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OFF-uri de GABRIEL
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- Gata, Popescule, am termi-
nat-o cu fetele. De azi trec pe “Fe-
tească”.

Primul
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Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro

O tânără de 23 de ani, din Craiova, şi-a
abandonat copilul, născut de trei zile, şi ieri-
dimineaţă a fugit de la Spitalul Municipal Fi-
lantropia din Craiova. Reprezentanţii spita-
lului au anunţat Poliţia, oamenii legii reu-
şind să o identifice şi să stabilească faptul că
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A născut sub identitate falsă
şi şi-a abandonat copilul

s-a internat sub un nume fals
în unitatea medicală. Femeia,
este cercetată penal pentru co-
miterea infracţiunii de fals pri-
vind identitatea, a declarat că
se mai gândeşte dacă ia copilul acasă sau nu.
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Camera de Comerţ
şi Industrie Dolj a
redevenit membră
a CCIR

„Filantropia”,
dotat cu cel mai
bun soft pentru
pacienţi din ţară

La momentul actual, Spitalul Cli-
nic Municipal „Filantropia” este unul
din cele două spitale din ţară care dis-
pun de cel mai bun sistem informatic
pentru prelucrarea datelor pacienţilor.
Reţeaua costă aproape 20 de milioa-
ne de lei, fonduri europene care vor
veni prin intermediul unui proiect de
finanţare c âş tigat de c onducerea
acestui spital. Pacienţii vor simţi în
scurt timp şi primele avantaje: nu vor
mai aştepta cu orele până le vor fi
înregistrate datele personale, iar me-
dicul va avea la dispoziţie mai mult
timp pentru a-i consulta.
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Înregistrarea convorbirilor telefonice
efectuate pe baza cartelelor pre-plãtite (Pre-
Pay) a fost deja decisã de Consiliul Suprem
de Apãrare a Þãrii (CSAT), în luna august
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a anului trecut, în mandatul de preºedinte
interimar al lui Crin Antonescu, dupã aten-
tatul terorist de la Burgas, din Bulgaria, a
declarat premierul Victor Ponta ieri, între-

bat dacã susþine iniþia-
tiva deputatului Sebas-
tian Ghiþã de intercep-
tare a cartelelor telefo-
nice pre-plãtite de cã-
tre serviciile secrete.
El a precizat însã cã nu
este vorba de o opera-
þiune de interceptare,
c i  de  înregis t rare .
„Este o decizie adop-
tatã în luna august a
anului trecut de cãtre
CSAT ºi, de atunci, am
progresat în ceea ce
priveºte procedurile de
implementare, pentru
cã în acest moment
sunt peste 10 milioane

de cartele pre-plãtite ºi evident cã nu poþi
sã retroactivezi. Nu doar cã o susþin (n.r. -
iniþiativa), eram în CSAT, dacã nu mã înºel
era în perioada mandatului interimar al dom-
nului Antonescu, domnia sa era preºedinte
interimar, eu eram prim-ministru, erau toþi
miniºtrii acolo, ºi a fost adoptatã aceastã
decizie imediat dupã atentatul din Bulgaria,
unde atacatorii au folosit cartele pre-plãti-
te”, a spus Ponta. Presa a relatat cã depu-
tatul PSD Sebastian Ghiþã vrea sã depunã,
în sesiunea parlamentarã care va începe la
toamnã, o iniþiativã legislativã care sã per-
mitã posibilitatea interceptãrii cartelelor te-
lefonice pre-plãtite de cãtre serviciile se-
crete. Proiectul prevede cã, atunci când o
persoanã va cumpãra o cartelã pre-platitã,
va trebui sã prezinte codul numeric perso-
nal ºi dacã, ulterior, un judecãtor va decide
interceptarea numãrului telefonic asociat
acestei cartele, serviciile secrete vor avea
posibilitatea de a identifica deþinãtorul aces-
tei cartele.

Premierul sperã la un
rãspuns de la Bãsescu legat
de Silaghi pânã luni

Premierul Victor Ponta declarã cã
nu a fost încã contactat de cãtre
preºedintele Traian Bãsescu pe tema
numirii lui Ovidiu Silaghi ca ministru
al Transporturilor, dar cã aºteaptã un
rãspuns, probabil pânã luni, din
partea acestuia. „O sã vorbesc cu
preºedintele ºi voi propune ministrul
dupã ce o sã am o discuþie cu domnia
sa”, a spus Ponta, adãugând cã îl
poate suna ºi el pe ºeful statului,
nefiind o problemã de „orgoliu”. În
12 iulie a.c., Relu Fenechiu, ministru
al Transporturilor, a fost condamnat
de instanþa supremã la cinci ani de
închisoare cu executare în dosarul
„Transformatorul”. Imediat, acesta a
demisionat, iar în locul sãu PNL l-a
propus pe Ovidiu Silaghi.

Planul pentru cheltuirea
banilor europeni în perioada
2014-2020 este incoerent

Comisia Europeanã a atenþionat
Guvernul României cã proiectul
Acordului de Parteneriat transmis
cãtre Bruxelles, care va reglementa
modul de utilizare a banilor comuni-
tari pentru 2014-2020, este incoerent
ºi fãrã prioritãþi clare, solicitând ca
documentul sã fie refãcut „peste
varã”, pânã în luna septembrie.
Avertismentul a fost notat de cãtre
reprezentanþa permanentã a României
pe lângã UE, care i-a atenþionat mai
departe pe reprezentanþii Guvernului
de la Bucureºti cã o eventualã
respingere a acestui proiect de cãtre
Comisia Europeanã riscã sã conducã
la întârzieri în adoptarea viitoarelor
programe operaþionale ºi în implemen-
tarea lor chiar de la începutul anului
viitor, fapt ce ar crea noi probleme în
absorbþia fondurilor europene.

România va conveni, pânã în
aceastã toamnã, un nou acord pre-
ventiv cu Fondul Monetar Inter-
naþional ºi Uniunea Europeanã, cu
o valoare între 3 ºi 5 miliarde euro
ºi cu mai puþine condiþii decât cele
douã înþelegeri anterioare, a decla-
rat premierul Victor Ponta. Acesta
a afirmat, într-un interviu acordat,
la Bucureºti, agenþiei Bloomberg,
cã noul acord va ajuta la reduce-
rea costurilor de finanþare ºi va
sprijini moneda naþionalã. Terme-
nii noului acord se vor concentra
pe consolidarea companiilor de stat
ºi pe menþinerea disciplinei fisca-
le, a mai spus premierul. „Va fi un
acord îmbunãtãþit...Nu vom avea
un acord foarte detaliat, ca în tre-
cut”, a declarat acesta. În opinia
acestuia, scãderea costurilor de fi-
nanþare ale statului român va con-
tinua dupã încheierea noului acord
cu FMI, iar BNR va reduce, pro-
babil, dobânda de politicã moneta-
rã, aflatã în prezent la minimul re-
cord de 5%. „Cea mai mare pro-
vocare pentru România în acest
moment este finanþarea, având în
vedere cã bãncile sunt mai restric-
tive”, a spus oficialul român. O mi-
siune a FMI se aflã la
Bucureºti pentru dis-
cuþii privind noul acord
de împrumut cu Ro-
mânia, autoritãþile pre-
cizând anterior cã do-
resc ca acesta sã fie
încheiat pentru o pe-
rioadã de doi ani. Ur-
mãtorul acord cu Ro-
mânia, de tip preventiv,
va fi unul de consoli-
dare macroeconomicã
ºi de reforme structu-

Urmãtorul acord cu FMI va fi
convenit pânã în toamnã, cu o
valoare între 3-5 miliarde euro

Vicepremierul Liviu Dragnea a
afirmat, ieri, la Ploieºti, cã trebuie
analizatã foarte serios varianta ca
Bucureºtiul sã fie inclus în Regiu-
nea Muntenia, el explicând cã un
astfel de demers ar fi benefic atât
pentru regiune, cât ºi pentru cetã-
þeni. „Dacã ne uitãm la judeþele
Teleorman, Giurgiu, Cãlãraºi ºi Ia-
lomiþa sunt judeþele care au fost ºi
sunt în continuare cele mai afec-
tate de Bucureºti. Bucureºtiul este
un aspirator puternic, cãtre care se
duc oameni de înaltã calificare din
judeþele noastre, cãtre care se duc
foarte multe investiþii, deci, prac-
tic, ceea ce avem noi ca resurse în
judeþe, ca oameni foarte bine pre-
gãtiþi, se duc cãtre Bucureºti. Ju-
deþele noastre se depopuleazã,

Dragnea: Ar fi bine ca Bucureºtiul
sã fie parte integrantã
din Regiunea Muntenia

Un numãr de 3.650 de angajaþi ai Poºtei Române vor fi disponibilizaþi
începând cu luna septembrie, reprezentând 11% din totalul personalului,
ca parte a procesului de restructurare a companiei care vizeazã restabi-
lirea echilibrului între volumul de prestaþii poºtale ºi numãrul de salariaþi
ai operatorului poºtal. „Începând cu luna septembrie 2013, din cadrul
Poºtei Române vor fi disponibilizaþi 3.650 de angajaþi, pe baza unui set
de criterii stabilite de comun acord cu Sindicatul Lucrãtorilor Poºtali din
România. Aceste criterii sunt construite pe baza evaluãrii competenþei
profesionale, abaterilor disciplinare, cât ºi a opþiunii individuale. Proce-
sul de disponibilizare va fi aplicat fãrã sã fie afectatã derularea normalã a
activitãþilor Poºtei Române la nivel naþional”, se aratã într-un comunicat
al Poºtei. Anunþul survine unei întâlniri de lucru care a avut loc joi la
sediul Ministerului pentru Societatea Informaþionalã (MSI), la care au
participat preºedintele Consiliului de Administraþie al Companiei Naþiona-
le Poºta Românã (CNPR), conducerea executivã a operatorului ºi con-
ducerea Sindicatul Lucrãtorilor Poºtali din România. La finele anului tre-
cut, Poºta avea 32.887 salariaþi ºi datorii totale de 568,2 milioane de lei,
în creºtere cu 2,9% faþã de 2011, potrivit datelor din bilanþul remis Me-
diafax. În ultimii patru ani, compania a acumulat pierderi de 530 milioane
de lei, cu toate cã a bugetat profit în fiecare an.

Poºta Românã va disponibiliza 3.650
de salariaþi începând din septembrie

ºansa de dezvoltare se diminuea-
zã. Sunt doar douã judeþe care au
rezistat acestui aspirator puternic,
Prahova ºi Argeº. (...) ªi atunci
trebuie sã ne gândim serios dacã
nu cumva, atât pentru regiune, cât
ºi pentru Bucureºti, nu ar fi bine
ca Bucureºtiul sã facã parte inte-
grantã din Regiunea Muntenia, în
forma actualã sau în altã formã,
pentru cã ºi pentru Bucureºti ar fi
important sã aibã unde sã se extin-
dã”, a spus Dragnea. ªi senatorul
de Ilfov Grabriela Vrânceanu Fi-
rea a propus introducerea munici-
piului Bucureºti în regiunea de dez-
voltare Muntenia, dar ºi a judeþului
Ilfov, vicepremierul Liviu Dragnea
rãspunzând cã „sunt toate ºansele
ca acest lucru sã se întâmple”.

rale, urmãrind în principal discipli-
na politicilor, ºi va presupune pri-
vatizarea ºi restructurarea unor
companii de stat, a declarat, marþi,
la Bucureºti, directorul general al
FMI, Christine Lagarde.

Economia României ar putea
creºte în acest an cu o ratã mai
mare faþã de cea de 1,6% progno-
zatã, dupã o majorare a Produsu-
lui Intern Brut de 2,4% în primul
semestru, faþã de aceeaºi perioadã
a anului trecut, a declarat premie-
rul Victor Ponta, în acelaºi inter-
viu pentru Bloomberg. La sfârºitul
lunii iulie, Executivul va efectua
prima rectificare a bugetului din
acest an. Comisia Europeanã anti-
cipeazã cã economia României va
creºte cu 1,6% în acest an, în linie
cu estimãrile FMI ºi ale Guvernu-
lui, ºi cu 2,2% anul viitor. FMI
estimeazã o creºtere de 2% pentru
2014. Banca Mondialã se aºteaptã
la un avans economic de 1,7% în
acest an ºi de 2,2% anul urmãtor,
în timp ce Banca Europeanã pen-
tru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
este cea mai pesimistã, luând în
calcul un avans al PIB de 1,4% în
acest an ºi de 2,2% anul urmãtor.
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O nouă
razie
împotriva
ţânţarilor

Campania de dezinsec-
ţie începe, aşadar, de astăzi cu operaţiunea de lar-
vicidare din zona lacurilor din Craiova, acţionân-
du-se în preajma lacului din Parcul „Romanes-
cu”, cel din Grădina Botanică, Lacul Tanchiştilor,
precum şi lacurile din Făcăi şi Valea Fetii, toate
având în total o suprafaţă de 12,5 hectare. După
ce vor fi tratate aceste perimetre, angajaţii Salu-
brităţii vor merge în parcurile din oraş, iar de pe

Timp de două săptămâni,
începând de astăzi, se desfă-
şoară o nouă campanie de
dezinsecţie, cea de-a treia
care are loc în Craiova. Ca şi
precedentele raiduri împotri-
va ţânţarilor, şi acesta este
făcut de SC Salubritate SRL.

data de 22 iulie, intervenţia va fi extinsă în zona
spaţiilor verzi din cartierele Craiovei.

„Am decis să existe continuitate între cele două
campanii de dezinsecţie efectuate pe domeniul
public întrucât condiţiile meteorologice din ulti-
ma perioadă au îngreunat această intervenţie şi
am dorit să întărim eficacitatea acţiunilor care
au fost desfăşurate până acum”, a declarat Cris-

tian Popescu, directorul SC Salubritate Craiova.
Şi de această dată se va folosi o substanţă

din grupa a treia de toxicitate, cu spectru larg
de acţiune, „Supertox”, avizată de Ministrul
Sănătăţii. În funcţie de condiţiile meteorologi-
ce existente, acţiunea de dezinsecţie este pro-
gramată să se desfăşoare pe o suprafaţă totală
de 700 de hectare.

Până acum, Spitalul „Filantro-
pia” dispunea de aplicaţii informa-
tice separate, unele pentru pacienţi
şi altele pentru gestiunea economi-
co-financiară a unităţii. Echipamen-
tele erau achiziţionate de la distri-
buitori diferiţi şi nu puteau să fie
folosite împreună, ceea ce făcea
dificilă gestionarea tuturor informa-
ţiilor din spital. „Proiectul e-sănă-
tate a fost iniţiat de colegii noştri,
domnul doctor Bogdan Ungurea-
nu şi doamna doctor Guriţă, iar
mie îmi revine meritul de a-l im-
plementa şi de a-l finaliza în ter-
men eficient. El se bazează pe ex-
tinderea şi modernizarea, achiziţi-
onarea de tehnologii şi echipamente
noi, licenţe şi aplicaţii de software
necesare punerii în funcţiune a
soluţiei informatice integrate prin
intermediul căruia putem să admi-
nistrăm dosarul medical electronic
al pacientului”, a prezentat proiec-
tul Alice Gavrilă, managerul Spita-
lului Clinic Municipal „Filantropia”.
Bani pentru modernizarea a
două secţii pentru copii

Primarul Lia Olguţa Vasilescu a
participat la lansarea acestui pro-
iect şi a ţinut să îi asigure pe medi-
cii de la „Filantropia” că vor fi spri-
jiniţi cu fonduri de la Primăria Cra-
iova. Primii bani vor ajunge la două
secţii de copii, care vor fi refăcute
în totalitate. „Felicit echipa care a
lucrat la acest proiect. Orice ban
atras de la UE este un ban care ajută
inclusiv bugetul local să fie des-
congestionat.  Asta înseamnă că
orice ban care este investit de la
UE ajută bugetul local, în sensul
că putem să luăm banii respectivi

La momentul  actual, Spitalul  Cli nic
Muni cipal „Filantropia” este unul din
cel e două spitale din ţară care dispun de
cel mai  bun sistem informatic pentru
prel ucrarea datelor pacienţil or. Reţea-
ua costă aproape 20 de milioane de lei,
fonduri europene care vor veni prin in-

termediul  unui  proiect de finanţare câş-
tigat de conducerea acestui spital. Pa-
cienţii vor simţi în scurt timp şi pri me-
le avantaje: nu vor mai aştepta cu orele
până le vor fi înregi strate datele perso-
nal e, i ar medicul va avea la dispozi ţie
mai  mult timp pentru a-i consul ta.

şi să-i alocăm pe cu totul alte capi-
tole, aşa cum se va întâmpla acum.
Era obligatoriu, prin lege, să facem
noi de la bugetul local, dar înseam-
nă că ne-aţi scutit de această sumă
şi atunci noi o să ducem banii pe
secţii, la spitalul de copii care ara-
tă aşa cum arată, din păcate. Dar
credem că până la sfârşitul acestui
an vom putea să mergem acolo cu
capul sus, să nu ne mai fie ruşine
că gestionăm această situaţie şi,
dacă doamne fereşte, avem pro-

bleme cu copii, să ştim că acolo
sunt îngrijiţi în cele mai bune con-
diţii”.
Doar două spitale din ţară
implementează acest proiect

Mărturisind că este legată afec-
tiv de acest spital,viceprimarul
Cristina Calangiu i-a felicitat pe
medicii de aici, punând în eviden-
ţă faptul că proiec tul,  pe lângă

faptul că este foarte scump, a fost
obţinut şi destul greu, existând o
competiţie serioasă. „Pentru mine
este şi o chestiune afec tivă, pen-
tru că mi-am petrecut foarte mulţi
ani din copilărie aici, unde a lu-
crat tata, şi îmi doresc foarte mult
să pot să fac şi eu ceva pentru
aces t spital, pentru sănătatea din
Craiova. Proiectul este de felici-
tat, sunt multe proiecte pe fonduri

europene în Craiova, dar ec hipa
de aici trebuie lăudată pentru că a
fos t o competiţie internaţională.
Sunt doar două spitale din ţară
care au câştigat un astfel de pro-
iect,  este mult peste ceea ce ne-
am fi putut permite noi. E un lu-
cru extraordinar şi mă bucur că
Spitalul Filantropia este primul din
Craiova şi printre primele două spi-
tale din ţară. Sper, cu ajutorul nos-
tru,  dar şi al dumneavoastră, să
ducem spitalul acolo unde merită
să f ie”.
Pacienţii nu vor mai aştepta
pentru programări

Proiec tul va fi implementat în
20 de luni şi are o valoare de 1,98
milioane de lei,  obţinuţi de la Uni-
unea Europeană, prin intermediul
Programului Operaţional Secto-
rial „Creşterea Competitivităţii
Economic e”.  Din ac eş ti bani,
82,7%, adică 1,29 milioane de lei,
reprezintă fonduri nerambursabi-
le, iar 17,3%,  adică 271.183,55
de lei, vin de la bugetul de stat.
Restul de 2% a fost suportat de
Consiliul Loc al Craiova.  Obiecti-
vul general este legat de c reşte-
rea calităţii actului medic al. După
implementare, cu ajutorul aces-
tui sistem performant, pac ienţii
vor fi înregistraţi mai repede, iar

timpul care va f i c âştigat va fi
folos it pentru c onsultarea pa-
cienţilor. Programările se vor pu-
tea face ş i on-line, iar  pac ienţii
pot depune, tot on-line, cereri
pentru informaţii din dosarul
electronic unic.  Sistemul permi-
te publicarea de informaţii de in-
teres pentru pacienţi, un servic iu
on-line de sondare a pacienţilor
şi forum.

Ludmila Prunaru, repre-
zentantul Direcţiei de Sănă-
tate Publică: „Şi eu am o le-
gătură afectivă foarte puter-
nică cu acest spital, o parte din
stagiile din facultate le-am fă-
cut aici şi apreciez colectivul
de aici. Vă felicit pentru acest
proiect, vă asigur de sprijinul
şi ajutorul nostru necondiţio-
nat în toate proiectele pe care
le veţi derula în continuare”.

Alina Tănăsescu, direc-
tor CAS Dolj: ”Felicit con-
ducerea şi toate personale
implicate în acest proiect. Im-
plementarea acestui proiect,
în mod sigur, va duce la creş-
terea calităţii actului medical,
precum şi la îmbunătăţirea
relaţiei dintre pacient şi per-
sonalul medical. Mi-aş dori
ca şi celelalte spitale din Dolj
să urmeze acest exemplu, mai
ales că în acest an va începe
distribuirea cardului naţional
de asigurări de sănătate, iar
un sistem informatic perfor-
mant va fi cheia realizării
acestui proiect. Vreau să re-
marc modul în care conduce-
rea actuală a spitalului a reu-
şit să aducă această unitatea
pe linia de plutire”.

„Filantropia”, dotat cu cel mai bun
soft pentru pacienţi din ţară
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

O tânãrã de 23 de ani, din Craiova, ºi-a aban-
donat copilul, nãscut de trei zile, ºi ieri-dimi-
neaþã a fugit de la Spitalul Municipal Filantro-
pia din Craiova. Reprezentanþii spitalului au
anunþat Poliþia, oamenii legii reuºind sã o iden-

A nãscut sub identitate falsãA nãscut sub identitate falsãA nãscut sub identitate falsãA nãscut sub identitate falsãA nãscut sub identitate falsã
ºi ºi-a abandonat copilulºi ºi-a abandonat copilulºi ºi-a abandonat copilulºi ºi-a abandonat copilulºi ºi-a abandonat copilul

Un craiovean de 55 de ani a
ajuns la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, ieri dupã-
amiazã, în urma unui accident de
circulaþie petrecut la intersecþia
strãzii „Pãltiniº” cu bulevardul
„Carol I”. Potrivit reprezentanþi-
lor IPJ Dolj, Gabriel Mãnescu, de
55 de ani, din Craiova, în timp
ce conducea un motoscuter pe
strada „Pãltiniº”, fiind sub influ-
enþa bãuturilor alcoolice, a pier-
dut controlul direcþiei ºi s-a izbit
de un autoturism parcat. La faþa
locului a fost solicitatã o ambu-

S-a izbit cu motoscuterul
de un autoturism

Poliþistii Secþiei 1 Craiova au
fost anunþaþi telefonic, ieri-dimi-
neaþã, de un asistent social din
cadrul Spitalului Municipal Filan-

tifice ºi sã stabileascã faptul cã s-a internat sub
un nume fals în unitatea medicalã. Femeia,
este cercetatã penal pentru comiterea infrac-
þiunii de fals privind identitatea, a declarat cã
se mai gândeºte dacã ia copilul acasã sau nu.

lanþã, care l-a transportat pe bãr-
batul rãnit la spital, unde a fost
supus unor investigaþii amãnun-
þite ºi a rãmas internat întrucât
suferise un traumatism cranio-ce-
rebral acut deschis, dar i s-au re-
coltat ºi probe biologice pentru
stabilirea alcoolemiei, întrucât la
testarea cu etilotestul a rezultat o
concentraþie de 0,40 mg/l alcool
pur în aerul expirat. Oamenii legii
mai spun cã bãrbatul nu purta nici
cascã de protecþie, însã avea per-
mis de conducere, iar motoscu-
terul era înmatriculat.

tropia, cã o tânãrã care a nãscut
pe 15 iulie o fetiã a fugit din spi-
tal, abandonându-ºi copilul. Tânã-
ra mãmicã s-a internat pe 15 iu-

lie, declarând verbal cã se numeº-
te Rodica Savu, 23 de ani, ºi este
din Craiova. Numai cã, în urma
verificãrilor, poliþiºtii Secþiei 1 Cra-
iova au reuºit sã o identifice ºi au
stabilit cã se internase sub un
nume fals, fiind vorba, de fapt,
despre Mihaela Ioana, de 23 de
ani, din Craiova.

„În urma verificãrilor operati-
ve efectuate de poliþiºtii Secþiei 1
Craiova a fost identificatã tânãra
ce abandonase nou-nãscutul în
spital. Aceasta a fost condusã la
sediul subunitãþii pentru cercetãri
ºi s-a constatat cã-ºi dãduse la in-
ternare o identitate falsã. Pe nu-
mele ei au fost întocmite acte pre-
mergãtoare începerii urmãririi pe-
nale sub aspectul comiterii infrac-
þiunii de fals privind identitatea”,
a declarat agent principal Amelia
Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Poliþiºtii din cadrul Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Orga-
nizate (BCCO) Craiova ºi procu-
rorii DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova, cu sprijinul poliþiºti-
lor din cadrul BCCO Constanþa,
BCCO Galaþi, BCCO Cluj, IPJ

Dolj ºi Serviciul de Operaþiuni
Speciale (SOS) Craiova, au des-
cins, pe 30 august 2012, la 15 lo-
caþii de pe raza judeþelor Dolj,
Constanþa, Brãila, Galaþi ºi Cluj,
în cadrul unei acþiuni vizând des-
tructurarea unui grup infracþional
organizat, specializat în comite-
rea de infracþiuni informatice. 

Potrivit anchetatorilor, membrii
grupãrii, prin activitãþi de tip
„phishing”, „vishing” ºi „spam”,

pe servere închiriate, cu ajutorul
unor aplicaþii informatice, în pe-
rioada martie 2011 – august 2012,
au obþinut câteva zeci de mii de
numere de carduri aferente con-
turilor unor cetãþeni americani.
Ulterior, aceºtia au falsificat car-

duri pe baza datelor obþinute frau-
dulos ºi au golit conturile ameri-
canilor. Potrivit anchetatorilor,
membrii grupãrii închiriaserã mai
multe vile la mare, în Constanþa,
ca sã nu „opereze” de la locuinþe-
le lor. Apoi, sub diverse pretexte,
au închiriat mai multe servere ale
unor societãþi comerciale pe care
le-au folosit ca sã intre în siste-
mele informatice ale mai multor
unitãþi bancare din SUA.

Astfel, clienþii bãncilor primeau
mesaje – ca ºi când ar fi venit din
partea bãncii – prin care erau anun-
þaþi cã le-au fost compromise car-
durile ºi urmeazã sã li se blocheze
conturile ºi erau sfãtuiþi sã apeleze
un numãr de telefon, pentru a ob-
þine alt card. Iniþial, clienþii ghinio-
niºti nu au avut suspiciuni, mai ales
cã, în momentul în care apelau
numãrul de telefon intra un robot
– o aplicaþie informaticã a grupãrii
româneºti – ºi, într-o englezã
exemplarã, erau informaþi ce paºi
trebuie sã urmeze pentru a obþine
un alt card. Aplicaþia le solicita toa-
te datele de identificare, numerele
cardurilor bancare ºi ale conturi-
lor, pe baza cãrora membrii reþelei
infracþionale au lãsat fãrã bani des-
tui cetãþeni americani.

15 persoane audiate,
8 trimise în judecatã

În urma descinderi-
lor 15 persoane au fost
ridicate ºi aduse la se-
diul DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova
pentru audieri, ºapte
persoane fiind arestate
preventiv. Este vorba
despre Gabriel Arseni
(23 de ani), Lucian
Picoº (22 de ani), Va-
lentin ªerban (24 de
ani), fraþii Ionuþ ºi Mi-
hai Popârþac (23, res-

pectiv 24 de ani), toþi din Brãila,
Valentin Gherasim (25 de ani), din
Nãvodari, ºi Adrian Mitan (27 de
ani), din Galaþi.

Pe 4 februarie 2013 procurorii
DIICOT Craiova au trimis în ju-
decatã, în acest caz, opt persoa-
ne: Andrei Marian Jaravete, ªtefan
Dãnacu, Adelin Gabriel Parfeni,
Mihai Adrian Popîrþac, Lucian Ion
Picoº, Adrian Mitan, Valentin Ghe-
rasim ºi Marian Valentin ªerban.
Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au
pronunat sentina mari, 16 iulie a.c.,
toi cei opt inculpai fiind gãsii vino-
vaþi ºi condamnaþi la pedepse cu

executare. Valentin Gherasim a
primit 4 ani de închisoare, iar restul
au primit câte 3 ani de închisoare
cu executare. Instanþa a admis ac-
þiunea civilã formulatã de cãtre
Compania “American Express” ºi
i-a obligat pe Parfeni Adelin Ga-
briel, Popârþac Mihai Adrian ºi
Picoº Lucian Ion în solidar la pla-
ta sumei de 17.574,99 de euro.
Judecãtorii au confiscat de la Va-
lentin Marian ªerban un autoturism
marca VW model Golf, înmatri-
culat provizoriu sub nr. DJ-037716
asupra cãruia s-a instituit seches-
trul asigurator pe 20.09.2012, dar

ºi suma de 33.000 lei ridi-
catã din locuinþa lui Popâr-
þac, sumele de 2.750 euro
ºi 270 lei ridicate din locuinþa
lui Mitan pe 30.08.2012. În
aceeaºi sentinã, Jaravete
Andrei Marian, Parfeni Ade-
lin Gabriel, Popârþac Mihai
Adrian, Picoº Lucian Ion,
Mitan Adrian, Gherasim Va-
lentin ºi ªerban Valentin
Marian au fost obligai la pla-
ta sumei de câte 4.000 lei
cheltuieli judiciare cãtre stat,
iar pe Dãnacu, la plata su-
mei de 4.400 lei cheltuieli
judiciare cãtre stat.

Magistraii Tribunalului Dolj au condamnat
opt persoane, acuzate cã au golit conturile
unor americani prin activitãþi de tip „phis-
hing”, la câte 3 ani de închisoare, unul sin-
gur primind 4 ani. Gruparea a fost destruc-
turatã în urma unei acþiuni de amploare des-
fãºurate pe 30 august 2012, când poliþiºtii ºi

Condamnaþi la închisoare cu executare
dupã ce au golit conturile unor americani

procurorii de crimã organizatã craioveni au
descins la 15 adrese de pe raza judeþelor Dolj,
Constanþa, Brãila, Galaþi ºi Cluj. Cei opt au
fost trimiºi în judecatã la începutul lunii fe-
bruarie 2013, iar sentinþa a fost pronunþatã
marþi, 16 iulie a.c. ºi poate fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.
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Vic epremierul Liviu Dragnea,
ministrul Dezvoltării Regionale şi
Adminis traţiei Public e, s-a aflat
miercuri la Târgu Jiu, unde a vor-
bit despre regionalizare, obsedan-
tul său proiect, care a devenit deja
un pariu personal, menit să-i re-
branduiască politic imaginea,  re-
lativ boţită, spre a-i rămâne legat
numele de acest demers. Deşi a
afirmat nu de mult, la Sibiu, că
nu există, deocamdată, un proiect
oficial c are să ateste „cum va ară-
ta România regionalizată”, Liviu
Dragnea ştie, neîndoielnic, versi-
unea oficială, ţinută la sertar,  dar
pe c are n-o dezvoltă, spre a nu
incita spiritele în teritoriu. Ce vrea
vicepremierul nu se prea înţele-
ge, aşa că a devenit... propriul său
adversar. Reorganizarea adminis-
trativ-teritorială şi, implicit, des-

MIRCEA CANŢĂR

Dragnea contra Dragnea
centralizarea, es te o discuţie mai
veche şi în 2011 fos tul premier,
Emil Boc, dar  şi preşedintele Tra-
ian Băsescu afişau deplină deter-
minare în materializarea ei, vor-
bindu-se chiar de „asumarea răs-
punderii” de c ătre guvernul de
atunc i pe proiectul de lege. Ceea
ce nu s-a mai întâmplat, e drept
şi datorită partenerului de coali-
ţie,  UDMR, c u care nu s-a găsit
formula de compromis , dar şi
imposibilităţii revizuirii Constitu-
ţiei. Neaduc ând nimic nou în me-
sajele legate de regionalizare,  ros-
togolind tot clişeele disc utabile,
precum mai buna absorbţie a fon-
durilor europene şi apropierea au-
torităţilor de cetăţeni, Liviu Drag-
nea bate apa în piuă prin şabloa-
nele anunţate. Alimentând mai de
grabă scepticismul şi nicidecum

încrederea în virtuţile proiectului
său. Şi dacă îşi doreşte referen-
dum în toamnă, pentru modifica-
rea Constituţiei, spre a avea re-
giuni de la 1 ianuarie 2014, atunci
ar cam fi momentul să se cunoas-
că ş i cum va arăta „harta regiuni-
lor”. Deşi poate a ţinuturilor,  en-
titate administrativă proprie Ro-
mâniei, ar fi fost mai inspirată. Dar
Liviu Dragnea se doreşte mare
tactician, apt să întreţină suspan-
sul, deloc dispus să dea apă la
moară clevetitorilor. Problema lui
Liviu Dragnea este...  Liviu Drag-
nea. Fără a f i bănuit de vreo an-
vergură intelectuală, lasă de la o
vreme impresia că inclusiv exper-
tiza administrativă, conferită de
vechime, este îndoielnic ă. Şi abi-
litatea, „şmecheria politică” care
i se atribuie în „Dosarul de politi-

cian” de pe realitatea.net, care i-a
potenţat ascensiunea suspec tă, s-
a cam epuizat. În curând va veni
decontul. Şi se pare că simte acest
lucru. O discuţie mult mai aplica-
tă despre regionalizare a avut loc
la Zalău, unde autorităţile locale
şi judeţene din Bistriţa-Năsăud, în
prezenţa ministrului delegat pen-
tru Dialog Social, Adriana Doina
Pană, au exprimat puncte de ve-
dere de luat în seamă, opinând că
aceas ta trebuie făcută pe princi-
pii ştiinţifice, nu pe baza unor sen-
timentalisme. Se spune c ă justiţia
imanentă chiar exis tă. După ce,
în 2000, Liviu Dragnea s-a des-
părţit c u seninătate de PD ş i
Adriean Videanu, după ce le-a ţi-
nut lumânarea politic ă lui Adrian
Năstase şi Mircea Geoană, fără a
lăsa vreo lac rimă, rămăsese de

urmărit alesul următoarei trădări.
Fiindcă „deş teptăciunea” se poa-
te dispensa de carac ter, exc esul
de c aracter fiind chiar o probă de
neseriozitate în lumea politică. La
Târgu Jiu, în cadrul discuţiilor
circumscrise „consultării popula-
ţiei”, unde părerile nu puteau de-
cât coincide cu ale „centrului”,
Liviu Dragnea, s-a arătat de-a
dreptul banal, tern,  improvizând
câteva afirmaţii,  apte a constitui
materia primă pentru o ştire de
presă, cum a fost aceea că preşe-
dintele Ion Călinoiu reprezintă o
soluţie pentru viitoarea preşedin-
ţie a Consiliului regional Oltenia.
Probabil. Dacă a dorit să ia „pul-
sul”, cum îndeobşte se obişnuieş-
te, şi percepţia nu-l înşeală, atunci
a înţeles că pulsul e slab, adică
neîncrederea e mare.

Camera de Comerţ
şi Industrie Dolj a redevenit
membră a CCIR

În cadrul Adunării Generale a CCIR
din aprilie 2012, mai multe Camere de
comerţ judeţene i-au cerut preşedintelui
CCIR, Mihail Vlasov, documentele jus-
tificative pentru cheltuirea a 12.239.098
de lei din Fondul la dispoziţia Preşedin-
telui. În acelaşi timp, au cerut explicaţii
pentru depăşirea cu 5.939.098 de lei a
bugetului aprobat pentru 2011, în con-
diţiile în care CCIR înregistrase în acel
an un deficit de 5.143.928 lei.

Mihail Vlasov a refuzat să răspundă
şi, în consecinţă, Camerele judeţene au
intentat un proces prin care au contestat

Cele patru camere de comerţ şi industrie excluse
abuziv în martie 2013 din Camera de Comerţ şi In-
dustrie a României (CCIR) au fost repuse în drep-
turi de Judecătoria Sectorului 3, prin soluţia pronun-
ţată în data de 10 iulie a.c. Instanţa a admis ordo-
nanţa preşedinţială de suspendare a deciziei Cole-

giului de conducere al CCIR, care excludea din
CCIR Camerele  de Comerţ şi Industrie Dolj, Ba-
cău, Prahova şi Vâlcea. Conform Codului de Proce-
dură Civilă, hotărârea instanţei es te executorie.
Astfel, cele patru Camere sunt membre cu drepturi
depline ale CCIR.

descărcarea de gestiune a preşedintelui
CCIR şi au sesizat DNA cu privire la
posibile acte de corupţie şi deturnare
de fonduri ale conducerii CCIR. Came-
rele judeţene care au sesizat DNA şi au
intentat procesul au fost excluse abu-
ziv din CCIR la începutul lunii martie a
acestui an, sub pretextul fals al absen-
tării la adunările generale ale CCIR.

Prin recenta soluţie a Judecătoriei
Sectorului 3,  Camerele judeţene Dolj,
Bacău, Prahova ş i Vâlc ea sunt din nou
membre în Camera de Comerţ şi In-
dustrie a României. Ordonanţa preşe-

dinţială va produce efecte până în mo-
mentul judecării dosarului 12750/3/
2013, aflat pe rolul Tribunalului Bu-
cureşti, prin care se contes tă decizia
de exc ludere a c elor  patru Camere de
comerţ. „Camerele judeţene vor con-
tinua demersurile legale pentru trans-
parentizarea cheltuirii patrimoniului
CCIR ş i tragerea la răspundere a tu-
turor persoanelor vinovate de neres-
pectarea legii”, precizează reprezen-
tanţii Camerei de Comerţ şi Industr ie
Dolj într-un comunicat de presă.

LAURA MOŢÎRLICHE

Ediţia de vară a proiectului GROW a ajuns
la final. În Craiova, evenimentul de încheie-
re are loc astăzi, începând cu ora 12.00, la
Decathlon, iar în Caracal se va desfăşura
sâmbătă, 20 iulie, începând cu ora 13.00, la
Liceul Teoretic „Mihai Viteazu”. Vor fi pre-
zentate concluziile proiectului, impactul pe
care acest proiect l-a avut asupra partici-
panţilor şi vor fi împărtăşite impresii atât din
partea acestora, cât şi a celor patru studenţi
internaţionali. Evenimentul se va încheia cu
un mic moment în care internaţionalii îşi vor
prezenta câteva elemente specifice culturii
lor, precum câteva feluri de mâncare speci-
fice zonelor din care provin.

GROW, proiect naţional organizat de
AIESEC şi Şcoala de Valori, promovează
conceptul de Practice, Learn, Step Up fi-

Ediţia de vară GROW
a ajuns la final

ind singurul program inovativ de educaţie
non-formală din România construit pe un
curriculum de 4 ani, cu scopul de a oferi
tinerilor, pe toată perioada liceului, un con-
ţinut educaţional complementar activităţii
lor şcolare.

Sesiunile de pregătire pentru elevii ce
urmează ca în septembrie să intre în clasa
a XI-a şi a XII-a s-au desfăşurat timp de
şase săptămâni, în perioada iunie – iulie
2013 sub forma a 10 ateliere de lucru in-
teractive susţinute în limba engleză de cei
patru studenţi internaţionali, într-un mediu
tineresc, dominat de multiculturalitate şi di-
versitate. Ţările din care provin studenţii
internaţionali sunt Pakistan, Slovacia, Gre-
cia şi Hong Kong.

ALINA DRĂGHICI
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AIESEC Craiova vă provoacă la o “bătaie”
cu apă colorată

AIESEC Craiova îi invită pe ti-
nerii craioveni să participe la o „bă-
taie” cu apă colorată, ce va avea
loc în Parcul „Nicolae Romanes-
cu”, zona Debarc ader, astăzi, în
intervalul orar 14.00 – 16.00.
„Trebuie doar să vă îmbrăcaţi cu
tricouri albe şi să vă înarmaţi cu
sticle de plastic, sau cu pistoale de
apă”, este îndemnul reprezentanţi-
lor AIESEC Craiova.

Această „bătaie” cu apă se des-
făşoară la nivel naţional, fiind or-
ganizată în toate cele 14 oraşe din
ţară, în care se află AIESEC. Or-
ganizatorii vor oferi colorantul ali-
mentar, iar cei care vor dori să par-
ticipe la eveniment vor trebui să
vină înarmaţi cu sticle de plastic,

de 0,5 – 1 litru, sau cu pistoale de
apă, şi îmbrăcaţi cu tricouri albe.

“AIESEC Craiova doreşte să
strângă cât mai mulţi tineri la acest
eveniment. Evenimentul are drept
scop promovarea stagiilor de vo-
luntariat pe care organizaţia le ofe-
ră studenţilor. Aceste stagii dau ti-

nerilor posibilitatea de a pleca într-
una din cele 113 ţări, în care se
află organizaţia, şi de a cunoaşte o
altă cultură, desfăşurând, în ace-
laşi timp, activităţi de voluntariat”,
a spus Alexandra Piţigoi, purtător
de cuvânt al AIESEC Craiova.

ALINA DRĂGHICI

Spectacol al formaţiei „One Life”
în Piaţa Prefecturii

Casa de Cultură „Traian Demetresc u” în c olaborare cu „One Life” –
formaţie voc al-instrumentală, avându-i în componenţă pe Andrei Badea
(voc e) şi Dan Nenic u (chitară) – vă invită astăzi la un spectacol de
muzică susţinut în Piaţa „Mihai Viteazul”, între orele 18.00 şi 20.00.
Formaţia „One Life” a fos t înfiinţată în urmă c u un an şi jumătate, timp
în c are a abordat mai multe stiluri, înc epând c u folk ş i reggae, piese şi
mai vesele şi mai triste,  pe care le-a c ântat în pub-uri, în cadrul unor
spec tacole în aer liber şi
festivaluri pentru amatori.
„Susţinem şi înc urajăm
tinerele talente, formaţiile
de amatori, indiferent că
es te vorba de muzic ă,
sculptură, desen, şi îi in-
vităm pe craioveni să ne
fie alături ş i la aces t
spectac ol”, au precizat
reprezentanţii Casei de
Cultură.

MAGDA BRATU

Asociaţia Club ARTI, Direc ţia Jude-
ţeană pentru Tineret şi Sport Dolj, Casa
de Cultură „Traian Demetrescu” şi Radio
România Oltenia organizează,  astăzi şi
mâine,  la Craiova, cea de-a VII-a ediţie a
Festiv alului Naţional de Muzică
„Portativ ul v eseliei”. Nu mai puţin de
48 copii şi tineri (dintre care opt partic i-
pă la c ategoria „Campioni”),  cu vârs te
cuprinse între 5 şi 18 ani,  din 15 oraşe

„La nivelul judeţului Dolj, 144
de cadre didactice au susţinut acest
examen, urmând ca pe data de 23
să se afişeze rezultatele, iar în zile-
le de 23 şi 24 se vor depune cere-

Profesorii doljeni au susţinut,
ieri, definitivatulAproape 150 de profesori doljeni au

susţinut, ieri, examenul de definitivat,
care s-a desfăşurat la Şcoala „Mircea
Eliade” din Craiova. Proba de examen
a durat patru ore şi a avut subiecte din
disciplina de predare, metodica
predării, pedagogie şi psihologia
educaţiei. Rezultatele finale vor fi
afişate pe 27 iulie.

rile de reevaluare a lucrărilor, care
se vor rezolva în perioada 25-26.
Pe 27 iulie vor fi afişate rezultatele
finale ale examenului. Candidaţii
trebuie să ştie că pot susţine acest

examen în decursul a trei sesiuni,
într-o perioadă de şase ani”, au
spus reprezentanţii Inspectoratu-
lui Judeţean Dolj.

Examenul de definitivat s-a des-

făşurat în condiţii similare
cu cel de titularizare, came-
rele video şi sigilarea lucră-
rii fiind doar câteva dintre
asemănări.  Nota minimă
obţinută trebuie să fie de cel
puţin 8 pentru c a cei în-
scrişi să promoveze. Acest

an a adus  şi noutăţi: acordarea
dreptului de participare la examen
şi debutanţilor cu un an vechime
la catedră, dar şi creşterea mediei
minime de promovare a inspecţii-

lor la clasa de la nota 7 la 8. Sub-
iec tele de examen,  traducerea
acestora şi baremele de evaluare
au fost elaborate, pentru fiecare
disciplină de examen, de Centrul
Naţional de Evaluare şi Examinare
şi vor fi publicate, după susţinerea
probei, la ora 15.00, pe site-ul sub-
iecte2013.edu.ro. Pe 20 iunie s-au
terminat inspecţiile susţinute la cla-
să, care au constituit criteriu eli-
minatoriu pentru participarea la
examenul naţional de definitivare.

ALINA DRĂGHICI

Începe Festivalul
Naţional de Muzică
„Portativul veseliei”

Aproape 50 de copii
şi tineri, din toata
ţara, concurează
pentru trofee

ale ţării, c oncurează pentru
un trofeu la sec ţiunile Inter-
pretare, Creaţie şi Videoclip.

Festivalul Naţional de
Muzică „Portativul veseliei”
are ca scop descoperirea de
noi talente ş i promovarea lor
la nivel naţional ş i internaţio-
nal. Şi în ac est an evenimen-
tul se bucură de o numeroasă
partic ipare, c oncurenţii
venind din Bucureşti, Braşov,
Cluj-Napoc a, Cons tanţa,
Craiova, Dr. Tr.  Severin,

Iaşi, Ilfov, Oradea, Petroşani, Piatra
Neamţ,  Râmnic u Vâlcea, Slatina,  Târgu
Jiu, Vulcan.

Concursul se desfăşoară astăzi,  între
orele 11.00 ş i 20.00, la Hotel Flormang
din Craiova, participanţii urmând să
evolueze pe trei secţiuni: Interpretare,
Creaţie şi Videoclip. Prima dintre ele are
mai multe categorii: „Solişti piese
ritmate” (5-7 ani,  8-10 ani, 11-14 ani,
15-18 ani),  „Solişti piese lente” (5-7

ani, 8-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani),
„Grupuri mici” şi „Campioni” (vor
partic ipa câş tigătorii loc urilor I în ediţiile
2006-2009 şi ai trofeelor pe categorii de
vârstă în 2010 şi 2012).

Juriul es te prezidat de compozitorul
Claudiu Bulete ş i îi are ca membri pe
Cristian Alive j – compozitor,  Mirela
Dada – profesor de muzică în Bucureşti,
Florin Ne agoie – artist liric la Filarmo-
nic a „Oltenia”,  Oana Paciure a ş i
Marius  Onofre i – coregrafi.  Li se vor
alătura însă şi copii şi tineri care, la
ediţiile anterioare,  şi-au demonstrat
talentul pe scena ac estui festival. «Parti-
cipanţii cu vârs te între 5 şi 11 la c atego-
ria „Campioni” vor face parte din juriul
copiilor pentru secţiunea Interpretare, iar
cei mai mari,  de 11 ani, vor face parte
din juriul festivalului»,  a prec izat Dana
Ne agoie, directorul festivalului.

Gala de premiere va avea loc mâine,
20 iulie,  ora 13.30,  şi va fi urmată, în
ac eeaş i zi, la ora 20.00, de confruntarea
campionilor la cele trei sec ţiuni. La
Interpretare vor f i acordate Premiile I,
II , III ş i menţiuni,  la fiecare categorie de
vârstă şi la fiecare subsecţiune („Solişti
piese ritmate”, „Solişti piese lente”,
„Grupuri mici”, „Campioni”). De
asemenea,  se vor acorda patru trofee pe
fiecare categorie de vârstă concurentului
cu media c ea mai mare, participant la
ambele secţiuni („Solişti piese lente” ş i
„Solişti piese ritmate”),  un trofeu
pentru „Grupuri mici” ş i unul pentru
„Campioni”. «Marele trofeu va fi
înmânat unui singur c oncurent, indife-
rent de secţiunea la care participă,
considerat cel mai c omplex participant»,
precizează organizatorii.

MAGDA BRATU
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De cinci zile, un aer de rãzboi rece
rãzbate la graniþele orientale ale Ru-
siei unde, din dispoziþia preºedin-
telui Vladimir Putin, au loc cele mai
mari manevre militare din epoca
post-sovieticã, luând prin suprinde-
re observatori ºi statele vecine.
Manevrele se vor încheia la 20 iulie.
Ele implicã 160.000 de militari ºi
aproape 5.000 de tancuri ºi blinda-
te, care traverseazã Siberia ºi Extre-
mul Orient într-o demonstraþie de
renaºtere a unei puteri militare. Cel
puþin 70 de nave din flota rusã a
Pacificului ºi 160 de avioane ºi eli-
coptere de luptã iau parte la exerci-
þiile începute vineri, care vor conti-
nua ºi în aceastã sãptãmânã. Vladi-
mir Putin a vizitat poligonul Þugol,
din þinutul Baikal, unde au fost aduºi
mii de militari din Districtele Milita-
re Central ºi de Est. Preºedintele rus
a apãrut alãturi de toatã înalta ierar-

hie militarã, inclusiv ministrul Apã-
rãrii, Serghei ªoigu, ºi ºeful Marelui
Stat Major Interarme, Valeri Gerasi-
mov, ºi a zburat la bordul unui eli-
copter. Exerciþiile militare s-au mul-
tiplicat în ultimii ani. De la începutul
anului, acesta este al treilea exerci-
þiu surprizã în Rusia. Manevrele pre-
cedente au avut loc la sfârºitul lunii
martie, în regiunea de sud a Mãrii
Negre, implicând 7.000 de soldaþi,
30 de nave de rãzboi ºi sute de ma-
teriale militare de diferite tipuri. Ob-
iectivul acestor manevre a fost ace-
la de a testa capacitatea de reacþie a
forþelor armate ruse, într-o regiune
care este o prioritate strategicã a
þãrii. Forþele armate continuã un pro-
ces de transformare angajat în 1997,
urmând a deveni mai eficiente, spre
a reda Rusiei un statut de putere
mondialã ºi regionalã, subminat de
prãbuºirea Uniunii Sovietice.

Aceastã modernizare presupune
„reducerea de efective, profesiona-
lizarea personalului ºi achiziþia ma-
sivã de noi echipamente”. Nu mai
puþin de 20.000 de miliarde de ruble
(468 miliarde euro) este suma pre-
vãzutã a fi cheltuitã în perioada 2011-
2020, motiv pentru care aproximativ
70% din dotarea existentã este de
datã recentã. O parte din aceasta
este deplasatã în Extremul Orient. Un
nou submarin nuclear, lansator de
rachete nucleare (SNLE, din clasa
Borei), a fost deja pus în funcþiune
în octombrie anul trecut, în flota
Pacificului, care conta la 1 octom-
brie 2012 pe 28 de submarine ºi mari
nave de suprafaþã, potrivit publica-
þiilor specializate. Aceste exerciþii nu
lasã indiferenþi vecinii imediaþi ai
Rusiei. Coreenii ºi japonezii au dis-
pus decolarea de urgenþã a avioa-
nelor F-15, pentru a supraveghea
zborul bombardierelor ruse cu razã
lungã de acþiune TU-95, desfãºura-
te în cadrul manevrelor aeriene. Mi-
nistrul adjunct al Apãrãrii, Anatoli
Antonov, a asigurat, luni, ataºaþii
militari strãini cã manevrele fac par-
te din formarea periodicã a trupelor.
El a declarat cã Rusia ºi-a anunþat
vecinii înainte de debutul manevre-
lor, furnizând informaþii suplimenta-
re, detaliate, Chinei, în conformitate
cu un acord din 2004 care prevede
un schimb reciproc de informaþii re-
feritoare la activitãþile militare de-a
lungul unei frontiere comune ce mã-
soarã 4.300 de km. Potrivit acestuia,
manevrele nu sunt îndreptate con-
tra vreunei naþiuni. Relaþiile econo-
mice ºi militare dintre Rusia ºi Chi-
na sunt apropiate, aºa cum au arã-
tat ºi manevrele navale comune din

Marea Japoniei, care au mobilizat,
în perioada 8-10 iulie, 19 nave de
rãzboi ºi aproximativ 10 avioane. ªi
totuºi, unii analiºti militari opineazã
cã demonstraþia de forþã se adresea-
zã atât Chinei, cât ºi Japoniei. Par-
tea terestrã a marelui exerciþiu are
scopul de a arãta Chinei cã Rusia
poate deplasa resurse semnificati-
ve în cazul în care Beijingul ar re-
vendica o parte a teritoriului sãu
oriental. Partea navalã a exerciþiului
se adreseazã Japoniei ºi aliatului sãu
american, sugerând cã trebuie luatã
în calcul puterea navalã rusã. „Kon-
stantin Sivkov, un ofiþer în rezervã
al Statului Major General ar armatei
ruse, a declarat cotidianului „Neza-
vissimaia Gazeta” cã manevrele si-
muleazã un rãspuns la un ipotetic
atac al forþelor japoneze ºi america-
ne”, menþioneazã „New York Ti-
mes”. Cotidianul american reamin-
teºte cã Rusia conservã un impor-
tant diferend teritorial cu Japonia pe
partea de sud a insulelor Kurile, pe
care Tokyo le numeºte „Teritoriile
de Nord”, nu departe de Sahalin, un
obstacol veritabil în calea normali-
zãrii relaþiilor dintre Japonia ºi Ru-
sia. Circa 3.500 de soldaþi ruºi sunt,
de asemenea, desfãºuraþi în insule-
le situate la nord de insula septen-
trionalã japonezã Hokkaido. Fireº-
te, se discutã de „mesajul” acestei
demonstraþii de forþã, de mãsura în
care el va fi convingãtor. Pe plan
intern, el poate liniºti populaþia în-
grijoratã de scãderea grandorii ruse.
Dar unii observatori militari, inclu-
siv ruºi, estimeazã cã armata ex-Ro-
ºie are încã un drum lung de par-
curs pentru a recâºtiga autoritatea
ºi experienþa pierdute dupã 1991.

Relaþiile dintre Uniunea Europeanã ºi Israel
traverseazã o nouã crizã, din cauza unei direc-
tive a UE care le interzice europenilor sã cola-
boreze cu organizaþiile israeliene ce activeazã
în coloniile evreieºti din teritoriile palestinie-
ne. Decizia a stârnit o reacþie vehementã din
partea premierului israelian, care a acuzat Bru-
xellesul de dictaturã. În opinia experþilor, este
puþin probabil ca Benjamin Netanyahu sã se
limiteze la critici verbale: partenerii din coaliþia
aflatã la guvernare în Israel cer contramãsuri

UE iniþiazã sancþiuni la adresa coloniilor israeliene

Socialiºtii francezi au dezvãluit,
miercuri, un proiect de lege care ar
înlesni procesul de evacuare a romi-
lor nomazi din taberele ilegale, o ac-
þiune politicã sensibilã care vizeazã
reducerea nemulþumirilor tot mai ac-
centuate în legãturã cu aceastã pro-
blemã spinoasã, informeazã Reuters.
Iniþial, socialiºtii s-au distanþat de
mãsurile politice din 2010 ale fostu-
lui preºedinte, Nicolas Sarkozy, care
a lansat un program de expulzare a
mii de romi din România ºi Bulgaria
din taberele ilegale, condamnând
aceste mãsuri. Cu toate acestea, pro-
iectul de lege de acum demonstreazã
faptul cã partidul preºedintelui Fran-
cois Hollande a fost nevoit sã-ºi în-
ãspreascã poziþia, admiþând astfel cã
mãsurile pe care guvernul le-a luat în
urmã cu un an pentru integrarea ro-
milor în societate se dovedesc a fi
ineficiente. Noul proiect de lege în-
cearcã sã abordeze problema speci-
ficã a taberelor ilegale ale aºa-numi-
þilor „Gens du Voyage” - adicã „no-

mazi” - populaþie care include gru-
puri de romi, manouche ºi sinti - în
legãturã cu care UE foloseºte deseori
termenul general de romi. Comunita-
tea numãrã aproximativ 250.000 -
300.000 de membri, marea majoritate
cetãþeni francezi. Ei au un statut spe-
cial, care le permite, prin lege, sã se
aºeze temporar în zone speciale, unde
dispun de apã curentã ºi energie pe
timpul verii. Însã informaþiile potrivit
cãrora ei se stabilesc ºi în alte zone -
uneori pe terenuri de sport munici-
pale - i-au înfuriat pe conservatori ºi
au provocat nemulþumiri în rândul
multor contribuabili - într-o perioadã
de austeritate - care considerã cã se
abuzeazã de serviciile sociale oferite
de stat. Proiectul de lege, criticat de
unii politicieni de stânga, va fi pro-
babil prezentat parlamentului abia
dupã luna septembrie. Acesta pre-
vede reþinerea fondurilor consiliilor
locale care refuzã sã construiascã
zone pentru tabere legale ºi, în ace-
laºi timp, grãbeºte procedurile de

evacuare a taberelor ilegale de romi.
„Ceea ce propun este sã facem pro-
cesul de evacuare mai rapid pentru
cei care nu au respectat legea”, a afir-
mat deputatul socialist Dominique
Raimbourg pentru radio Europe 1.
Conform legislaþiei actuale, evacua-
rea romilor din zonele publice este

dificilã, cu excepþia cazului în care
securitatea publicã este în pericol.
Noul proiect de lege ar reduce pro-
cedurile birocratice ºi ar permite po-
liþiei sã intervinã mai rapid în cazul în
care terenul este ocupat ilegal, au
afirmat surse oficiale, fãrã a oferi de-
talii specifice.

Socialiºtii francezi vor ca romii nomazi sã poatã fi mai uºor evacuaþi din taberele ilegale

Snowden se pregãteºte
sã-ºi facã bagajele de pe
aeroportul ªeremetievo

Edward Snowden, fostul
consultant al Agenþiei Naþionale
americane de Securitate (NSA),
ar putea pãrãsi peste o sãptãmâ-
nã zona de tranzit a aeroportului
ªeremetievo din Moscova, unde
este practic sechestrat de aproa-
pe o lunã. Miercuri, el a cerut
azil temporar în Rusia, dar,
deocamdatã, fugarul, care se
ascunde de justiþia SUA dupã ce
a dat în vileag un program secret
de supraveghere electronicã al
guvernului american, locuieºte
într-un hotel - capsulã ºi a
primit în dar un abecedar în
limba rusã, relata ieri postul de
radio moscovit BFM. Condiþiile
din zona de tranzit nu sunt
excepþionale, dar îi asigurã
strictul necesar. Doarme la hotel,
unde poate sã-ºi facã baie ºi are
acces la Internet. Aici nu existã
însã spãlãtorie ºi nici curãþãto-
rie, de aceea trebuie sã spele
manual.
Opozantul rus Aleksei
Navalnîi, condamnat la 5
ani de închisoare

Opozantul rus Aleksei Naval-
nîi a fost condamnat ieri la 5 ani
de închisoare ºi a fost arestat în
sala unui tribunal din Kirov, la
aproximativ 900 de kilometri est
de Moscova, dupã ce a fost gãsit
vinovat de deturnare de fonduri.
Judecãtorul Serghei Blinov l-a
condamnat pe Navalnîi la „5 ani
de închisoare”, þinând cont de
„gravitatea infracþiunii”
penale ºi de „pericolul pe care
acesta îl reprezintã pentru
societate”. „Tribunalul a stabilit
cã Navalnîi a organizat acest act
criminal ºi a condus punerea în
aplicare a acestei deturnãri la
scarã mare”, a declarat judecã-
torul Blinov. În vârstã de 37 de
ani, Navalnîi este acuzat cã a
organizat în 2009 deturnarea a
16 milioane de ruble (aproxima-
tiv 400.000 de euro) în detrimen-
tul exploatãrii forestiere Kiro-
vles, în contextul în care era
consultant al guvernatorului
liberal al regiunii.
Mandela a împlinit ieri 95
de ani, în spital

Fostul preºedinte sud-african
Nelson Mandela a împlinit, ieri,
vârsta de 95 de ani, în a ºasea
sãptãmânã de când este spitali-
zat la Pretoria, însã una dintre
fiicele sale a anunþat cã acesta
înregistreazã progrese uimitoare,
în contextul în care se spunea cã
ar fi pe moarte. Starea de
sãnãtate a lui Mandela „se
îmbunãtãþeºte constant”, a
confirmat ºi preºedinþia sud-
africanã. „Madiba este în
continuare spitalizat la Pretoria,
dar medicii sãi au confirmat cã
sãnãtatea acestuia se îmbunãtã-
þeºte constant”, a declarat
guvernul într-un comunicat,
folosind numele de clan al
primului preºedinte de culoare din
Africa de Sud. Întreaga lume se
pregãteºte sã îi aducã acestuia un
omagiu prin acþiuni de caritate,
cu ocazia „Mandela Day”.

Rusia a deplasat 160.000 de militariRusia a deplasat 160.000 de militariRusia a deplasat 160.000 de militariRusia a deplasat 160.000 de militariRusia a deplasat 160.000 de militari
pentru manevre în Extremul Orientpentru manevre în Extremul Orientpentru manevre în Extremul Orientpentru manevre în Extremul Orientpentru manevre în Extremul Orient

ferme, noteazã cotidianul rus „Kommersant”.
Potrivit directivei Comisiei Europene, care in-
trã în vigoare astãzi, membrilor UE li se interzi-
ce „finanþarea, alocarea de granturi, burse ºi
premii organizaþiilor de stat ºi private care acti-
veazã în coloniile evreieºti” - în Ciosiordania,
în Ierusalimul de Est ºi în Platoul Golan. De
acum încolo, toate acordurile dintre Israel ºi UE
vor trebui sã conþinã o frazã care sã certifice
faptul cã zona lor de acþiune nu depãºeºte „linia
verde”, graniþa dintre Israel ºi vecinii arabi im-

pusã în 1949. Directiva a devenit prima manifes-
tare realã a vechii nemulþumiri a Bruxellesului
faþã de politica de colonizare a Israelului, subli-
niazã „Kommersant”. La sfârºitul anul trecut,
politicieni europeni au criticat decizia guvernu-
lui israelian de a relua construcþia de case în
Cisiordania ºi în Ierusalimul de Est. La acea datã,
miniºtrii de Externe ai þãrilor din UE au decis cã
toate acordurile cu Israelului nu trebuie sã vize-
ze teritoriile ocupate în 1967. Acum aceastã tezã
a fost consolidatã legislativ.
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18:30 Filme ºi vedete
19:00 În derivã
20:00 Familia Borgia
20:50 Activitate paranormalã 3
22:20 Bad Ass
23:55 Cãlãtorie eroticã
00:25 Cocioabele din Beverly

Hills
01:55 Misionarul rãzboinic
04:00 Activitate paranormalã 3
05:20 Real Sex
06:00 Hotelul Marigold

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00   Enigma vrãjitoarei
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00   Overnight Delivery
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Happy Hour
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30   Stealth - Pericol invizibil
23:00   O fratie buna de tot
00:45   Stealth - Pericol invizibil

(R)
03:00   O fratie buna de tot (R)
04:30 România, te iubesc! (R)
05:30 Happy Hour (R)

07:45 Eva Luna (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (R)
10:15 Que bonito amor (R)
11:30 Intrigi ºi seducþie (R)
13:00 Doamne de poveste
13:05 Iubiri vinovate (R)
14:30 Dragostea învinge
15:25 Doamne de poveste
15:30 Eva Luna
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Intrigi ºi seducþie
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
23:00 Teresa
00:00 Doamne de poveste
00:05 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Doamne de poveste (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Poveºtiri adevãrate (R)
04:55 Doamne de poveste
05:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
06:00 Teresa (R)
06:45 Dragostea învinge (R)

08:00 Familia Flinstone (R)
09:00 Galidor (R)
10:30 Familia Flinstone
11:30 Români de succes
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Lois ºi Clark
15:30 Galidor
16:00 Echipa de rezerve
18:00 La bloc (R)
19:00   Meseriaºii
20:00 Febra disco
22:00 Promoþia 1999
00:00 Raiul pe pamant
01:45 CSI: Miami
02:30 Promoþia 1999 (R)
04:00 CSI: Miami (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

10:00 În gura presei
11:10 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Studio sportiv
20:45 Fotbal Liga 1
22:45 Splash! Vedete la apã

(R)
01:30 Amurg
03:15 Observator special (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:30 La un pas de fericire
10:00 Draga mea prietenã - La

mare
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Dragoste ºi pedeapsã
16:45 Drept la þintã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Vacanþa Mare (R)
21:30 Pe banii pãrinþilor (R)
23:00 Umbrele morþii
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Pe banii pãrinþilor (R)
03:15 Te vreau lângã mine (R)
04:45 Dragoste ºi pedeapsã (R)
06:30 Vreau sã mã mãrit

07:30 Dragul de Raymond (R)
08:00 Focus Monden (R)
08:30 Euromaxx
09:30 Stranger with My Face
11:45 Danni Lowinski
13:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Focus
15:30 Dragul de Raymond
16:00 Miss fata de la þarã (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Copiii Dunei
22:30 Totul despre sex
00:00 Oglinzi malefice
02:00 Focus (R)
03:30 Euromaxx (R)
04:00 Stranger with My Face

(R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Americanii au talent
21:00 Wrestling RAW
23:00 Mafioþi
00:00 Faceþi jocurile -

European Poker Tour
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Wrestling SMACK
02:00 Wrestling WWE

Superstars
03:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Camionagiii gheþurilor
08:00 Aºii amanetului
08:30 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Restaurãri
18:00 Camionagiii gheþurilor
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Aºii amanetului din

Louisiana
22:00 Rãzboiul depozitelor:

Texas
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Aºii amanetului din

Louisiana
02:00 Rãzboiul depozitelor:

Texas
03:00 Camionagiii gheþurilor
04:00 Aºii amanetului
04:30 Restaurãri
05:00 Extratereºtri antici
06:00 Rãzboiul depozitelor

TVR 1

SÂMBÃTÃ - 20 iulie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Zestrea românilor
08:00 Minunile naturale ale

Europei
09:00 Club Disney - Duck

Tales
09:30 Dimineaþa Zurli
10:30 Maºini, teste ºi verdicte

(R)
11:10 Când legendele mor
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:30 Dispãruþi fãrã urmã
15:00 Festivalul Multicultural

Internaþional de la Satu Mare
16:00 Moºtenirea clandestinã

(R)
17:00 Garantat 100%
18:00 Exclusiv în România
18:40 Enciclopedia plantelor
18:45 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Apollo 13
23:35 Lucruri foarte rele
01:20 Tezaur folcloric (R)
02:10 Exclusiv în România (R)
02:45 Zestrea românilor (R)
03:10 Sport (R)
03:25 Telejurnal (R)
04:15 Viaþa satului (R)
06:55 Imnul României

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Atlas (R)
08:30 Leacuri, hapuri ºi

bucate (R)
09:00 Zon@ IT
09:30 Motomagia
10:00 RUGBY
12:00 Ferma (R)
13:10 Popasuri folclorice
15:00 Cap compas
15:30 Cãlãtor în Orient
16:00 Memorialul durerii
17:10 Xanadu
18:40 Festivalul Internaþional

al Naiului “Gheorghe Zamfir”
19:40 Oras in flacari
21:15 Muzica DP 2
21:30 Searã la Revistã
22:55 Poate nu ºtiai
23:10 Balibo
02:00 Popasuri folclorice (R)
03:50 Atlas (R)
04:20 Memorialul durerii (R)
05:20 Mesager
06:00 Satele Plutitoare din

Golful Halong

08:00 Generaþia celor singuri
09:20 Motanul încãlþat
10:50 Sora mea
12:20 Ultima paradã
2012, Acþiune, Dramã, Rãzboi
13:20 Curajosul Kelly
14:40 Povestea delfinului
16:30 Un alt Pãmânt
18:00 Hotelul Marigold
20:00 Vicepreºedinta
20:30 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
21:00 Iubire ºi onoare
22:35 Lumea de dincolo:

Trezirea la viaþã
00:05 Cãlãtorie eroticã
00:35 O lunã în Thailanda
02:00 Aurul negru
04:05 Lumea de dincolo:

Trezirea la viaþã
05:30 Filme ºi vedete
06:00 Culmile libertãþii

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Overnight Delivery (R)
12:00 Sheena
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Patru prietene ºi o

pereche de blugi
16:15 Indiana Jones ºi regatul

craniului de cristal
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
22:30 Supravieþuitorul
00:30 Las fierbinþi (R)
02:15 Supravieþuitorul (R)
04:00 Sheena (R)
05:00 Patru prietene ºi o

pereche de blugi (R)

07:45 Eva Luna (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (R)
10:15 Que bonito amor (R)
11:30 Intrigi ºi seducþie (R)
13:00 Doamne de poveste
13:05 Iubiri vinovate (R)
14:30 Dragostea învinge
15:25 Doamne de poveste
15:30 Eva Luna
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Intrigi ºi seducþie
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
23:00 Teresa
00:00 Doamne de poveste
00:05 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Doamne de poveste (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Poveºtiri adevãrate (R)
05:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
06:00 Teresa (R)
06:45 Dragostea învinge (R)

07:00 Familia Flinstone (R)
08:00 Preþul pasiunii
09:45 Familia Flinstone
10:45 Descoperã România
11:45 Un bãrbat bun la toate
12:45 Lois ºi Clark
13:45 Gossip Girl: Intrigi la

New York
14:45 Vocea României
19:00 Meseriaºii
20:00 Gemenele cuceresc oraºul
22:00 Domnul si Doamna Bridge
00:45 Regele ringului
02:30 CSI: Miami
03:15 Meseriaºii (R)
04:00 CSI: Miami (R)
04:45 Lumea Pro Cinema (R)
05:15 Cine A.M.
06:00 Preþul pasiunii

09:00 Te Pui Cu Blondele (R)
11:00 La pescuit
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Cenusareasa III:

Intoarcerea in timp
22:00 Asterix ºi Obelix -

Misiune: Cleopatra
00:30 Nikita
01:30 Observator (R)
02:15 FamiliaDA (R)
02:45 Amor cu fiica sefului meu
04:45 Nikita (R)
06:00 Observator

07:15 Neveste de piloþi
08:30 Prinþesa vampirilor
09:45 Pastila de râs -

Medicament fãrã efecte
secundare (R)

10:30 Cãsãtoreºte-te cu
mine (R)

12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWbiz (R)
16:15 D-Paparazzi (R)
17:00 Chiriþa la Iaºi
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
19:45 Asta-i România!
21:00 Nuntã cu surprize (R)
23:30 ªtirile Kanal D (R)
00:30 WOWbiz (R)
02:30 Neveste de piloþi (R)
03:15 Cãsãtoreºte-te cu

mine (R)
05:00 Prinþesa vampirilor (R)
06:30 Vreau sã mã mãrit

07:00 Cu lumea-n cap (R)
08:00 Nimeni nu-i perfect
09:00 Flavours, 3 bucãtari
09:30 Secrete de Stil
10:30 Sport, dietã ºi o vedetã
11:00 Admiterea
13:30 Poveºti sã mori de râs
14:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:30 Eurobox
16:00 ªi eu m-am nãscut în

România
17:00 Viceversa
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Ocolul Pãmântului în 80

de zile
23:00 Salvaþi iubirea
00:30 Totul despre sex
02:00 Focus (R)
03:00 Cu lumea-n cap (R)
03:30 Admiterea (R)
06:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 World Series: Red Bull Ring
16:15 Liga lu’ Miticã
17:45 Fotbal: Borussia

Monchengladbach - Hamburger SV
19:30 Fotbal: Borussia

Dortmund - Bayern Munchen
21:30 Fotbal: Lechia Gdañsk -

Barcelona
23:30 ªtiri Sport.ro
00:00 Bellator: Gladiatorii:

Marcos Galvao - “Diavolul” Luis
Nogueira

01:00 Faceþi jocurile - World
Poker Tour

02:00 Beavis and Butt-Head
02:30 Wrestling WWE NXT

Next Generation
03:30 Wrestling RAW
04:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Rãzboiul depozitelor
08:00 Aºii amanetului
10:00 Restaurãri
12:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Aºii amanetului
16:00 Restaurãri
18:00 Rãzboiul depozitelor
18:30 Rãzboiul depozitelor:

Texas
19:00 Aºii amanetului
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00 Rãzboiul depozitelor
21:30 Rãzboiul depozitelor:

Texas
22:00 Aºii amanetului
23:00 Colecþia de la Count’s

Kustoms
00:00 Rãzboiul depozitelor
02:00 Aºii amanetului
04:00 Restaurãri
06:00 Aºii amanetului
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TVR 1

DUMINICÃ - 21 iulie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY
SPORT.RO

07:10 Universul credinþei
08:55 Club Disney: Duck Tales
09:25 Pro patria
09:50 Puterea plantelor
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric (R)
14:00 Telejurnal
14:30 Parteneri de week-end
15:00 Profesioniºtii... cu

Eugenia Vodã
16:00 Dãnutz S.R.L.
18:00 Filmoteca veselã
19:00 Lozul cel mare
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Distractis show -

Dependenþi de comedie
22:10 Vara pe val
00:10 Puccini pentru începãtori
01:50 Filmoteca veselã (R)
02:40 Vara pe val (R)

07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 Atlas
08:30 Leacuri, hapuri ºi bucate

(R)
09:00 Ferma
10:00 Ora poveºtilor
11:00 Ciresarii
11:45 Muzica DP 2
12:00 O poveste nespusã
13:00 Pescar hoinar
13:30 Aromânii
14:10 Teatru - Operaþiunea

Gambit
15:45 Poate nu ºtiai
16:00 Rezistenþa prin culturã
17:00 D’ale lu’ Miticã
18:10 Muºatinii
19:10 Primii europeni
19:55 Poate nu ºtiai
20:15 Sfânta Tereza ºi diavolii
20:30 Festivalul Naþional de

Creaþie ºi Interpretare Mamaia
Copiilor 2013

22:10 Vara pe val
00:00 Motomagia (R)
00:30 Zon@ IT (R)
01:10 Oraº în flãcãri (R)
02:40 Primii europeni (R)
03:25 Cãlãtor în Orient (R)
03:55 Atlas (R)

08:05 Iubire ºi onoare
09:40 Aventuri la firul ierbii
11:15 Monte Carlo
13:05 O familie modernã
14:10 Dreptate la înãlþime
15:50 LOL
17:25 Aventuri la firul ierbii
19:00 Redacþia
20:00 O afacere regalã
22:20 Familia Borgia
23:10 Destinaþie finalã 5
00:45 Vecinii
02:15 Bancherul
03:40 O afacere regalã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Indiana Jones ºi

regatul craniului de cristal (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Tango in trei
15:00 Zeus ºi Roxanne
17:00 Un prinþ în America
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Tango ºi Cash
22:45 Matrix
01:45 Tango ºi Cash (R)
03:45 Matrix (R)
06:00 Sheena (R)

07:45 Eva Luna (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate

(R)
10:15 Que bonito amor (R)
11:10 Doamne de poveste
11:30 Intrigi ºi seducþie (R)
12:45 Iubiri vinovate (R)
13:45 Doamne de poveste
14:15 Dragostea învinge
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Eva Luna
17:30 Que bonito amor
18:30 Intrigi ºi seducþie
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Bingo România
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre

(R)
00:15 Doamne de poveste
01:00 Regina (R)
02:15 Bingo România (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)

07:45 Un bãrbat bun la toate
08:45 Familia Flinstone
10:15 Vocea României (R)
14:30 Lumea Pro Cinema
15:00 Zoom în 10
15:15 Lois ºi Clark
16:15 Gossip Girl: Intrigi la

New York
17:15 Adevãrul cu orice preþ
19:00 Meseriaºii
20:00 ªarlatanii
22:30 Sub control
00:30 CSI: Miami
01:30 ªarlatanii (R)
03:30 Sub control (R)

09:00 Cenusareasa III:
Intoarcerea in timp (R)

10:30 Asterix ºi Obelix -
Misiune: Cleopatra (R)

13:00 Observator
14:00 Copilul problema 2
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Splash! Vedete la apã
23:00 Burlacul IV (R)
01:00 Contratimp
03:30 Copilul problema 2 (R)

07:15 Neveste de piloþi
08:30 Prinþesa vampirilor
09:45 Pastila de râs -

Medicament fãrã efecte
secundare (R)

10:45 Chiriþa la Iaºi (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWbiz (R)
15:00 Nuntã cu surprize (R)
17:15 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
19:45 D-Paparazzi
20:30 Ochii din umbrã
22:00 Basic - Instructia
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:00 Ochii din umbrã (R)
02:15 Basic - Instructia (R)

07:00 Farsele lui Jugaru
08:00 Nimeni nu-i perfect
09:00 Flavours, 3 bucãtari
09:30 Casã, construcþie ºi

design
10:30 Cu lumea-n cap
11:00 Levintza prezintã
12:00 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte!
13:00 Efectul WOW
13:30 Kiss Cinema
14:00 Academia lui Horia (R)
15:30 Ocolul Pãmântului în

80 de zile (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:00 Ultimul templier
00:00 Californication
01:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
02:30 Ultimul templier (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Fotbal: Borussia

Dortmund - Bayern Munchen,
Lechia Gdañsk - Barcelona

13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 World Series: Red Bull

Ring
16:15 Liga lu’ Miticã
17:45 Fotbal: Meciul pentrul

locul 3
19:30 Fotbal: Finala Telekom

Cup 2013
21:30 ªtiri Sport.ro
22:00 Bellator: Gladiatorii: Pat

Curran - Shahbulat “Assassin”
Shamhalaev

23:00 Sport Sângeros
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 ªtiri Sport.ro
02:00 Wrestling WWE

Superstars
03:00 Wrestling WWE NXT

Next Generation

07:00 Aºii amanetului
08:00 Rãzboiul depozitelor
08:30 Rãzboiul depozitelor:

Texas
09:00 Restaurãri
11:00 Aºii amanetului
12:00 Pe urmele antichitãþilor
13:00 Colecþia de la Count’s

Kustoms
14:00 Extratereºtri antici
15:00 Rãzboiul depozitelor
15:30 Rãzboiul depozitelor:

Texas
16:00 Aºii amanetului
17:00 Pe urmele antichitãþilor
18:00 Aºii amanetului din

Louisiana
19:00 Al Doilea Rãzboi

Mondial în Est
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Colecþia de la Count’s

Kustoms
21:30 Colecþia de la Count’s

Kustoms
22:00 Din Alabama pe Amazon
23:00 Restaurãri
23:30 Restaurãri
00:00 Aºii amanetului din

Louisiana
00:30 Aºii amanetului din

Louisiana
01:00 Din Alabama pe Amazon
02:00 Al Doilea Rãzboi

Mondial în Est
03:00 Lancaster în rãzboi

TVR 1

LUNI - 22 iulie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Telejurnal
09:00 Vara pe val
09:50 Legendele palatului:

Concubina regelui
11:10 Legendele palatului (R)
12:30 România Turisticã -

Bistriþa olteanã
13:00 Germana...la 1
14:00 Telejurnal
15:30 Maghiara de pe unu
17:00 Vara pe val
17:30 O9atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:40 Legendele palatului
19:00 Dosarele secolului XX
19:30 Oameni care au

schimbat Lumea
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Poveºti în halate albe
21:30 Maºini, teste ºi verdicte
22:00 Vara pe val
23:00 CSI - Crime si Investigatii
23:55 Oameni care au

schimbat Lumea (R)
00:00 Dãnutz S.R.L. (R)
02:00 Dosarele secolului XX (R)
02:30 Pe scurt despre orice
02:35 Vara pe val (R)
04:00 Sport (R)
04:15 Telejurnal (R)
05:05 Legendele palatului:

Concubina regelui (R)
06:55 Imnul României

09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Vara pe val
11:10 Sfânta Tereza ºi diavolii (R)
13:00 Concertele DP 2
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Caterina ºi fiicele ei
16:55 O 9 atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:00 Leacuri, hapuri ºi bucate
17:30 Vara pe val
18:00 Telejurnal
19:00 România frumoasã
19:50 Campionatul Mondial de

Nataþie de la Barcelona *Italia –
România

21:00 Nomazii din Kirghistan
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Vara pe val
00:10 Piesã neterminatã pentru

pianinã mecanicã
02:00 România frumoasã (R)
02:45 Muºatinii (R)
03:45 Aromânii (R)
04:15 Pescar hoinar (R)
04:45 Cap compas (R)
05:15 Muzica DP 2
05:20 Mesager (R)
06:00 Ora de ºtiri (R)

07:05 Dreptate la înãlþime
08:45 LOL
10:20 Spitalul de nebuni
12:00 Ziua Recunoºtinþei în

familie
13:30 Piraþii ! O bandã de

neisprãviþi
15:00 Liga feminina de

baseball
17:05 Cinci
18:35 Pe platourile de filmare
19:05 În derivã
19:30 În derivã
21:00 Vremuri întunecate
22:30 Când prinzi aripi
00:05 Dupã dealuri
02:35 Bãiatul mãcelar
04:25 Vremuri întunecate
06:00 Piraþii ! O bandã de

neisprãviþi

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Un prinþ în America (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Spionul din vecini (R)
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Happy Hour
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Miss Agent Secret
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Þinta umanã
00:00 Miss Agent Secret (R)
02:00 România, te iubesc! (R)
03:00 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 Þinta umanã (R)
05:30 Happy Hour (R)

07:45 Eva Luna (R)
08:45 Doamne de poveste
08:50 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Teleshoping
10:15 Que bonito amor (R)
11:15 Teleshoping
11:30 Intrigi ºi seducþie (R)
12:30 Teleshoping
13:00 Doamne de poveste
13:05 Iubiri vinovate (R)
14:00 Teleshopping
14:30 Dragostea învinge
15:15 100 de poveºti celebre
15:30 Eva Luna
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Intrigi ºi seducþie
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Regina
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan TV
23:00 Teresa
00:00 100 de poveºti celebre (R)
00:15 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:15 Poveºtiri de noapte (R)
02:45 Cancan TV (R)
03:15 Iubiri vinovate (R)
04:00 Poveºtiri adevãrate (R)
04:55 Doamne de poveste
05:00 Poveºtiri de noapte (R)
05:30 Cancan TV (R)
06:00 Teresa (R)
06:45 Dragostea învinge (R)

07:00 Captain Planet (R)
08:00 Fugi, grãsane! (R)
10:30 Captain Planet
11:00 Un bãrbat bun la toate
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Un bãrbat bun la toate
15:00 Gossip Girl: Intrigi la

New York (R)
16:00 Meseriaºii (R)
17:00 The Sea Wolf
19:00 Meseriaºii
20:00 La bloc
21:00 M.A.S.H.
22:00 Lupta dubla
00:00 În mintea criminalului
01:00 CSI: Miami
02:00 Ostatici in Costa Rica (R)
05:15 Lumea Pro Cinema
05:45 Cine A.M.

10:00 În gura presei
11:10 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Venin distrugãtor
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator special (R)
02:00 Venin distrugãtor (R)
03:30 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:15  La un pas de fericire
10:00  Draga mea prietenã - La

mare
12:30  ªtirile Kanal D
13:15  Te vreau lângã mine
15:30  Dragoste ºi pedeapsã
16:45  Drept la þintã
18:45  ªtirea zilei
19:00  ªtirile Kanal D
20:00  Iffet
22:15  WOWbiz
00:30  ªtirile Kanal D (R)
01:30  Iffet (R)
03:15  Drept la þintã (R)
04:45  Dragoste ºi pedeapsã (R)
06:30  Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare

07:00 Danni Lowinski (R)
07:30 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)
08:30 Tomorrow Today
09:30 ªi eu m-am nãscut în

România (R)
10:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã (R)
11:45 Danni Lowinski
13:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:00 Focus
15:30 Dragul de Raymond
16:00 Iubiri secrete (R)
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Miss fata de la þarã
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Iubiri secrete
00:30 Focus (R)
01:30 Trãdaþi în dragoste
03:00 Iubiri secrete (R)
04:00 Tomorrow Today (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Cireaºa de pe tort (R)
06:30 Danni Lowinski (R)

07:00 Camionagiii gheþurilor
08:00 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Aºii amanetului
18:00 Camionagiii gheþurilor
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Premierã  Aºii amanetului
21:30 Premierã  Aºii amanetului
22:00 Premierã Rãzboiul

transportatorilor
22:30 Rãzboiul transportatorilor
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Aºii amanetului
01:30 Aºii amanetului
02:00 Rãzboiul transportatorilor
02:30 Rãzboiul transportatorilor
03:00 Camionagiii gheþurilor
04:00 Restaurãri
05:00 Extratereºtri antici

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Americanii au talent
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Stelele Local Kombat,

semifinala 2: Moroºanu vs Catinas
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Bellator: Gladiatorii:

Atenþie! Pericol de KO!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Superstars
01:30 Wrestling SMACK
02:30 Ora exactã în sport
03:00 ªtiri Sport.ro
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Anunþul tãu!
VÂNZAREA PRIN LICITAÞIE PU-
BLICÃ  A570 ml ÞEAVÃ 1. Denumi-
rea, adresa, numãrul de telefon,
numãrul de fax ºi adresa de e-mail
ale autoritãþii contractante: Primã-
ria Podari, strada Dunãrii, nr. 67, Co-
muna Podari, judeþul Dolj, telefon
0251339155, fax 0251339155, e-mail:
primaria.podari@yahoo.com. 2.
Denumirea, adresa, numãrul de te-
lefon, numãrul de fax ºi adresa de
e-mail ale biroului de la care se poate
solicita documentaþia de atribuire,
Caietul de Sarcini: Primãria Podari,
strada Dunãrii, nr. 67, comuna Po-
dari, judeþul Dolj, telefon
0251339155, fax 0251339155, e-mail:
primaria.podari@yahoo.com 3.
Obiectul vânzãrii: þeavã  gaze 570
ml, având caracteristici: stas 715/ 2;
O/88; Ø 323,9 x 9,5 mm, în cantitate
de: 43890kg. 4. a) Termenul de de-
punere a ofertelor: 20 august 2013,
ora 1000. b) Adresa la care trebuie
transmise ofertele: Primãria Podari,
strada Dunãrii, nr. 67, Comuna Po-
dari, judeþul Dolj, telefon
0251339155, fax 0251339155, e-mail:
primaria.podari@yahoo.com. c)
Limba sau limbile în care trebuie re-
dactate ofertele: Românã. d) Data,
ora ºi locul deschiderii ofertelor:
20.08.2011 orele 11, in “Sala de
ºedinþe” a Primãriei comunei Po-
dari. 5. Condiþiile personale, tehni-
ce ºi financiare pe care trebuiesã le
îndeplineascã ofertanþii: A. Persoa-
ne juridice: a) Cerere pentru inscrie-
rea la licitatie. b) Act constatator de
la Oficiul Registrului Comerþului (act
constitutiv, statut); c) Copie dupã
certificatul de înregistrare la Oficiul
Registrului Comerþului; d) Sa pre-
zinte dovada achitarii garantiei de
participare in cuantum de 10 % din
valoarea materialelor supuse licita-
tiei in suma de 9173 lei. Contul în
care pot fi depusã garanþia de par-

Anunþul tãu!
ticipare este: RO36 TREZ 2915 006X
XX01 2117deschis la Trezoreria Cra-
iova, C.I.F.  4553399 sau  se achitã
numerar la sediul casieriei Prima-
riei Comunei Podari. e) Sã prezinte
dovada achitãrii taxei de participa-
re încoantum de 200 lei care se achitã
în numerar la sediul casieriei Prima-
riei comunei Podari. B. Persoane fi-
zice: a) Actul de identitate; b) Dova-
da privind depunerea garanþiei de
participare la licitaþiein cuantum de
10 % din valoarea materialelor su-
puse licitatiei in suma de 9173 lei.
Contul în care pot fi depusã garanþia
de participare este: RO36 TREZ 2915
006X XX01 2117 deschis la Trezore-
ria Craiova, C.I.F. 4553399 sau  se achi-
tã numerar la sediul casieriei Prima-
riei Comunei Podari. c) Dovada pri-
vind depunerea taxei de participare
la licitaþie în coantum de 200 lei care
se achitã în numerar la sediul casie-
riei Primariei comunei Podari. 6. Preþ
minim de pornire2,09 lei/ kg în ela-
borarea ofertei financiare. 7. Criteriul
utilizat la atribuirea contractului:
„Oferta cu preþul cel mai mare”. 8. În
cazul în care ofertele financiare sunt
egale, pentru pasii urmatori ai licita-
tiei se vaadauga la pretul minim un
procent de 5%. 9. Denumirea ºi adre-
sa organismului competent de re-
zolvare a contestaþiilor ºi dupã caz
de mediere: contestatiile se vorde-
pune in scris la Registratura, Primã-
ria comunei Podari, sat Podari, jud.
Dolj, str. Dunãrii, nr. 67, cod postal:
207465, Romania, in termen de 6 zile
de la incheierea sedintei.
Societatea Cooperativã Meºteºugã-
reascã CONSTRUCTORUL SCM
CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str.
Gheorghe Doja , nr. 66, convoacã
pe data de 08.08.2013, ora 10.00,
Adunarea Extraordinarã, având pe
ordinea de zi: micºorarea capitalu-
lui social, diverse.

OFERTE SERVICIU
Caut o femeie serioasã
pânã în 45 ani pentru în-
grijire copii în Italia. Ofer
500 Euro. Telefon: 0764/
637.101.
Angajez femeie internã
pentru îngrijirea unei
bãtrâne. Telefon: 0749/
780.751.

MEDITAÞII
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Executãm acoperiºuri,
subzidiri, garduri, pavaje,
hidroizolaþii, termoizolaþii,
zidãrii, finisaje. Telefon:
0744/869.870.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de contabili-
tate presteazã servicii
de calitate la preþ avan-
tajos. Telefon: 0766/
379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Brazdã,
etaj 3. Telefon: 0765/
610.457.
Vând 2 garsoniere etaj 1
comuna Stoina, judeþul Gorj.
Telefon: 0730/ 600.132
Vând/schimb garsonierã,
Brazdã, bl. G7, et.  3, cu
apartament 2 camere +
diferenþa. Telefon: 0729/
368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament com-
plet renovat. Telefon:
0724/558.703.
Vând apartament 2 ca-
mere ultracentral. Telefon:
0744/344.227.

Vând apartament 2 ca-
mere, decomandat, garã,
îmbunãtãþiri. Particular. Te-
lefon: 0722/245.594. 
Vând apartament 2 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0722/966.159.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie, etaj 4.
Telefon: 0734/952.717;
0351/175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2 ca-
mere, etaj 2/4, Craiova
central. Telefon: 0351/
429.144.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, cart.
Rovine zona J-uri, 47 mii
Euro negociabil. Telefon:
0766/360.302, 0763/
679.696.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere, complet renovat.
Telefon: 0724/558.703.
3 semidecomandate,
îmbunãtãþit, Institut,
bl. 4. Telefon: 0722/
654.623, dupã ora
18.00.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poli-
grafie). 48.500 Euro ne-
gociabil. Telefon: 0721/
218.871.
Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral. Te-
lefon: 0724/804.875.
Vând apartament 4 ca-
mere zonã ultracentralã.
Telefon: 0742/423.237.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + teren.
Telefon: 0766/577.828.

CASE
Vând casã + teren aferent
în comuna Malu Mare cu
ieºire la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
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VÂND casã, sat Glod,
com. Þuglui. 0251/
350.114.
Vând casã cu mansardã,
la roºu, zona Preajba.
Telefon: 0744/617.404.
Vând casã la 25 km de
Craiova. Telefon: 0748/
777.510.
Vând casã Malu Mare, la
stradã. Telefon: 0727/
159.492.
Casã Craiova 5 camere,
2 bãi, bucãtãrie, încãlzire
centralã, anvelopatã ter-
mic, eventual schimb 2
apartamente, 2 camere
sau variante. Telefon:
0746/498.818.

Vând casã bãtrâneascã
de locuit + 2400 mp teren
intravilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon: 0251/
454.016.
Vãnd casã cu  dependin-
þe, livadã, vie, în Fratoºtiþa
Filiaºi. Telefon: 0720/
929.024.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon: 0766/
582.831.

VÂND teren intravilan 800
mp Catargiu, str. Dobro-
gea 45Euro/mp. Telefon:
0769/197.113.
VÂND teren intravilan
1.800 mp, com. Iºalniþa.
Telelon: 0761/862.536.
 PARCELE 400 mp, Po-
dari, între case, în con-
strucþii, utilitãþi, preþ 8 Euro/
mp, neg. Telefon: 0765/
680.890.
Vând teren intravilan
Iºalniþa + motosapã Te-
lefon: 0766/ 820.993.
Vând teren 412 m.p. intra-
vilan, zona ANL (Parc)
preþ negociabil. Telefon:
0770/222.518.

Vând teren Preajba
900 mp telefon: 0723/
253.544.
Vând teren 1300 mp
Malu Mare, ªcoala ge-
neralã, cadastru, po-
ziþie excelentã 15
euro mp. Telefon:
0725/505.440.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de la-
cul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 1000 mp
zona Metro (spate), 20
euro/mp. Telefon: 0724/
099.961.

Vând teren Leamna, 800
mp, preþ avantajos. Tele-
fon: 0762/109.556.
Teren Cârcea, 1500 mp,
bilateral, (str. Poºtei/Peli-
nului), utilitãþi. Telefon:
0726/271.641; 0723/
591.673.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grãdi-
nari, nr. 34. Preþ nego-
ciabil, 600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa, 2500
mp, cu posibilitate de
construire lângã reþea
gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel
cu drumul european.
Telefon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti
la 16 km de Craiova.
Telefon: 0251/454.016.
Vând 4300mp teren in-
travilan la 10 km de Cra-
iova – cedez 4500mp
pentru renovarea unei
case + anexe. Telefon:
0727/884.205.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren intravilan
Pieleºti (Peugeot), cer-
tificat urbanism, 3000
mp, 10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova,
an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon: 0745/
541.174.

STRÃINE
Vând Peugeot 307 diesel
anul 2004 înmatriculat
2008. Telefon: 0728/
031.821.
Vând Mercedes clasa S
320 diesel din 2002, 7200
euro, Opel Vectra B din
2001 16, benzinã, GPL,
2500 euro. Telefon: 0765/
076.103.
Vând Renault Clio, 2003,
benzinã, preþ negociabil.
Telefon: 0763/465.657.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon: 0767/
153.551.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Citroen C3, albas-
tru, 2007, 23500 km, 5
uºi, 1400 cm3, airbags,
ABS, ca nouã + cauciu-
curi iarnã. Telefon: 0746/
152.196.
De vânzare Turbo Diesel,
90 C.P., fabricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ: 650 euro.
Telefon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5 tone,
preþ negociabil sau alte
variante. Telefon: 0748/
995.594.
Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Ofertã specialã - Vând þi-
glã ELPRECO 500 de
bucãþi. Telefon: 0764/
637.101.
Vând 6 giurgiuvele cu
geam. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/ 464. 043.
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       SC IACMAE SRL  anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul  CONSTRUIRE
HALÃ PARTER CU POD RULANT PENTRU
REPARAÞII MOTOARE ªI TRANSFORMA-
TOARE ELECTRICE propus a fi amplasat în
comuna Cârcea,  sat Cârcea, strada Tudor Vla-
dimirescu nr. 36, judeþul Dolj.

     Informaþiile privind proiectul propus  pot fi
consultate la sediul APM Dolj,  strada  Petru Rareº
nr.1, ºi la sediul SC IACMAE SRL comuna Câr-
cea,  sat Cârcea, strada Tudor Vladimirescu nr. 36,
judeþul Dolj, în zilele de L-V, între orele 9-14.

    Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM DOLJ,  strada Petru Rareº nr.1

Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei / buc. Te-
lefon: 0761/355.869.
VÂND viþei pentru tãiere.
Telefon: 0761/090.063.
Vând presã de balotat,
sticle plastic, cutii de bere,
putinã 50 vedre nouã sal-
câm, 2 uºi cu toc pentru
casã sau magazii. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã zin-
catã 2,5/1 m. Telefon:
0761/ 355.869.
Vând 15 coli þiglã Lindab.
Telefon. 0751/ 403.323.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863.
0765/ 027.337.
Vând pãlãrie fetru 55
nouã gri - 50 lei, covor
persan 220/180 bine în-
treþinut - 70 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând combinã Internaþio-
nal 541. Tg-Jiu. Telefon:
0722/528.202.
Vând un plug nr. 5 vechi,
grapã de fier. Telefon.
0251/421.727.

Vând cadru metalic nou
pentru handicap, masã
sufragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciupercã)
preþ negociabil. Telefon:
0351/ 446.918.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fon-
tã folosit, un calorifer ta-
blã 120/0,60 foarte puþin
folosit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând cauciucuri 155/13
cu janþã noi, aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri alumi-
niu nouã. Telefon: 0251/
427.583.

Vând aparat de ozonat
apa, eliminã  pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi antibio-
ticele din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând cuptor cu micro-
unde cu geam spart 80
lei,  maºinã de spãlat
rufe, pompã defectã
200 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând centralã pe lemne.
Telefon: 0769/393.372.
Vând faianþã micã albã,
maºinã de cusut Singer,
mini aragaz cu 2 butelii
(de voiaj). Telefon: 0770/
334.168.

Vând bar cu terasã ºi de-
pendinþe, zona Tribunalul
Judeþean, str. Iancu Jianu.
Telefon: 0746/660.001.
Vând prelatã autoturism,
material gros, puþin folosi-
tã. Telefon: 0762/672.086,
0351/467.841.
Vând loc de veci 2 persoa-
ne, cruce de marmurã.
Telefon: 0251/546.666.
Vând ºifonier lemn masiv,
triploc 5 aþe ºi uberdek
Rimoldi. Telefon: 0757/
072.050.
Vând frigider 320 litri, com-
binã muzicalã stereo, piei
de bovinã tratate, piese
Dacia noi, calculator in-
struire copii, flex mare,
aparat sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor, ara-
gaz voiaj cu butelie, maºi-
nã de cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã (0,50-
1 leu), husã automobil. Te-
lefon: 0720/929.024.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condiþi-
onat, mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante, co-
voare. Telefon: 0752/
142.493.
Vând loc de veci Cimitirul
Nord. Telefon: 0741/
473.338.
Vând cal semigreu. Tele-
fon: 0741/975.279.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie, bi-
bliotecã Dana, maºinã de
cusut, lustrã, canapea,
covor. Telefon: 0720/
929.024.
Vând chiuvetã bucãtãrie
din fontã 20 lei, jaluzele
diferite mãrimi, lustre 2 ºi
3 braþe - 25 lei. Telefon.
0761/355.869.

Vând/închiriez construcþie
cu spaþii separate 500 mp
cu teren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard be-
ton. Telefon: 0721/152.832.
Vând familii albine. Tele-
fon: 0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Telefon:
0728/381.894.
2 morminte Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0351/
437.906.
Albine – Familii puternice,
cu 5-6 rame cu puiet –
Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte suprapu-
se ºi douã pe o parte. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio casetofoa-
ne (30 Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2  lei/buc. Tele-
fon: 0251/415.863; 0765/
027.337.
Albine – familii puternice – cu
4-5 rame cu puiet. Podari.
Telefon: 0720/115.936.
Vând perucã pentru dame
tunsã scurt, pãr negru. Te-
lefon: 0251/531.294.
Vând puieþi de viºin al-
toiþi, fructe mari puieþi
de pruni, 2 lei bucata.
Telefon: 0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi -
se vinde restaurantul DI-
VERTIS. Telefon: 0743/
055.225; 0760/653.355.
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Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
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Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cau-
ciucuri noi, Cehia schim-
bãtor în torpedou pantã.
Telefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bicicletã,
telefon, feliator, costum
Giudo copii, cearceaf
medicinal. Telefon: 0785/
634.748; 0351/461.140.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Te-
lefon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe grâu,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
tierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon: 0251/
285.145; 0762/278.639.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.

Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºemineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.

Vând pat dublu 2 m X 2
m, tãblii nou – nouþ, sal-
tea, alain delone 42-44-
46 bãrbat – fermoar –
nasturi - tineret, excep-
þional. Telefon: 0725/
533.042.
CUMPÃRÃRI

DIVERSE
Cumpãr maºinã de trico-
tat, fineþea 6-7. Telefon:
0745/589.825.
Cumpãr maºinã de trico-
tat marca Dubet sau Dia-
mant. Telefon: 0745/
589.825.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

OFER spre închiriere spa-
þiu pretabil foarte bine pen-
tru Cabinet Medical sau
sediu firmã. Telefon:
0729/884.757.
Primesc fatã  în gazdã.
Telefon: 0769/ 680.597.
Închiriez garsonierã,
Calea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/047.095.
Închiriez la familie (sa-
lariaþi) apartament 2 ca-
mere semidecomandat
Calea Bucureºti, etj. 2,
tot confortul. Telefon:
0744/270.085.
Închiriere sau cola-
borare pentru termo-
pane, deþin spaþiu ºi
utilaje. Telefon: 0762/
743.502.
Închiriez apartament 2
camere, decomandat,
zona Lãpuº, etajul 2, se-
mimobilat. Telefon: 0744/
563.822.
Închiriez garsonierã. Tele-
fon: 0785/080.928.
Închiriez apartament.
Telefon: 0741/ 252.102.

Închiriez apartament cu 3
camere, decomandat,
mobilat, Randez-vous
Brazdã. Telefon: 0747/
896.616.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59.
Telefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.
Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu comer-
cial 148 mp la demisol
pretabil bar, discotecã,
casino, birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/784.998.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã
copii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.

Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bila-
teral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur, ne-
fumãtor, neconsumator de
bãuturi alcoolice, caut ca-
merã cu chirie, preferabil la
casã, zona Brestei. Preþ
convenabil. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.
MATRIMONIALE
LICENÞIAT 59 ani, 1.70
m, 70 kg, caut jumãtatea.
Sunã-mã: 0754/630.012.

DIVERSE
Promoþia anului 1979 a
Colegiului Naþional Elena
Cuza, secþia uman, anun-
þã aniversarea a 34 de ani
de la absolvire. Relaþii la
telefon: 0766/656.844 –
doamna Marinica Paºoi.
Ofer gratis gospodãrie ºi
teren unei persoane (fa-
milii) nevoiaºe dar serioa-
se sã ºtie sã o întreþinã ºi
admnistreze. Telefon:
0351/ 809.908.
Pensionar singur caut
familie pentru întreþinere
la þarã. Telefon: 0762/
603.748.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
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Marþi

STEAUA – Vardar Skopje (Mac) 3-0

Viktoria Plzen (Ceh) – Zeljesnicar Sarajevo (Bos) 4-3

BATE Borisov (Blr) – ªahtior Karagandy (Kaz) 0-1

Dinamo Tbilisi (Geo) – EB / Streymur (Fer) 6-1

Sheriff Tiraspol (Mol) – Sutjeska Niksici (Mun) 1-1

FK Ekranas (Lit) – FH Hafnarfjardar (Isl) 0-1

Fola Esch (Lux) – Dinamo Zagreb (Cro) 0-5

Birkirkara FC (Mal) – NK Maribor (Slv) 0-0

Miercuri

Shirak FC (Arm) – Partizan Belgrad (Srb) 1-1

HJK Helsinki (Fin) – Nomme Kalju (Est) 0-0

Neftci Baku (Azb) – Skenderbeu Korce (Alb) 0-0

IF Elfsborg (Sue) – Daugava Daugavpils(Let) 7-1

Sligo Rovers (Irl) – Molde FK (Nor) 0-1

Slovan Bratislava (Slc) – Ludogorets Razgrad (Bul) 2-1
The New Saints (TG) – Legia Varºovia (Pol) 1-3

ETO Gyor (Ung) – Maccabi Tel Aviv (Isr) 0-2

Cliftonville FC (Irl. N) – Celtic FC (Sco) 0-3

Returul va avea loc sãptãmâna viitoare, în 23 ºi 24 iulie.

LIGA CAMPIONILOR – TURUL II
PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

Digi Sport 1

20:25, 0:00 – MOTO GP – Sesiuni de antrenamente Marele Premiu al SUA.
Digi Sport 2

12:00 – TENIS – Turneul de la Bastad (Suedia): ziua a 4-a / 21:00 – ATLE-
TISM – Diamond League Monaco (Franþa).

Digi Sport 3

9:00, 12:00 – VOLEI PE PLAJÃ (Oradea).
Dolce Sport 1

15:00 – TENIS (M) – Turneul de la Hamburg (Germania): ziua a 4-a / 20:45

– FOTBAL – Liga I: ACS Poli Timiºoara – Dinamo.
Dolce Sport 2

13:00, 18:30 – TENIS (M) – Turneul de la Hamburg (Germania): ziua a 4-a
GSP TV

15:15, 16:30 – FOTBAL PE PLAJÃ – Liga Europeanã: Olanda – Polonia,
Grecia – Norvegia / 19:00 – FOTBAL – Camp. Rusiei: Dinamo Moscova – Anji
/ 21:00 – ARTE MARÞIALE MIXTE (MMA): Concurs la Braºov.

Antena 1

20:45 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli Timiºoara – Dinamo.
Eurosport

11:45 – CICLISM – Turul Franþei: etapa a 19-a (Bourg.-d’Oisans – Le Grand-
Bornand) / 18:45 – ATLETISM – CE de juniori, Rieti (Italia).

Eurosport 2

10:30 – SNOOKER – Circuitul European: prima etapã.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII
ÎN DIRECT

Clubul Bayern Munchen a anunþat, ieri, cã a înre-
gistrat o creºtere cu 45 la sutã a numãrului de cereri
de bilete pentru meciurile de pe teren propriu, faþã de
sezonul trecut. Cei mai muþi dintre fani se înghe-
suie sã vadã duelul bavarezilor cu Borussia Dort-
mund, din 12 aprilie 2014, clubul de pe “Allianz
Arena” primind deja 245.000 de solicitãri.

Bayern a precizat cã a primit peste 100.000
de solicitãri pentru fiecare din cele 17 meciuri de
pe teren propriu din campionatul intern.

Capacitatea stadionului echipei din Munchen
este de 71.000 de locuri, astfel cã trupa pregãtitã
din acest sezon de Pep Guardiola va juca toate
meciurile, atât din Bundesliga cât ºi din Liga Cam-
pionilor, cu casa închisã.

Bayern Munchen, formaþie care a câºtigat în
acest an toate competiþiile în care a fost impli-
catã (Bundesliga, Cupa Germaniei ºi Liga Cam-

pionilor) are programatã prima partidã din campio-
natul Germaniei la 9 august, pe teren propriu, cu
Borussia Monchengladbach.

Derby-ul cu Dortmund este lider autoritar, cu 245.000 de solicitãri!

Bayern, cerere uriaºã de bileteBayern, cerere uriaºã de bileteBayern, cerere uriaºã de bileteBayern, cerere uriaºã de bileteBayern, cerere uriaºã de bilete
pentru sezonul viitorpentru sezonul viitorpentru sezonul viitorpentru sezonul viitorpentru sezonul viitor

Echipa paraguayanã Olimpia
Asuncion a devenit favoritã în
tentativa de a triumfa pentru
a patra oarã în istorie în
Copa Libertadores, echiva-
lentul sud-american al Ligii
Campionilor, dupã ce a
câºtigat cu 2-0, ieri noapte,
pe teren propriu, manºa tur
a finalei în care îi are ca
oponenþi pe vecinii brazilieni
de la Atletico Mineiro, ajunºi
în premierã sã lupte cu
trofeul pe masã.

Golurile gazdelor, prezente
a ºaptea oarã într-un ultim act,
au venit câte unul în fiecare

reprizã, fiind semnate de
mijlocaºii Alejandro Silva (23)

ºi Wilson Pittoni (90+4).
Returul va avea loc în 25

iulie, la Belo Horizonte. Acolo
unde, Ronaldinho & co. au

anulat un rezultat similar în
semifinale, triumfând la
penalty-uri în faþa forma-
þiei argentiniene Newell’s
Old Boys. De cealaltã
parte, Olimpia ºi-a apãrat
cu succes un rezulatat
identic ca cel înregistrat
acum, cedând la limitã în
deplasarea din Columbia,
0-1 cu Deportiva Santa Fe.

Confruntarea va putea fi
urmãritã în noaptea de

miercuri spre joi, de la ora
3:50, în direct la Digi Sport 1.

Olimpia Asuncion, pas important
spre cucerirea Copei Libertadores

Preºedintele FIFA, Sepp Blatter, considerã cã este ne-
cesar ca turneul final al Cupei Mondiale de fotbal din Qa-
tar, din 2022, sã se dispute iarna, pentru a fi evitate cãldu-
rile sufocante din acea zonã a lumii, în sezonul estival.

“Este clar cã nu se poate juca pe acea cãldurã, în plinã
varã. Trebuie sã se þinã cont de sãnãtatea jucãtorilor. Este
posibil sã fie rãcite stadioanele, dar nu o þarã întreagã. De
aceea, Comitetul Executiv trebuie sã arate curaj ºi sã arate
federaþiilor cã trebuie schimbat ceva”, a declarat Blatter în Austria, la o conferinþã despre sport.

Sepp Blatter va sesiza Comitetul Executiv al FIFA în legãturã cu aceastã problemã, în octombrie. “Tocmai ce
am revenit din Orientul Mijlociu. Am fost în Iordania, Palestina ºi Israel, am vãzut ce cãldurã este acolo vara ºi
nici mãcar nu se comparã cu cea din Qatar”, a menþionat preºedintele FIFA, potrivit Mediafax.

Blatter: “Nu se poate juca pe
acea cãldurã sufocantã”

CM din 2022, gãzduitã de Qatar, s-ar putea disputa iarna

Fundaºul brazilian Maicon, în
vârstã de 31 de ani, a pãrãsit gru-
parea Manchester City, transfe-
rându-se, liber de contract, la AS
Roma, a anunþat, ieri, clubul en-
glez, pe site-ul oficial.

“Brazilianul a venit la City în
august 2012, dar oportunitãþile de
a juca au fost limitate. El a evo-
luat în doar 11 meciuri, în sezo-
nul 2012/2013. Având în vedere
cã Pablo Zabaleta ºi Micah Ri-
chards par sã fie înaintea sa în
lupta pentru postul de fundaº

Maicon a plecat de la Manchester
City la AS Roma

dreapta, jucãtorul în vârstã de 31
de ani a ales sã revinã în Serie A,
pentru a-ºi continua cariera”, s-a
arãtat într-un comunicat al vice-
campioanei Angliei.

Maicon fusese achiziþionat de
Manchester City în 2012, de la
Inter Milano, în schimbul sumei
de 3 milioane de lire sterline. În
capitala Italiei, Maicon va fi coleg
cu un alt goalkeeper român,
Bogdan Lobonþ, dupã ce la City a
împãrþit vestiarul cu fostul
timiºorean Costel Pantilimon.
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În seara aceasta ia startul o nouã ediþie a primului eºalon fotbalstic din România

TTTTTotul despre Liga Iotul despre Liga Iotul despre Liga Iotul despre Liga Iotul despre Liga I

Achiziþii: Fl. Ilie (Chiaj-
na), Neacºa (Severin), Ka-
non (Bistriþa), Arce (Ram-
pla Juniors), Stere (Tg.
Mureº), Amadio (UTA), R.
Stãnescu (Dinamo II), Ola-

riu (FC Braºov), S. Buº (CFR Cluj),
Plecãri: G. ªtefan, Fizeºan, Avram, Leonte,

Marin, Tutu.
Primul 11: Amadio – Forika, Fl. Ilie, Damian,

Arce – Neacºa, Olariu, Kanon, V. Munteanu,
Fl. Stângã – S. Buº.

Corona Braºov – antrenor:
Nicolae Manea

Achiziþii: Keita (Iaºi), Ad.
Rusu (Pandurii), Scutaru
(Dinamo), Nicola (U Cluj),
Ruiz (Tucanas), Nuno Cla-
ro (CFR Cluj), Popovici,

Belu (ambii Chiajna), Gorobsov (Noverina).
Plecãri: Dina, Enciu, Miculescu, Gherasim,

Boºtinã, Kirev, Dobricean, Bãlace, Redzepi,
Primul 11: Nuno Claro – Nicola, Scutaru,

Rusu, Marovic – Keita, O. Petre, Poparadu,
Gorobsov – Szekely, Ruiz.

ACS Poli Timiºoara –
antrenor: Valentin Velcea

Achiziþii: Piovaccari
(Grosseto), Stanciu (Vas-
lui), Rãduþ (Pandurii), Niþã
(Chiajna).

Plecãri: I. Nãstãsie (Vi-
itorul), Lupu, Roºu (am-
bii Nãvodari), Stanca

(Pandurii), Rusescu (Sevilla), Adi Rocha
(Gamba Osaka), M. Costea.

Primul 11: Tãtãruºanu – Giorgevski, Szu-
kala, Chiricheº, Latovlevici – Pintilii, Bourceanu
– Ad. Popa, Chipciu, Tãnase – Nikolic.

Steaua – antrenor:
Laurenþiu Reghecampf

Achiziþii: Eric, Bre-
veld (ambii Gaz Metan),
Paraskevas, Buleicã, da
Silva (toþi trei de la U
Cluj), Momcilovic (Ja-

vor), Brata (Severin), Stanca (Steaua).
Plecãri: Voiculeþ (CFR Cluj), Vlad (Dnepr),

Ad. Rusu (ACS Poli), Viera (Rizespor), Ibeh,
Bãcilã, Rãduþ (Steaua), Popin, Boutadjine.

Primul 11: Mingote – Unguruºan, Paraske-
vas, Mamele, Momcilovic – Anton, Breveld –
Eric, Nistor, Nicoarã – Matulevicius.

Pandurii – antrenor:
Cristi Pustai

Achiziþii: Benga (Oþe-
lul), de Lucas (Salaman-
ca), Teixeira (Al Sha-
bab), Ruben (Fuenla-
brada), Ad. Cristea
(Standard), Pecanha

(Rapid), Priso (ÞSKA Sofia).
Plecãri: Mojica (Lifan), Sauvadet, Renan,

Naziri, Hamutovski, Ad . Cristea, M.
Cristescu.

Primul 11: Bornescu – Alcenat, Geraldo,
Yamissi, Guilherme – Marinescu, Hoban, Tei-
xeira, Grozav – Bokila, Hamza.

Petrolul – antrenor:
Cosmin Contra

Achiziþii: Laban (Fa-
magusta).

Plecãri: Melinte,
Distefano, Ben Djemia,
Coutinho, Florescu

(Dinamo Moscova),
Primul 11: S. Lung jr. – Mãþel, Ben

Youseff, A. Mureºan, J. Morais – Yahaya,
Takayuki – Tembo, Bukari, Budescu – Fatai.

Astra Giurgiu –
antrenor:

Daniel Isãilã

Achiziþii: Pozder (Aa-
chen), Lovrecic (Ljubli-
jana), Wilk (Vilnius),
Nuno Viveiros (Braºov),
Himcinschi (Empoli).

Plecãri: Cânu (Ceahlãul), D. Coman, Mila-
nov (Tom Tomsk), Stanciu (Steaua), Costin.

Primul 11: Cerniauskas – Celeban, Varela,
Charalambous, Sãlãgeanu – Nuno Viveiros, Caue,
Sânmãrtean, Antal – Temwanjera, Pozder.

FC Vaslui – antrenor:
Ilie Stan

Achiziþii: Lazãr, ªerban
(ambii Sportul), Fai (Do-
uala), Durimel, Asanovic,
Joel Thomas, Hasanovic
(toþi Severin), Vaºtag (Vi-
itorul), Kovacs, Elton Fi-

gueredo (Santa Cruz).
Plecãri: Alexe (Sassuolo), Nica (Atalanta),

Axente, Scutaru (ACS Poli), Dandea (Uzgo-
rod), A. Cristea, Muºat, Tudose, Homei.

Primul 11: Bãlgrãdean – Rus, Luchin, D.
Grigore, Fai - Strãtilã, Boubacar, Curtean, C.
Matei - Dãnciulescu, Joel Thomas.

Dinamo – antrenor:
Gheorghe Mulþescu

Achiziþii: Voiculeþ
(Pandurii), Brandao, Djo-
kovic (ambii Cesena),
Tade (St. Johnstone),
Negruþ (Mãciuca), Edi-
mar (Rio Ave), Velayos,

Batin (ambii Braºov), Fl. Costea (Severin),
Ogbo (Leuven), Sadick (Sahel).

Plecãri: Lionn (Rio Ave), B. Sare, Ivo Pinto
(ambii Dinamo Zagreb), Nuno Claro (ACS Poli),
Maftei, G. Mureºan (Tom Tomsk), D. Valente
(Coimbra), S. Buº (Corona), Panin, Bjelano-
vic, Godemeche, Vass, Ronny.

Primul 11: Felgueiras – Velayos, Cadu, Bran-
dao, Camora – Voiculeþ, Sepsi - Deac, Rui Pe-
dro, Fl. Costea – Tade.

CFR Cluj – antrenor:
Mircea Rednic Achiziþii: Potecu, Iacob

(ambii Tãrlungeni), Ser-
ginho (Santa Clara), San-
tos (Oliveirense), Fonse-
ca (Tondela).

Plecãri: D. Popa (Buf-
tea), Tameº, Guclu, Nuno

Viveiros (Vaslui), Batin, Velayos (ambii CFR Cluj).
Primul 11: Mutu – Vagner, Serginho, Machado,

Madeira – I. Popa, Santos, Enceanu, Mateiu – Buga,
Fonseca.

FC Braºov – antrenor:
Adrian Szabo

Achiziþii: Lung
(Sportul), Balauru
(Tg. Mureº), Negru
(Gaz Metan), T. Bã-
lan (Steaua), Pãcurar

(ÞSKA Sofia).
Plecãri: Oros, Abrudan, N. Grigore, He-

rea (Sion), ªt. Grigorie, M. Roman (Toulou-
se), Ioniþã I, Pecanha (Petrolul).

Primul 11: Drãghia – I. Voicu, Wallace,
Mardare, Vasile – T. Bãlan, Pãcurar, E. Dicã,
Coman – Ioniþã II, Pancu.

Rapid – antrenor:
Marian Rada

Achiziþii: Milea
(Iaºi), Chipirliu (Dunã-
rea Galaþi), Miºelãricu
(Tulcea).

Plecãri: Benga (Pe-
trolul), Vancea (Saipa
Teheran), Sipovic, Ga-
zale, Stromajer, Cârjã,

Ljubinkovic (ambii CS U Craiova).
Primul 11: Grahovac – Cojoc, Costin,

Sârghi, S. Ilie – Iorga, Giurgiu, Neagu, Paras-
chiv - Astafei, Didi.

Oþelul – antrenor:
Ionuþ Badea

Achiziþii: -
Plecãri: Eric, Breveld

(ambii la Pandurii), Fl. Dan,
Drãghici (FC Olt), Radovic.

Primul 11: Pleºca – Trto-
vac, Markovic, Frãsinescu, Buzean – Muntean,
Todea, Tahar, C. Petre – Llulaku,  Bawab.

Gaz Metan
Mediaº – antrenor:

Cristian Dulca

Achiziþii: Odiaka
(Walton), Fichte (Biele-
feld), van Dotten
(Târnovo), Sãndulescu
(Mioveni), Dolha (Bistri-

þa), Târnãcop (Bihor), Cristocea (Viitorul).
Plecãri: Hidiºan, V. Gheorghe, Samuilã, Sze-

kely, D. Moldovan, Tony, Apostu (Melbourne
Heart), Mendy, da Silva, Buleicã ( toþi 3 la Pandu-
rii), Nicola (ACS Poli).

Primul 11: Dolha – Ciupe, Szilagy, Ninu, van
Dotten – Borza, Cristocea, Sãndulescu, Târnã-
cop – Odiaka, Dedu.

„U” Cluj – antrenor:
Ionel Ganea

Achiziþii: I. Nãstã-
sie (Steaua), ªerban,
Bãluþã, Mihãescu, S.
Rãdoi (toþi de la
Chindia), Emerson
(Jabaquara), Araujo

(Central Club), Ghionea (Chiajna), Mitrea
(Iaºi), Muscã (Buftea).

Plecãri: Chiþu (Valenciennes), Alibec
(Bologna), Mladen (AS Roma), Onicaº
(Tg. Mureº).

Primul 11: Buzbuchi – Bãlaºa, Larie,
Ghionea, Toºca – Lazãr, Bejan - Cârstocea,
N. Dicã, Benzar - V. Rusu.

Viitorul – antrenor:
Cãtãlin Anghel

Achiziþii: E. Jula (Os-
nabruck), Cânu (Vaslui),
Þepeº (Botoºani), Eden
Hasani (Litex Loveci).

Plecãri: Barna, Tito-
ne, Lepmets (Iaºi), Aloi-
sio, Moreno, Tolimir,
Pavel, Lukanovic, I. Bã-
descu, Monroy.

Primul 11: Miron –
Dumitraº, Cânu, Cazan, Ichim – Stana, Hasani,
Garcia, Gheorghiu – Jula, Golubovici.

Ceahlãul – antrenor:
Vasile Miriuþã

Achiziþii: Codoban (Buf-
tea), Ghinga (Sportul), Tru-
jillo (Teruel), Perianu (Chin-
dia), Drugã (Farul), Plãma-
dã I, Plãmadã II (ambii Ra-
pid Suceava), Milicic (Bo-
rac Cacak), Tincu (Iaºi), M.
Tãnasã (Baia Mare).

Plecãri: D. Vlad (Iaºi), Pãcurar, Þepeº (Cea-
hlãul), Bordeanu, Ignea (FC Olt), Lozneanu, Mãr-
mãneanu, Mbella, Gafiþa.

Primul 11: Perianu – Poverlovici, Maghici, Ghin-
ga, Tincu, Plãmadã I – M. Croitoru, I. Matei, Trujillo
– Hadnagy, Cârjan.

FC Botoºani – antrenor:
Cristian Popovici Achiziþii: Ndoye (Vaslui),

Florean (Bihor), Ghinea (Ber-
ceni), M. Roman II, Panago-
poulos, Dãruialã (toþi trei Seve-
rin), I. Iordache, Peteleu (ambii
Tg. Mureº), Muzac, V. Dinu
(ambii U Cluj), Ambrucsics

(Gyor), I. Roºu, Lupu (ambii Steaua), Anderson
(Audax), Cr. Munteanu (Braºov), S. Chiþu (Farul),
Achim (Baia Mare), Juliano (Nacional Funchal).

Plecãri: Coconaºu, Bozeºan, S. Bar, Bold, Goºa,
Nazâru, Viciu, Gordin, Aniþoiu, Diaby, Sicu, Olo-
gu, D. Zaharia, Pantelie.

Primul 11: Panagopoulos – Lupu, Anderson,
Munteanu, Muzac – I. Iordache, Ndoye, Chiacu,
Tigoianu – M. Roman II, V. Dinu.

Sãgeata Nãvodari –
antrenor: Tibor Selymeº

Astãzi

ACS Poli Timiºoara – Dinamo – ora 20.45 (Antena 1, Dolcesport)
Sâmbãtã

Pandurii – FC Braºov – ora 19 (Digisport 1)
Sãgeata Nãvodari – Gaz Metan – ora 19 (Dolcesport 1)

Steaua – Ceahlãul – ora 21.30 (Digisport 1)
Duminicã

FC Botoºani – CFR Cluj – ora 17 (Digisport 1)
„U” Cluj – Petrolul – ora 19 (Digisport 1)

Viitorul – Astra Giurgiu – ora 21.30 (Digisport 1)
Luni

Corona Braºov – Oþelul – ora 19 (Digisport 1)
FC Vaslui – Rapid – ora 21.30 (Digisport 1)

Etapa I
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Federaţia Română de Fotbal a emis
un comunicat prin care explică fap-
tul că în motivarea Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie privind decizia de
respingere a cererii clubului lui Adrian Mititelu de a declara nelegale pre-
vederile articolul 36.17 din Regulamentul FRF, privind Statutul şi Trans-
ferul Jucătorului de Fotbal, se precizează în mod clar că prevederile refe-
ritoare la recursul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv sunt în concordanţă
cu Constituţia României şi cu legile în vigoare. Astfel, forul condus de
Mircea Sandu îşi exprimă încrederea că, în toamnă, Înalta Curte de Ca-
saţie şi Justiţie va valida excluderea din competiţii a FC Universitatea,
deşi Curtea de Apel Bucureşti i-a dat dreptate lui Adrian Mititelu. În aces-
te condiţii, echipa acestuia ar reveni la statutul de membru dezafiliat,
chiar dacă echipa ar fi înscrisă în Liga a II-a în vara aceasta, în baza
ultimei decizii a Curţii de Apel Bucureşti.

Prima victorie oficială cu Nae Ungureanu pe bancă
Podariul s-a calificat în turul 2 al Cupei României

Derby-ul ultimelor două campioane ale Doljului s-a jucat
miercuri după-amiază la Podari, în cadrul primei etape na-
ţionale a Cupei României Timişoreana. Recent promovată
în Liga a III-a, AS Podari s-a impus cu 2-0 în faţa echipei
Viitorul Municipal Craiova, fosta CS Apă Craiova. Golurile
echipei gazdă au fost marcate de Preda (53) şi Ţenovici
(85). În meciul la care au asistat aproape 1000 de specta-
tori, Nicolae Ungureanu a aliniat formula: Turianu – Pre-
duţ, Istudor, Mateiţă, Dumitraşcu – Crângoiu, Duţă (46
Ţenovici), Stoica, Cruşoveanu – Preda, Pârvan (58 Stăn-
cuţă). De partea cealaltă, Viitorul Municipal, antrenată de
Mac Gârleşteanu şi Costică Donose, a folosit jucătorii: Surdu
– Orban, Chiriţă, Dreşcă, Firoiu – D. Stancu, Dina, Trăis-
taru, A. Stancu (70 Tătaru) – Bălan, Răduţ. CS Podari va
juca pe 31 iulie în turul următor al competiţiei.

Unul dintre acţionarii CS Univers itatea
şi totodată preşedintele Asociaţiei Investi-
torilor de pe Piaţa de Capital, Laviniu Beze,
es te suporter  dec larat al Ştiinţei,  având şi
mărturii în aces t sens.  Chiar la c onferinţa
de prezentare a acţionariatului,  Beze şi-a
adus aminte un incident petrecut la o de-
plasare c u galeria Ştiinţei, în Giuleş ti, în
urma căreia s-a ales c u câteva coaste rupte
după c e a fos t altoit, în drum spre casă,
de fanii Rapidului. Mărturie s tă o poză gă-
sită pe un site de socializare de la acel meci,

„Căţelul”, nostalgia
finanţatorului Universităţii

Atacant în lotul lui Lincar, Lucian Pârvu a marcat golul Ştiinţei în meciul din Giuleşti, din 2006, la finalul căruia
actualul acţionar, Laviniu Beze, a fost bătut de fanii rapidişti

c are a avut loc  în
2006 ş i s-a încheiat
la egalitate,  1-1. In-
teresan este că golul
Ştiinţei a fost marc at
chiar de un jucător
care se află în lotul
CS Univ ers itate a,
Lucian Pârvu,  pore-
clit „Căţelul”. Pârvu
are 31 de ani şi a evo-

luat în ultimele sezoane la gruparea din
Liga a II-a, CS Otopeni.

Ac ţionarii CS Univers itatea Craiova au
dec larat din start că obiec tivul ec hipei es te
promovarea în Liga I,  pentru acest ţel pu-
nând la bătaie un buget de 2 milioane de
euro. Pe lângă performanţă, şefii clubului
îş i doresc însă şi identificarea echipei cu
Bănia şi c u regiunea Olteniei, asfel înc ât
Lincar are şi sarcina  să implementeze c ât
mai mulţi jucători din zonă.  Graba în care
s-a demarat proiectul a făcut c a în lotul

iniţial să nu se afle decât câţiva
olteni. Dintre ac eştia, Velc ovic i,
Lucian Pârvu ş i Ionuţ Stancu au
îmbrăc at deja tr icoul Ştiinţei, iar
alţi jucători formaţi în zonă sunt:
Florian Pârvu de la CSM Rm.
Vâlcea, Albert Voinea, c rescut de
Pandurii, fost la Damila Măciu-
ca, Adrian Ionescu,  din Slatina,
ex-U Cluj,  Gabriel Prec up,  ex-
Alro Slatina.  Prezenţi la primul
amical al juveţilor, la Buftea, ac-
ţionarii ş i sponsorul princ ipal,
Gabriel Brăiloiu, s-au interesat
deja de numărul oltenilor din lot,
întrebând care sunt aceş tia şi ur-
mărind îndeosebi prestaţia lor. De
asemenea, Pavel Badea a declarat că se do-
reşte promovarea talentelor locale în viitorul
apropiat, iar preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj i-a convocat ieri pe antrenorii de la Cen-
trul de Copii şi Juniori pentru a-i motiva su-
plimentar în vederea descoperirii de tineri fot-

balişti cu potenţial, care să facă pasul spre
echipa municipalităţii. Altfel, astăzi, de la ora
18, CS Universitatea susţine al doilea amical
al verii, tot la Buftea, cu CS Baloteşti, acesta
fiind ultimul test înaintea plecării în canto-
namentul din Serbia.

Obligativitatea recursului la TAS nu îngrădeşte liberul acces la justiţie

FRF crede că Înalta Curte va valida excluderea
echipei lui MititeluDacă, în toamnă,

justiţia română va da
dreptate forului
condus de Mircea
Sandu, FC
Universitatea va fi din
nou dezafiliată, chiar
dacă va fi înscrisă
acum în Liga a II-a

Comunicatul
FRF:

„Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, în motivarea ce în-
soţeşte decizia de respinge-
re a cererii SC Fotbal Club
U Craiova SA (în insolven-
ţă) de a declara nelegale pre-
vederile articolul 36.17 din
Regulamentul FRF privind
Statutul şi Transferul Jucă-
torului de Fotbal (Dosarul
4186/2/2012), precizează în

mod clar că prevederile referitoare la recursul la Tribu-
nalul de Arbitraj Sportiv sunt în concordanţă cu Consti-
tuţia României şi cu legile în vigoare. În mod specific,
ÎCCJ spune că «este neîntemeiat a se susţine că recur-
sul la TAS ca instanţă de soluţionare a unei dispute re-
prezintă o vătămare a liberului acces la justiţie». ÎCCJ
precizează că instituirea instanţelor arbitrale în domeniul
sportului, similar cu instituirea altor tipuri de instanţe ar-
bitrale (de exemplu, Curtea de Arbitraj Comercial Inter-
naţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a
României) se află în concordanţă cu prevederile Codului

de procedură civilă, iar «apelul voluntar la o instanţă ar-
bitrală (...) în detrimentul justiţiei etatizate nu vatămă dreptul
de liber acces la justiţie». ÎCCJ notează că, după epuiza-
rea instanţelor arbitrale, orice participant la litigiile FRF
care a parcurs toate căile de atac «are în final garantat
accesul la o justiţie care funcţionează în baza legii, este
independentă şi supusă doar legii, respectiv justiţia elve-
ţiană, care se realizează prin Tribunalul federal şi prin
celelalte autorităţi judiciare». Reamintim că SC Fotbal
Club U Craiova SA s-a angajat în mod voluntar (aşa
cum subliniază şi ÎCCJ în motivarea sa) să respecte
prevederile regulamentare referitoare la recunoaşterea
comisiilor cu atribuţii jurisdicţionale din cadrul FIFA,
UEFA ’i FRF, precum şi jurisdicţia Tribunalului Arbitral
al Sportului de la Lausanne. În acest context, este evi-
dent că recursul clubului condus de domnul Adrian Mi-
titelu la altă instanţă decât Tribunalul de la Lausanne
apare ca o încălcare flagrantă a normelor în comun agrea-
te de membrii Federaţiei, iar sancţiunea pentru această
încălcare este şi ea expres stipulată în cadrul art. 18 alin.
(1) lit. b) din Statut: excluderea. FRF va continua de-
mersurile legale pentru a demonstra că decizia de exclu-
dere a SC Fotbal Club U Craiova SA a fost luată în con-
formitate cu Statutul FRF şi are încredere că ÎCCJ va
valida această decizie în această toamnă.


