credite pentru în-
vãþãmântul preuniversitar – dar ºi
la ºcoalã. ”Nouã ne-a parvenit de-
cizia abia dupã trei luni. Amãnun-
tul acesta a fost cum nu se poate
mai prost pentru noi. Nu am mai
putut sã depunem nici o contesta-
þie întrucât expirase termenul le-
gal de o lunã”, spune Liviu Cotfa-
sã, directorul adjunct al Colegiului
Naþional ”Elena Cuza”.
Primul proces a fost pierdut

În februarie 2008, a început pro-
cesul dintre Consiliul Local Muni-
cipal Craiova ºi Mitropolia Olteniei
pentru recuperarea corpului de clã-

dire. Reprezentanþii Colegiului s-au
constituit ºi ei parte în acest pro-
ces, alãturi de CLM Craiova, nu-
mindu-ºi ca avocat pe profesorul
universitar Bianca Predescu, ea în-
sãºi absolventa acestui colegiu.
”Am parcurs toate etapele, ajungând
cu acþiunea în instanþã pânã la Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie. Aici
ceva s-a întâmplat, nici noi nu ºtim
ce. Dupã ce a mers cu noi prin atâ-
tea instanþe, la ultimul recurs pe care
l-am mai avut juriºtii instituþiei nu
s-au mai prezentat. În cele din
urmã, am pierdut ºi acest proces”.
Chemat în judecatã pentru
neplata chiriei

Odatã cu toamna anului ºcolar
2009-2010 au bãtut la uºã ºi repre-
zentanþii Mitropoliei Craiova care s-
au arãtat interesaþi sã negocieze cu
ºcoala o chirie pentru ocuparea spa-
þiului. ”Dupã ce am primit aceastã
adresã, noi am fãcut un rãspuns
cãtre cei de la Mitropolie în care le-
am spus sã se adreseze Primãriei
Craiova care are competenþe, fiind
ordonator principal de credite.
Dupã aceastã hârtie, nu am mai
primit nimic”, mai spune directorul
Cotfasã. Dupã doi ani, mai precis
în primãvara acestui an, Colegiul
Naþional „Elena Cuza” a primit o
citaþie de chemare în judecatã de la
Judecãtoria Craiova. Începea un al
doilea proces, de aceastã datã in-
tentat Colegiului de cãtre reprezen-
tanþii Mitropoliei Craiova.
Peste 5 miliarde de lei, datorie
la Mitropolie

Cel de-al doilea duel în instanþã
a pus în discuþie banii. Conduce-
rea Colegiului „Elena Cuza” spune
cã a fost prima datã când a aflat
cât ar fi trebuit sã plãteascã pe lunã,
sub formã de chirie, cãtre Mitro-
polie. „În aceastã citaþie a apãrut
pentru prima datã preþul pe care
ar fi trebuit sã îl plãtim noi, ca ºi

chiriaºii Mitropoliei. Este vorba de
de 8.800 de lei pe lunã, o sumã pe
care nu ne-o comunicase nimeni
niciodatã pânã în acel moment. Nu
trebuie sã mai spun faptul cã nici
nu poate fi vorba de un contract
de închiriere între noi”, mai spune
Cotfasã. Problema este însã cã,
de-a lungul timpului, s-a adunat o
sumã destul de dolofanã pe care
Colegiul o datoreazã Mitropoliei:
530.000 de lei.
Nu existã alte clase pentru 650
de elevi

„Noi nu avem de unde sã plã-
tim aceºti bani ºi nici nu este de
datoria noastrã. Cea care trebuie
sã achite este Primãria Craiova.
Din acest punct de vedere avem ºi
o situaþie grea pentru cã depindem
în totalitate de municipalitate”, a
mai spus directorul adjunct. Pe de
altã parte, conducerea ºcolii recu-
noaºte cã nici nu are unde sã-i adu-
cã pe elevi în cazul în care pro-
prietarul doreºte sã facã uz de ter-
menul de 1 noiembrie, când expi-
rã perioada de 5 ani acordatã prin
lege, ºi ar veni sã evacueze clasele
de elevi. „ªcoala mare este plinã,
se învaþã ºi în douã schimburi. În
plus, avem clasele bilingve care
trebuie sã fie comasate pentru
efectuarea unor ore comune. Deci
ar fi imposibil sã îi adunãm pe toþi
într-un loc”.
Primãria Craiova pune pe tavã
un schimb de proprietãþi

Ajunsã în ograda Primãriei Cra-
iova, se pare cã problema nu are o
rezolvare imediatã. Primarul Lia
Olguþa Vasilescu, implicatã la rân-
dul ei într-un alt proces, a declarat

ieri cã suma pe care trebuie sã o
plãteascã este foarte mare ºi cã
instituþia pe care o conduce nu îºi
permite sã o achite. Din acest mo-
tiv, edilul a lansat propunerea unei
negocieri cu Mitropolia Olteniei. De
aceastã datã, problema nu se mai
puneîn privinþa preþului, ci în ter-
menii unui schimb de clãdiri. Au-
toritãþile recunosc, totdatã, cã nu
pot fi nici ele sigure cã aceastã idee
va duce la un rezultat întrucât nu
se cunoaºte dacã reprezentanþii bi-
sericii ar accepta oferta. Existã
ºi o parte bunã a lucrurilor, aceea
cã primarul a promis cã se va im-
plica în rezolvarea acestui conflict
întrucât este ºi ºcoala pe care a
absolvit-o.
Mitropolia Olteniei se mai
gândeºte

La Mitropolia Olteniei, lucrurile
se vãd într-o altã luminã. Reprezen-
tanþii biserici spuneau ieri cã, deºi
s-au întâlnit cu profesorii de la Co-
legiul Naþional „Elena Cuza” prin
sãlile de judecatã, nu a intenþionat
niciodatã sã îi dea afarã pe elevi din
clãdire. „Nu vrem sã îi ºcoatem afa-
rã pe copii, dimpotrivã suntem des-
chiºi oricãrui dialog cu toate insti-
tuþiile pentru a gãsi soluþiile cele mai
bune. Ideea e cã noi nu vrem sã
sufere copii ºi vom ajunge la o în-
þelegere”, a declarat ieri purtãtorul
de cuvânt al Mitropoliei Olteniei,
diac. Ioniþã Apostolache. Acesta nu
a putut oferi, deocamdatã, mai
multe detalii despre cum cred re-
prezentanþii bisericii cã s-ar putea
rezolva lucrurile ºi nici dacã proce-
sul aflat pe rolul Judecãtoei Craio-
va, pentru neplata chiriei, va fi stins
sau va merge mai departe.

Antonie Solomon, candidat
la Senat din partea PP-DD

fiu o voce pentru Craiova, în Parla-
mentul României. Pânã acum despre
Craiova nu s-a prea vorbit în Parla-
ment, s-a vorbit mai mult pe holuri”,
a declarat Solomon. Preºedintele PP-
DD Dolj, Mihai Cilibiu a spus cã An-
tonie Solomon va candida, cel mai
probabil, pe Colegiul nr. 1 Craiova,
pentru Senat, partidul propunându-ºi

sã scoatã un senator ºi doi deputaþi.
Dupã ultimele sondaje, se crede cã So-
lomon ar fi votat de 70% din craio-
veni, mult peste contra-candidatul sãu,
Mãrinicã Dincã, din partea PDL. So-
lomon a declarat însã cã nu mai crede
în sondaje ºi cã, pentru a nu avea par-
te de un eºec precum cel din varã, va
face o campanie ofensivã.
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Colegiul Naþional „Elena Cuza”, o moºtenire cu probleme

Liviu Cotfasã
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Cei doi craioveni, Marius Grecu, afacerist,
ºi Marin Dionisie, brancardier la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, au fost trimiºi în
judecatã la sfârºitul lunii mai 2011, pentru trafic
de influenþã, dupã ce, ofiþerii Serviciului Jude-
þean Anticorupþie Dolj ºi procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj au stabilit cã
ceruserã ºi primiserã 3.700 de euro de la un

craiovean, pentru a-i angaja acestuia nevasta
la spital. Reamintim cã ofiþerii Serviciul Jude-
þean Anticorupþie Dolj din cadrul Direcþiei Ge-
nerale Anticorupþie (DGA), sub coordonarea
procurorului desemnat din cadrul Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj, cu sprijinul tehnic
al Serviciului Român de Informaþii (SRI), au sta-
bilit cã, Marin Dionisie, angajat ca brancardier
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova
ºi Marius Grecu, om de afaceri din Craiova, în
cursul anului 2010, susþinând cã au “relaþii”,

Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a pronunþat, marþi, soluþia definitivã în
cazul brancardierului de la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova ºi
omului de afaceri craiovean împreunã cu care încercase sã “aranjeze” anga-
jarea unei femei în cadrul unitãþii medicale. Judecãtorii instanþei supreme
au decis sã menþinã sentinþa Tribunalului Dolj, prin care cei doi au fost con-
damnaþi la câte trei ani de închisoare cu suspendare, dupã ce, la Curtea de
Apel Craiova obþinuserã reducerea pedepselor.

Sentinþã definitivã pentru
brancardierul „influent” de la

Spitalul de Urgenþã Craiova Incidentul s-a petrecut ieri, în jurul orei 13.00.
Fata, Alexandra Gardeli, în vârstã de 18 ani, elevã în
clasa a XII-a la Liceul Tehnologic din Filiaºi, a ple-
cat la toaletã ºi a întârziat foarte mult. Tocmai de
aceea, o colegã de-a ei, care o vãzuse supãratã, s-
a dus sã o caute. A rãmas ºocatã când a gãsit-o!
Fata avea un ºnur legat în jurul gâtului, iar celãlalt
capãt îl legase de vasul de toaletã. Cea care a fãcut
descoperirea nu ºi-a pierdut cumpãtul, a sunat pe
112, la faþa locului ajungând rapid o ambulanþã.
Medicii au preluat-o pe Alexandra, care era con-
ºtientã în momentul când au ajuns aceºtia, ºi au
transportat-o la spitalul din localitate, unde a rã-
mas internatã sub supraveghere de specialitate.
La unitatea de învãþãmânt a ajuns ºi un echipaj al
Poliþiei oraºului Filiaºi, oamenii legii demarând o
anchetã pentru a stabili circumstanþele producerii
evenimentului. Din primele date, se pare cã fata se
certase cu mama ei, în cursul dimineþii ºi se supãra-
se atât de tare încât hotãrâse sã încheie socotelile

O elevã în vârstã de 18 ani, de la Liceul Tehnologic din Filiaºi, a încercat sã-ºi
punã capãt zilelor, ieri, în jurul prânzului, chiar în toaleta ºcolii la care învaþã. Se
pare cã fata se certase cu mama ei, înainte de a ajunge la ºcoalã, s-a supãrat ºi a
hotãrât sã se spânzure. Din fericire, a fost salvatã, la timp, de o colegã.

A încercat sã se spânzure în toaleta ºcolii

au pretins ºi primit suma de 3.700 euro de la un
bãrbat, pentru a interveni pe lângã conducerea
Spitalului Clinic de Urgenþã Craiova, în vede-
rea angajãrii soþiei acestuia. Pentru cã femeia
nu a fost angajatã, bãrbatul i-a denunþat pe cei
doi. Ofiþerii anticorupþie, sub coordonarea unui
procuror din cadrul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, au efectuat activitãþi specifice de

cercetare, în urma cãrora s-
a stabilit cã fapta se confir-
mã ºi cã brancardierul a oprit
o sumã micã din bani, restul
ajungând la Grecu. Cei doi
au fost ridicaþi pentru audi-
eri, pe 17 iunie 2011, Marius
Grecu a fost reþinut pentru
24 de ore, ulterior ambii fi-
ind trimiºi în judecatã, în sta-
re de libertate, pentru trafic
de influenþã.

Pe 26 septembrie 2011,
magistraþii Tribunalului Dolj
i-au condamnat pe cei doi la
câte 3 ani de închisoare, dis-
punând suspendarea execu-
tãrii pedepsei sub suprave-
ghere, pe durata unui ter-

men de încercare de 5 ani. Ambii au declarat
apel, care a fost soluþionat pe 10 aprilie 2012,
Curtea de Apel Craiova reducându-le pedep-
sele la doi ani, tot cu suspendare. Procurorii au
fãcut recurs, care a fost admis marþi, 16 octom-
brie a.c., de judecãtorii Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie. Instanþa supremã a menþinut sentin-
þa penalã nr. 419 din 26 septembrie 2011 a Tri-
bunalului Dolj, adicã 3 ani de închisoare cu
suspendare pentru fiecare dintre cei doi incul-
paþi, hotãrârea fiind definitivã.

cu viaþa. Pãrinþii ei sunt divorþaþi de mai mult timp,
fata locuia cu mama sa, dar în ultima perioadã se
vedea tot mai des cu tatãl ei, de care se apropiase,
acest lucru constituind, însã, motiv frecvent de
scandal cu mama sa.

Potrivit reprezentanþilor Poliþiei doljene, lucrãtorii Postului de Poliþie Izvoare au fost
anunþaþi, miercuri dimineaþã, în jurul orei 9.30, cã o persoanã necunoscutã a intrat în casã,
peste Gheorghiþa B., de 85 de ani, din comuna Izvoare ºi, prin violenþã, a obligat-o sã
întreþinã raporturi sexuale, împotriva voinþei acesteia. O echipã de cercetare din cadrul
Secþiei 7 Poliþie Ruralã Pleniþa a ajuns la faþa locului, oamenii legii au demarat investigaþiile
ºi au reuºit sã-l identifice pe autorul faptei, un tânãr de 16 ani, Ionuþ T., domiciliat în comuna
Urzicuþa. Minorul, care este cioban ºi îºi face veacul la o stânã de la marginea comunei
Izvoare, venise în sat, în vizitã la niºte amici, cu care a ºi stat la bãut, câteva ore bune. La
plecare, în drum spre stânã, orbit de alcoolul consumat, minorul a intrat peste bãtrânã, în

casã ºi a violat-o. Poliþiºtii au pus mâna pe el,
au întocmit toatã documentaþia necesarã ºi l-
au prezentat Parchetului ºi instanþei de jude-
catã, astfel cã a ajuns în spatele gratiilor. „În
baza probatoriului administrat de poliþiºti, mi-
norul a fost prezentat Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Bãileºti cu propunere de ares-
tare preventivã, propunere promovatã ulte-
rior la instanþã,  Judecãtoria Bãileºti dispu-
nând arestarea preventivã pe o perioadã de
19 zile a acestuia, pentru sãvârºirea infracþiu-
nii de viol”, ne-a declarat agent Amelia Cã-
prãrin, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Un minor în vârstã de 16 ani, din comuna doljeanã Urzicuþa, a ajuns în
spatele gratiilor dupã ce, în noaptea de marþi spre miercuri, a violat o bã-
trânã de 85 de ani, din comuna Izvoare.

În sentinþa pronunþatã miercuri,
judecãtorii Tribunalului Dolj au gã-
sit-o vinovatã pe fosta inspectoare
fiscalã de comiterea infracþiunii de
luare de mitã ºi au condamnat-o la 1
ani ºi 6 luni de închisoare, instanþa
dispunând suspendarea condiþiona-
tã a executãrii pedepsei pe un termen
de încercare de 3 ani ºi 6 luni.

Reamintim cã Florina Bãlunã, de
54 de ani, angajatã, la momentul res-
pectiv, în cadrul Direcþiei Generale a
Finanþelor Publice (DGFP) Dolj, ca
inspector fiscal în Bãileºti, a fost tri-
misã în judecatã de procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
pentru luare de mitã în luna mai a
acestui an. Conform rechizitoriului
întocmit în cauzã de procurori, fe-
meia a intrat în vizorul oamenilor le-
gii dupã ce, pe 11 aprilie a.c., craio-
veanul P. P. ºi-a sunat o cunoºtinþã
de la Serviciul de Investigarea Frau-
delor din cadrul IPJ Dolj ºi i-a po-
vestit cã, o zi mai devreme, fusese

apelat telefonic de o femeie care s-a
recomandat Bãlunã ºi i-a spus cã
este inspector la Administraþia Fi-
nanciarã Bãileºti, aceasta cerându-i
sã se întâlneascã pentru rezolvarea
unor probleme legate de un aparta-

ment pe care P. P. îl are închiriat ºi
pentru care nu plãteºte impozit. În-
trucât nu ºtia dacã identitatea ºi
funcþia femeii sunt reale, bãrbatul s-
a dus la Poliþie, a depus o plângere
scrisã, în baza denunþului fiind înre-

gistrat un dosar la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova. S-au luat
rapid toate mãsurile necesare pen-
tru organizarea flagrantului, în spe-
þã autorizaþie pentru interceptarea
convorbirilor telefonice ºi din me-
diul ambiental, s-au marcat crimina-
listic patru bancnote totalizând 300
de lei, iar pe 11 aprilie, dupã-amiaza,
denunþãtorul ºi femeia s-au întâlnit
în parcarea unui bloc din cartierul
Rovine, unde P. P. deþine un aparta-
ment. Femeia s-a prezentat din nou,
spunând cã este Florina Bãlunã ºi
ºi-a declinat calitatea de inspector
fiscal în cadrul ANAF – DGFP Dolj.
Ea i-a spus bãrbatului cã pe numele
sãu a fost înregistrat un denunþ din
care rezultã cã are închiriat un apar-
tament, pentru care însã nu existã
contract de închiriere depus la Ad-
ministraþia Fiscalã, în vederea impo-
zitãrii profitului. Cei doi au stat de
vorbã mai bine de o jumãtate de orã
în maºina bãrbatului, timp în care fe-
meia l-a învãþat ce ar trebui sã facã
ºi sã declare pentru a obþine o va-
loare mai micã a impozitului, pentru
o perioadã mai scurtã decât cea în
care apartamentul a fost efectiv în-
chiriat. «La finalul discuþiei, denun-
þãtorul a întrebat-o pe femeie cât tre-
buie sã-i dea: “Cât mã costã distrac-

þia?”, inculpata rãspunzând “Lasã,
dã cât vrei, fiindcã vin ºi eu… uite,
am plãtit drumul. Sunt … aºa…”. În
momentul în care denunþãtorul a în-
ceput sã numere bancnotele ce urma
sã i le dea inculpatei, aceasta i-a
spus “Fii cuminte! Nu, nu, e prea
mult!”. La întrebarea denunþãtoru-
lui “E mult?”, inculpata i-a rãspuns
“E mult. Lasã! Sau dã-i încoace ºi,
dacã o fi, vãd eu cum fac cu impozi-
tul, cu nu ºtiu ce. Da? Dacã o fi, eu
te anunþ pe mata prin telefon. Dacã
o fi, o fi sã plãteºti. Deci eu te fac sã
plãteºti aºa. Cât zisãrãm? Un milion
pe lunã”», au consemnat procurorii
în rechizitoriul întocmit la finaliza-
rea cercetãrilor. Dupã ce femeia a
primit cei 300 de lei de la denunþã-
tor, a coborât din maºina acestuia ºi
a fost opritã de echipa operativã,
banii marcaþi fiind gãsiþi în geanta
ei. Femeia a fost reþinutã pe 11 apri-
lie a.c., cauza fiind apoi declinatã
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj competent cu soluþionarea in-
fracþiunilor de luare de mitã, iar pe
12 aprilie Tribunalul Dolj a respins
propunerea de arestare preventivã
a Florinei Bãlunã, dispunând faþã de
ea mãsura obligãrii de a nu pãrãsi
þara. Tot atunci, reprezentanþii DGFP
Dolj au suspendat-o din funcþie.

Fosta angajatã a Direcþiei Generale a Fi-
nanþelor Publice (DGFP) Dolj, ca inspector
fiscal în Bãileºti, Florina Bãlunã, a fost con-
damnatã, miercuri, de magistraþii Tribunalu-
lui Dolj la 1 an ºi 6 luni de închisoare cu sus-
pendare pentru luare de mitã. Femeia a fost

trimisã în judecatã în luna mai a.c., fiind acu-
zatã cã a primit 300 de lei de la un craiovean,
ca sã-i rezolve acestuia problemele legate de
faptul cã oferise spre închiriere un apartament
din cartierul craiovean Rovine, fãrã a plãti
impozite pentru aceastã activitate.

Inspector fiscal, condamnat la închisoareInspector fiscal, condamnat la închisoareInspector fiscal, condamnat la închisoareInspector fiscal, condamnat la închisoareInspector fiscal, condamnat la închisoare
cu suspendare pentru luare de mitãcu suspendare pentru luare de mitãcu suspendare pentru luare de mitãcu suspendare pentru luare de mitãcu suspendare pentru luare de mitã

Minor încãtuºat pentru violarea unei octogenare
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S-a vorbit destul despre cel de-al 21-lea
Congres al Partidului Popular European,
prezent cu toatã crema acestuia, de acum
cunoscutã, dupã povestea cu suspendarea
preºedintelui Traian Bãsescu, de acum câ-
teva luni, la Bucureºti. Ceea ce se aºtepta
era un mesaj de acum subînþeles: Traian
Bãsescu i-a mai mulþumit o datã Angelei
Merkel, ºi nu doar, pentru sprijinul acordat
în pomenita împrejurare. Zidul internaþional
al Bruxelles-ului, la referendum, când îºi
asuma rolul de instanþã independentã, s-a
vãzut acum cã era fãcut din rude politice
ale PDL. Comisia Europeanã a acceptat
tacit cã schimbarea din varã, de la Bucu-
reºti, nu a încãlcat regulile democratice, dar
cã viteza cu care s-a produs nu este sãnã-
toasã. Numai cã democraþia nu are viteze.
Este poate o probã, mai degrabã, de andu-
ranþã, în care efortul de rezistenþã al româ-
nilor abia dacã mai este luat în consideraþie.
PPE s-a arãtat hotãrât sã apere fiecare re-

dutã a sa, dupã eºecurile din Franþa, Dane-
marca, Croaþia (stat în curs de aderare), în
timp ce în Germania, Cehia, Italia, la alege-
rile regionale sau de land, locale ºi munici-
pale, se demonstreazã  o pierdere de teren
pentru „dreapta”. În acest context lansa-
rea fastuoasã a candidaþilor USL, într-un
mega - miting pe Arena Naþionalã din Capi-
talã, umplutã pânã la refuz, a avut simbolis-
tica ei, dorindu-se o replicã la presiunile po-
pularilor din varã, dar ºi redresarea moralu-
lui proprilor militanþi. Popularii europeni au
perceput încotro se îndreaptã opþiunile elec-
toratului, adicã România nu lipseºte din ta-
bloul european. Unii s-au pretins Europa,
alþii Poporul. Despre calitatea discursurilor
din ambele câmpuri politice, persuasiunea
mesajelor, s-a discutat ºi se va mai discuta
de specialiºtii în comunicare. Dupã toate
aparenþele, USL a ieºit bine. Discursul care
a fãcut excepþie miercuri,  la Casa Poporu-
lui, în timpul dezbaterilor PPE, a fost cel al

premierului polonez Donald Tusk, detaºân-
du-se prin concizie, realism ºi mai ales dem-
nitate. El le-a cerut mai întâi delegaþilor po-
pulari prezenþi la congresul PPE sã fie atenþi,
sã nu cadã în capcana „ipocriziei politice”,
care rezidã în sloganul „mai multã Europã”
adoptat de familia popularilor.”Ipocrizia
este atunci când un politician spune la
Bucureºti «mai multã Europã», iar ace-
laºi politician spune a doua zi, la Bru-
xelles, cã UE are nevoie de un buget mai
mic. Ipocrizia apare, de asemenea,
atunci când politicianul spune «mai mul-
tã Europã», iar apoi cã nu e nevoie de a
avea o Europã integratã, care sã nu îm-
partã în zona Euro ºi zona noilor mem-
brii. Ipocrizia este ºi atunci când aici, la
Bucureºti, acelaºi politician spune «mai
multã Europã», iar apoi, a doua zi, afir-
mã cã nu toate statele Europene trebuie
sã fie în Schengen. (...). Deci nu trebuie
ca acest slogan sã fie unul gol”, a mai

spus premierul polonez, potrivit traducerii în
limba românã din limba polonezã. Donald
Tusk este polonez ºi acest lucru este privit
cu maturitate la Bruxelles, dar ºi la nivelul
PPE. A fi polonez, cum am mai spus, este
una dintre cele mai neobiºnuite ºi mai pu-
ternice formule de identitate europeanã.
Modelul de comportament al lui Donald
Tusk nu este o noutate. Fondul istoric im-
batabil, pe care se reazemã, s-a creat în timp.
Bucureºtiul nu-ºi poate permite partitura pe
care Polonia, stat mare, cu influenþã cres-
când în UE, care a rezistat bine crizei, a
susþinut-o în repetate rânduri, refuzând sã
accepte încolonarea oarbã în noua ordine
europenaã. Despre gesturile de afirmare ale
Poloniei se poate discuta mult. Asupra dis-
cursului lui Donald Tusk, la Bucureºti, am
dorit sã atragem atenþia, fiind o expresie a
demnitãþii europene, ºi, fãrã a dori sã ne
amãgim, liderii USL ºi-au pliat retorica spre
aceastã zonã.

Premierul polonez, Donald TPremierul polonez, Donald TPremierul polonez, Donald TPremierul polonez, Donald TPremierul polonez, Donald Tusk, deasupra tuturor!usk, deasupra tuturor!usk, deasupra tuturor!usk, deasupra tuturor!usk, deasupra tuturor!

Marþi, 16 octombrie a.c.,
Nicolae Giugea a cerut demi-
sia directorului general al
APIA, Gheorghe Benu, ºi a
celui de la APIA Dolj, Carmen
Mihaela Benga, pe motiv cã în
judeul nostru nu s-a început
plata pe unitatea de suprafaþã,
iar fermierii nu ºi-au primit
banii de la Guvern: „Ministerul
agriculturii condus de cãtre
USL ce face? Azi, 16 octom-
brie 2012, trebuia sã înceapã
acordarea plãþilor pe unitatea
de suprafaþã, or la nivelul
judeþului Dolj nu se realizeazã
aceste plãþi. Probabil atunci
când îºi va aminti domnul
ministru se va da drumul ºi la
aceste plãþi. Pentru acest
lucru cer demisia urgentã,
necondiþionatã a ministrului
Agriculturii, directorului
general al APIA ºi a întregii
conduceri a APIA Dolj. Este
dreptul fermierilor de a-ºi
primi banii”. Pentru oamenii
care nu au legãturã cu APIA,
ºi nu ºtiu cum funcþioneazã
aceastã instituie, sunt tentaþi
sã creadã toate gugumãniile
scoase pe gurã de Nicolae
Giugea. Însã în realitate
lucrurile stau cu totul altfel.

APIA Dolj a autorizat
la platã toþi fermierii
care au depus cereri

APIA Dolj, o instituie de
altfel transparentã, la care
dacã Nicolae Giugea ar fi
apelat, ar fi aflat cã începând
cu data de 16 octombrie a
autorizat la platã toi fermierii

care au depus cereri în cadrul
schemei de platã unicã pe
suprafaã-Campania 2012, în
conformitate cu Regulamentul
CE 776/2012. ”În campania
2012, la APIA Centrul Jude-
ean Dolj, au fost depuse
54.000 cereri de sprijin, dintre
care 810 cereri depuse de
marii fermierii (peste 50 ha).
De acest avans vor beneficia
toi fermierii pentru care s-a
efectuat verificarea necesarã
condiþiilor de eligibilitate în
conformitate cu articolul 29
alineatul 3 din Regulamentul
CE nr. 73/2009. Cuantumul
pentru plata în avans / Campa-
nia 2012, a fost calculat pe
baza Hotãrârii de Guvern nr.
977/2012 privind stabilirea
pentru anul 2012, a cuantumu-

lui plãilor directe pe suprafaþã,
a plãþilor separate pentru
zahãr ºi a plãþilor specifice
pentru orez care se acordã în
agriculturã în sectorul vegetal,
ºi este în valoare de 53,88/ha.
Conform HG nr. 977/2012
cuantumul pentru Schema de
platã unicã pe suprafaã este
de 119,66 euro/ha. La aceasta
s-a aplicat coeficientul de
reducere liniarã de 90,0667%,
urmare a depãºirii suprafeei
de referinã de 8.716.370 ha.
Plãþile se vor face la cursul de
schimb de 4,538 lei pentru un
euro, stabilit de cãtre Banca
Centralã Europeanã în data de
28 septembrie 2012 ºi publicat
în Jurnalul Oficial al Uniunii
europene, seria C, nr. 294/1
din 29 septembrie 2012.

Pentru campania SAPS 2012,
România beneficiazã de o
alocare finaciarã de
1.043.001.000 euro din Fondul
European de Garantare
Agricolã (FEGA) pentru o
suprafaþã de referinþã
de8.716.370 ha”, a declarat
directorul executiv al APIA
Dolj, ing. Carmen Mihaela
Benga.

Angajaþii de la APIA Dolj
muncesc ºi noaptea
pentru a fi în grafic

Dacã ar avea puþinã sete
de cunoaºtere, ºi s-ar informa
puþin, Nicolae Giugea nu ar
furniza informaii eronate
populaþiei. Sau ar fi putut pur
ºi simplu sã nu vorbeascã,
pentru cã existã o vorbã din
popor, care spune: ”Dacã
tãceai, filosof rãmâneai”. Ar
fi putut sã vorbeascã de toate
facerile de la ADS, din
perioada când a fost preºe-
dinte, dar când vine vorba
despre perioada respectivã
Nicolae Giugea bagã capul în
þãrânã ca struþul. Are ºi de

ce. Pânã una alta angajaii de
la APIA Dolj muncesc ºi
noaptea pentru a fi în grafic,
ºi pentru ca fermierii sã fie
plãtiþi la timp. ”Noapte
aplicaþia merge mai bine,
pentru cã sunt mai puþini
utilizatori. Ne programãm pe
judeþe, dacã sunt ºi alþi colegi
din þarã care fac acest lucru
ºi dupã program. Vreau sã vã
mai spun cã APIA Dolj a
eliberat fermierilor înregistraþi
în baza de date 42.254 de
copii ale cererilor de sprijin pe
suprafaã depuse în Campania
2012 în vederea obinerii de
cãtre aceºtia a ajutorului de
minimis, conform HG nr. 897
din 01.02.2012. Ca urmare a
unei foarte bune colaborãri cu
Direcia Agricolã Judeþeanã ºi
cu primãriile din judeþul Dolj,
numãrul de cereri depuse
pentru obþinerea acestei
forme de sprijin, este cel mai
mare la nivel naþional”, a mai
declarat directorul executiv al
APIA Dolj, ing. Carmen
Mihaela Benga.

MARIN TURCITU

Nicolae Giugea, vicepreºedinte al
PDL Dolj, care se vrea senator pe Co-
legiul Cetate-Filiaºi, s-a trezit vorbind.
Nu ar fi fost o problemã dacã ar fi zis
ceva despre procesul de producþie al
vinului, nu cã s-ar pricepe în acest do-
meniu prea mult, dar cu asta ne-am
obiºnuit. Însã este foarte grav sã acuzi

o instituie a statului român, care lu-
creazã cu fonduri europene, în speþã
Agenia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA), fãrã nici un funda-
ment. Asta aratã cã pentru a câºtiga câ-
teva voturi, Nicolae Giugea debiteazã
orice tâmpenie, neluând în calcul rãul
pe care îl poate face.

Dacã Nicolae Giugea tãcea, filosof rãmânea



vineri, 19 octombrie 2012politică6 / cuvântul libertăţii

Angela Merkel,

„Preşedintelui
 nu i-a fost teamă să

Cei mai importanţi lideri ai Uniunii Europene s-au aflat, mier-
curi şi joi la Palatul Parlamentului, pentru a participa la Congre-
sul Partidului Popularilor Europeni. Au venit astfel 16 şefi de stat
şi de guvern, printre care Cancelarul german Angela Merkel şi
premierii din Spania, Luxemburg, Polonia, Ungaria, Portugalia,
Bulgaria şi Grecia. Şi preşedintele Comisiei Europene, Jose Ma-
nuel Barosso a fost o prezenţă mult aşteptată, acesta ajungând
la Parlament după o întâlnire cu premierul Victor Ponta. Cance-
larul german, Angela Merkel a stat în România mai bine de trei
ore, timp în care a avut o întrevedere de circa 10 minute cu pre-
şedintele României, Traian Băsescu, dar şi o întâlnire cu Evghe-
nia Timosenko, fiica fostului premier ucrainean, aflat la închisoa-
re, Iulia Timoshenko. Au fost discursuri extrem de interesante
din partea liderilor europenei, au fost exprmate multe îngrijorări
faţă de viitorul Uniunii Europene, dar mai ales faţă de cetăţenii
europeni. Angela Merkel a avut unul dintre cele mai bune discur-
suri, iar prin atitudine s-a impus în faţa auditorului ca un adevărat
lider european. “Libertatea presei, libertatea de cult, de a călă-
tori, toate aceste libertăţi ne par evidente nouă, însă alţi oameni

Wilfried Martens,
preşedintele PPE :

„Toţi
reprezentanţii
politici în
România trebuie
să respecte
instituţiile
statului”

“PPE nu va tolera atacuri îm-
potriva valorilor europene, a
standardelor democratice şi a
statului de drept. Toţi reprezen-

tanţii politici în România trebuie
să respecte instituţiile statului. Ca
şi în multe alte ţări europene, şi
România a trecut printr-o criză

economică severă. Preşedintele
Băsescu, foştii premieri Boc şi
Ungureanu au dovedit ca au cu-
rajul să ia măsurile necesare.
Aceste măsuri dureroase vor
avea efecte pozitive pentru oa-
meni pe termen lung, dacă echi-
librul nu va fi pus în pericol prin
măsuri populiste. Ma bucur foar-
te mult ca tinem acest congres in
Romania pentru a apara valorile
pe care le sustinem: democratie,
libertate, responsabilitate”

Traian Băsescu, preşedintele României :

” Avem nevoie de un cod al muncii la nivelul UE „
“Constatăm ca discuţiile

privind viitorul cadru financiar se
poarta între doua tabere. Eu
cred ca ne trebuie coeziune cu
cheltuieli bine făcute.  Piaţa
unică rămâne, în continuare, un
deziderat, a cărui realizare
depinde de voinţa comună. Este
în interesul nostru să părăsim
retorica. Fac un apel pentru a
acţiona împreună într-un auten-
tic sens constructiv. Pentru noi,
mai multă Europa înseamnă o
piaţă unică fără restricţii. Multe
din problemele rromilor necesită
soluţii locale. Pentru abordarea
cu responsabilitate, este necesar
dialogul egal, în format bilateral
şi comunitar, fără responsabili-
zarea excesivă a unor state
membre. Înainte de a ne gândi
cum putem să înmulţim popula-
ţia europeană, trebuie să ne
gândim cum să integrăm mem-
brii acestei comunităţi. Populaţia
rromă reprezintă cea mai mare
comunitate din spaţiul european.
Statele membre au partea lor de
responsabilitate. Nu dorim
construirea unei Europe cu mai
multe viteze. Pentru noi, mai
multă Europă este sinonim cu
implicarea în toate etapele de
dezvoltare. Este limpede că

tratatele prevăd crearea unei
pieţe europene a muncii care să
permită ca cetăţenii să lucreze
la fel de uşor în alte state ca în
ţara lor. Cu toate acestea,
unele state menţin restricţii
pentru muncitorii români şi
bulgari până în decembrie
2013. Este greu de înţeles.

Parteneriatul strategic UE -
SUA îşi păstrează mai mult
decat oricând relevanţa.
Securitatea energetică nu poate
fi tratată în etape. Trebuie să
capitalizăm avantajele conectă-
rii zonei Mării Negre a Repu-
blicii Moldova în politicile

energetice ale Europei. Un
efect pervers al încercărilor
noastre de soluţionare a crizei
actuale este acela al amplificării
mişcărilor populiste. Singura
soluţie pentru a garanta sigu-
ranţa cetăţenilor noştri este o
integrare profundă şi accelera-
tă, prin intermediul Statelor

Unite ale Europei. Sunt un
adept foarte hotărât al unei
Europe mai integrate. Sunt
încântat că Bucureştiul este
gazda unui congres atât de
important. Am convingerea că
acest congres va întâri solidari-
tatea membrilor săi.

Jose Manuel Barroso,
preşedintele Comisiei Europene:

 „Nu exista solutii magice pentru criză „
“Săptămâna trecută am fost în

Iordania, într-o tabară de refugiaţi
din Siria. Directorul de acolo mi-a
spus că, fără UE, aceşti copii nu
ar avea unde să înveţe. Atunci m-
am simţit mândru că sunt european.
Acum demarăm acest proces de
a vedea ce putem face mai depar-
te. De aceea, am propus tuturor
europenilor să intre în dezbaterea
politică. Trebuie să ne asigurăm
împreună că premiul Nobel pen-
tru Pace nu a fost acordat unei idei
din trecut, ci din viitor. Europa va
fi un proiect excelent pentru gene-
raţiile care vor veni după noi. UE
trece prin cea mai provocatoare
perioadă a istoriei sale. Problemele
pe care le avem în Europa au fost
create de datorii nesustenabile în
domeniul public şi comportamen-
tul unor afaceri din mediul privat.
UE nu este cauza problemei, ci
este o parte a soluţiei. Nu putem
ignora că există ameninţări în anu-
mite părţi din Europa. Lipsa con-
vergenţei dă naştere unor dezba-
teri populiste, care au drept scop
de a slăbi şi de a pune capăt aces-

tui proiect minunat. Nu trebuie să
le permitem asta. Dacă vrem să
susţinem economia de piaţă, tre-
buie să înţelegem că trebuie efec-
tuate reforme, pentru ca Europa să
devină mai competitiva. Ne tre-
buie responsabilitate şi coopera-
re. Doar aşa poate Europa să
avanseze. Altfel, se va fragmenta.
Zona euro trebuie să evolueze
către un sistem fiscal, monetar şi
politic unic. Zona euro şi UE se
bazează pe acelaşi cadru institu-
ţional, pe aceleaşi reguli. Parla-
mentul European este al tututor,
iar Comisia Europeană este co-
misia euro. Dacă vrem creştere,
trebuie să susţinem cel mai impor-
tant instrument: bugetul pe urmă-
torii 7 ani. Fără investiţii, nu vom
putea obţine creştere la nivel eu-
ropean. Am văzut că există prie-
teni ai coeziunii, iar, pe partea cea-
laltă, prieteni ai cheltuielilor mai în-
ţelepte. Celor două părţi le spun
să facem o coaliţie. Să fim sinceri:
nu putem continua să creştem în
modul din trecut. Nu era o creş-
tere sustenabilă... “.
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cancelarul Germaniei:

se gândeasca la viitor”
României

trebuie să se bată pentru a le dobândi, intră în inchisoare pentru
ele. Iată forţa Europei, ea stă în susţinerea valorilor noastre co-
mune şi ele trebuie să ne permită să rezolvăm problemele de
astăzi”. La rândul său, Preşedintele României, Traian Băsescu,
a transmis participanţilor că singura variantă viabilă pentru solu-
ţionarea crizei este înfiinţarea Statelor Unite ale Europei, dar şi
faptul ca România vrea să participe activ la luarea deciziilor, de-
oarece nu îşi doreşte o Europa cu doua viteze. Preşedintele Co-
misiei Europene, Jose Manuel Barroso, a pledat pentru mai mul-
tă integrare, precizând că Europa are, încă, destule probleme.
Wilfried Martens a fost reales preşedinte al PPE, cu majoritate
de voturi pentru un nou mandat de trei ani, el fiind, de altfel,
unicul candidat la funcţie. Martens a primit 91% de voturi favo-
rabile din totalul celor exprimate. Liderul PPE i-a mulţumit soţiei
sale pentru sprijinul şi dragostea profundă fără de care nu ar fi
reuşit în viaţa lui politică. Spaniolul Antonio Lopez-Isturiz fiind
votat ieri pentru funcţia de secretar general al PPE. Unul din cei
zece vicepreşedinţi ai Partidului Popular European este Anca Boa-
giu, aleasă cu 274 de voturi.

Pagini realizate de MARGA BULUGEAN

Premierul polonez,
Donald Tusk:

„Lui Nicolae
Ceauşescu
îi plăcea să ţină
discursuri
deosebit de lungi
în acest loc”

“Mă uit la acest edificiu şi mă
gândesc că şi lui Nicolae Ceau-
şescu îi plăcea să ţină discursuri
deosebit de lungi în acest loc. Îi
făcea probabil pe oameni să fie
deosebit de iritaţi din acest mo-
tiv şi vă aduc aminte că a avut
un final trist al carierei lui politi-
ce, dar şi al lui, personal. De
aceea, eu vreau să fiu foarte
scurt. Ipocrizia este atunci
cand un politician spune la
Bucurest i «Mai multă Euro-
pa», iar acelaşi politician spu-
ne, a doua zi, la Bruxelles, că
UE are nevoie de un buget eu-

ropean mai mic. Ipocrizia apa-
re, de asemenea, atunci când
politicianul spune «Mai multă
Europa», iar apoi că nu e ne-
voie de a avea o Europă inte-
grată, care să nu se împartă
în Zona euro şi Zona noilor

membri. Ipocrizia este şi
atunci când aici, la Bucuresti,
acelaşi politician spune «Mai
multă Europa», iar apoi a doua
zi afirmă că nu toate statele
europene ar trebui să fie in
Schengen”

Angela Merkel, Cancelarul Germania:

 „Trebuie să facem ordine în Europa”
“Datorită nouă, economia so-

cială de piaţă a fost întotdeauna
primită cu solidaritate şi a fost
susţinută. Este modelul care ne-
a ajutat să avem căştig de cau-
ză. Acest model şi-a dovedit uti-
litatea. Am spus că vrem o Eu-
ropă mai puternică, dar nu tre-
buie să fim ipocriţi. S-au între-
prins deja eforturi imense în ulti-
mii ani, dar nu au dus la realizări
concrete. Trebuie să recâştigăm
încrederea. Credibilitatea se
poate dobândi numai dacă ge-
neraţiile viitoare vor avea, cu
adevarat, posibilitatea de a trăi
o viaţă mai bună. Ceea ce în-
seamnă că trebuie să facem pu-
ţină ordine în Europa. Împreu-
nă, trebuie să acţionăm, în coo-
perare cu partenerii nostri. Re-
prezentăm 8,5% din locuitorii
acestei planete şi 50% din chel-
tuielile sociale. Dacă nu vom fi
inovatori, inteligenţi, dacă nu reu-
şim să promovăm creşterea, nu
vom reuşi să păstrăm acest nivel
de bunăstare atât de invidiat.
Ştiu ce eforturi trebuie să facă

cei din Grecia, Spania. Ştiu ce
realizări au avut alte ţări, inclu-
siv tara gazdă. Preşedintelui
României nu i-a fost teamă să
se gândească la viitor, chiar
dacă deciziile nu au fost popu-
lare. O relaţie de prietenie ve-
ritabilă se recunoaşte în perioa-
dele de criză: când a căzut Zi-
dul Berlinului, lucrurile erau mai
uşoare decât astăzi. PPE tre-
buie să se angajeze pentru reu-
şita Europei. Trebuie să vorbim
despre eforturile şi realizările
noastre în comun. Înainte de a
face ceva, unora le place mult
să vorbească. Nu aceasta este
abordarea PPE. Noi ştim că
Europa trebuie să fie mai pu-
ternică şi ştim că trebuie să în-
curajăm oamenii să creeze lo-
curi de muncă, pentru ca şi ti-
nerii să aibă un viitor. Avem 500
de milioane de europeni. Pro-
blemele sunt grave, dar sunt
convinsă ca le putem îndrepta.
Pentru noi, cei 500 de milioa-
ne de europeni sunt centrul. Ei
au nevoie de democraţie...”

Premierul Moldovei, Vlad Filat:

„Cu ajutorul Cancelarului
Angela Merkel facem progrese în
privinţa problemei transnistrene”

Secretarul general al PPE,
Antonio Lopez-Isturiz :

„Încă o dată, aici, în
România mă simt ca
acasă”

„Popularilor nu le este ruşine să vină la Bucu-
reşti, aşa cum le-a fost socialiştilor, care şi-au
mutat reuniunea la Bruxelles. Noi am hotărât să
venim la Bucureşti pentru ca întreaga Uniune Eu-
ropeană să fie martor al compromisului pe care
România îl are faţă de noi. Încă o dată, aici, în
România mă simt ca acasă”, a spus Lopez-Istu-
riz. Secretarul general al PPE a tinut sa transmita
acest mesaj in limba romana si apoi si-a continuat
restul discursului in engleza.

„Este o onoare să fii alături de oameni care au conturat
trecutul, modelează prezentul şi vor determina viitorul
Europei - o Europă puternică, democratică şi prosperă.
Republica Moldova, este în proces de reformare. Noi
aducem o schimbare fundamentală în calitatea vieţii oa-
menilor din Moldova. Dorim să ne asigurăm că fiecare
generaţie de moldoveni va beneficia de o mai mare opor-
tunitate, libertate şi prosperitate. La baza schimbărilor stă
un scop constant, cel de a reconstrui Moldova ca pe o
democraţie europeană centrală modernă, cu o piaţă libe-
ră şi un popor liber. Cu ajutorul cancelarului Angela Mer-
kel facem progrese în privinţa problemei transnistrene.”
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Pânã sã ajungem la evenimen-
tul propriu-zis, trebuie remarcatã
organizarea – extrem de bunã –
care a precedat lansarea candida-
þilor. Plecaþi din Craiova cu multe
ore înainte de startul mitingului,
anunþat pentru ora 18,30, toatã lu-
mea era pregãtitã psihic pentru un
traseu prin Bucureºti barã la barã,
lungi minute de aºteptare, claxoa-
ne folosite în exces, înjurãturi ºi
nervozitate. Am constatat, însã, cu
neîncredere iniþial, apoi cu uimire,
cã zecile de poliþiºti ºi poliþiºti lo-
cali „plantaþi” în intersecþii pentru
a dirija circulaþia chiar fãceau trea-
ba aceasta ºi o fãceau atât de bine
încât nu aveai altceva de fãcut de-
cât sã te iei dupã indicaþiile lor. A
doua surprizã plãcutã am avut-o
la intrarea pe Arena Naþionalã,
unde, în locul cozilor interminabi-
le ºi a bâjbâielilor pentru gãsirea
locului care îþi fusese alocat, am
descoperit cã invitaþiile date de
„gazde” fuseserã fãcute atât de bine
încât nu aveai cum sã nu gãseºti
sectorului, rândul ºi locul cãutate.
În concluzie, relaxaþi ºi curioºi,
participanþii la miting au profitat de
timpul avut la dispoziþie pânã la în-
ceperea mitingului ºi au vizitat Are-
na Naþionalã, au fãcut fotografii ºi
au schimbat impresii.
„O atmosferã unicã ºi istoricã”

„Eu cred cã este o atmosferã
unicã ºi istoricã. Va fi foarte greu
ca cineva, în România, sã mai poa-
tã realiza o asemenea manifestare
grandioasã, sã mai umplã acest sta-
dion. Marþi searã, în timpul me-

Ion Prioteasa, despre mitingul USL

Arena Naþionalã din Capitalã s-a um-
plut, miercuri searã, pentru a doua searã
consecutiv, pânã la refuz. Dupã ce, marþi
searã, zeci de mii de oameni au pornit
cu speranþã spre stadion, aºteptând o vic-
torie minune a echipei naþionale de fot-
bal a României contra selecþionatei Olan-
dei, ºi, în final, au plecat dezamãgiþi,
miercuri searã speranþa a „supravieþuit”
în inimile tuturor. ªi ea este legatã de
alegerile parlamentare din 9 decembrie,
pe care Uniunea Social Liberalã sperã sã
le câºtige ºi încã într-o manierã categori-
cã. Lansarea candidaþilor USL, cãci de-
spre asta vorbim, s-a vrut un eveniment

grandios, sobru, dar, mai ales, un semnal
de unitate. ªi, când auzi peste 70.000
de voci, de la toate partidele care com-
pun Uniunea – PSD, PNL, PC ºi UNPR -
scandând în cor „USL, USL” ºi „Victorie”,
în sunet de tobe ºi de fluiere, ca la o mare
fiesta, te gândeºti cã n-au cum sã se înºe-
le. Probabil s-a dorit sã fie auzite ºi de la
Palatul Parlamentului, unde se desfãºura
Congresul PPE, în prezenþa celor mai im-
portanþi lideri ai Uniunii Europene. Ca în-
totdeauna, Doljul a dat o mânã importan-
tã de ajutor la reuºita evenimentului, pes-
te 1.500 de persoane, membri ºi simpati-
zanþi PSD, luând cu asalt Arena Naþionalã.

ciului primei reprezentative a Ro-
mâniei cu Olanda, s-a anunþat un
numãr record de spectatori, res-
pectiv 53.000 de oameni. Aºa cum
au putut sã vadã toþi, fie cã au fost
aici, pe stadion, fie acasã, în faþa
televizoarelor, la aceastã manifes-

tare a USL au fost 70.000, poate
75.000 de persoane”, a remarcat
preºedintele PSD Dolj ºi vicepre-
ºedinte al acestei formaþiuni la ni-
vel naþional, Ion Prioteasa, la fina-
lul mitingului. Dincolo de imaginea
foarte bunã creatã de prezenþa a
circa 75.000 de persoane la un
eveniment, liderul social-democra-
þilor doljeni a þinut sã scoatã în evi-
denþã „unitatea acestor oameni ºi,
în definitiv, forþa acestei construcþii
politice numitã USL. Vã spun cu
mare mândrie cã aceºti oameni
care au venit la mitingul USL re-

prezintã, la rândul lor, mari comu-
nitãþi de oameni, îi reprezintã pe cei
7,5 milioane de oameni care au
votat la referendum pentru demi-
terea preºedintelui Traian Bãsescu
ºi care s-au simþit nedreptãþiþi de
rezultatul referendumului”.

Candidaþii sã nu uite cã
trebuie sã câºtige colegiul
cu 50% plus unu

Referitor la candidaþii PSD pe
cele 15 colegii (10 pentru
Camera Deputaþilor ºi 5 pen-
tru Senat) din Dolj, Ion Prio-
teasa a spus cã se bucurã
cã,  „dupã ani mulþi de opo-
ziþie, în acest moment în
care Guvernul este al nos-
tru”, dar ºi dupã alegeri,
când este convins cã USL
va rãmâne la guvernare,
aceºtia vor putea sã deschi-
dã „foarte multe uºi”. „Cu
tot sufletul sunt alãturi de
candidaþi. În aceastã cam-
panie voi fi alãturi de fieca-
re candidat ºi-l voi prezenta
populaþiei. Voi face tot posibilul ca
fiecare dintre candidaþi sã câºtige
colegiul pe care candideazã pen-
tru cã, dincolo de aceste lucruri
minunate pe care le vedem, au ºi
o misiune extraordinarã. ªtiþi cã,
potrivit legii (n.r. - electorale), nu
întotdeauna se calificã cel care a
ieºit pe primul loc. Sunt obligaþi
sã ia 50% plus unu din numãrul
voturilor. Cine ia 49,99% e posi-
bil sã piardã. De aceea, ei trebuie
sã se batã din prima zi pânã în ul-

tima ºi sã fie cei mai buni. Eu îmi
doresc o victorie aºa cum a fost
acum patru ani de zile, când jude-
þul Dolj a fost pe primul loc, cu 7
parlamentari. De data aceasta sã
avem 9 parlamentari numai din
partea PSD-ului. Eu cred cã toate
colegiile pe care le avem noi sunt
eligibile. Le dorim din tot sufletul
succes atât celor 9 candidaþi pe
care i-a propus PSD, cât ºi celor
6 candidaþi pe care Alianþa de Cen-
tru Dreapta, PNL – PC, îi propu-
ne electoratului doljean”, a înche-
iat liderul PSD Dolj.
Fifor: „Este o premierã
pentru mine”

Aflat printre candidaþii lansaþi
miercuri searã, preºedintele or-
ganizaþiei Craiova a PSD, secre-
tarul de stat în MAI Mihai Fifor,
a afirmat cã îl onoreazã desem-
narea sa pentru Colegiul 2 Senat
Craiova: „Este o premierã pentru
mine, pentru cã intru pentru pri-
ma datã într-o bãtãlie pentru Par-
lamentul României. Pot spune cã
este o mare provocare pentru
mine, dar ºi o mare onoare pe

care organizaþia municipalã a
PSD Craiova ºi cea judeþeanã a
PSD Dolj mi-o fac, pentru cã in-
tru ºi mã alãtur unei echipe deja
cãlitã în bãtãlia politicã, o echipã
extrem de valoroasã a judeþului
Dolj. Sper ca împreunã cu aceºti
colegi ai mei sã obþinem o per-
formanþã extraordinarã, aceea de
a scoate 15 mandate de parlamen-
tar, pe data de 9 decembrie. Sunt
convins cã în seara de 9 decem-
brie putem sãrbãtori, alãturi de
toþi craiovenii, victoria USL”.
Petrescu: Am înþeles cã trebuie
sã facem o campanie decentã

Deputatul de Filiaºi Petre Pe-
trescu ºi, totodatã, candidat pen-
tru acelaºi colegiu pe 9 decem-
brie, s-a arãtat convins cã „prin
aceastã manifestare organizatã pe
Arena Naþionalã, USL a fãcut do-
vada forþei pe care o are. Vreau
sã vã spun cã noi, cei din Craio-
va, cei de pe Colegiul 5 Filiaºi,
practic din tot Doljul, am fi avut
mult mai multe persoane care ar
fi dorit sã participe la acest eveni-
ment important. Din cauzã cã spa-

þiul a fost insuficient, întru-
cât, aºa cum s-a vãzut, toate
locurile au fost ocupate, nu
au putut participa mai multe
persoane”. În acelaºi timp,
parlamentarul a þinut sã dea
asigurãri cã „cei care suntem
candidaþi ai USL am înþeles
perfect mesajul conducerii
uniunii ºi anume cã trebuie sã
facem o campanie decentã,
îndreptatã spre binele oame-
nilor, ºi cã este momentul în
care clasa politicã trebuie sã
se schimbe”.

Chemaþi „în scenã” de prezentatorul mitingului, co-preºedinþii USL
Victor Ponta ºi Crin Antonescu ºi-au fãcut intrarea pe stadion pe
covorul roºu, în aplauzele ºi strigãtele de bucurie ale zecilor de mii de
membri ai Uniunii prezenþi pe Arena Naþionalã. Au salutat mulþimea
precum vedetele de la Hollywood, împãrþind sãrutãri ºi zâmbete, au
strâns mâinile celor întâlniþi în cale, dupã care au luat loc pe scaune
ºi  au aºteptat sã li se dea cuvântul. Secretarul general al PSD, Liviu
Dragnea, a fost amfitrionul evenimentului ºi tot lui i-a aparþinut ºi
primul discurs al serii. „Aþi fost la referendum? Aþi votat pentru demi-
tere? Mergeþi la vot pe 9 decembrie? Votaþi USL?”, i-a întrebat Drag-
nea pe cei aflaþi în tribune, dar ºi pe gazon, primind rãspunsuri afir-
mative. „ªtiþi ce faceþi acum. O sã fiu iar acuzat cã am violat secretul
votului”, a venit replica acestuia, cu referire la dosarul deschis de
DNA pe numele sãu în legãturã cu referendumul din 29 iulie, pentru
demiterea preºedintelui Traian Bãsescu.

Mitingul a fost deschis de Andra, care a interpretat, live, imnul
naþional, versurile acestuia fiind afiºate ºi pe imensele monitoare ale
stadionului, pentru ca toatã lumea sã le poatã citi.

Invitatul de onoare al mitingului USL, preºedintele Partidului Socia-
list European (PSE), Serghei Staniºev, i-a câºtigat imediat de partea sa
pe USL-iºtii prezenþi pe Arena Naþionalã, începându-ºi discursul în
limba românã, cu urmãtoarele cuvinte: „Vã salut ºi vã doresc campanie
cu succes. Victorie”. Numele preºedintelui Traian Bãsescu, invocat de
absolut toþi vorbitorii, a fost pronunþat ºi de preºedintele PSE, care le-
a spus USL-iºtilor cã actualul preºedinte al României aparþine trecutu-
lui, cã Partidul Socialist European înþelege ce face Victor Ponta ca
premier ºi cã îl sprijinã,  „pentru cã el vrea sã redea România cetãþenilor
români”. Preºedintele Liberalilor Europeni (ALDE), Graham Watson,
deºi nu a fost prezent pe stadion, a þinut sã transmitã un mesaj video
participanþilor la lansarea candidaþilor Uniunii.
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Liderul PSD Dolj, Ion Prioteasa,
în mijlocul delegaþiei doljene

Mihai Fifor

Petre Petrescu
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Debutând ca un schimb cultural între comuna Pieleşti şi localităţi din Ardeal,
manifestarea s-a intitulat iniţial „Înfrăţirea Olteniei cu Ardealul”, dar, odată cu

ediţia a IV-a, ea a devenit internaţională, „înfrăţirea” având loc între comuna Pieleşti şi
localitatea Zaicer din Timocul sârbesc, unde se află în majoritate români. «Anul aces-
ta, la cea  de-a V-a ediţie, avem ca oaspeţi artişti din comuna timişeană Belinţ, cu care,
de altfel, am mai colaborat, atât la Pieleşti, cât şi la Belinţ, de fiecare dată întâlnirile
fiind apreciate de spectatori. Ansamblul „Hora Belinţului” ne va prezenta spectacolul
„La joc în Banat”, iar, în replică, Ansamblul „Alunelul” din Pieleşti ne va încânta cu
suite olteneşti», spune ec. Dan Viorel Dică, primarul comunei Pieleşti.

Festivalul înfrăţirii prin joc şi cântec va debuta mâine, 20 octombrie, ora 14.00, la
Pieleşti, cu o paradă a portului popular, urmată de lansarea unui CD al rapsodului
Valentina Simion şi de un spectacol muzical-coregrafic pe Arena sportivă „Avântul”.
Vor participa Ansamblurile Folclorice „Alunelul” din Pieleşti şi „Doina Belinţului” din
Belinţ, Grupul vocal „Oltenaşi cu oltencuţe” din judeţul Mehedinţi, solista de muzică
populară Siţa Novac, rapsozii Valentina Simion şi Viorel Rădoi. Duminică, 21 octom-
brie, în satul Câmpeni din comuna Pieleşti vor avea loc, de la ora 14.00, parada portu-
lui popular şi spectacolul muzical-coregrafic „La cules de vie”.

Festivalul înfrăţirii prin joc
şi cântec, în comuna Pieleşti
Primăria şi Consiliul Local Pie-

le şti, Căminul Cultural Pie le şti,
Centrul Judeţean pentru Conser-
varea şi Promovarea Culturii Tra-
diţionale Dolj vor organiza, în zi-
le le  de 20 ş i 21 octombrie, cea
de-a V-a ediţie  a Festivalului în-
frăţirii  prin joc şi  cântec. Mani-
festarea va cuprinde spectacole

Înfiinţat în septem-
brie 2004, la iniţiativa
Marinelei Daniela Pa-
ciurea, directorul Că-
minului Cultural Pie-
leşti, cu forţe artistice
loc ale,  Ansamblul
Folcloric „Alunelul”
a luat numele cunoscu-
tului joc popular olte-
nesc, la început având doar o formaţie de dan-
suri populare. S-au alăturat, apoi, un grup de
colindători şi câţiva solişti vocali. Astăzi, sub
conducerea coregrafei Margareta Chiurtu, 25
de copii din formaţia de juniori şi încă 25 de

Constituit în noiembrie 2006, Ansamblul
de cântece şi dansuri „Hora Belinţului”
(comuna Belinţ, judeţul Timiş) are în com-
ponenţă solişti vocali şi instrumentişti, ca şi
18 perechi de dansatori, iar repertoriul său
cuprinde suite de dansuri populare din zo-
nele de şes, de deal şi de munte ale Banatu-

lui, precum şi suite
din alte zone etnofol-
clorice: suita din Mol-
dova, suita din Bihor
şi suita de pe Valea
Someşului. De-a lun-
gul timpului, a parti-
cipat la numeroase
festivaluri de folclor,
în ţară şi în străină-

tate, unde a obţinut premii importante. Pe
scena festivalului de la Pieleşti ansamblul va
aduce cele mai vechi dansuri tradiţionale din
zona pe care o reprezintă. Conducerea ar-
tistică şi coregrafia îi aparţin lui Adrian Zîm-
bran, iar conducerea muzicală – prof. Costi
Lucian şi Sebastian Subţire.

tineri dansatori oferă spectatorilor o diversă
gamă de dansuri populare specifice regiunilor
folclorice din România. Cântecul popular au-
tentic este adus în scenă de soliştii ansamblului
care au în repertoriu minunate cântece olteneşti.

folclorice la Pie leş ti, pe  Arena
Sportivă „Avântul”, ş i în satul
Câmpeni, la Căminul Cultural,
susţinute de  Ansamblurile  Folc-
lorice  „Alunelul” din Pie le şti şi
„Hora Be linţului” din Belinţ (ju-
deţul Timiş), de  rapsozii Valen-
tina Simion şi Viore l Rădoi. In-
trarea publicului va fi liberă.

Sub ce forme apare astăzi tema margi-
nalităţii în literatură? Ce marginalităţi pro-
duc globalizarea sau capitalismul şi cum
interferează acestea cu actul individual de
creaţie?  Sunt poeţii excluşi sau exclusi-
vişti, astăzi mai mult decât ieri? Ce înseam-
nă să trăieşti la marginea societăţii, fără
să-i fii integrat, însă nu în afara ei? Este
marginalul dublul creatorului, iar margina-
litatea – norma oricărei creaţii? Ce mai în-
seamnă succesul când el pare a fi astăzi
normă socială prin excelenţă?

Sunt câteva dintre întrebările la care doi
poeţi craioveni, Ionel Ciupureanu şi Ale-

Despre poezie şi marginalitate,
la Club Electroputere

«Marginalitatea este, într-un
sens larg, un stil de existenţă,

asumat sau constrâns, care se
defineşte în afara normelor sociale

dominante. Ea poate lua forma
excluderii sau a auto-excluderii.  În

primul caz, are o determinare
economico-politică, semnalizează o

alteritate problematică şi produce
existenţe sociale reziduale, cum ar

fi cele ale vagabonzilor, cerşetorilor,
imigranţilor. Marginalitatea ca auto-
excludere îi priveşte pe cei care îşi

asumă explicit un stil de viaţă în
marginea societăţii, asumare care

implică diferenţiere estetică şi etică
de sine. O astfel de marginalitate o
regăsim, de exemplu, în literatură,

în figura scriitorului dandy».

xandru Ioan, vor încerca să răspundă as-
tăzi, cu prilejul unei întâlniri care are loc la
Club Electroputere (Calea Bucureşti nr. 56).
Ionel Ciupureanu, inginer, trăieşte în Cra-
iova dintr-o pensie modestă, obţinută după
disponibilizările din anii 2000 de la uzina
Electroputere. Alexandru Ioan a ales după
terminarea liceului să trăiască la ţară ca bi-
bliotecar, departe de oraş, unde, spune el,
are libertatea de a se ocupa de poezie.

Discuţia despre poezie şi marginalitate
începe la ora 18.00 şi face parte dintr-un
proiec t cultural finanţat de Fundaţia
ERSTE, moderator fiind Mihai Fuiorea.

Răzvan Victor Dragne a este licenţiat al Universităţii Naţionale de Muzică din
Bucureşti – Facultatea de Interpretare Muzicală (promoţia 2003,  clasa de pian a
conf. dr.  Veronica Gaşpar).  În cadrul aceleiaşi pres tigioase instituţii de învăţă-
mânt muzic al superior, a absolvit c ursurile de mas ter  (2004),  în 2012 obţinând şi
titlul de Doc tor.  Din anul 1991, când a debutat în compania Orc hestrei Naţionale
Radio Bucureş ti, sub bagheta regretatului maes tru Ios if Conta, interpretând Con-
certul în Do major, KV 467 de W.  A.  Mozart,  Răzvan Victor  Dragnea a concertat
alături de prestigioase orc hes tre simfonice din ţară şi a colaborat c u dirijori renu-
miţi. Printre partenerii săi de scenă îi amintim pe c elebra soprană Mariana Nic o-
lesco,  alături de care a partic ipat la mai multe manifestări artistice (memorabil
rămâne concertul de inaugurare a Marelui Pian de Concert „Steinway”, donat de
Mariana Nic olesco Ateneului Român), şi pe violonistul George-Cosmin Bănic ă,
alături de care a susţinut numeroase recitaluri,  ulterior realizând un CD la Festiv a-
lul Internaţional de Tineret de la Kyoto (Japonia),  în 2000.

Concert de Mozart, în interpretarea pianistului Răzvan Dragnea

Dirijor permanent al Filarmonicii „Banatul” din Timişoara,
Radu Popa s-a născut la Bucureşti în anul 1969. A urmat

cursurile Universităţii Naţionale de Muzică din capitală, absolvind în 1994 secţia compoziţie
(clasa prof. univ. dr. Adrian Iorgulescu), iar în anul 1996 – secţia de dirijat-orchestră (clasa
prof. univ. Ludovic Bács), continuându-şi apoi formarea muzicală cu studii de masterat. O
contribuţie esenţială în formarea sa ca dirijor au avut-o Ludovic Bács şi Erich Bergel. A
întreprins turnee de concerte în Coreea de Sud, alături de orchestra Filarmonicii „Transilva-
nia” din Cluj-Napoca (2001), orchestra Filarmonicii Giurgiu (2002), precum şi cu orchestra
Filarmonicii „Janacek” din Cehia (2003). Ca dirijor al Orchestrei de cameră „Camerata Jana-
cek”, Radu Popa a coordonat producţia „Flautul fermecat” la Sumperk în Cehia (2002). În
2002 şi 2003 a fost asistent al cursurilor de dirijat orchestră susţinute de Otakar Thrlik la
Opava, în Cehia, iar în anul 2004 a fost invitat să dirijeze numeroase concerte ale orchestrei
Filarmonicii „Janacek” din Ostrava (Cehia).

Copiii cu vârste cuprinse între 8 şi 14 ani
sunt aşteptaţi mâine, 20 oc tombrie,  începând

cu ora 10.30,  la Filarmonica „Oltenia”, pentru
a participa la atelierele de c reaţie cu instrumen-

te muzicale neconvenţionale,  organizate în
cadrul proiectului „Filarmonica pentru

copii”. „Dorim să promovăm arta şi muzica
într-un mod inedit ş i interactiv. Astfel, la

ac este ateliere, cei mic i vor avea ocazia să
lucreze cu artişti instrumentiş ti ai instituţiei

noastre ş i să descopere împreună c u aceştia
instrumente muzicale nec onvenţionale”,  a

precizat Vlad Drăgulescu, managerul instituţiei.
Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare c ei

interesaţi pot apela numărul 0351.41.81.12.

Concertul simfonic din această
seară al Filarmonicii „Oltenia” îi
readuce în faţa publicului
craiovean pe dirijorul Radu Popa,
la pupitrul Orchestrei Simfonice
a instituţiei, şi pe solistul pianist
Răzvan Dragnea. Vor fi interpre-
tate Uvertura „Harpa fermecată”,
de Franz Schubert, Concertul nr.
21 în Do major pentru pian, K.
467, de Wolfgang Amadeus
Mozart (coloana sonoră a
filmului „Elvira Madigan”), şi
Simfonia a III-a în Re major, D.
200, de Franz Schubert. Concer-
tul începe la ora 19.00, iar un
bilet costă 15 lei, cu reducere la 8
lei pentru elevi, studenţi şi
pensionari.



10/ cuvântul libertãþii vineri, 19 octombrie 2012
sãnãtate

În Dolj s-a constituit deja reþeua de
screening ºi se aºteaptã doar ca banii de
la Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnã-
tate sã ajungã în judeþ. Patru spitale au
intrat în program. În primul rând, Spita-
lul Clinic Judeþean de Urgenþã din Cra-
iova, care este unitate de management
pentru întreaga regiune Oltenia ºi are
arondaþi 26 de medici de familie, Spitalul
Municipal Filantropia din Craiova cu 78
de medici de familie arondaþi, Spitalul
CFR din Craiova cu 31 de medici ºi Spi-
talul din Calafat cu ºapte doctori. Dupã
cum au precizat autoritãþile lista rãmâne
deschisã pentru medicii de familie.

Servicii medicale gratuite
Având în vedere cã numãrul pacien-

telor diagnosticate cu aceastã afecþiu-
ne oncologicã gravã a crescut în mod

alarmant în ultimii ani, reprezentanþii Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã încurajeazã
participarea la acest program. Printre
serviciile medicale efectuate în cadrul
screeningului pentru depistarea preco-
ce activã a cancerului de col uterin se
numãrã informarea ºi consilierea femei-
lor privind mãsurile de prevenire a can-
cerului de col uterin ºi încurajarea aces-
tora sã accepte testarea Babeº-Papa-
nicolau, recoltarea, etalarea ºi fixarea
materialului celular cervical. Alte ser-
vicii oferite sunt colorarea Babeº-Pa-
panicolau, citirea rezultatului în sistem
Bethesda 2001 ºi interpretarea rezulta-
tului testului Babeº-Papanicolau, stabi-
lirea conduitei corespunzãtoare ºi ma-
nagementul cazurilor depistate cu leziuni
precursoare sau incipiente.

Pot beneficia ºi femeile care
nu au asigurare medicalã

Potrivit specialiºtilor, screeningul pen-
tru depistarea precoce a cancerului de
col uterin presupune testarea prin meto-
da Babeº-Papanicolau a femeilor cu vâr-

stã de peste 25 de ani, indiferent de ca-
litatea de asigurat a acestora, care nu
au un diagnostic confirmat de cancer de
col uterin, asimptomatice sau fãrã ante-
cedente în acest sens. Testarea în ca-
drul subprogramului se va opri la femei-
le care au împlinit vârsta de 64 de ani,
numai dacã, la ultimele trei controale,
analizele acestora nu ridicã probleme.

Autoritãþile îºi propun astfel sã redu-
cã incidenþa formelor invazive ale can-
cerului de col uterin ºi mortalitãþii cau-
zate de acestea. Mai exact, prin inter-
mediul programului se urmãreºte depis-
tarea cancerului de col uterin în stadii
incipiente ºi îndrumarea pacientelor cu
leziuni precursoare sau incipiente cãtre
servicii medicale specializate de diagnos-
tic ºi tratament. Nu în ultimul rând, se
doreºte creºterea gradului de informare

a populaþiei pentru utilizarea serviciilor
de screening ca metodã de depistare
precoce a cancerului de col uterin.

Reuniune la Craiova pe tema
programelor de screening

Ieri, la Craiova, reprezentanþi ai Mi-
nisterului Sãnãtãþii, autoritãþile sanitare
judeþene ºi mai mulþi medici au partici-
pat la o întâlnire în cadrul proiectului „In-
struire ºi prevenþie pentru o viaþã sãnã-
toasã”. Obiectivul principal al acestuia
este de a creºte gradul de formare a pro-
fesioniºtilor din sistemul sanitar pentru a
rãspunde noilor prioritãþi ale politicilor ºi
programelor de sãnãtate. În primul rând,
prin dobândirea de cunoºtinþe necesare
pentru asigurarea implementãrii unor
programe de screening eficient pentru
cancerul de col uterin, colon ºi sân.

În acest sens, se doreºte creºterea
gradului de conºtientizare de cãtre co-
munitatea medicalã a importanþei progra-
melor de screening pentru cancerul de
sân, col uterin ºi colonºi a importanþei
pe care o au efectele economice ale di-
feritelor afecþiuni oncologice. Un alt ob-
iectiv este acela de a creºte gradul de
conºtientizare de cãtre populaþie a rolu-
lui activ care îi revine în derularea pro-

gramelor de screening. Nu în ultimul
rând, este vãzutã drept foarte importan-
tã educarea populaþiei în spiritul unei
conduite preventive.

ªase femei mor în fiecare zi din cauza
cancerului de col uterin

Statisticile privind incidenþa canceru-
lui de col uterin sunt cu adevãrat cutre-
murãtoare. În fiecare zi, ºase femei mor
din cauza acestei afecþiuni. Nu degea-
ba cancerul de col uterin este catalogat
drept una dintre cele mai grave proble-
me de sãnãtate publicã. Aceastã formã
de boalã reprezintã principala cauzã de
mortalitate prin cancer la femeile cu vâr-
sta cuprinsã între 15 ºi 44 ani. Anual, în
spitalele din toatã þara se înregistreazã
3.000 de cazuri noi, un total de 40.000
de femei primind pânã acum diagnosti-
cul de cancer de col uterin. Zilnic, opt
femei sunt diagnosticate cu cancer de
col uterin, iar ºase mor din cauza aces-
tei boli. România se situeazã pe primul
loc la nivel european în ceea ce priveº-
te mortalitatea cauzatã de cancerul de
col uterin, de 6,3 ori mai mult decât me-
dia þãrilor din Uniunea Europeanã.

Rata de vaccinare rãmâne scãzutã

În lume aceastã afecþiune se situeazã
pe locul al doilea ca frecvenþã în rândul
cancerelor, cu aproximativ 500.000 de
cazuri noi în fiecare an, ocupând în ace-
laºi timp locul al treilea în ceea ce pri-
veºte mortalitatea cauzatã de cancer la
femei, dupã cancerul de sân ºi cel pul-
monar. Din cele aproximativ 500.000 de
cazuri noi de cancer de col uterin dia-
gnosticate în fiecare an, aproape 30%
se înregistreazã la femei cu vârste cu-
prinse între 15 ºi 44 de ani. În Europa, la
fiecare 18 minute o femeie moare de
cancer de col uterin.

Din totalul de 49 de state europene,
19 au introdus deja programul de vacci-
nare împotriva HPV – Austria, Belgia,
Danemarca, Franþa, Germania, Grecia,
Islanda, Italia, Letonia, Luxemburg,
Olanda, Norvegia, Portugalia, România,
Slovenia, Spania, Suedia ºi Marea Bri-
tanie. Iar Malta este în procesul de im-
plementare a deciziei de a vaccina toate
fetele de 12 ani în decursul urmãtoare-
lor luni. Rata de vaccinare rãmâne, însã,
în continuare scãzutã: între 17 ºi 84%.

Cifrele de-a dreptul îngrijorãtoare, pe care medicii specialiºti
nu au pierdut nicio ocazie sã le prezinte, au determinat autoritãþile
sanitare sã lanseze la nivel naþional una dintre cele mai ambiþioase
campanii pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin. În
cadrul unui program de screening ce se desfãºoarã în mai multe
unitãþi sanitare din toatã þara, atât persoanele asigurate cât ºi cele
neasigurate vor putea beneficia de analize gratuite.

Programul de analize gratuite, gata sã înceapã!Programul de analize gratuite, gata sã înceapã!Programul de analize gratuite, gata sã înceapã!Programul de analize gratuite, gata sã înceapã!Programul de analize gratuite, gata sã înceapã!

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Patru spitale doljene, implicate în screeningul de cancer de col uterin:
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Debutând ca un schimb cultural între comuna Pieleşti şi localităţi din Ardeal,
manifestarea s-a intitulat iniţial „Înfrăţirea Olteniei cu Ardealul”, dar, odată cu

ediţia a IV-a, ea a devenit internaţională, „înfrăţirea” având loc între comuna Pieleşti şi
localitatea Zaicer din Timocul sârbesc, unde se află în majoritate români. «Anul aces-
ta, la cea  de-a V-a ediţie, avem ca oaspeţi artişti din comuna timişeană Belinţ, cu care,
de altfel, am mai colaborat, atât la Pieleşti, cât şi la Belinţ, de fiecare dată întâlnirile
fiind apreciate de spectatori. Ansamblul „Hora Belinţului” ne va prezenta spectacolul
„La joc în Banat”, iar, în replică, Ansamblul „Alunelul” din Pieleşti ne va încânta cu
suite olteneşti», spune ec. Dan Viorel Dică, primarul comunei Pieleşti.

Festivalul înfrăţirii prin joc şi cântec va debuta mâine, 20 octombrie, ora 14.00, la
Pieleşti, cu o paradă a portului popular, urmată de lansarea unui CD al rapsodului
Valentina Simion şi de un spectacol muzical-coregrafic pe Arena sportivă „Avântul”.
Vor participa Ansamblurile Folclorice „Alunelul” din Pieleşti şi „Doina Belinţului” din
Belinţ, Grupul vocal „Oltenaşi cu oltencuţe” din judeţul Mehedinţi, solista de muzică
populară Siţa Novac, rapsozii Valentina Simion şi Viorel Rădoi. Duminică, 21 octom-
brie, în satul Câmpeni din comuna Pieleşti vor avea loc, de la ora 14.00, parada portu-
lui popular şi spectacolul muzical-coregrafic „La cules de vie”.

Festivalul înfrăţirii prin joc
şi cântec, în comuna Pieleşti
Primăria şi Consiliul Local Pie-

le şti, Căminul Cultural Pie le şti,
Centrul Judeţean pentru Conser-
varea şi Promovarea Culturii Tra-
diţionale Dolj vor organiza, în zi-
le le  de 20 ş i 21 octombrie, cea
de-a V-a ediţie  a Festivalului în-
frăţirii  prin joc şi  cântec. Mani-
festarea va cuprinde spectacole

Înfiinţat în septem-
brie 2004, la iniţiativa
Marinelei Daniela Pa-
ciurea, directorul Că-
minului Cultural Pie-
leşti, cu forţe artistice
loc ale,  Ansamblul
Folcloric „Alunelul”
a luat numele cunoscu-
tului joc popular olte-
nesc, la început având doar o formaţie de dan-
suri populare. S-au alăturat, apoi, un grup de
colindători şi câţiva solişti vocali. Astăzi, sub
conducerea coregrafei Margareta Chiurtu, 25
de copii din formaţia de juniori şi încă 25 de

Constituit în noiembrie 2006, Ansamblul
de cântece şi dansuri „Hora Belinţului”
(comuna Belinţ, judeţul Timiş) are în com-
ponenţă solişti vocali şi instrumentişti, ca şi
18 perechi de dansatori, iar repertoriul său
cuprinde suite de dansuri populare din zo-
nele de şes, de deal şi de munte ale Banatu-

lui, precum şi suite
din alte zone etnofol-
clorice: suita din Mol-
dova, suita din Bihor
şi suita de pe Valea
Someşului. De-a lun-
gul timpului, a parti-
cipat la numeroase
festivaluri de folclor,
în ţară şi în străină-

tate, unde a obţinut premii importante. Pe
scena festivalului de la Pieleşti ansamblul va
aduce cele mai vechi dansuri tradiţionale din
zona pe care o reprezintă. Conducerea ar-
tistică şi coregrafia îi aparţin lui Adrian Zîm-
bran, iar conducerea muzicală – prof. Costi
Lucian şi Sebastian Subţire.

tineri dansatori oferă spectatorilor o diversă
gamă de dansuri populare specifice regiunilor
folclorice din România. Cântecul popular au-
tentic este adus în scenă de soliştii ansamblului
care au în repertoriu minunate cântece olteneşti.

folclorice la Pie leş ti, pe  Arena
Sportivă „Avântul”, ş i în satul
Câmpeni, la Căminul Cultural,
susţinute de  Ansamblurile  Folc-
lorice  „Alunelul” din Pie le şti şi
„Hora Be linţului” din Belinţ (ju-
deţul Timiş), de  rapsozii Valen-
tina Simion şi Viore l Rădoi. In-
trarea publicului va fi liberă.

Sub ce forme apare astăzi tema margi-
nalităţii în literatură? Ce marginalităţi pro-
duc globalizarea sau capitalismul şi cum
interferează acestea cu actul individual de
creaţie?  Sunt poeţii excluşi sau exclusi-
vişti, astăzi mai mult decât ieri? Ce înseam-
nă să trăieşti la marginea societăţii, fără
să-i fii integrat, însă nu în afara ei? Este
marginalul dublul creatorului, iar margina-
litatea – norma oricărei creaţii? Ce mai în-
seamnă succesul când el pare a fi astăzi
normă socială prin excelenţă?

Sunt câteva dintre întrebările la care doi
poeţi craioveni, Ionel Ciupureanu şi Ale-

Despre poezie şi marginalitate,
la Club Electroputere

«Marginalitatea este, într-un
sens larg, un stil de existenţă,

asumat sau constrâns, care se
defineşte în afara normelor sociale

dominante. Ea poate lua forma
excluderii sau a auto-excluderii.  În

primul caz, are o determinare
economico-politică, semnalizează o

alteritate problematică şi produce
existenţe sociale reziduale, cum ar

fi cele ale vagabonzilor, cerşetorilor,
imigranţilor. Marginalitatea ca auto-
excludere îi priveşte pe cei care îşi

asumă explicit un stil de viaţă în
marginea societăţii, asumare care

implică diferenţiere estetică şi etică
de sine. O astfel de marginalitate o
regăsim, de exemplu, în literatură,

în figura scriitorului dandy».

xandru Ioan, vor încerca să răspundă as-
tăzi, cu prilejul unei întâlniri care are loc la
Club Electroputere (Calea Bucureşti nr. 56).
Ionel Ciupureanu, inginer, trăieşte în Cra-
iova dintr-o pensie modestă, obţinută după
disponibilizările din anii 2000 de la uzina
Electroputere. Alexandru Ioan a ales după
terminarea liceului să trăiască la ţară ca bi-
bliotecar, departe de oraş, unde, spune el,
are libertatea de a se ocupa de poezie.

Discuţia despre poezie şi marginalitate
începe la ora 18.00 şi face parte dintr-un
proiec t cultural finanţat de Fundaţia
ERSTE, moderator fiind Mihai Fuiorea.

Răzvan Victor Dragne a este licenţiat al Universităţii Naţionale de Muzică din
Bucureşti – Facultatea de Interpretare Muzicală (promoţia 2003,  clasa de pian a
conf. dr.  Veronica Gaşpar).  În cadrul aceleiaşi pres tigioase instituţii de învăţă-
mânt muzic al superior, a absolvit c ursurile de mas ter  (2004),  în 2012 obţinând şi
titlul de Doc tor.  Din anul 1991, când a debutat în compania Orc hestrei Naţionale
Radio Bucureş ti, sub bagheta regretatului maes tru Ios if Conta, interpretând Con-
certul în Do major, KV 467 de W.  A.  Mozart,  Răzvan Victor  Dragnea a concertat
alături de prestigioase orc hes tre simfonice din ţară şi a colaborat c u dirijori renu-
miţi. Printre partenerii săi de scenă îi amintim pe c elebra soprană Mariana Nic o-
lesco,  alături de care a partic ipat la mai multe manifestări artistice (memorabil
rămâne concertul de inaugurare a Marelui Pian de Concert „Steinway”, donat de
Mariana Nic olesco Ateneului Român), şi pe violonistul George-Cosmin Bănic ă,
alături de care a susţinut numeroase recitaluri,  ulterior realizând un CD la Festiv a-
lul Internaţional de Tineret de la Kyoto (Japonia),  în 2000.

Concert de Mozart, în interpretarea pianistului Răzvan Dragnea

Dirijor permanent al Filarmonicii „Banatul” din Timişoara,
Radu Popa s-a născut la Bucureşti în anul 1969. A urmat

cursurile Universităţii Naţionale de Muzică din capitală, absolvind în 1994 secţia compoziţie
(clasa prof. univ. dr. Adrian Iorgulescu), iar în anul 1996 – secţia de dirijat-orchestră (clasa
prof. univ. Ludovic Bács), continuându-şi apoi formarea muzicală cu studii de masterat. O
contribuţie esenţială în formarea sa ca dirijor au avut-o Ludovic Bács şi Erich Bergel. A
întreprins turnee de concerte în Coreea de Sud, alături de orchestra Filarmonicii „Transilva-
nia” din Cluj-Napoca (2001), orchestra Filarmonicii Giurgiu (2002), precum şi cu orchestra
Filarmonicii „Janacek” din Cehia (2003). Ca dirijor al Orchestrei de cameră „Camerata Jana-
cek”, Radu Popa a coordonat producţia „Flautul fermecat” la Sumperk în Cehia (2002). În
2002 şi 2003 a fost asistent al cursurilor de dirijat orchestră susţinute de Otakar Thrlik la
Opava, în Cehia, iar în anul 2004 a fost invitat să dirijeze numeroase concerte ale orchestrei
Filarmonicii „Janacek” din Ostrava (Cehia).

Copiii cu vârste cuprinse între 8 şi 14 ani
sunt aşteptaţi mâine, 20 oc tombrie,  începând

cu ora 10.30,  la Filarmonica „Oltenia”, pentru
a participa la atelierele de c reaţie cu instrumen-

te muzicale neconvenţionale,  organizate în
cadrul proiectului „Filarmonica pentru

copii”. „Dorim să promovăm arta şi muzica
într-un mod inedit ş i interactiv. Astfel, la

ac este ateliere, cei mic i vor avea ocazia să
lucreze cu artişti instrumentiş ti ai instituţiei

noastre ş i să descopere împreună c u aceştia
instrumente muzicale nec onvenţionale”,  a

precizat Vlad Drăgulescu, managerul instituţiei.
Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare c ei

interesaţi pot apela numărul 0351.41.81.12.

Concertul simfonic din această
seară al Filarmonicii „Oltenia” îi
readuce în faţa publicului
craiovean pe dirijorul Radu Popa,
la pupitrul Orchestrei Simfonice
a instituţiei, şi pe solistul pianist
Răzvan Dragnea. Vor fi interpre-
tate Uvertura „Harpa fermecată”,
de Franz Schubert, Concertul nr.
21 în Do major pentru pian, K.
467, de Wolfgang Amadeus
Mozart (coloana sonoră a
filmului „Elvira Madigan”), şi
Simfonia a III-a în Re major, D.
200, de Franz Schubert. Concer-
tul începe la ora 19.00, iar un
bilet costă 15 lei, cu reducere la 8
lei pentru elevi, studenţi şi
pensionari.
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Miercuri, 17 octombrie a.c.,
preºedintele francez, François
Hollande, a expus viziunea sa
asupra Europei, într-un amplu
interviu pentru „Le Monde” ºi
încã alte cinci ziare europene
(„The Guardian”, „El Pais”,
„Gazeta Wyborcza”,  „La
Stampa” ºi „Suddeutsche Zei-
tung”). În final, ºi-au zis nu
puþini, surprinºi de tãcerea pre-
lungitã în timpul dezbaterii tra-
tatului bugetar european. De
fapt, preºedintele a aºteptat ca
textul sã fie votat în Parlament,
pentru a pune apoi cãrþile pe

masã. El nu a riscat sã reaprin-
dã rãzboiul la stânga ºi creºte-
rea defectãrilor în grupul socia-
list. Riscul a fost, de fapt, limi-
tat. Dar François Hollande este
de o prudenþã extremã. El a rã-
mas profund afectat de refe-
rendumul din 2005, privind tra-
tatul constituþional european,
care i-a adus mari regrete po-
litice: el pledase ºi ceruse sã se
voteze „Da” ºi þara a votat în
majoritate „Nu”. De atunci, tot
reflecteazã asupra locului na-
þiunii ºi al Europei. Nu vrea sã
fie acuzat de abandonarea te-

mei naþiunii de dreapta ºi ex-
tremã-dreapta. Dar nu vrea nici
ca stânga sã-l bãnuiascã de o
sublimare datoratã naþionalis-
mului sãu sau de „a da în uita-
re naþiunea”, cum scria deja în
2006. Deci aceasta va fi Fran-
þa ºi Europa. Fãrã ca Franþa sã
se dilueze în Europa. El refuzã
conceptul federal propus de
cancelarul german ºi apãrã vi-
ziunea unei Europe în cercuri,
o Europã foarte integratã ºi
foarte liberã. În viziunea sa
existã un nucleu dur, zona euro,
care se consolideazã în jurul

unei uniuni bugetare (în
curs) bancarã, în aºtepta-
re, socialã, necunoscutã
pentru moment ºi care nu
se va erija într-o „uniune
politicã” la sfârºitul pro-
cesului. Probabil va mai
dura ceva timp, ca sã nu
spunem o bunã perioadã
de timp. Mai ales cã vi-
ziunea francezã nu cores-
punde exact cu viziunea
germanã. François Hol-
lande vrea, precum pre-
decesorul sãu, Nicolas
Sarkozy, întãrirea puterii
Eurogrupului, în timp ce
cancelarul german vrea

întãrirea puterii Comisiei Euro-
pene. În jurul acestui nucleu
dur, Europa celor 27 va avea o
geometrie variabilã: unele þãri
pot decide formele de coope-
rare consolidatã pe unele pro-
bleme, dar nu pe toate. Viziu-
nea lui François Hollande nu
diferã prea mult de cea a men-
torului sãu, Jaques Delors: mi-
tul unei Europe integrate. Se
aseamãnã mult ºi cu ceea ce
preconiza Eduard Balladur
acum 20 de ani, o Europã în
cercuri. Euro-realismul lui
François Hollande presupune o
sintezã a ceea ce este pro-eu-
ropean, pentru ca Franþa sã se
poatã apãra. Se spune cã pen-
tru aceste vremuri e deja prea
mult. Într-o altã ordine de idei,
în opinia lui Hollande un nou
suflu al economiei europene,
prin mãsuri exclusiv disciplina-
re, nu va fi posibil. Creºterea
economicã presupune mobili-
zarea de resurse financiare,
pentru ameliorarea competiti-
vitãþii ºi coordonarea politici-
lor economice. Schimbându-ºi
dimensiunile, fiindcã s-ar putea
ajunge la 28 de membri, prin
acceptarea Croaþiei, UE trebu-
ie sã-ºi schimbe ºi modelul.

Euro-realismul lui François HollandeEuro-realismul lui François HollandeEuro-realismul lui François HollandeEuro-realismul lui François HollandeEuro-realismul lui François Hollande

Forþele aeriene israeliene au
efectuat un raid asupra unui ob-
iectiv al Hamas în Fâºia Gaza
în noaptea de miercuri spre joi,
la câteva ore dupã tirul a douã
rachete palestiniene spre sudul
Israelului, ce nu a fãcut victi-
me, potrivit unor surse concor-
dante. Lovitura aerianã a vizat
un obiectiv aparþinând Hamas,
la putere în Gaza, situat în su-
dul oraºului Gaza, au precizat
surse medicale ºi din poliþie pa-
lestiniene. Raidul nu a fãcut rã-
niþi, potrivit acestor surse, ci-
tate de AFP. Armata israelianã a
afirmat, la rândul ei, într-un

Israelienii ºi palestinienii
continuã sã se

bombardeze reciproc
Majoritatea victimelor traficului

de persoane provin, în cadrul Uni-
unii Europene, din România ºi Bul-
garia, iar în afara blocului Celor 27
din China ºi Nigeria, a declarat ieri
comisarul european pentru Afaceri
Interne, Cecilia Malmstrom, cu
ocazia Zilei UE împotriva traficului
de persoane, în cadrul unei confe-
rinþe desfãºurate la Bruxelles. Po-
trivit comisarului, traficul de fiinþe
umane este „una dintre cele mai te-
ribile crime ale timpului nostru, care
îi afecteazã pe oamenii cei mai vul-
nerabili din societatea noastrã”.
Conform statisticilor Organizaþiei
Internaþionale a Muncii din iunie
2012, la nivel global existã aproape

Majoritatea victimelor
traficului de persoane în UE

provin din România ºi Bulgaria
21 de milioane de victime ºi în UE
circa 880.000. „Datele Eurostat ara-
tã cã femeile ºi fetele reprezintã
aproape 80% din victimele traficu-
lui de fiinþe umane în UE ºi cã trei
sferturi din victime au fost trafica-
te pentru exploatare sexualã. Deci,
în mod clar, traficul are o dimensi-
une sexualã. ªtim, de asemenea, cã
majoritatea victimelor din UE pro-
vin din România ºi Bulgaria. Victi-
mele din afara UE provin în princi-
pal din Nigeria ºi China. Mai depar-
te, observãm cã traficul internaþio-
nal, în cadrul cãruia cetãþenii UE
sunt traficaþi în propria lor þarã sau
în alt stat membru, este în creºte-
re”, a spus comisarul european.

comunicat, cã aviaþia sa „a vi-
zat un sit de activitate teroristã
în nordul Fâºiei Gaza. O lovitu-
rã directã a fost confirmatã”.
„Situl a fost vizat ca represalii
pentru un atac cu rachete asu-
pra sudului Israelului”, a adãu-
gat armata. Miercuri, douã ra-
chete trase de grupuri armate
palestiniene din Gaza au cãzut în
sudul Israelului fãrã sã provoa-
ce victime sau pagube, potrivit
poliþiei israeliene. Acest raid ae-
rian a intervenit ca rãspuns la un
tir anterior de rachetã, lansat
marþi searã asupra unei zone lo-
cuite din sudul Israelului.

Grecia a fost afectatã, ieri, de o grevã ge-
neralã a sindicatelor, a patra din acest an,
organizatã în semn de protest faþã de mãsu-
rile de austeritate impuse, în aceeaºi zi în
care la Bruxelles se reuneau liderii europeni.
Un bãrbat în vârstã de 66 de ani a murit în
cursul violenþelor izbucnite la Atena, a anun-
þat presa elenã. Aproximativ 25.000 de per-
soane au protestat la Atena faþã de mãsurile
de austeritate. Un grup de tineri a fost im-
plicat în confruntãri cu forþele de ordine în
Piaþa Syntagma, în faþa Parlamentului elen.
Poliþia a utilizat gaze lacrimogene împotriva
protestatarilor violenþi. Alte 17.000 de per-
soane au protestat la Salonic, denunþând
mãsurile de austeritate impuse de Guvern la
cererea creditorilor internaþionali. Un grup
de tineri a forþat barajul poliþiei instituit în
preajma marilor hoteluri din piaþa Syntag-
ma, în faþa Parlamentului, iar poliþia a rãs-
puns cu gaze lacrimogene. Cele douã sindi-
cate principale, GSEE ºi Adedy, vor sã tri-

mitã un mesaj cã un al treilea an consecutiv
de tãieri bugetare masive nu va putea fi su-
portat de greci, în timp ce þara plonjeazã
într-o recesiune-depresie. La rândul sãu,
Guvernul de coaliþie con-
dus de premierul conser-
vator Antonis Samaras
continuã sã discute cu
troika (formatã din UE,
BCE ºi FMI) pe tema ulti-
melor detalii ale programu-
lui de ajustare economicã,
ce presupune noi tãieri
bugetare, care urmeazã sã
fie pus în aplicare în
schimbul unui împrumut
de 31,5 miliarde de euro.
Miercuri seara, Executivul
european a anunþat cã re-
prezentanþii troikãi au pã-
rãsit Grecia, în urma unor
discuþii „fructuoase”. Au-

toritãþile elene ºi troika „au convenit asupra
principalelor mãsuri necesare pentru (...) a
deschide calea unei finalizãri a examinãrii”,
afirmã Comisia într-un comunicat.

Un bãrbat a murit la Atena, în timpul grevei generale de ieri

Un român ºi-a dat foc la
Roma

Un român s-a autoincendiat
în faþa sediului Preºedinþiei
Italiei, în centrul Romei,
bãrbatul fiind transportat în
stare gravã la spital, scrie
„Corriere della Sera”. Inciden-
tul a avut loc ieri, în jurul orei
14.00 (15.00, ora României).
Bãrbatul a fost transportat la
Spitalul Sant’Eugenio din
Roma, având arsuri, dar medicii
au anunþat cã viaþa lui nu este
în pericol. Este vorba de un
cetãþean român în vârstã de 55
de ani care locuieºte în localita-
tea Pinerolo din regiunea
Piemonte (nordul Italiei).
Bãrbatul are doi copii ºi a
rãmas fãrã loc de muncã. Un
carabinier a intervenit pentru a
stinge focul, dar a fost ºi el
cuprins de flãcãri, suferind
arsuri uºoare la o mânã.

Între 28.000 ºi 80.000
de persoane au dispãrut în Siria

Între 28.000 ºi 80.000 de
persoane au dispãrut în Siria de
la începutul revoltelor împotriva
regimului Bashar Al-Assad,
anunþã organizaþia nonguverna-
mentalã Avaaz. „Numeroºi
sirieni au fost luaþi de pe strãzi
de serviciile de securitate ºi sunt
în centre de torturã”, comentea-
zã Alice Jay, directorul organi-
zaþiei Avaaz. Revoltele violente
din Siria ºi confruntãrile armate
între serviciile de securitate ºi
forþele opoziþiei s-au soldat cu
peste 33.000 de morþi în ultime-
le 19 luni, conform Observato-
rului Sirian pentru Drepturile
Omului (OSDO).

Tânãrul care a vrut sã arunce
în aer FED nu era un radical

Familia bãrbatului originar
din Bangladesh, arestat mier-
curi la New York în timp ce
încerca sã arunce în aer o
clãdire a Rezervei Federale
(FED), a declarat cã acesta
este un musulman credincios, în
vârstã de 21 de ani, care nu a
arãtat niciodatã semne de
radicalizare. Susþinând cã are
legãturi cu Al-Qaeda, Quazi
Mohammad Rezwanul Ahsan
Nafis a fost arestat dupã ce a
încercat sã detoneze o bombã
de 450 de kilograme în apro-
pierea World Trade Center, þinta
atacurilor din 11 septembrie.
Anunþul arestãrii sale a provo-
cat consternare în familia sa,
care locuieºte într-un cartier al
clasei de mijloc în nordul
oraºului Dhaka. „Este uimitor.
Nafis nu este vreun radical. Îºi
face rugãciunile de cinci ori pe
zi ºi citeºte Coranul ºi Hadith
(culegerea de cuvinte a profetu-
lui Mahomed) în fiecare zi. Nu
l-am vãzut niciodatã sã citeas-
cã cãrþi despre jihad”, a
declarat ieri, pentru AFP, tatãl
sãu, Quazi Mohammad Ahsa-
nullah. „Noi nu credem cã a
putut face aºa ceva. Este
mândria ºi bucuria noastrã”, a
adãugat tatãl sãu, care este
funcþionar bancar.
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7,00 Jurnal matinal
9,00 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI
10,30 O datã-n viaþã
12,30 Avocaþii schimbãrii
12,40 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI   (r)
14,00 Jurnalul TVR
14,45 e - Forum
15,15 Teleshopping
15,30 Tribuna partidelor
parlamentare
16,00 Parlamentul României
17,00 Un fenomen cultural fãrã
frontiere
17,35 Film serial  *   LEGENDE-
LE PALATULUI
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Jurnal plus
23,10 Film  *  AL ZECELEA
REGAT  (V)
22,45 Film  *  DOAR O PLIMBA-
RE!
0,55 Lumea fãrã noi  (r)
2,25 Film  *  MERELE  LUI
ADAM   (r)
4,00 Jurnalul TVR  (r)
5,00 Avocaþii schimbãrii  (r)
5,05 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI   (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r);  7,00
Teleshopping; 8,00 Film serial  *
IUBRE DE VARÃ; 9,00 Confesiuni
(r); 10,10 Film * SABIA  RÃZBU-
NÃRII  (I)   (r); 11,45  Frumuseþile
grãdinilor  (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);  18,35 frumuseþile
grãdinilor; 18,50 Film *  SABIA
RÃZBUUNÃRII  (II); 20,30  Ora
de business; 21,30 D’ale lu’ Miticã;
22,30 Ora de ºtiri; 23,30 Unora le
place...;  0,30 Sex ºi tabu în
cinema; 1,40 Pescar hoinar  (r);
2,05 Film  * TRÃIEªTE-ÞI VIAÞA!
(II)  (r);   3,40 Ora de business
(r);    4,30 Unora le place... (r).

6,00 Film  * MIEZUL NOPÞII ÎN
PARIS; 7,35 Film * SUNT UN MIC
TICÃLOS; 9,10 Film *  THOR;
11,05 Film * TRANSFORMERS:
PARTEA ÎNTUNEACATÃ A LUNII;
13,40 Film  * HARRY  POTTER ªI
TALISMANELE MORÞII;  15,50
Film  * O SINGURÃ ZI; 17,40 Film
* PANICÃ PE WALL STREET;
19,30 Filme ºi vedete; 20,00 Film  *
MIEZUL NOPÞII ÎN PARIS; 21,30
Film * CYRUS;  23,00 Film serial  *
TRUE  BLOOD;  23,55 Film serial
* ÎN DERIVÃ;   0,30 Film *
FRANCESCA.

07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT   (r)
11,00 Film * PROPUNERE DE
CRÃCIUN  (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film * PASIUNE  NEAªTEPTATÃ
16,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile Pro TV
17,45 Happy  Hour
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Vocea României
2245  Film * ESENÞA  RÂULUI
1,00 Film  * PASIUNE  NEAªTEPTA-
TÃ  (r)
2,45 Film   *   ESENÞA RÃULUI   (r)
4,30 Apropo TV    (r)
5,30 Happy  Hour   (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 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  *
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 * DOUÃ ACORDURI
(r); 15,00 Film serial * POZÃ LA
MINUT; 16,00 Film  * LAVA  UCIGAªÃ
(r) 18,00 Film serial  * M.A.S.H. (r);
19,00 Film serial *  POZÃ LA MINUT;
20,00  Film * MELODII, MELODII;
21,45  Zoom în 10; 22,00 Film serial  *
CU SÂNGE RECE;  0,00  Film serial *
DOUÃ  ACORDURI  (r);  1,00 Film
serial  *  CU SÂNGE RECE   (r);  2,00
Film serial * DOUÃ  ACORDURI  (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 *  300 – EROII DE
LA TERMOPILE  (r)
3,45 Acces direct  (r)

6,00 Lumea lui Banciu  (r);

7,00  ªtirile B1 TV; 11,00 Talk

B1; 12,00 ªtirile B1 TV; 14,00

Talk B1;  15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Talk B1;  17,00 ªtirile

B1 TV;  18,30 Aktualitatea

B1; 20,00 La taifas; 21,00

ªtirile B1TV; 22,00 Talk B1;

23,00 Lumea lui Banciu;  0,00

ªtirile B1 TV; 1,00 Discuþia...

(r) .

6,30 Film   * VIAÞA DUBLÃ A
LUI ELEANOR KENDALL   (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 * SECRET DE
FAMILIE
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  * SECRET DE
FAMILIE    (r)
3,30 Focus  (r)

5,00 Trãdaþi în dragoste

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 * AMENINÞARE DIN
DEªERT; 0,30 Film serial  *
DRAGOSTE DULCE - AMARÃ   (r);
1,30 Film *  AMENINÞARE DIN
DEªERT  (r); 1,30 Film serial  *
CULOAREA FERICIRII  (r).

6,00 Film serial  *    FIICELE LUI
MCLEOD; 8,00 Film serial  * SOÞII
DE MILITARI;    9,00 Film serial  *
FARMECE; 10,00 Film *  CRIMELE
DIN MIDSOMER;   12,00 Film
serial  *   SOÞII DE MILITARI;
13,00  Film serial  * ANATOMIA LUI
GREY; 14,00 Film serial  * FARME-
CE; 15,00 Film * CAMPIOANELE;
17,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 19,00 Film serial  *
ANATOMIA LUI GREY; 20,00 Film
serial  *  APROAPE LEGAL; 21,00
Film  * VICTIMELE  NOPÞII; 23,00
Film  * VERDICT  FINAL;   1,00
Film * UN DAR MINUNAT; 3,00 Film
serial  *  FARMECE.
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PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

7,00 Zestrea românilor
8,10 Omul ºi timpul
9,30 Pe scurt despre orice
9,50 Film  * SPIRITE  NELINIª-
TITE
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  * POTOPUL  (I)
22,10 Profesioniºtii...
23,10 Film  * SÃRUTURI
0,30 Film * DOAR O PLIMBARE!
(r)
2,35 Jurnalul  TVR
3,35 Europa mea  (r)
4,05 Profesioniºtii…  (r)
4,55 Viaþa satului  (r)

7,00  Teleshopping; 8,00 Cap
compas; 8,30 Transcedenþe;
9,00  Film serial  *    HANNAH
MONTANA; 10,00  Magazin
UEFA; 10,30  Face toþi banii;
11,00 Vânãtoarea de cliºee;
11,30 Eurobox; 12,00 Aventura
urbanã; 13,00 Universul
Celibidache; 13,30 Profil,
poveste, personaj; 14,00
Magazin olimpic; 14,30 Atenþie,
se cântã!; 16,00 Memorialul
Bucureºtenilor;  16,55 Pastila de
sãnãtate;  7,10 Film * PE FIRUL
APEI;  19,00 Naturã ºi aventu-
rã; 19,30 Film serial  *   CARA-
BINIERI;  20,30 Film   *
HENRIC AL VIII – LEA  (I);
22,00 Frumuseþile  grãdinilor;
22,15 Pastila de sãnãtate; 22,30
Ora de ºtiri;   23,30 Timpul
chitarelor; 0,30 Sex ºi tabu în
cinema; 1,30 Film  * PE FIRUL
APEI  (r);  3,00 Cap compas
(r); 3,30 Transcendenþe  (r);
4,00 Profil, poveste, personaj
(r); 4,30  Timpul chitarelor (r);
5,20 Mesager.

6,00 Film *   LXD; 7,25 Pe
platourile de filmare;  7,55 Film *
ÎNMORMÂNTAREA; 9,30 Film *
FAMILIA  TUCHE;  11,05 Film *
NE VEDEM DIMINEAÞÃ;
13,05   Film * MATINAL CU
SCANDAL; 14,50 Film  *
CÃLÃTORIILE LUI GULIVER;
16,15 Film *  UNDE ESTE
DRAGOSTEA?;  18,10 Film   *
SUPER 8;  20,00 Film serial  *
EPISOADE; 20,30 Film *
COLUMBUS CIRCLE; 21,55
Film  * ZONA VERDE; 23,50
Film * AMOR LA DISTANÞÃ;
1,30 Film * JONAH  HEX.

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 * MICUL EI SECRET
15,00 Film *  CAVALERII MESEI
ROTUNDE
18,00 Film serial  *   LAS
FIERBINÞI  (r)
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film  * TRIPLU X
23,00 Film  *  INFERN DE ZIUA
ÎNDRÃGOSTIÞILOR
1,15 Local Kombat Arad
2,45 Film *  TRIPLU X   (r)
4,45 Film *  CAVALERII MESEI
ROTUNDE    (r)

7,00 Teleshpopping; 7,30 Reþeta
de Acasã  (r); 7,45 Teleshopping;
8,00  Film serial  * UN COLÞ DE
RAI  (r);  9,00 Teleshopping;
9,30 Film serial  * DRAGOSTE LA
INDIGO (r); 10,30 Teleshopping;
11,00 Film serial * REFUGIUL
(r); 12,00 Teleshopping;  12,30
Film serial *  REGINA SUDULUI
(r); 14,00 Teleshopping; 14,30
Film serial  *   DEMON ªI
ÎNGER; 15,30 Film serial  *
STÃPÂNA; 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;
0,00 Însãrcinatã la 16 ani; 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).

9,15 Happy  Hour  (r); 10,30 Film
serial  *   SECRETELE FAMILIEI
SÂMBÃTÃ  (r); 11,30 Film serial
*  DOUÃ ACORDURI  (r); 12,45
ProMotor (r); 13,15  Lumea Pro
Cinema  (r);  13,45 Descoperã
România; 14,15 Acasã în
bucãtãrie; 15,15 Film serial  *
DOUÃ  ACORDURI; 16,15 Film
serial  *   POZÃ LA MINUT  (r);
17,15 Film *  MELODII, MELODII
(r);    19,00  Film serial  *  POZÃ
LA MINUT; 20,00 Film * ECATE-
RINA  TEODOROIU; 22,15 Film
* CRISTOFOR COLUMB  (II);
0,15 Film serial  *    DOUÃ
ACORDURI  (r);  1,15 Film *
CRISTOFOR  COLUMB  (II)
(r); 3,00 Lumea Pro Cinema   (r).

06,00 Observator

9,00 Next Top Model

11,00 Film * ADÂNCURILE  (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  * INFANTERIA

STELARÃ  3

2,00 Film *  ADÂNCURILE  (r)

3,45 Film * INFANTERIA

STELARÃ  3  (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 * KILL  BILL:

VOLUMUL 2

23,15 Naþiune, te cunosc!  (r)

0,30 Film * RECUPERATORII

2,30 Focus  (r)

3,30 Film * RECUPERATORII

(r)
6,00 Pitici de varã  (r); 8,00
Clipuri;   8,15 Film serial *
ÎMPÃRATUL MÃRII  (r);  9,45
Film serial *     SUFLETE
PERECHE  (r);  10,45   Film serial
* CONDAMNATA (r);   11,45 Film
serial  *  DESTINE ÎMPLINITE;
14,45 Film serial *    ÎMPÃRÃTEA-
SA DE FIER; 14,15 Film serial  *
CUCERITORUL   (r); 15,15 Film
serial  *    AVENTURILE LUI
SINBAD; 16,30 Cuplul perfect
(r); 18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Film serial  *  SUFLETE
PERECHE; 20,15 Iubire interzisã;
22,00 Fosta mea iubire; 23,45 Film
serial  *  DRAGOSTE DULCE –
AMARÃ  (r); 0,45 Film serial  *
CULOAREA  FERICIRII;  1,45
Pitici de varã  (r).

6,00 Film  * UN DAR MINU-
NAT; 8,00 Film serial  *
ANATOMIA  LUI GREY; 13,00
Film serial  *  HERCULE
POIROT; 15,00 Film   *OBSE-
SIE  CRIMINALÃ;  17,00 Film
serial  * SOÞII DE MILITARI;
19,00 Film serial  * APROAPE
LEGAL;  20,00 Film serial  *
OFIÞERI ÎNCEPÃTORI; 21,00
Film serial  *   NEVESTE
DISPERATE;   1,00 Film serial
*   OFIÞERI ÎNCEPÃTORI;
2,00 Film * CAMPIOANELE;
4,00 Film   * UN DAR MINU-
NAT.
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TVR 1

DUMINICÃ - 21 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
10,00 În grãdina Danei
10,35 Viaþa satului
13,00 Profesioniºtii...
14,00 Jurnalul  TVR
14,30 Tezaur folcloric
15,15 Teatru TV
17,00 Caragiale
18,00  Lozul cel mare
18,53 Jurnalul TVR
20,00 Reportajele jurnalului
20,25 Film * POTOPUL  (II)
22,10 Film   *  ÎNDRÃGOSTI-
TÃ DE UN MASAI
0,20 Teatru
1,55 Caragiale   (r)
2,45 Jurnalul TVR  (r)
3,45 În grãdina Danei  (r)
4,10 Universul credinþei  (r)
5,50  Pelerin    (r)
6,15 Teleshopping
6,55 Imnul României

8,00 H... ora prichindeilor  (r);
9,00 Film serial  *  HANNAH
MONTANA;  10,00 Concertele
TVR Cultural; 12,00 Rezisten-
þa prin culturã; 13,00 Univer-
sul Celibidache; 13,30 Profil,
poveste, personaj; 14,10 Film
*  LABOU;  15,45 Poate nu
ºtiai; 16,00  ArtMakers; 17,00
D’ale lu’ Miticã  (r); 18,00  Fiii
vântului; 19,00  Pe picior
mare; 19,30 Film serial  *
CARABINIERI;  20,30 Film  *
HENRIC AL VIII –LEA  (II);
22,20 frumuseþile grãdinilor;
22,15 Pastila de sãnãtate;
22,30 Ora de ºtiri;  23,30
Acadeaua; 0,30  Sex ºi tabu în
cinema; 1,30 Film *  HENRIC
AL VIII-LEA (I)  (r);    3,00
Aventura  urbanã  (r); 4,00
Profil, poveste, personaj  (r);
4,30 Acadeaua (r); 5,20
Mesager.

6,00 Film * LXD;   7,40 Film *
SECRETUL EVE; 9,05 Film *
HAMLET; 11,10 Film * CINE-
MA  VERITE;  12,40 Film *
CRÃCIUNUL CU FAMILIA
KRANK;  14,20  Film *
RAMONA ªI BEEZUS;  16,05
Film * DÃDACA MCPHEE;
17,55 Film * PUMNI DE
OÞEL; 20,00 Film  * CALUL
DE LUPTÃ;  22,25 Film serial
*     IMPERIUL DIN ATLAN-
TIC CITY;   23,25 Film serial
*   TRUE  BLOOD;    0,20 Film
*    PREOTUL;  1,45 Film *
TOATÃ LUMEA DIN FAMILIA
NOASTRÃ.

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Dupã20 de ani
11,00  Film *  MICUL EI SECRET
(r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,05 Apropo TV
14,00 Film *  UN LICEU PERI-
CULOS
15,45 Vocea României  (r)
18,00 România, te iubesc!
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * IRON MAN – OMUL
DE OÞEL
23,00 Film * SCOR  FINAL
1,30 Apropo TV  (r)
2,15 Film * IRON  MAN – OMUL
DE OÞEL   (r)

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 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  *  STÃPÂNA;
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;  23,30 Însãrcinatã la 16
ani; 0,30 Doamne de poveste
(r); 1,30 Film serial * DEMON ªI
ÎNGER; 2,30 Film serial  *
STÃPÂNA  (r);  3,15  Poveºtiri de
noapte  (r); 3,45 Film serial  * ÎN
NUMELE IUBIRII  (r); 4,30
Însãrcinatã la 16 ani  (r).

8,15 Happy Hour  (r); 9,30 Film
serial  *  SECRETELE FAMILIEI
SÂMBÃTÃ  (r); 10,00 Film serial
*  DOUÃ ACORDURI  (r); 11,15
Acasã în bucãtãrie; 12,15
ProMotor; 12,45 Acasã în
bucãtãrie; 13,45 Lumea Pro
Cinema; 14,15 Zoom în 10; 14,30
Film serial  *  DOUÃ  ACOR-
DURI; 15,45 Film serial  *  POZÃ
LA MINUT  (r);  16,45 Film  *
ECATERINA  TEODOROIU   (r);
19,00 Film serial  *   LA BLOC;
20,00 Film  *   DIVORÞ ... DIN
DRAGOSTE; 22,15  Film serial  *
CU SÂNGE RECE; 23,15 Film
serial  *    TESTUL  PRIETENIEI;
0,15 Film serial  *     DOUÃ
ACORDURI  (r);  1,15  Film serial
*   CU SÂNGE RECE  (r); 2,00
Film serial  *  TESTUL PRIETE-
NIEI  (r);  2,45 Lumea Pro
Cinema  (r); 3,15 Apropo TV.

6,00 OBSERVATOR

10,00 Dupã 20 de ani

11,00 Film  * MICUL EI

SECRET   (r)

13,00 OBSERVATOR

13,05 Apropo TV

14,00 Film  *  UN LICEU

PERICULOS

15,45 Vocea României  (r)

18,00 România, te iubesc!

19,00 OBSERVATOR

20,30 Film *  IRON  MAN –

OMUL DE OÞEL

23,00 Film  *  SCOR FINAL

1,30  Apropo TV  (r)

2,15 Film   * IRON  MAN –

OMUL DE OÞEL  (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;

1,00 Cinemas.

7,00 Film serial *   PITICI ªI

TÃTICI

8,00  Prima zi  (r)

9,00 Flavours, 3 bucãtari

9,30 Casã, construcþie ºi

design

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 Mondenii   (r)

14,30 Bãtrâni ºi neliniºtiþi  (r)

15,00 Mondenii  (r)

15,30 Cronica cârcotaºilor  (r)

17,50 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 *  LA HOTEL

3,00 Focus  (r)

3,30 Film  *  LA  HOTEL   (r)

7,15 Vouã; 7,45 Film serial  *
ÎMPÃRATUL MÃRII   (r);     9,15
Film serial *   SUFLETE PERE-
CHE  (r); 10,15 Film serial  *
AVENTURILE LUI SINBAD  (r);
11,15 Film * SE REZOVÃ...
AMIGO; 13,30 Sã v-amintiþi
duminica; 16,45 Iubire  interzisã
(r); 18,30 Cuplul  perfect; 20,30
Film serial * SUFLETE  PERE-
CHE; 21,30 Film  * SECRETELE
LUI  SERKAR;  0,00  Sã  v-
amintiþi duminica    (r);  3,00
Consilier de urgenþã  (r);  4,30
Sãrut mâna, mamã!   (r).

6,00 Film serial  * HERCULE
POIROT; 8,00 Film serial  *
APROAPE  LEGAL;  9,00 Film
serial  *   NEVESTE DISPERA-
TE; 13,00 Film serial  *  HER-
CULE  POIROT;  15,00 Film *
CAMPIOANELE; 17,00 Film  *
VICTIMELE  NOPÞII; 19,00
Film serial *  NOROC ÎN
DRAGOSTE; 21,00  Film serial *
APROAPE LEGAL; 22,00 Film
serial  * SOÞII DE MILITARI;
0,00 Film serial  * CU SÂNGE
RECE; 2,00 Film  * OBSESIE
CRIMINALÃ.

TVR 1

LUNI - 22 octombrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

7,00 Jurnal matinal
9,00 Film serial  *     LEGENDE-
LE PALATULUI
10,30 Ora Regelui  (r)
11,30 Garantat 100%
12,30 Avocaþii schimbãrii
12,40 Film serial * LEGENDELE
PALATULUI  (r)
14,00 Jurnalul TVR
14,45 Teleshopping
15,30 Maghiara de pe unu
17,00 Cãlãtor pe viaþã
17,30 Avocaþii schimbãrii  (r)
17,40 Film serial * LEGENDELE
PALATULUI
19,00 Ora de business
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Prim - plan
22,10 Film  * ANGAJATUL
LUNII
0,00 Nocturne
1,00 Ora de business  (r )
1,50 Film *  ÎNDRÃGOSTITÃ DE
UN MASAI  (r)
4,00  Sport   (r)
4,15  Telejurnal  (r)
5,05  Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r); 7,00
Teleshopping; 8,00 Film serial *
IUBIRE DE VARÃ; 9,00 Confesi-
uni  (r); 10,10 Film * LABOU
11,50Poate nu ºtiai; 12,00 Fii
vântului   (r); 13,00 Vânãtoarea de
cliºee  (r);  13,30 Eurobox  (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 Telejurnal;
18,00 Film serial  *  HUMANIMAL;
20,10 Film serial  * ANASTASIA
(I); 22,00 Ora de ºtiri; 23,00 Film
serial  * COMANDERIA, 1375
A.D.; 23,55 Pastila de sãnãtate;
0,10 Film *  STRÃINUL DIN
MINE; 1,55  Poate nu ºtiai; 2,00
Film *  HENRIC AL VIII-LEA  (r).

6,00 Film *  RAMONA ªI BEE-
ZUS;  7,40 Film * DÃDACA
MCPHEE; 9,30 Film * PUMNI DE
OÞEL;  11,35 Film * RÃZBOIUL
NASTURILOR; 13,35 Film *
CALUL DE LUPTÃ;    16,00 Film *
ÎN VIAÞÃ MAI ªI CÂªTIGI; 17,45
Film * TURISTUL; 19,30  Pe
platourile de filmare; 20,00 Film
serial  *   IMPERIUL DIN
ATLANTIC  CITY; 20,55 Film
*PROFÃ REA, POAMÃ BUNÃ;
22,30  Film serial * EPISOADE;
23,00 Film serial  * ÎN DERIVÃ;
23,301 Film *  CLUBUL;  1,05
Film * MAREA MAHMUREALÃ  2.

6,00 Dupã 20 de ani  (r)
7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film serial  * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT  (r)
11,00 Film * UN LICEU PERICU-
LOS  (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

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).

8,30 Film serial  * DOUÃ
ACORDURI  (r); 9,30 Film serial
*  SECRETELE FAMILIEI
SÂMBÃTÃ  (r); 10,00 Teleshop-
ping; 10,30 Happy  Hour;
12,00 Teleshopping; 12,15  Zoom
în 10; 12,00 Film serial *
SECRETELE FAMILIEI
SÂMBÃTÃ; 13,30 Teleshopping;
14,00 Film serial  *  DOUÃ
ACORDURI; 15,15 Film serial  *
LA BLOC  (r); 16,30 Film   *
DIVORÞ... DIN DRAGOSTE
(r);  18,45 Film serial  *  LA
BLOC;  20,00 Film serial * A
UNSPREZECEA ORÃ; 20,55
Film serial *   M.A.S.H.;  22,00
Film  * SELENA; 0,30 Film serial *
A UNSPREZECEA ORÃ  (r);
1,30 Film  *  SELENA  (r); 3,30
Film serial  *     DOUÃ  ACOR-
DURI   (r);  4,15  Lumea Pro
Cinema  (r); 4,45 Apropo TV.

6,00 OBSERVATOR

8,00  Neatza

10,00 În gura presei

10,50 Film serial  *  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 * VÂNÃTOARE DE
OAMENI
22,30 Un show pãcãtos

0,30 OBSERVATOR

1,15 Film * VÂNÃTOARE DE
OAMENI  (r)
3,00 Observator  (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

9,00 Teleshopping

9,30 Film *  QUID  PRO  QUO
11,30  Teleshopping

12,00 Cunoaºte, viseazã,

iubeºte!  (r)

12,30 România lui Gaiþã  (r)

13,45 Teleshopping

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)

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 * APROAPE
LEGAL;  14,00 Film serial *
FARMECE; 15,00  Film  * UN
SECRET  ÎNTUNECAT;  17,00 Film
* CRIMELE DIN MIDSOMER;
19,00 Film serial *  ANATOMIA LUI
GREY; 20,00 Film serial *  NEVES-
TE DISPERATE; 21,00 Film serial
* OFIÞERI ÎNCEPÃTORI; 22,00
Film serial * APROAPE LEGAL;
23,00  Film serial * CU SÂNGE
RECE; 1,00 Film  * NU CAPITU-
LEZ; 3,00 Film serial *  FARMECE;
4,00 Film serial  *  FIICELE LUI
MCLEOD.

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  * SE
REZOLVÃ… AMIGO    (r);
15,00 Film  * SECRETELE  LUI
SERKAR (r); 17,20  Film serial *
CONDAMNATA; 18,30 ªtiri
Naþional TV;  19,15 Film serial  *
DESTINE  ÎMPLINITE; 20,15
Film *   CURIERUL 3;  22,15
Film *  PUMNUL  RÃZBUNÃRII;
0,30 Film  * CURIERUL  3   (r);
2,30 Film  *   PUMNUL RÃZBU-
NÃRII  (r).
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TVR 2
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B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

7,00 Jurnal matinal
9,00 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
10,30 Dãnutz  SRL
12,30 Avocaþii schimbãrii
12,40 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI  (r)
14,00 Jurnal TVR
14,45 Teleshopping
15,30 Rom european
16,00 Maghiara de pe unu
17,00 Cãlãtor pe viaþã
17,30 Avocaþii schimbãrii  (r)
17,40 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
19,00  Ora de business
19,45 Sport
20,00 Jurnal plus
21,00 Studio UEFA
21,40 Fotbal
23,50 Rezumatele zilei UEFA
1,20 Ora de business  (r)
2,00 Film *   ANGAJATUL  LUNII
(r)
3,40 Telejurnal   (r)
4,35 Cãlãtor pe viaþã  (r)
5,05 Film serial  *     LEGENDE-
LE PALATULUI: CONCUBNA
REGELUI  (r)

6,00 Ora de ºtiri  (r);   7,00
Teleshopping; 8,00  Film serial *
IUBIRE DE VARÃ;  9,00
Confesiuni; 10,10 Film *  ANASTA-
SIA  (I)   (r); 12,00 Film serial *
HUMANIMAL   (r); 13,00  Profil,
poveste, personaj  (r); 13,00 Fii în
formã!; 14,00 Tribuna partidelor
parlamentare; 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 Fii în
formã!; 18,35  Frumuseþile
grãdinilor; 18,50  Film * H2O  (I);
20,10  Film  *   ANASTASIA  (II);
22,00 Ora de ºtiri; 23,00 Film serial
*  COMANDERIA; 23,55 Pastila
de sãnãtate;  0,05  Film *  ULTIMA
OPRIRE PENTRU PAUL; 1,35 Fii
în formã! (r); 2,00  Film *  STRÃI-
NUL DIN MINE  (r);  3,40
Confesiuni  (r); 4,30 Rezistenþa
prin culturã  (r); 5,20  Mesager.

7,45 Film * TURISTUL; 9,25 Pe
platourile de filmare; 9,55  Film *
TITEUF; 11,20 Film  * UN STROP
DE ROZ; 12,50 Film  * POVES-
TEA LUI  DESPEREAUX; 14,25
Film * PUNCT OCHIT, PUNCT…
IUBIT!; 16,00 Film * HARRY
POTTER; 18,10 Film * O RELAÞIE
DULCE ªI PICANTÃ;  20,00 Film
* AMOR LA DISTANÞÃ; 21,40
Film  * JONAH  HEX; 23,05 Film
serial  * ÎN DERIVÃ;  23,35 Film
serial  *  URZEALA  TRONURI-
LOR; 1,25 Film * TOTUL DE-
SPRE SEX  2.

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 * JURNALUL
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 CRIMINALU-
LUI
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)

6,00   Ora de ºtiri  (r); 7,00
Teleshopping; 7,30 Reþeta de Acasã;
7,45 Film serial  * UN COLÞ DE RAI
(r);  8,45 Teleshopping;  9,15 Film
serial  * DRAGOSTE LA  INDIGO
(r); 10,30 Teleshopping; 11,00 Film
serial  *  REFUGIUL  (r); 12,00
Teleshopping:  12,30  Film serial  *
EMPERATRIZ  (r); 14,00 Teleshop-
ping; 14,30 Film serial *  CAMELEO-
NII;  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).

8,00  Acasã în bucãtãrie  (r);  9,00
Film serial *   SECRETUL FAMILIEI
SÂMBÃTÃ  (r);  10,15 Teleshop-
ping;  10,45  Happy  Hour; 12,00
Teleshopping; 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   * ÎNDRÃGOSTIT
CEREBRAL;  0,00 Film serial  * A
UNSPREZECEA ORÃ  (r); 1,00
Film  *  ÎNDRÃGOSTIT CERE-
BRAL   (r); 2,30 Film serial *  DOUÃ
ACORDURI  (r); 3,30 Lumea Pro
Cinema  (r); 4,00 Apropo TV .

6,00 OBSERVATOR
8,00 DimiNeatza
10,00 În gura presei
10,50 Film serial  *     VÂNÃTOA-
REA DE COMORI
11,50 Mireasã pentru fiul meu
13,00 Observator
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 Observator
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,30 Film  *  REGELE  SCOR-
PION
22,30 Un show  pãcãtos
0,30 Observator
1,15 Film * REGELE  SCOR-
PION  (r)
3,00 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; 18,30  Aktualita-
tea 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   * QUID  PRO  QUO
(r)
8,30 Totul despre mame
9,00 Teleshopping
9,30 Film  * CRESCÂNDU-L PE
SCOT
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  *  DRA-
GOSTE DULCE-AMARÃ  (r);
9,00 Film serial  *  DESTINE
ÎMPLINITE  (r); 10,00 Taxi Driver
(r);  11,00 Film serial  *    CULOA-
REA 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 *
ANATOMIA LUI GREY;  9,00 Film
serial *   SOÞIA  PERFECTÃ;
10,00  Film  * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 12,00   Film serial *
ANATOMIA LUI GREY; 13,00 Film
serial  * NEVESTE DISPERATE;
14,00 Film serial * SOÞIA
PERFECTÃ; 15,00 Film * VIAÞA
DUBLÃ A LUI  ELEANOR
KENDALL;  17,00 Film * CRIME-
LE DIN MIDSOMER;   19,00 Film
serial  *   ANATOMIA LUI GREY;
20,00 Film serial  * NEVESTE
DISPERATE;  21,00 Film * SÃ
DANSÃM?; 23,00 Film  * OCHI
DE ÎNGER; 1,00 Film * UN
SECRET  ÎNTUNECAT; 3,00 Film
serial *  SOÞIA  PERFECTÃ.

TVR 1

MIERCURI - 24 octombrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

6,55 Imnul României
7,00 Jurnal matinal
9,00 Film serial  *  LEGENDELE
PALATULUI
10,30Cãlãtor pe viaþã   (r)
11,10 Rezumatele zilei UEFA
12,30 Avocaþii schimbãrii
12,40 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI  (r)
14,00 Jurnalul TVR
14,45 Teleshopping
15,30 Oameni ca noi
16,00 Convieþuiri
17,00 Cãlãtor pe vaþã
17,30 Avocaþii schimbãrii (r)
17,40 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
19,00 Ora de business
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Prim-plan
22,10 Film  * CRIMA, MESERIA
NOASTRÃ
0,00 Ora de business  (r)
0,50 Dãnutz SRL (r)
2,40 Rom european
3,25 Telejurnal  (r)
4,15 Prim - plan  (r)
5,05  Film serial * LEGENDELE
PALATULUI

6,00 Ora de ºtiri;  7,00 Tele-
shopping; 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
Împreunã în Europa!; 15,30
Teleshopping;  16,00 Film serial
*   IUBIRE DE VARÃ   (r);
17,00 Confesiuni; 18,00Telejur-
nal; 19,00 Apocalipsa animalelor;
20,00   Frumuseþile  grãdinilor;
20,25  Film  *   O VIAÞÃ NOUÃ;
22,00 Ora de ºtiri;  23,00 Film
serial *  COMANDERIA;  0,00
Unora le place...;  1,00 Poveºti-
le  lumii  (r); 1,30 Face toþi banii
(r); 2,00 Film   *   ULTIMA
OPRIRE PENTRU PAUL   (r);
3,25 Poate nu ºtiai; 3,40
Confesiuni  (r).

6,00 Film * PUNCT OCHIT;  7,40
Film * HARRY  POTTER; 9,50
Film  * MATINAL CU SCANDAT;
11,40 Premiile; 13,55 Film *
DRAGÃ, AM MÃRIT COPILUL;
15,25 Film * HAZARDUL
MORAL;  17,05 Film * CÃLÃTO-
RIILE LUI GULIVER; 18,30 Film
* CINEMA  VERITE; 20,00 Film  *
CALUL DE LUPTÃ; 22,25 Film
serial *   IMPERIUL DIN
ATLANTIC; 23,20 Film serial * ÎN
DERIVÃ;  23,50 Film  * LEBÃDA
NEAGRÃ;  1,35   Film  *
COCIOABELE.

6,00 Happy  Hour  (r)
7,00 ªtirile  PRO TV
10,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
11,00 Film  * JURNALUL    (r)
13,00 ªtirile Pro TV
13,45 Film serial * VIAÞA ÎN
AFRICA
16,00 Film serial  *  TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 ªtirile PRO TV
17,45 Serviþi, vã rog!  (r)
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Serviciul Român de
Comedie
21,30 Film serial *  TANTI
FLORICA
22,30 ªtirile Pro TV
23,00 Film serial * THE MENTA-
LIST – ÎN MINTEA CRIMINA-
LULUI
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).

7,00 Film serial *   DOUÃ  ACOR-
DURI; 8,00 Acasã în bucãtãrie  (r);
9,15 Film serial * PE SECRETELE
FAMILIEI SÂMBÃTÃ  (r);  10,15
Teleshopping; 10,45  Happy  Hour;
12,00 Teleshopping;  12,15 Zoom în
10;  12,30  Film serial  * SECRETELE
FAMILIEI SÂMBÃTÃ;  13,30
Teleshopping;  14,00 Acasã în
bucãtãrie; 15,00 Film serial *  AVOCAÞI
DE SERVICIU;  16,00 Film  *
CRÃCIUN ÎN CONNECTICUT  (r);
18,00 Film serial  *    M.A.S.H.  (r);
19,00  Film serial  *  POZÃ LA MINUT;
20,00 Film serial * A UNSPREZECEA
OPRÃ;  20,55 Film serial  *  M.A.S.H.;
22,00  Film   *   BLACK  BEAUTY;
0,00  Film serial * A UNSPREZECEA
ORÃ  (r); 1,00 Film serial *   DOUÃ
ACODURI  (r);  2,00  Lumea Pro
Cinema; 2,30  Apropo TV   (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 * ARIPI DE ZÃPADÃ

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  Aktualita-

tea B1; 20,00 Sub semnul

întrebãrii; 22,00  Ultimul

cuvânt;  23,00  Lumea lui

Banciu;  0,00  ªtirile B1 TV;

1,00 Sub semnul întrebãrii

(r) .

6,30 Film * CRESCÂNDU-L

PE SCOT   (r)

8,30 Totul despre mame

9,00  Teleshopping

9,30  Film  * MAMA ANTRE-

NOARE DE FOTBAL

11,30 Teleshopping

12,00 Film serial  *    NIMENI

NU-I PERFECT

13,00 Teleshopping

13,30 Camera de râs

13,45 Teleshopping

14,15 Film serial * IUBIRI

SECRETE  (r)

15,30 Totul despre mame  (r)

16,00 Cireaºa de pe tort (r)

17,00 Film serial *  TRÃSNI-

ÞII  (r)

18,00 Focus 18

19,00 Focus Sport

19,30 Cireaºa de pe tort

20,30  Cronica cârcotaºilor

22,15  Film  serial  *  TRÃS-

NIÞI I

23,15 Focus  monden

23,45 Mondenii

0,30 Focus  (r)

1,30 Trãdaþi în dragoste  (r)

2,00 Cronica cârcotaºilor  (r)

6,00  Film serial *  FIICELE LUI
MCLEOD;  8,00 Film serial  *
ANATOMIA LUI GREY; 9,00 Film
serial  *  SOÞIA PERFECTÃ;
10,00 Film  * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 12,00 Film serial  *
SOÞII DE MILITARI; 13,00 Film
serial  *   NEVESTE  DISPERA-
TE;  14,00  Film serial * SOÞIA
PERFECTÃ; 15,00 Film * NU
CAPITULEZ;   17,00 Film  *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
19,00 Film serial  *    ANATOMIA
LUI GREY; 20,00 Film serial  *
NEVESTE DISPERATE; 21,00
Film serial  *  SOÞIOI DE
MILITARI; 23,00 Film   * JOCUL
IUBIRII;  1,00  Film * OBSESIE
CRIMINALÃ; 3,00 Film serial *
SOÞIA  PERFECTÃ.

6,00 Sãrut mâna, mamã!; 7,45  Clipuri;
8,00 Film serial  *   DRAGOSTE
DULCE – AMARÃ; 9,00 Film serial  *
DESTINE  ÎMPLNITE  (r);   10,00
Film serial  *  SUFLETE PERECHE
(r);  11,00 Film serial * CULOAREA
FERICIRII; 12,00 Grupul Vouã  (r);
12,15 Film serial  *    ÎMPÃRATUL
MÃRII; 13,45 Grupul Vouã  (r); 14,00
Film serial *  CUCERITORUL  (r);
15,15 Grupul Vouã  (r); 15,45 Copii
contra pãrinþi; 17,30 Film serial  *
DRAGOSTE DULCE – AMARÃ;
18,30 ªtiri Naþional TV;  19,15 Film
serial  * DESTINE ÎMPLINITE;  20,15
Film serial  * SUFLETE  PERECHE;
21,15 Film serial *  CUCERITORUL;
22,30 Iubire interzisã;  0,15 Film serial *
ÎMPÃRÃTEASA DE FIER  (r); 1,45
Film serial *   CULOAREA FERICI-
RII; 2,45  Albumul Naþional;  4,45
Grupul Vouã  (r); 5,00 Taxi Driver   (r).
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CERERI SERVICIU
Tânãrã doresc un loc de mun-
cã în domeniul menajerã, feme-
ie de serviciu sau bonã. Tele-
fon: 0720/008.623.
Doamnã serioasã caut de lucru
ca menajerã. Telefon: 0758/
152.881.

OFERTE SERVICIU
Atelier de creaþie ºi croitorie la
comandã angajeazã modelieri
cu experienþã. Telefon: 0760/
652.522.
S.C. angajeazã sudori auto-
gen autorizaþi. Telefon: 0251/
410.545; 0723/063.208.

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

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în dome-
niul sãnãtãþii ºi securitãþii în mun-
cã. Telefon. 0763/780.444.
Servicii de vidanjare. Telefon:
0748/210.827; 0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la preþuri
avantajoase + albumuri foto.
Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilitate
presteazã servicii de calitate
la preþ avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Amenajãri interioare. Telefon:
0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/906.706.

Angajãm maºinist marochinã-
rie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la salo-
nul de întreþinere corporalã
M.B.S. din spatele Primãriei, str.
„Romul”, bl. B1, ap. 2 (intrarea
prin spate). Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifice
la domiciliul clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã de lux cu cen-
tralã proprie, ultracentral, oraº
Balº – Olt, preþ la vedere, nego-
ciabil. Telefon: 0746/292.721.
VÂND garsoniera, Craiovia Noua,
suprafaã 23mp, balcon. Tel.
0740.82.28.27; 0744.96.35.59.
Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ negocia-
bil. Telefon: 0771/579.669.
Vând garsonierã conf. 1. Tele-
fon: 0756/755.419.
Particular, vând garsonierã în
Bucureºti, parter stradal, cu îm-
bunãtãþiri, în scectorul 6. Tele-
fon: 0752/641.487.
Particular, vând (închiriez) gar-
sonierã (2 camere) confort 2 cu
geam termopan, parchet, izola-
þie interior, preþ negociabil,
60.000 lei. Telefon: 0743/
120.446; 0770/556.335.

Proprietar, vând garsonierã conf.
II, îmbunãtãþitã, preþ negociabil.
Telefon: 0770/556.335; 0743/
120.446.
Vând sau schimb garsonierã cu
apartament. Telefon: 0760/
548.459.
Vând garsonierã mobilatã, etaj
I, utilatã, zona Liceului de Chi-
mie, preþ convenabil. Telefon:
0766/656.844.
Particular vând (închiriez) gar-
sonierã mobilatã, parter, îmbu-
nãtãþitã, Bucureºti, sector 6. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând camerã cãmin zona liceu-
lui Chimie. Telefon: 0767/
271.705; 0745/574.371.
Vând garsonierã 32 mp, Vitan –
Bucureºti, 34.500 euro. Telefon:
0741/560.393; 0742/527.849.
Vând garsonierã. Telefon: 0786/
141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând (închiriez) apartament 2
camere mobilat, lângã hotel Jiul,
preþ negociabil. Telefon: 0741/
784.417.
Vând apartament Rovine  2 ca-
mere decomandat. Telefon:
0741/252.102, dupã ora 17.00.
Vând apartament 2 camere de-
comandate, liber, parchet lemn,
Valea Roºie, vis-a –vis de Spita-
lul Militar. Telefon: 0745/456.302.
Vând apartament 2 camere de-
comandat, zonã centralã. Tele-
fon: 0744/319.448.

Vând apartament în Craioviþa
Nouã, superîmbunãtãþit, centra-
lã termicã, etaj 1/4 preþ 42.000
euro, negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 camere de-
comandate Calea Bucureºti,
etaj 1, superîmbunãtãþit, preþ
50.000 euro, negociabil. Tele-
fon: 0251/561.078.
Vând sau schimb 2 decoman-
date Brazdã P-uri, an construc-
þie 1980, îmbunãtãþiri, cu 3 ca-
mere. Telefon: 0724/218.190.
Particular, vând apartament 2 ca-
mere decomandate, îmbunãtãþiri,
P/7, Sara, 1 Mai, stradal. Telefon:
0747/110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 camere, Va-
lea Roºie. Telefon: 0753/534.617.
Vând apartament sau schimb cu
casã. Telefon: 0723/692.884.
3 - 4 CAMERE

Vând (schimb) apartament 3 ca-
mere, George Enescu, parter,
cu 2 camere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pretabil
firmã. Telefon: 0725/533.042;
0771/510.726.
Vând apartament 3 camere,
Craiova. Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 3 camere deco-
mandate, etaj I, lângã stadionul Ti-
neretului, 65.000 euro. Telefon:
0733/946.776; 0351/809.320.
Vând apartament 3 camere 70
mp Calea Bucureºti, etaj 2/4.
Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 camere Cra-
iova. Telefon: 0757/322.534.

Particular, vând apartament 3
camere, 4/4, Rotonda, gresie,
faianþã, AC, termopane, centra-
lã proprie, preþ negociabil. Te-
lefon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 camere se-
midecomandate, 2 wc, 70 mp,
etaj 2/4, Calea Bucureºti, an fa-
bricaþie 1980, 55 mii euro, nego-
ciabil. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 camere. Te-
lefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, termo-
pan, uºã metalicã, centralã, izo-
laþie termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi 3
camere decomandate, 77 mp,
50.000 euro, negociabil. Tele-
fon: 0764/658.600.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã boie-
reascã pretabil firmã sau labo-
rator analize zonã centralã. Te-
lefon: 0760/654.164.
Vând casã bunã cu anexe, teren
intravilan ºi extravilan în comuna
Bulzeºti, sat Stoiceºti. Telefon:
0244/312.070; 0722/963.871.
Vând casã demolabilã + teren 379
mp, zonã bunã. Telefon: 0251/
531.238; 0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 camere,
liberã, toate utilitãþile, teren 400
mp, 2 ieºiri, vad comercial. Te-
lefon: 0764/735.304.

Vând casã ºi teren intravilan în
comuna Mischii, sat Cãlineºti.
Telefon: 0256/225.144; 0720/
307.774.
Vând casã, cartierul Romaneºti.
Telefon: 0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren 600
mp cartier Romaneºti, strada
Aleea Târgului nr. 26. Telefon:
0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi teren cu
gard beton Braniºte, comuna Po-
dari. Telefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 camere,
modernizatã, cu puþ american
ºi 4000 mp teren, vie, grãdinã,
pomi, în Livezi – Podari. Tele-
fon/fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str. Rãºi-
nari, dependinþe, gaz, apã, ca-
nal, curte, 161 mp, preþ 45.000
euro, negociabil. Informaþii la
telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu te-
ren intravilan 1000 mp la intra-
rea în Palilula, comuna Buco-
vãþ, 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 co-
muna Podari. Telefon: 0745/
350.029.
Vând casã Caraula preþ 45.000
lei, negociabil. Telefon: 0746/
260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã – ju-
deþul Olt, 4 camere, curte 2100
mp, vie, fântânã. Telefon: 0727/
739.810; 0770/750.488.
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Vând casã locuit, anexe gospo-
dãreºt plus locul casei, oraº
Novaci, jud. Gorj, preþ 120.000
lei (RON), negociabil. Telefon:
0253/466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire centralã
sau schimb cu apartament 3 sau
4 camere. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospodãreºti
plus locul casei oraº Novaci –
Gorj, str. „Dumbrava” nr. 1. Tele-
fon: 0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau apar-
tament ºi diferenþa de bani. Te-
lefon: 0762/738.112.

TERENURI
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 Apos-
toli”. Telefon: 0746/495.167.
Vând 2000 mp central Craio-
va. Telefon: 0768/927.299;
0371/125.886.
Particular, vând teren comuna
Almãj, 4 E/mp. Telefon: 0761/
137.571.
Vând teren construibil în Leu, ca-
dastru, curent electric, strada
principalã, 1153 mp. Telefon:
0766/816.858.

Vând teren intravilan 6200 mp,
comuna Brãdeºti, toate facilitãþi-
le, deschidere 57 mp, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0749/230.636.
Vând teren, zona Ciupercã, 500
mp, 240 euro mp, negociabil.
Telefon: 0723/523.575; 0741/
309.648.
Vând proprietate Cârcea – Via-
duct, locaþie deosebitã. Telefon:
0721/995.405.
Vând urgent teren 500 mp, Lac
Avioane. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484; 0770/947.221.
Vând 1500 mp în Bãile Govora
”Belvedere”, toate utilitãþile insta-
late, împrejmuit, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând pãmânt extravilan ºi intra-
vilan în comuna Murgaþi. Tele-
fon: 0766/582.831.
Vând teren intravilan 1000 mp,
comuna Pieleºti, sat Câmpeni,
poziþie deosebitã, 5 E/mp,  la 20
km de Craiova. Telefon 0767/
221.046.
Vând 0,35 ha pãdure stejar Ø
40, H = 15 m ºi 0,38 ha livadã
meri pe rod în Satu Meien, co-
muna Popeºti, judeþul Vâlcea.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000 mp,
utilitãþi, zonã de case. Telefon:
0721/483.933.
Vând teren 1700 mp cartier Po-
poveni, Craiova îngrãdit + utili-
tãþi. Telefon: 0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure ste-
jar ºi salcâm în satul Cocorova
– 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 Cer-
nele, utilitãþi, 400 mp, ideal pen-
tru casã 14.000 E. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000 mp
la 11 km de Craiova cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie, fântânã,
cadastru fãcut. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren intravilan 5000 mp ºi
teren intravilan 1200 mp. 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 Ma-
glavit, preþ negociabil. Telefon:
0758/937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe ma-
lul Oltului dincolo de Slatina.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fermieru-
lui. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, deschde-
re 20 m în oraº. Telefon: 0731/
989.215.
Vând teren 202 mp zona „A”,
toate utilitãþile, cadastru, inta-
bulare, deschidere 10,62m/
19,30m. Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp, 1500
mp ºi 1900 mp în Vârvoru de
Sus, fiind la stradã betonatã ºi
cu toate facilitãþile, preþ conve-
nabil. Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.
Vând teren intravilan la intrare în
Preajba, 700 mp sau variante.
Telefon: 0723/253.544.

Vând 2 ha de pãmânt arabil în
comuna Amãrãºtii de Jos, Dolj.
Telefon: 0351/422.201.
În atenþia agenþiilor imobiliare.
Vând teren intravilan Craiova
12.500 mp împrejmuit cu gard
beton plus 500 mp construcþii.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona mâ-
nãstire, 950 mp, deschidere 18
m, utilitãþi, cadastru, 11.000
euro. Telefon: 0767/263.391.
Vând urgent 10 hectare pãdure
stejar ºi salcâm în satul Coco-
rova – Tulburea – Gorj. Tele-
fon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intravilan
cu fântânã ªimnicu de Sus, sat
Floreºti, 120 mp construcþie în-
ceputã, curent trifazic ºi depen-
dinþe. Telefon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona ANL-
Veterani – 410 mp. Telefon:
0770/222.518.
Vând teren Popoveni str. „Mol-
dova”, curent, gaze, apã. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravilan în
Livezi – Podari. Telefon: 0769/
680.857.
Vând teren 300 mp lângã Real,
Calea Severinului. Telefon:
0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracentral,
lângã Ambient. Telefon: 0734/
840.729.
Vând 40 ha pãdure de salcâm
exploatabilã integral, 25 km de
Craiova. Telefon: 0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20) vis-
a-vis de Penitenciarul Craiova.
Telefon: 0761/418.574, dupã
ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj. Te-
lefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comuna
Secui, 11 km de Craiova, poziþie
deosebitã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabil. Telefon: 0251/
412.361.
Vând teren 500 mp + casã Îm-
pãratul Traian. Telefon: 0251/
561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere  13
ml, în oraº, toate utilitãþile, zonã
bunã. Telefon: 0731/989.215.

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

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 camere
decomandate, Valea Roºie, etaj
3, cu similar Brazdã sau Corni-
þoiu. Telefon: 0762/945.917.
Schimb (vând) apartament 2 ca-
mere decomandate, etaj 2/4,
cartier Crihala, Drobeta-Turnu
Severin cu similar în Craiova.
Telefon: 0769/272.226.
Schimb garsonierã Brazdã bl. G7
cu apartament 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0729/368.009.
Schimb apartament 2 camere
decomandate zona Ciupercã
cu garsonierã zona 1 Mai + di-
ferenþa. 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 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, fabrica-
þie 1993, înmatriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/316.002.
Vând Dacia Supernova, an 2002,
ITP 2014, 3.500 lei. Telefon:
0745/541.174.
Vând Skoda Fabia 1.4, nume-
roase facilitãþi. Telefon: 0721/
014.232.
Vând auto Kia Sephia. Telefon:
0786/405.217.
Vând Matiz 2006, km 7000, AC.
Telefon: 0721/483.933.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt, an
fabricaþie 2006, înmatriculat Ro-
mânia, 93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil. Telefon:
0765/130.964; 0768/417.804.

Vând Hyundai Lantra 1.4, anul
1996, 70.000 km reali, Olanda,
1500 euro, negociabil. Telefon:
0767/116.092.

UTILAJE
Vând SUP 29 de Piatra-Neamþ,
în stare de funcþionare, 4000
RON. Telefon: 0761/612.963.
Vând urgent tractor universal
U445, preþ convenabil. Telefon:
0746/883.199.

DIVERSE
Vând foarfecã ghilotinã de tãiat
tablã, fabricatã la Sibiu, hidrau-
licã, dimensiuni tãiere 2500 x
0,5 mm, preþ 15.000 lei ºi presã
hidraulicã, putere 50 newtoni,
5.000 lei neg. Relaþii la telefon
Craiova: 0722/946.511.
Vând maºinã de nervurat tablã,
barã inox rotundã, diametru 38
mm ºi lungã de 300 mm. Tele-
fon: 0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia 1100
nouã. Telefon: 0721/995.405.
Vând aragaz 4 ochiuri, stare foarte
bunã, an fabricaþie 2008, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/805.022.
Vând miere de mai (17 lei/kg) ºi
poliflorã (14 lei/kg). Telefon:
0743/237.732.
Vând butelie aragaz - 80 lei; pã-
lãrie 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 casnicã,
simplã, acþionatã manual. Te-
lefon: 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, ca-
nistre 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. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând avantajos centralã termicã
pe gaze, marca Anca – Pocket –
Italia, în funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
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Vând mobilã dormitor ºi sufra-
gerie, aragaz ºi frigider. Telefon:
0757/322.534.
Vând convector pentru cãldurã in-
stant apã caldã, ºimineu pe lem-
ne – cãrbuni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/464.044.
Vând pianinã – 10.000 euro. Te-
lefon: 0737/265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã termicã pe
gaze, în funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând pianinã. Telefon: 0746/
241.210.
Vând grilaje geamuri, pret avan-
tajos. Telefon: 0761/270.365
Vând porumbei albi, rasã voia-
jori. Telefon: 0727/808.696.
Vând piese noi pentru Trabant.
Telefon: 0745/371.616.
Vând cruce marmurã 1200/400/
100 scrisã - 100 lei; foarfecã ta-
blã 15 lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4 luni,
semigrea. Telefon: 0741/975.279.
Vând convenabil douã calorife-
re oþel (tablã) 100cm/0,60 sau
schimb cu calorifere de fontã
folosite. Telefon: 0251/534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m, tãblii
nou – nouþ, saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat- fermoar- nas-
turi-tineret, excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meissen
– (de Saxa) model ºi culoare de-
osebite. Telefon: 0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci cimitirul
Sineasca (2+1) Telefon: 0722/
570.300.
Vând loc de veci – cimitirul Un-
gureni aproape de administra-
þie. Telefon: 0351/459.605;
0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie lemn ma-
siv, mobilã dormitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare, mese,
scaune. Telefon: 0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci central
cimitirul Ungureni ºi trei Sineas-
ca. Telefon: 0722/570.300.

Vând loc de veci suprapus Ci-
mitirul Romaneºti. Telefon:
0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bibliote-
cã, birou, masã. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã perinã
electricã; ceas foarte vechi (pes-
te 100 ani) în stare de funcþiona-
re. Telefon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12 cm lã-
þime, izolare hidro la bãi, balcoa-
ne, subsoluri. Telefon: 0746/
152.196.
Pictez tablouri, portrete, peisa-
je, naturi statice, icoane ulei ºi
foiþã aur, convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz  vo-
iaj douã ochiuri cu butelie, ca-
nistre metal 20 litri, alternator
12V, polizor (flex) D 125x 850 W,
preþ negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe lem-
ne, putinã nouã de 50 vedre din
salcâm, cãruþ curte cu douã roþi,
2 uºi cu toc pentru casã noi.
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. Te-
lefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul Nisi-
pului, preþ negociabil. Adresaþi-vã
la adresa: str. „Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri, cimi-
tirul Sineasca. Telefon: 0770/
335.846.
Vând cazan þuicã – aramã, ca-
pacitate mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând motor, motosapã Honda,
echipament vânãtoare din pie-
le, hidrofor pentru irigaþii. Tele-
fon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þinutã
în butoi de dud, minim 5 litri, 10
lei/L. Telefon: 0752/166.330.
Vând pianinã Rosekranz Dres-
den. Telefon: 0251/419.630.

Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muºcate
cu floare bãtutã, alb, frez ºi roºu.
Telefon: 0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.  Tele-
fon: 0351/459.222; 0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în Cimi-
tirul Sineasca, zona 0. Telefon:
0251/426.077 sau 0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spalieri
pentru viþa-de-vie. Telefon: 0744/
928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimitirul
Sineasca, la poartã, negociabil.
Telefon: 0754/463.089.
Vând cãrucior pentru handicap
cu antrenare manualã, nou,
1000 RON, negociabil. Telefon:
0736/311.844.
Vând butoi plastic pentru varzã
120 kg, preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mozaic,
marmurã, putinã 500 l, butoi 700
l stejar. Telefon: 0731/989.215.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

CASE
Cumpãr urgent casã 4 - 5 came-
re + 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 exterioa-
rã  autoturism în stare excelen-
tã. Telefon: 0749/059.070.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

CASÃ de închiriat, B-dul.1 Mai,
mobilat recent, Tel. 0758.55.45.79
Primesc 2 fete în gazdã con-
diþii bloc. Telefon: 0746/
274.204.
Închiriez apartament 2 came-
re, mobilat, zona Brazda lui
Novac. Telefon: 0723/099.626
sau 0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã, condiþii
bloc. Telefon: 0720/863.286.
Închiriez apartament 2 camere,
utilitãþi. Telefon: 0748/105.609.
Particular, închiriez pe ter-
men lung apartament ultra-
central, 4 camere, 2 bãi, mo-
bilat, centralã termicã, tot
confortul, preþ negociabil.
Rog seriozitate! Telefon:
0720/001.909.
Închiriez garsonierã Bulevardul
1 Mai. Telefon: 0785/886.507.
Închiriez apartament trei came-
re  G. Enescu. Telefon: 0763/
589.837; 0740/240.421.
Primesc fete în gazdã, la bloc,
lângã Medicinã. Telefon: 0770/
300.327.
Închiriez apartament 2 camere
Ciupercã, mobilat ºi utilat. Tele-
fon: 0723/207.953.

Costul utilitãþilor intrã în chiria ac-
ceptabilã. Douã camere la casã
1-2 studenþi. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Închiriez apartament 2 camere
complet mobilat (utilat) în Braz-
da lui Novac, zona Simplon,
pentru 2 studenþi (studente).
Relaþii la telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament. Relaþii la
telefon: 0769/477.662.
Închiriez pe termen lung apar-
tament ºi pivniþã (depozit ma-
teriale) la casã, strada Buco-
vãþ – Craiova. Telefon: 0757/
082.201.
Primesc fete sau bãieþi în gazdã
la bloc. Telefon: 0762/047.095.
Închiriez camerã mobilatã, cen-
tru, pentru elevã - studentã – sa-
lariatã. Telefon: 0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bucu-
reºti – zona Dristor. Telefon:
0766/312.443.
Închiriez apartament 2 camere
decomandat, mobilat, etaj 2,
cartier Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc, preþ
450 lei, inclusiv ºi utilitãþile. Te-
lefon: 0351/415.540; 0770/
225.545.
Închiriez spaþiu pentru birouri 50
mp, central, la casã, la stradã.
Telefon: 0251/410.137.
Primesc în gazdã pensionarã
sau salariatã, sub 70 de ani.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã apartament
Rovine. Telefon: 0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închiriere
apartament. Telefon: 0764/
216.705.
Închiriez (vând) garsonierã Braz-
dã. Rog seriozitate. Telefon:
0770/973.836; 0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru birouri,
50 mp, central, la stradã, la cur-
te. Telefon: 0251/410.137.

Închiriez casã, zona Spitalul nr.
1, pretabil depozit policlinicã pri-
vatã etc, cu toate utilitãþile nece-
sare: curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111 mp +
curtea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

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

MATRIMONIALE
Gratuit þin companie la o doam-
nã de peste 40 ani. Telefon:
0351/410.939.
Pensionar, fãrã obligaþii, doresc
cunoaºtere doamnã similarã
social, pentru convieþuire, vârstã
aproximativ 70 ani. Telefon:
0724/572.434.
Domn serios vârstã medie, do-
resc cunoºtinþã cu doamnã,
aproximativ 55 ani, siluetã. Te-
lefon: 0762/700.081.
Domn 49 ani, cu serviciu în Cra-
iova, caut doamnã vârstã apro-
piatã pentru prietenie, chiar ºi de
la þarã. Telefon: 0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãduvã în
jurul vârstei 50 – 55 ani, neinte-
resatã material pentru ajutor re-
ciproc. Telefon: 0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, doresc cã-
sãtorie pentru a locui la þarã, nu
am obligaþii. Telefon: 0764/
635.126.
Domn singur, 52 ani, doresc cu-
noºtinþã doamnã vârstã apropia-
tã pentru prietenie-cãsãtorie.
Telefon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru priete-
nie, 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.

Asociaþia Veteranilor de Rãz-
boi Dolj invitã membri sãi sã
ridice biletele de cãlãtorie gra-
tuite pe anul 2012. Poate veni
orice persoanã cu buletinul de
identitate ºi legitimaþia.
Vând firmã Tehnik President
SRL Amenajãri interioare di-
verse. Telefon: 0724/281.744.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensionar,
doresc contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngriji-
re. Telefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi apa-
ratul de ozonat, sunaþi la tele-
fon: 0724/512.304.

PIERDERI
Pierdut numãr fiscal DJ
0027017261, aparþinând SC AL-
MILAND SRL. Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Membrii Filialei Dolj a Ca-
sei de Asigurãri a Avocaþi-
lor din România transmit
condoleanþe familiei atât de
greu încercate la trecerea în
nefiinþã a doamnei avocat
GAVRILESCU ELISAVETA.
Dumnezeu sã o odihneas-
cã în pace!
Avocaii ºi salariaþii din Ba-
roul Dolj îºi exprimã pro-
fundul regret la trecerea în
nefiinþã a doamnei avocat
GAVRILESCU ELISAVETA ºi
sunt alãturi de familia îndu-
reratã în aceste momente de
grea încercare. Dumnezeu
sã o odihneascã în pace!

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.
incubAT.ro

Termenul limitã pentru depune-
rea ofertelor este 24 octombrie
2012.

Solicitãrile de clarificare se vor
transmite doar cãtre adresa de
email: procurement.ro@undp.org.



vineri, 19 octombrie 2012 cuvântul libertãþii / 19

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
sp   rt

Programatã iniþial marþi
searã, laolaltã cu celelalte
partide din preliminarii, dar
amânatã pentru miercuri din
cauza ploii abundente ce a lovit
Varºovia, disputa din grupa H
ce a adus faþã în faþã reprezen-
tativele Poloniei ºi Angliei a
consemnat un rezultat de
egalitate, 1-1.

Englezii au vrut sã tranºeze
repede jocul ºi au înscris în
minutul 31 prin Wayne Rooney,
dupã o centrare foarte bunã a
lui Steven Gerrard. Însã apoi,
chiar dacã au mai avut ºi alte

PRELIMINARII CM 2014 – EUROPA – ETAPA A IV-A

Hart, ce cadou nesperat pentru polonezi!

Remiza de dupã ploaieRemiza de dupã ploaieRemiza de dupã ploaieRemiza de dupã ploaieRemiza de dupã ploaie

bune ocazii, elevii lui Roy
Hodgson nu au marcat ºi golul
desprinderii, iar Polonia i-a
pedepsit.

Cu marele ajutor al lui Hart!
Goalkeeper-ul ce-l þine rezervã pe
Pantilimon la City a ieºit mult
prea târziu la o centrare din
corner a lui Ludovic Obraniak,
reluatã în poartã de fundaºul
central Kamil Glik (70).

Ceva paranormal sau purã
coincidenþã?

Remiza de la Varºovia i-ar
putea face pe britanici sã

devinã superstiþioºi. Wayne
Rooney a marcat cel de-al
24-lea gol al sãu la naþiona-
lã, ajungând la douã reuºite
de recordul all-time deþinut
de Michael Owen, însã
statistica scoate la ivealã un
fapt mai puþin obiºnuit.

Anglia nu cunusocuse
gustul victoriei decât într-
un singur meci în care
starul lui Manchester United
marcase, în partida cu
Rusia (1-2) din urmã cu 5
ani. De atunci, reprezentati-
va Albionului a ieºit învin-
gãtoare din toate cele 15
confruntãri în care numele
atacantului a apãrut pe lista
realizatorilor, însã miercuri
seria s-a oprit în acelaºi

timp cu remiza din Polonia.
Amãnunt interesant: ambele
meciuri în care Rooney a
înscris, dar englezii nu au
câºtigat, s-au disputat în
aceeaºi zi: 17 octombrie.

Marþi, în aceeaºi grupã,
Muntenegru s-a impus, sur-
prinzãtor, cu 1-0 în Ucraina,
iar Moldova cu 2-0 în San
Marino.
Clasament: 1. Anglia 8p, 2.

Muntenegru 7p (3j), 3. Polonia
5p (3j), 4. Moldova 4p, 5.
Ucraina 2p (3j), 6. San Marino
0p (3j).

Abia revenit la antrenamente
dupã ce se accidentase, în 11 sep-
tembrie, la meciul naþionalei Ro-

Lobonþ s-a accidentat din nou
mâniei cu Andorra, scor 4-0,
din preliminariile Cupei Mon-
diale din 2014, portarul Ro-
mei, Bogdan Lobonþ (34 de
ani), a pãþit-o din nou! S-a în-
tâmplat în timpul unui antrena-
mant efectuat miercuri dupã-
amiazã, când „tricolorul” a su-
ferit o leziune la prima falangã
de la mâna dreaptã.

Anunþul a fost fãcut pe pro-
filul de Twitter al clubului ca-
pitolin: „Lobonþ a întrerupt an-
trenamentul, iar examenele
medicale au evidenþiat o frac-
turã la prima falangã de la
mâna dreaptã.”

Sursa citatã nu a menþionat
însã ºi durata absenþei portarului
român.

Arena Naþionalã a fost înþesa-
tã de impresari ºi scouteri la par-
tida dintre România ºi Olanda (1-
4). Unul dintre cei mai importanþi
oameni care au asistat la meciul
din Bucureºti a fost Ariedo Brai-
da, director sportiv la AC Milan.

Potrivit Calciomercato, oficia-
lul formaþiei lombarde a venit la
partida din România pentru a-l
urmãri pe cãpitanul olandezilor,
Kevin Strootman, dar stelistul
Vlad Chiricheº a fost cel care i-a
atras cel mai mult atenþia. Sursa
citatã a mai notat cã la finalul
partidei, Braida chiar a discutat
cu Gigi Becali despre situaþia
contractualã a fundaºului ºi despre
un eventual transfer. Italienii esti-
meazã cã stopper-ul român ar cos-
ta în jur de 3-4 milioane de euro.

Enumerând doar cele mai tari
nume, Chiricheº a mai fost urmãrit
de reprezentanþi ai lui Zenit, Totten-
ham, Inter ºi Juventus.

Chiricheº, intrat în atenþia lui Milan

Selecþionerul naþionalei femini-
ne de handbal a României, Gheor-
ghe Tadici, a anunþat, ieri, lotul
lãrgit pentru Campionatul Euro-
pean, care va avea loc între 4 ºi
16 decembrie în Serbia.

Accidentatã la umãr anul tre-
cut în februarie, Neagu revine ºi
sub tricolor, dupã ce a fãcut ace-
laºi lucru, marþea trecutã, la echi-

Tadici a anunþat lotul lãrgit
pentru CE din Serbia

pa sa de club, Oltchim Râmnicu
Vâlcea. Neagu îºi spuse ultima
“poveste” la lot în 2010, la Cam-
pionatul European, când naþiona-
la a obþinut în premierã o meda-
lie. Iar fãrã Cristina în echipã, re-
prezentativa ºi-a pierdut parcã din
putere ºi statutul de “forþã” cãpã-
tat în Europa, dar ºi locul la Jo-
curile Olimpice. “Neagu este deja

un mare câºtig pentru naþionalã
prin revenirea ei pe teren ºi cu si-
guranþã va face parte ºi din echi-
pa care merge la Euro”, a decla-
rat Tadici, care a mai inclus în lot
ºi alte nume importante, precum
Stanca, Brãdeanu sau Vizitiu.

Lotul aratã astfel:
Portari: Tolnai (Uskudar/Tur-

cia), Ungureanu (Oltchim), Sme-
descu (Baia Mare), Nichita (Brãi-
la), Mureºan (Zalãu);

Extreme stânga: Curea (Ol-
tchim), Hotea (Braºov), Dincã
(Cluj);

Extreme dreapta: Nechita (Ol-
tchim), Paraschiv (Cluj), Pârvuþ
(Baia Mare), Burghel (Braºov);

Pivoþi: Manea, Stanca (ambe-
le Oltchim), Pintea (Zalãu), Ape-
trei (Braºov);

Linia de 9 metri: Neagu, Mei-
roºu, Brãdeanu (toate Oltchim),
Geiger, Buceschi (ambele Baia
Mare), Druþu, Þãcãlie (ambele
Braºov), Vãdineanu, Cartaº (am-
bele Cluj), Bãbeanu (Craiova),
Marin (Roman), Varga (Zalãu),
Vizitiu, Perianu (Brãila).

Deºi presa din Spania
speculase pe seama faptului
cã Rafael Nadal nu va mai
reveni în circuit în 2012,
“Matadorul” lãsase o portiþã
deschisã, sperând cã va putea
participa la finala Cupei Davis
sau la Turneul Campionilor.

Miercuri searã, tenismenul
iberic a anunþat însã oficial cã
sezonul 2012 este închis
pentru el, problemele la
genunchiul stâng – suferã de
sindromul Hoffa (o inflamaþie
a þesutului gras interrotulian)
–, necesitând o perioadã mai

Fostul lider mondial nu vrea sã riºte

Nadal, sezon încheiat
lungã de pauzã.

Nadal nu va
putea fi, aºadar,
alãturi de colegii
sãi pentru cea
de-a cincea
“Salatierã de
Argint” din
carierã (a cucerit
Cupa Davis în
patru rânduri -
2004, 2008,
2009 ºi 2011) ºi
nici la singurul
turneu important
care îi lipseºte

din vitrina cu trofee – Tur-
neul Campionilor.

Fostul numãr unu mondial
este încrezãtor, totuºi, cã va
reveni în forþã la începutul
anului viitor, la Australian
Open: “Bineînþeles cã mi-aº fi
dorit sã joc în finala Cupei
Davis, dar sezonul pentru
mine este oficial încheiat. Cel
mai important lucru pentru
mine este sã fiu în formã
maximã la primul turneu
important de anul viitor,
Australian Open”, a spus
tenismanul de 26 de ani.

Reîntoarcerea lui Neagu!
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Nou !!! DETERGENT NEW MAX
- GERMANIA unic importator,

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

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

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

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XI- A

Steaua 11 9 1 1 24-10 28
Pandurii 11 8 1 2 22-14 25
Astra 11 6 3 2 25-15 21
Vaslui 11 5 4 2 20-12 19
Dinamo 10 5 3 2 18-11 18
Rapid 10 5 3 2 13-10 18
CFR Cluj 11 4 4 3 21-15 16
Petrolul 11 4 4 3 20-14 16
Braşov 11 4 4 3 16-14 16
Concordia 11 4 3 4 12-16 15
„U” Cluj 11 4 2 5 14-21 14
Mediaş 11 3 4 4 12-18 13
Viitorul 11 2 5 4 13-13 11
Ceahlăul 11 3 2 6 12-23 11
Oţelul 11 1 6 4 11-14   9
Gloria 11 1 3 7   8-22   6
Iaşi 11 1 2 8   8-19   5
Severin 11 0 4 7   7-15   4

LIGA I – ETAPA A XII-A

Meciul CFR Cluj – Viitorul Constanţa s-a jucat aseară.

Astăzi
Ceahlăul – Gaz Metan – ora 19 (Digisport 1)
Dinamo – Gloria Bistriţa – ora 21.30 (Digisport 1)
Rapid – FC Braşov – ora 21.30 (Dolcesport 1)

Sâmbătă
Oţelul – Astra Ploieşti – ora 19.00 (Digisport 1)
Petrolul – CS Turnu Severin – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică
FC Vaslui – U Cluj  – ora 19.00 (Digisport 1)
Pandurii – Steaua – ora 21.30 (Digisport 1)

Luni
CSMS Iaşi – Concordia Chiajna – ora 19.00 (Digisport 1)

Urmează derby-ul cu Dinamo,
programat mâine seară în Bănie

După două victorii în Liga Naţională de baschet, echi-
pa masculină SCM Craiova a înregistrat şi prima în-
frângere a sezonului actual, cedând în deplasarea con-
tra lui CSS Giurgiu, scor 87-77 (21-18, 17-23; 22-18,
27-18). Cel mai bun marcator al craiovenilor a fost sâr-
bul Rade Dzambic, care a totalizat 17 puncte şi şase
recuperări. La revenirea în oraşul în care a fost ucis
acum un an coechipierul şi compatriotul său, Chaun-
cey Hardy, jucătorul Craiovei, americanul LeVar Seals
Cortez a marcat 13 puncte, celelalte fiind reuşite de:
Ivan Miskovic – 10 p, Ionuţ Drăguşin – 12 p, Nikola

Pase scurte, pase lungi

România nu a pierdut pe mâna
ei meciul cu Olanda, numai că nu
a ştiut cum să-l câştige. În plus, în
momentele esenţiale nu a avut no-
roc, fiind şi sabotată de arbitru.
Piţurcă are vina sa, aşa cum orice
antrenor este vinovat când echipa
pierde, însă a-l acuza că am pier-
dut pe pe mâna sa meciul cu Olan-
da este puţin exagerat. Paradoxal,
Piţurcă nu a cedat duelul cu van
Gaal la posesie, procentele fiind
apropiate, ci la modul de abordare
şi fazele fixe. Motivaţia selecţio-
nerului nostru după meci, că ad-
versarii ar fi mai valoroşi sau că ai
noştri greşesc la fazele fixe nu stă
în picioare. Poziţionarea sau abor-
darea aestui gen de acţiuni nu de-
pind de talentul jucătorilor, ele se
pot antrena, pregăti, perfecţiona.
După cele 4 goluri primite în Slo-
venia, am presupus că Piţi s-a se-
sizat şi a reglat defectele, România
neprimind gol în primele 3 goluri
din grupă, însă până acum proba-
bil nus-a găsit cine să ne specule-
ze carenţele. Apoi, Piţurcă sau ju-
cătorii săi au căzut în plasa întinsă
de batavi, care nu s-au aruncat în
ofensivă, precauţi, un pic chiar te-
mători după contraatacurile etala-
te de tricolori la Istanbul. Olande-
zii nu ne-au atacat, nu ne-au do-

minat, ci au aşteptat şi au speculat
însă cea mai mare problemă a noas-
tră: fazele fixe. Au avut însă şi no-
roc, fiindcă mult mai normal ar fi
fost să intre lovitura liberă a lui
Torje decât „capul” băgat Lens de
la 20 de metri. Problema fundaşu-
lui dreapta i-a mai fost imputată lui
Piţurcă, dar aici discuţia este mai
complexă. Tamaş s-a descurcat la
Istanbul cu Arda Turan,  dar  pe
poziţie de aşteptare, unde nu putea
fi surprins  şi având mereu dublaj
asigurat. Contra unor vitezişti pre-
cum Narsingh şi Lens nu a rezistat,
însă e greu de crezut că Luchin ar
fi avut altă soartă. Poate că Piţurcă
trebuia să-şi calce pe orgoliu şi să-
l convoace pe Săpunaru, însă pro-
blemele acestea de vestiar, de ati-
tudine a unor jucători şi de autori-
tate a antrenorului sunt unele deli-
cate, iar exemplele date cu anumiţi
jucători-problemă te pot ajuta apoi
să gestionezi grupul. Probabil că
Piţurcă nu-şi imagina că problema
fundaşului dreapta va deveni acu-
tă, altfel trebuia să-l readuc ă pe
Săpunaru la lot, mai ales c ă şi
Tamaş călcase strâmb chiar la re-
venirea lui Piţi la naţională, înainte
de amicalul cu San Marino, şi a fost
iertat ulterior. Revenind la meciul
de pe „Naţional Arena”, se poate

spune că România a avut atitudi-
ne, determinare şi nu a părut de-
păşită de joc în faţa unui adversar
accesibil. Olandezii au fost ceva
mai proaspeţi, mai norocoşi şi aju-
taţi de arbitru. Cât despre schim-
barea primului „11”, Piţurcă şi-a
asumat lipsa de inspiraţie,  însă
puţini ar fi modificat ceva care a
mers nesperat de bine. Altfel, cu
Pintilii, care acum doi ani mânca
parizer cu ceapă la Jiul prin liga a
doua, cu Adi Popa, vedetă la co-
mune precum Brăneşti şi Chiajna,
cu alţi puşti fără experienţă şi nicio
performanţă la activ şi cu cel mai
în formă jucător al nostru prove-
nind de la o nou-promovată în Pri-
mera precum Granada, putem spu-
ne că naţionala şi-a depăşit limitele.
Dar, la fel cum van Gaal s-a referit
la Turcia, care ar avea „11 jucători
foarte buni, dar nu este echipă”, şi
noi putem aspira la performanţe şi
în condiţiile diferenţei de valoare
faţă de adversari. Până la urmă, ne
propusesem un minim de 1-2 punc-
te din dubla cu Turcia şi Olanda,
iar victoria de la Istanbul este prac-
tic un bonus. Trebuie doar să fim
mai speculativi, poate mai norocoşi
şi, de ce nu, să nu mai intrăm în
colimatorul arbitrilor. Altfel, nu mai
călcăm la turneele finale.

Analiza unui meci
„necâştigat” de tricolori

Primul eşec în campionat pentru baschetbaliştii craioveni

Fostul jucător şi antrenor secund al Ştiinţei, Cornel Papură, a preluat
începând de ieri divizionara secundă FC Olt, cea pe care a mai pregătit-
o în 2010-2011, pe vremea când se numea Alro Slatina. Fost internaţio-
nal român şi jucător la echipa Rennes, „Papi” şi-a început cariera de
antrenor la Primăvara Craiova, satelitul Ştiinţei, promovând mai mulţi
jucători talentaţi de la grupele de juniori, iar în 2010 a fost secundul
olandezului Mark Wotte la Universitatea. Papură a terminat pe locul 5 cu
Alro acum 2 sezoane, iar anul trecut
şi-a dat demisia după 6 etape, fiind
substituit cu secundul său de atunci,
Daniel Mogoşanu. Anul acesta, FC
Olt a început campionatul cu Dan
Oprescu pe banca tehnică, cel care
o promovase în eşalonul secund,
însă rezultatele modeste înregistrate
au dus la demiterea sa acum două
săptămâni, Sabin Ciurea fiind cel care
a asigurat interimatul. După 8 etape,
FC Olt se află pe locul 11 cu 6 punc-
te, provenite din o victorie şi 3 ega-
luri, iar astăzi ar trebui să joace în
deplasare cu Unirea Alba Iulia, for-
maţie care şi-a anunţat acum două
zile falimentul, fiind şanse minime să
mai continue campionatul.

Djurasovic – 5 p, Darko Habus – 8 p şi Iulian Orbeanu –
12 p. De la gazde s-au remarcat americanii Patty Parrish
(22p), Trevor Harvey (15p) şi Derek Thomas (14p).
Următorul meci va fi unul aparte pentru baschetbaliştii
craioveni, care vor întâlni echipa cea mai urâtă în Olte-
nia, Dinamo Bucureşti. „Câinii” nu stau deloc bine în
clasament, deţinând „lanterna roşie”. Dincolo de rivalita-
tea tradiţională, meciul programat sâmbătă, de la ora 19,
în Sala Sporturilor „Ion Constantinescu” va fi unul de
urmărit şi prin prisma a ceea ce s-a întâmplat anul tre-
cut, când oaspeţii au revenit „spectaculos” după ce au
fost conduşi cu 20 de puncte, câştigând meciul, iar anu-
miţi jucători şi alte persoane din anturajul echipei din Bă-
nie au colectat sume frumoase de la casele de pariuri.

Papură se întoarce la Slatina


