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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu se mai primeşt mită,
Popescule, se primesc  acum
numai comisioane.
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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

Zboruri-şcoală
deasupra Craiovei,
duminică la prânz

O aeronavă tip Boeing 737, proprie-
tate a companiei Carpatair, va efectua
mâine, 28 iulie, o serie de zboruri-şcoală,
survolând municipiul Craiova. Directo-
rul Aeroportului Craiova, Mircea Du-
mitru, a precizat că instruirea piloţilor
este programată să se desfăşoare între
orele 11.30 şi 14.30. În acest interval
de timp, aeronava, un Boeing 737 cu
143 de locuri, va efectua de 12-14 ori
această procedură numită „touch &
go”, care presupune că avionul deco-
lează, survolează zona municipiului Cra-
iova, revine la aterizare şi atinge pista,
însă, în loc să frâneze, accelerează foar-
te puternic şi decolează încă o dată, în-
cepând un nou astfel de ciclu.

Odată cu finalizarea recoltării grâului, deţină-
torii de terenuri agricole încep să-şi facă calculele
privind veniturile obţinute din arendare şi mai ales
să  socotească cuantumul impozitării. Astfel, po-
trivit art. 62 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, venitul brut din arendă se stabileşte pe baza
raportului juridic sau a contractului încheiat între
părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani în-
casate sau echivalentul în lei al veniturilor în na-
tură primite. În cazul în care arenda se exprimă în
natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţuri-
lor medii ale  produse lor agricole, stabilite prin

hotărâri ale Consiliilor Judeţene, ca urmare a pro-
punerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale
Ministerului Agriculturii ş i Dezvoltării Rurale,
emise înainte de începerea anului fiscal. Din punct
de vedere procedural contractul trebuie înregis-
trat atât la Consiliul Local, în a cărui rază terito-
rială se află bunurile arendate, cât şi la Adminis-
traţia financiară, în termen de 15 zile de la data
încheierii. La nivel conceptual, lucrurile par clare,
în realitate însă se prefigurează o situaţie real-
mente încâlcită, care poate inflama deţinătorii de
terenuri agricole. Şi iată de ce.

Direcţia pentru Agricultură Dolj:
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Premierul Victor Ponta a declarat, la Sibiu,
referitor la faptul cã mulþi primari sunt declaraþi
incompatibili de cãtre Agenþia Naþionalã de In-
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tegritate (ANI), cã, discutând ºi cu Comisia Eu-
ropeanã ºi cu Agenþia, vrea sã fie luatã „deci-
zia legislativã corectã”. Întrebat ce pãrere are

despre faptul cã tot mai mulþi
primari din judeþul Sibiu sunt
declaraþi incompatibili de cã-
tre ANI pentru cã fac parte
din Adunarea Generalã a Ac-
þionarilor la un operator re-
gional de apã, premierul a
rãspuns cã „e în toatã þara
problema asta. În primul rând,
vreau sã vãd care e decizia
instanþelor, pentru cã ºtiu cã
au contestat în instanþã toþi
aleºii locali. E o situaþie un-
deva la mijloc, în sensul cã
nu au reprezentat niºte inte-
rese private, ci e vorba de in-
terese publice. Vedem ce de-
cid instanþele de judecatã,
discutãm ºi cu cei de la Agen-
þia Naþionalã de Integritate ºi
Comisia Europeanã ºi, în mod
sigur, va trebui sã gãsim o
soluþie”, a declarat premie-
rul. Acesta a menþionat cã

„nu va fi o soluþie unilateralã a Guvernului”,
dar nici nu poate accepta ca jumãtate dintre
primarii þãrii sã fie declaraþi incompatibili. „Nu
pot spune cã jumãtate din primarii României o
sã fie declaraþi incompatibili, pentru cã ce fa-
cem? Facem alegeri în toatã þara? Nu cred cã e
o idee bunã. Nu vreau sã mã antepronunþ, vreau
sã vãd decizia justiþiei. E o practicã totuºi uni-
tarã ºi, discutând ºi cu Comisia Europeanã ºi
cu ANI, vreau sã luãm decizia legislativã co-
rectã”, a mai spus Ponta. Premierul a adãugat
cã „e important sã nu avem un nou motiv de
disputã cu Comisia Europeanã, însã jumãtate
din primarii þãrii ºi din consilieri sunt în aceas-
tã situaþie ºi trebuie sã gãsim o soluþie”.

La începutul lunii iulie, Agenþia Naþionalã
de Integritate anunþa cã a constatat cã 20 de
primari din judeþul Sibiu au fost în incompati-
bilitate, întrucât au deþinut ºi funcþii de repre-
zentanþi în Adunarea Generalã a Acþionarilor a
SC Apã Canal Sibiu. Cei mai mulþi primari din
judeþul Sibiu în cazul cãrora ANI a constatat cã
sunt incompatibili s-au declarat revoltaþi ºi au
anunþat cã vor contesta decizia, unul dintre
edili, cel din Cisnãdie, spunând cã nu a fãcut
parte niciodatã din AGA a SC Canal ºi cã cei de
la ANI sunt „niºte nebuni”.

Oficiul de Mediere a
Conflictelor de Muncã,
operaþional pânã la
jumãtatea lui 2014

Oficiul de Mediere ºi Arbitraj al
Conflictelor Colective de Muncã de
pe lângã Ministerul Muncii va deveni
operaþional pânã la jumãtatea anului
viitor, a anunþat, ieri, ministrul
delegat pentru Dialog Social, Doina
Panã. „Organizaþia Internaþionalã a
Muncii ne-a asigurat posibilitatea
formãrii gratuite a 25 de arbitri ºi 25
de mediatori, care urmeazã sã lucreze
în cadrul noului Oficiu de Mediere ºi
Arbitraj al Conflictelor Colective de
Muncã. Aceºtia vor avea competenþe
de formare a altor arbitri ºi formatori,
astfel încât conflictele colective de
muncã sã poatã fi prevenite”, a
afirmat Doina Panã. Potrivit
ministrului, înfiinþarea oficiului ar
conduce ºi la degrevarea instanþelor
de judecatã, în condiþiile în care, la
ora actualã, existã circa 200.000 de
procese pe rol în instanþe, pe tema
conflictelor de muncã.
Tenismena Ruxandra Dragomir,
preºedinte interimar al femeilor
din Partidul Miºcarea Popularã

Fosta jucãtoare de tenis Ruxandra
Dragomir este preºedintele interimar
al Organizaþiei de Femei a Partidului
Miºcarea Popularã. „Astãzi, 26 iulie
2013, Comitetul Naþional de
Iniþiativã a desemnat-o pe doamna
Ruxandra Dragomir în funcþia de
preºedinte interimar al Organizaþiei
de Femei a Partidului Miºcarea
Popularã”, anunþã un comunicat al
formaþiunii. Ruxandra Dragomir a
câºtigat nouã turnee de temis la
simplu în perioada 1990-2001, iar în
15 august 1997 ocupa locul 15 pe
lista celor mai buni jucãtori de tenis
la nivel mondial. În perioada
februarie 2009-2013, ea a fost
preºedinte al Federaþiei Naþionale de
Tenis din România.

CSAT nu a avizat niciodatã un
contract de privatizare dupã înche-
ierea licitaþiei, precizeazã purtãtorul
de cuvânt al ºefului statului, anun-
þând cã preºedintele Traian Bãses-
cu îl invitã pe Victor Ponta sã nomi-
nalizeze cele 3 contracte de privati-
zare care, potrivit premierului, au
primit avizul Consiliului anterior. „De
la intrarea în vigoare a Legii nr.415
din 27 iunie 2002 privind organiza-
rea ºi funcþionarea Consiliului Su-
prem de Apãrare a Þãrii ºi pânã în
prezent, CSAT nu a avizat niciodatã
un contract de privatizare dupã în-
cheierea procesului de licitaþie, acest
lucru neintrând în atribuþiile CSAT.
Preºedintele României, domnul Tra-
ian Bãsescu, îl invitã pe ministrul
interimar al Transporturilor ºi prim-
ministru al Guvernului României,
domnul Victor-Viorel Ponta, sã no-
minalizeze cele trei contracte de pri-
vatizare care, potrivit domniei sale,
au primit avizul CSAT”, a afirmat
purtãtorul de cuvânt al preºedinte-
lui, Bogdan Oprea. Premierul Victor
Ponta a declarat, joi, la Sibiu, cã
„dacã CSAT nu avizeazã privatiza-
rea CFR Marfã” aceasta nu va fi fã-
cutã, afirmând însã cã, anterior, Con-
siliul a avizat trei privatizãri, ceea ce
înseamnã cã a „acþionat ilegal”.

Premierul Victor Ponta a refuzat
sã comenteze, ieri, declaraþiile Pre-

Bãtãlia comunicatelor între Cotroceni ºi
Victoriei, pe tema privatizãrii CFR Marfã

Ministrul delegat pentru Dialog
Social, Doina Adriana Panã (foto), a
declarat ieri cã la urmãtoarea rectifi-
care bugetarã vor fi prevãzute cu si-
guranþã fonduri pentru acoperirea
salariilor compensatorii acordate ce-
feriºtilor care îºi vor pierde locurile
de muncã. „Oamenii trebuie sã stea
liniºtiþi, pentru cã la urmãtoarea
rectificare bugetarã vor fi prevãzute
cu siguranþã fonduri pentru acope-
rirea salariilor compensatorii. Pânã
în acest moment, liderii sindicatelor
feroviare nu au decis dacã vor opta
pentru reducerea programului de
lucru de la cinci la patru zile pe
sãptãmânã, cu diminuarea co-
respunzãtoare a veniturilor sa-
lariaþilor, sau se va merge doar
pe varianta disponibilizãrilor,
acompaniatã de acordarea de
salarii compensatorii”, a afir-
mat Doina Panã, cu ocazia ma-
sei rotunde cu tema „Consul-
tarea actorilor non-instituþio-
nali în procesul decizional”, or-
ganizatã de Institutul Euro-
pean pentru Democraþie Parti-
cipativã (IEDP) Qvorum.
Aceasta a precizat, totodatã,
cã fondul total alocat pentru
salarii compensatorii s-a dimi-
nuat substanþial ca urmare a

Doina Panã: Vor exista fonduri pentru
salariile compensatorii acordate

ceferiºtilor disponibilizaþi

Premierul Victor Ponta a decla-
rat, la Sibiu, cã vrea sã modifice
Legea salarizãrii, incluzând în „an-
velopa naþionalã” cheltuieli de
personal pentru fiecare instituþie,
respectiv primãrii, consilii judeþe-
ne, ministere, dar ºi un salariu
minim ºi un salariu maxim. „Am
discutat cu cei prezenþi la întâlni-
re despre viitorul sistem de sala-
rizare în aparatul public. Intenþio-
nez ca în anvelopa naþionalã -

Ponta despre noua lege a salarizãrii: „Un salariu minim, probabil de 1.000 de lei”

ºedinþiei, mulþumindu-se sã spunã
doar: „Lãsaþi-l pe Bãsescu, cã e pe
plajã sau la Cireºica”. „Ce, vorbim
de lucruri importante de pe plajã,
de la raliu sau de la Cireºica? De-
spre lucruri serioase vorbim în lo-
curi serioase, nu de pe plajã. Hai,
lãsaþi-l pe Bãsescu, cã e la plajã sau
la Cireºica! Nu mã intereseazã ce
face domnul preºedinte pe plajã. La
birou vorbim. Vorbim în locuri ofi-
ciale despre lucruri oficiale. Despre
lucruri serioase, de serviciu, vor-
bim la serviciu”, a declarat presei
premierul. În schimb, prin interme-
diul unui comunicat, purtãtorul de
cuvânt al Guvernului, Andrei Za-
harescu, a þinut sã sublinieze cã,
pânã în prezent, „cu sau fãrã com-
petenþe, CSAT a avizat de trei ori
pânã acum privatizarea CFR Marfã.
În 2011, 2012 ºi 2013 s-au dat avize
ale CSAT în legaturã cu aceastã pri-
vatizare. Guvernul aºteaptã în con-
tinuare convocarea CSAT de cãtre
preºedintele României ºi formula-
rea unei poziþii cu privire la finali-
zarea negocierilor pentru privatiza-
rea CFR Marfã”. Neformularea unei
poziþii a CSAT în cazul contractu-
lui de privatizare a CFR Marfã se
va finaliza prin blocarea privatizã-
rii, instituirea unui management pri-
vat ºi restructurarea companiei,
anunþã Guvernul.

ºapte la sutã din PIB,  negociatã
cu partenerii noºtri internaþionali
- sã facem anvelopa de cheltuieli
de personal pentru fiecare insti-
tuþie în parte - primãrie, CJ, minis-
ter - sã avem un salariu minim,
probabil de 1.000 de lei, ºi un sa-
lariu maxim. Cred cã un raport de
1 la 7 va fi, adicã cel mai mare
salariu sã fie de 7.000 de lei ºi în
acestea conducãtorul instituþiei,
pe baza unor criterii, sã poatã

stabili mult mai flexibil de câþi
oameni are nevoie, cum îi stimu-
leazã pe cei care au rezultate în
activitate, cum îi sancþioneazã.
Asta înseamnã modificarea Legii
salarizãrii care, de fapt, nu a fost
niciodatã pusã în aplicare, a fost
doar o idee, din pãcate, finalizatã
cu un faliment, ºi a Legii funcþio-
narului public”, a declarat, într-o
conferinþã de presã, Victor Ponta.
Întrebat când va intra în vigoare

noua lege a salarizãrii, premierul
a rãspuns cã „eu îmi doresc anul
acesta, odatã cu Legea bugetului
public, ca sã poatã fi aplicatã oda-
tã cu noul buget, în 2014. Trebu-
ie sã ne încadrãm în ºapte la sutã
din PIB, orice încãlcare a acestei
prevederi înseamnã nu doar în-
cãlcarea unor angajamente la ni-
vel naþional, ci înseamnã o ne-
sustenabilitate a administraþiei
publice româneºti”.

concedierilor de la Combinatul Ol-
tchim, fãcând astfel necesarã o recti-
ficare bugetarã. Aproximativ 4.000 de
ceferiºti au protestat, joi, în faþa Mi-
nisterului Transporturilor, nemulþumiþi
de faptul cã, potrivit preºedintelui Fe-
deraþiei Mecanicilor de Locomotivã
din România (FMLR), Iulian Mãntes-
cu, managementul SNTFM CFR Mar-
fã SA intenþioneazã sã reducã progra-
mul de lucru de la cinci la patru zile pe
sãptãmânã, cu diminuarea corespun-
zãtoare a veniturilor salariaþilor, dar ºi
sã efectueze concedieri colective în
sectorul feroviar.
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În ziua în care „Cuvântul Li-
bertăţii” a publicat articolul „Un
corigent la geografia Dolju-
lui: Senatorul Florea Voi-
nea”, protagonistul relatării,
una „destul de cumsecade”, a
mers seara la şedinţa Biroului
Permanent Judeţean al PSD
Dolj şi s-a plâns, e drept ino-
perant, de faptul că se scrisese
despre el. Mostră facilă de ci-
nism. Că senatorul de Dolj –
circumscripţia electorală nr. 17
– făcuse două interpelări, la
scurtă distanţă, la Senat, venti-
lând un snop de aproximaţii şi
naivităţi, ca să nu le spunem
prostii, care se găsesc pe site-
ul Parlamentului, acompaniate
de răspunsurile primite de la au-
torităţile vizate, nu mai avea im-
portanţă, tupeul însă dădea
bine. Şi apoi, „turnatul la par-
tid”, meteahnă veche, are con-

MIRCEA CANŢĂR

Când foştii comunişti
uită ABC-ul şedinţelor de partid

tinuitate în dezvoltarea sa, ca
aptitudine de militant. Când con-
funzi râul cu pârâul şi încurci
şcolăreşte cursurile de apă in-
terioare ale Doljului, chiar în cir-
cumscripţia electorală în care ai
fost votat, şi mai îndrugi şi alte
stări de lucruri, neconforme cu
realitatea, te cam faci de ruşine
– oricum, de fală nu eşti –, mai
ales că reprezinţi o restaurare a
unor personaje secundare la
vârful unei organizaţii social-
democrate, cu palmares şi chiar
cu câţiva oameni tineri, nu mulţi,
bănuiţi că ştiu pe ce lume tră-
iesc. Ca „fost”, senatorul Flo-
rea Voinea chiar ştia în tinere-
ţea sa revoluţionară ce este aia
„autocritică”, pe care comuniş-
tii de nădejde, dar şi ceilalţi,
„doar vopsiţi”, o practicau cu
zel în orice împrejurare, şi atunci
când se acopereau de merite.

Astea l-au cam ocolit pe sena-
torul de acum PSD (ex-PUR,
ex-PC) Florea Voinea, dar, fi-
reşte, imensa operaţiune cos-
metică de reevaluare şi refor-
mulare a biografiilor proprii l-a
atins şi pe ex-liderul tineretului
comunist de la Dolj, încă din
şcoala profesională aspirant „la
autoturism cu şofer”, cum se
confesa în plină glorie. Venit
spăşit şi „inimos” la PSD Dolj
în vara trecută, fără nici un me-
rit anterior în viaţa judeţului –
dimpotrivă! –, Florea Voinea s-
a trezit desemnat candidat la
Senatul României din partea
USL, într-o circumscripţie elec-
torală unde câştiga mandatul...
şi un decedat sau un arac de vie.
Şi prin omisiune n-a mai pome-
nit în nici o împrejurare de ceea
ce ducea în spate, mizând pe o
amnezie colectivă. Şi iată de-

spre ce este vorba: nu ne vom
duce departe, în timp, pentru „a
dezgropa morţii”, mai ales că e
vorba doar de vii, ci doar în
urmă cu zece ani, când aferatul
senator de Dolj, cu oasele ne-
muncite şi mintea odihnită, avea
nişte combinaţii lucrative cu o
anume Maria Muraru, din Bu-
cureşti (str. „General Dragalina”
nr. 17, Sector 5), preşedinte-
director al SC Zimercam Tra-
ding SA – poveste densă şi cap-
tivantă –, încât cotidianul „Ro-
mânia Liberă” din 15 ianuarie
2003 titra, semeţ, pe prima pa-
gină: „Florea Voinea: Deputa-
tul cămătar”. Mai exact, la un
împrumut de 20.000 de dolari
cerea înapoi 30.000 de dolari
şi apoi 37.000 de dolari. Există
facsimilul cu calculul scris de
propria mână. În discuţie mai
intrau nişte privatizări de „suc-

ces” prin părţile locului, cu Flo-
rea Voinea bine amestecat şi, ca
detaliu, un Mercedes roşu me-
talizat, obţinut în condiţii miste-
rioase. Dosarul e voluminos,
faptele nu sunt prescrise şi ne-
am putea amuza, de indignare nu
mai suntem capabili, în perioada
următoare. Cam asta merita re-
latat... în şedinţa Biroului Perma-
nent Judeţean PSD Dolj, aşa,
pentru cunoaşterea CV-ului unui
vicepreşedinte de carton al or-
ganizaţiei. Cu anturaj. Şi dacă
Tudor Postelnicu, fostul şef al
Internelor, încerca un simulacru
de căinţă în 1990. rostind în faţa
naţiunii „am fost un dobitoc”,
un arivist de duzină ca Florea
Voinea, bolnav de putere, o pu-
tea face, cu „sinceritate”, la par-
tid. Mai ales după ce şi-a pro-
bat caracterul faţă de naivii care
l-au luat în seamă.

Consilierul municipal PDL Dan Cherciu a
fost ironic şi a comparat frecvenţa cu care
se pun pe ordinea de zi propunerile de schim-
bare a organigramei şi statutului de funcţii a
Primăriei Craiova cu cotele apelor Dunării.
„Fac această intervenţie pentru că nu e mai
mult de o lună sau două de când o stimată
colegă de la PNL îmi atrăgea atenţia că noi
suntem foarte consecvenţi cu aceste orga-
nigrame. Într-adevăr, se modifică de parcă
ar fi cotele apelor Dunării. Adică de când a
intrat în funcţiune acest nou consiliu eu am

Organigramele, subiect
fierbinte în CLM Craiova

Schimbarea organigramei Primăriei Craiova a ridicat discuţii în plenul CLM, de
joi. Consilierii municipali ai opoziţiei au fost cei care au criticat autorităţile locale
pentru faptul că schimbă prea des componenţa aparatului administrativ. Aleşii PDL
au mers până acolo încât au susţinut faptul că aceste schimbări în statul de funcţii nu
sunt altceva decât un instrument prin care se controlează politic serviciile şi regiile
din subordinea Primăriei Craiova. Viceprimarul Cristina Calangiu a dat asigurări că,
dincolo de speculaţiile politice, schimbările în organigrame sunt dictate de lege.

pierdut şirul modificării organigramelor. Am
acuzat şi susţin în continuare că eu am sen-
zaţia că asta este unul din instrumentele prin
care se controlează politic componenţa ser-
viciilor publice aflate în subordinea primă-
riei”, a spus acesta.
Consilierii PDL au criticat revenirile pe
organigrame

Colegul său de partid, consilierul munici-
pal Dan Daşoveanu a folosit acelaşi stil plas-
tic şi a comparat desele reveniri asupra or-

ganigramelor cu punctul „întrebările şi in-
terpelările”, care se regăseşte pe ordinea de
zi a fiecărei şedinţe ordinare. „Eu aş propu-
ne ca acest proiect privind organigrama şi
statutul de funcţii să fie prezent în fiecare
lună, ca şi întrebările şi interpelările. Este a
treia oară în şase luni de zile. Să se hotăras-
că odată, aşa în fiecare lună se vine cu un
nou proiect de hotărâre? Suntem puţin la li-
mita ridicolului şi cădem în penibil cam în
fiecare lună”, a spus acesta, referindu-se la
organigrama SC Pieţe şi Târguri SRL. „E
foarte bine că creşte numărul de angajaţi,
dar părerea mea este că înseamnă şi o sfida-
re la adresa membrilor CLM”.
Calangiu: „Modificările au un motiv
obiectiv”

Viceprimarul Craiovei, Cristina Calangiu, le-
a replicat consilierilor că schimbările în orga-
nigrama Primăriei Craiova nu ţin de factorul
politic. Calangiu a explicat apoi că revenirile pe
care autorităţile le-au făcut asupra schemei de
personal au fost impuse de lege şi au fost fă-
cute în aşa fel încât să nu fie dat afară nici un
angajat. „Îmi pare rău că am revenit la decla-
raţii politice şi atunci mă simt obligată să răs-
pund tot cu o declaraţie politică. Nu este vor-
ba în nici un caz de vreun instrument de presi-
une, ci un motiv obiectiv este cel care deter-
mină această nouă modificare a organigramei.
Această modificare de organigramă trebuia
făcută pentru a respecta legea, dacă următorul

pas va fi acesta este un mare pas pentru toată
lumea şi pentru buna funcţionare a instituţii-
lor”, a declarat viceprimarul Calangiu.
Angajări „unu la unu”

Potrivit lui Calangiu, următoarea măsură
care se va lua la nivelul Primăriei Craiova va
fi cea de angajare „unu la unu”, întrucât este
nevoie de personal mai mult în administraţie.
„Eu cred că numai cine nu are legătură cu
Primăria şi cu viaţa reală nu ştie ce înseamnă
asta. Vă dau un exemplu simplu: la Serviciul
de Creşe şi Grădiniţe trebuia să plece şapte
asistenţi ca să poţi să angajezi o bucătăreasă
fără care nu poţi să îţi desfăşori activitatea
pentru că nu îţi dă DSP-ul autorizaţie. S-au
creat nişte încurcături îngrozitoare cu acest
„şapte la unu” care a fost luat aşa, la global,
fără să se mai gândească cineva că sunt anu-
mite instituţii, şi mai ales cele de sănătate, în
care nu se poate funcţiona aşa”.

 În şedinţa CLM de joi au fost modifica-
te, prin vot, organigramele şi statutul de func-
ţii ale SC Pieţe şi Târguri SRL Craiova şi SC
Salubritate SRL, Sport Club Municipal Cra-
iova, Căminul pentru Persoane Vârstnice,
Teatrul Liric „Elena Teodorini”, Filarmonica
„Oltenia” şi Casa de Cultură „Traian Deme-
trescu”. Serviciului Public Comunitar  de
Evidenţă a Persoanelor Craiova a devenit
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor,  din
subordinea Primăriei Craiova.

LAURA MOŢÎRLICHE
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În acest interval de timp, aeronava, un
Boeing 737 cu 143 de locuri, va efectua de
12-14 ori aceastã procedurã numitã „touch
& go”, care presupune cã avionul decolea-
zã, survoleazã zona municipiului Craiova,
revine la aterizare ºi atinge pista, însã, în
loc sã frâneze, accelereazã foarte puternic
ºi decoleazã încã o datã, începând un nou
astfel de ciclu.

Precizarea se impune tocmai pentru cã,
în urmã cu o lunã, când a avut
loc precedenta sesiune de zbo-
ruri-ºcoalã, de data aceea cu
un aparat tip Fokker 100, re-
prezentanþii Aeroportului Cra-
iova au fost contactaþi telefo-
nic de mai multe persoane
care remarcaserã avionul tre-
când în repetate rânduri dea-
supra Craiovei ºi se temeau cã
acesta a întâmpinat probleme
ºi nu poate ateriza.

„Cei care vor observa du-
minicã aceastã aeronavã sur-
volând de mai multe ori ora-
ºul trebuie sã ºtie cã nu au

niciun motiv de alertã. Dimpotrivã, eu pot
spune cã este îmbucurãtor faptul cã, iatã,
activitatea de la aeroport este completatã
ºi cu aceste zboruri-ºcoalã, care se des-
fãºoarã de mai multã vreme la Craiova ºi
prin care piloþii sunt pregãtiþi pentru licen-
þiere”, a declarat Mircea Dumitru, direc-
torul Aeroportului Craiova.

MARGA BULUGEAN

O aeronavã tip Boeing 737, proprietate a companiei Carpatair, va efectua
mâine, 28 iulie, o serie de zboruri-ºcoalã, survolând municipiul. Directorul
Aeroportului Craiova, Mircea Dumitru, a precizat cã instruirea piloþilor este
programatã sã se desfãºoare între orele 11.30 ºi 14.30.

Zboruri-ºcoalã deasupra
Craiovei, duminicã la prânz

Un bãtrân în vârstã de 72 de ani s-a
înecat, joi seara, în lacul din comuna
Preajba. Potrivit unui comunicat al
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU), în jurul orei 19.35,
Detaºamentele 1 ºi 2 de Pompieri
Craiova au intervenit cu un echipaj
SMURD de terapie intensivã mobilã ºi
unul de salvare cu un autocamion ºi o
barcã pneumaticã, în comuna Malu
Mare, sat Preajba, pentru scoaterea
unei persoane, Aurel B., în vârstã de
72 ani, care a intrat cu calul ºi cãruþa

Un bãtrân de 72 de ani s-a

înecat la Malu Mare

Ieri-dimineaþã, a fost din nou
agitaþie în jurul Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova.
Câteva sute de absolvenþi de liceu
au intrat cu emoþie în sãlile de exa-
men pentru a susþine concursul de
admitere. Anul acesta, la Asistenþã
Medicalã numãrul de locuri buge-

tate a fost de 29, în timp ce pentru
taxã au fost  prevãzute 95 de lo-
curi. De asemenea, pentru cele 14
locuri de buget ºi 10 la taxã de la
Moaºe s-au înscris 33 de candi-
daþi, iar la Balneo-fiziokinetotera-
pie ºi recuperare au fost scoase la
concurs 19 locuri la buget ºi 10 la
taxã, numãrul de candidaþi înscriºi
fiind de 75. ªi la Tehnicã Dentarã
au fost mulþi candidaþi. Pentru cele
9 locuri la buget ºi 35 la taxã, au
susþinut testul grilã 126 de candi-
daþi. Aici s-au înregistrat douã note
de 10, iar ultima medie de intrare
pe locurile de la buget a fost 9,53.

Test grilã cu 50 de întrebãri

 Candidaþii au avut de completat
un test grilã, de data aceasta cu 50
de întrebãri, timpul pus la dispozi-
þie pentru rezolvarea subiectelor fi-
ind de douã ore, socotit din mo-
mentul în care caietele cu subiecte

au fost distribuite, fiind interzisã
depãºirea timpului stabilit pentru
elaborarea grilelor. Totodatã, can-
didaþii nu au  avut voie sã foloseas-
cã în timpul probei de concurs mi-
nicalculatoarelor, riglele de calcul ºi
alte mijloace de calcul. La termina-
rea probei de concurs s-a afiºat
baremul de corectare, astfel cã vii-
torii studenþi ºi-au putut calcula
punctajul, fãcându-ºi astfel o idee
despre nota pe care o vor obþine.

Pentru programele de studiu
Moaºe, Asistenþã medicalã gene-
ralã, Balneo-fiziokinetoterapie ºi re-

cuperare, respectiv Tehnicã den-
tarã candidaþii au avut de rezolvat
subiecte de Biologie (Anatomia ºi
fiziologia omului) de clasa a XI-a.
La redactarea testelor grilã s-au
avut în vedere toate manualele al-
ternative agreate de Ministerul
Educaþiei Naþionale, dar candidaþii
au fost sfãtuiþi sã consulte, de ase-
menea, tematica ºi bibliografia fie-
cãrei discipline de concurs.

Eventualele contestaþii se pot
depune ºi astãzi

Conform regulamentului, admi-
terea s-a fãcut în ordinea descres-
cãtoare a punctajelor finale de ad-
mitere obþinute de candidaþi, în li-
mita numãrului de locuri pentru
care se organizeazã concurs, sta-
bilit pentru fiecare profil, faculta-
te, specializare, punctajul minim de

admitere fiind jumãtate din punc-
tajul maxim al grilei. În caz de
punctaje finale de admitere egale
cu cel al ultimului candidat admis,
nu este permisã depãºirea numã-
rului de locuri aprobat de Ministe-
rul Educaþiei Naþionale ºi reparti-
zat de Senat. În acest caz s-a fo-
losit drept criteriu de departajare,
în ordine, media generalã a exa-
menului de bacalaureat ºi media
anilor de studii din liceu.

Eventualele contestaþii cu privi-
re la rezultatul concursului de ad-
mitere se depun la registratura

UMF Craiova, în termen de 24 de
ore începând cu ora ºi data afiºãrii
rezultatelor concursului de admi-
tere. Termenul de rezolvare ºi rãs-
puns este de cel mult douã zile de
la expirarea termenului de depune-
re a contestaþiilor.

Taxa pentru cei care
nu au reuºit la buget – 4.000

de lei pe an
ªi în cazul concursului de ad-

mitere de ieri s-au luat mãsuri spe-
ciale împotriva copiatului. La în-
ceputul probei, fiecare candidat a
primit de la ºeful de salã un caiet
cu subiecte, o paginã dublã, auto-
copiantã, cu grila de completare a
rãspunsurilor, instrucþiuni de com-
pletare a testelor grilã ºi hârtie pen-
tru ciorne. În plus candidaþii au fost
atent supravegheaþi.

Cei care în aceastã sesiune sunt
admiºi la taxã vor plãti aceleaºi
sume ca ºi anul trecut. Atât la Asis-
tenþã medicalã generalã, Balneo-fi-
ziokinetoterapie ºi recuperare,
Moaºe cât ºi la Tehnicã Dentarã,
viitorii studenþii vor trebui sã scoatã
din buzunar 4.000 de lei pentru un
an universitar.

RADU ILICEANU

Admiterea la Universitatea de Medici-
nã ºi Farmacie din Craiova s-a încheiat
ieri, odatã cu desfãºurarea concursului
pentru disciplinele Asistenþã medicalã
generalã, Balneo-fiziokinetoterapie ºi re-
cuperare, Moaºe ºi Tehnicã Dentarã. Din
nou, concurenþa a fost una acerbã mai ales

pentru tinerii care ºi-au propus sã devinã
asistenþi medicali: 355 de absolvenþi de
liceu s-au „bãtut” pentru cele 29 de locuri
de la buget ºi 95 la taxã. Iar rezultatele
reflectã pe deplin acest lucru. S-au înre-
gistrat cinci note de 10, ultima medie de
intrare pe locurile de la buget fiind 9.60.

VVVVViitorii asistenþi medicali au susþinut concursul de admitereiitorii asistenþi medicali au susþinut concursul de admitereiitorii asistenþi medicali au susþinut concursul de admitereiitorii asistenþi medicali au susþinut concursul de admitereiitorii asistenþi medicali au susþinut concursul de admitere

în lacul comunal.
Acesta a dorit sã
umple un butoi
de apã pentru
udat, dar calul s-
a speriat intrând
în apa adâncã de
aproximativ 3 m,
iar cãruþa s-a
rãsturnat peste
acesta.

Bãtrânul a fost
scos la mal de
localnici în
aproximativ 12
minute, pânã la
sosirea forþelor
de intervenþie,

fiind declarat decedat prin stop cardio-
respirator depãºit prin înec, de cãtre
doctorul echipajului de terapie intensi-
vã. Echipa de salvare din cadrul
Detaºamentului 2 Pompieri Craiova a
intervenit cu o barcã pneumaticã ºi un
autocamion pentru scoaterea din lacul
comunal a calului înecat ºi cãruþei,
acþionând prin ancorarea cãruþei cu o
cange legatã de o funie ºi tragerea
atelajului pânã la mal.

ALINA DRÃGHICI
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Preþ variabil, în ce temei?
La începutul anului, Direcþia

pentru Agriculturã Dolj a trimis
Consiliului Judeþean Dolj lista
preþurilor medii ale produselor
agricole – estimate – pentru
determinarea veniturilor obþinute
din arendarea bunurilor agricole.
La produsul grâu, preþul mediu, în
judeþul nostru, a fost de 0,98 lei/
kg. „Noi transmitem Consiliului
Judeþean Dolj ceea ce transmitem
ºi Ministerului Agriculturii. Dacã
vorbim de grâu, la începutul lui
2013, am transmis Consiliului
Judeþean Dolj preþul mediu
calculat având ca referinþã anul
2012, când acesta, la produsul
grâu planificabil,  a fost de 0,98
lei/kg. Pe parcursul lui 2012, grâul
s-a vândut ºi cu un preþ maxim de
1,2 lei/kg, dar ºi cu un preþ minim
de 0,67 lei/kg. Aceastã medie s-a
calculat pe baza preþurilor
raportate de cele mai mari unitãþi,

cu capacitãþi de depozitare, cum
ar fi Pan Group, Cerealcom,
Moara Calafat ºi Rochet Calafat.
Am luat, de asemenea, în calcul la
stabilirea acestui preþ mediu ºi
preþul grâului cu care se tranzacþi-
oneazã în pieþe”, a precizat Delia
Filimon, directorul executiv al
Direcþiei pentru Agriculturã Dolj.
Fundamentarea preþului la
produsul grâu pentru anul în curs
s-a dovedit, din pãcate, eronatã.
Întreaga lucrare a DA Dolj a fost
superficialã, neavându-se în
vedere posibilitatea unui an
agricol generos. De ceilalþi factori
nu mai vorbim.

Finanþele judeþene, pe fazã
Fiscul a postat pe pagina sa de

internet preþurile medii ale
produselor agricole, la aceastã
datã. Ceea ce se poate constata
este faptul cã acestea sunt mult
diferenþiate de la un judeþ la altul,
lucru remarcat cu promptitudine

de directorul
executiv al
Direcþiei Generale
a Finanþelor
Publice (DGFP)
Dolj, ec. Mircea
Pârvuleþu.
Reprezentantul
Finanþelor din
judeþul Dolj  ne-a
declarat, ieri, cã
imediat cum a
sesizat diferenþa
de preþ la grâu,
între ceea ce s-a
prefigurat ºi ceea
ce se practicã, a
contactat atât
conducerea
Consiliului
Judeþean Dolj, cât
ºi pe reprezentanþii Direcþiei
pentru Agriculturã ºi le-a sugerat
cã ar fi bine sã se revinã la DGFP
Dolj cu o nouã hotãrâre de
Consiliu Judeþean. Care sã fie

întocmitã în temeiul
realitãþilor economice
momentane, mai exact
o altã  listã de preþuri,
mai ales cã astãzi
preþul grâului este
sensibil mai mic faþã
de preþul mediu
estimat la începutul
anului. În prezent,
preþul grâului este în
jur de 0,65 lei/kg,
comparativ cu 0,98
lei/kg cât apare pe
lista întocmitã de
Direcþia pentru
Agriculturã Dolj, la
începutul anului.

„Eu am fost cel
care am sesizat acest
aspect ºi le-am
sugerat ºi colegilor
de la Consiliu,
precum ºi celor de la
Direcþia Agricolã sã

corectam acest aspect, pentru cã
nu este în regulã faþã de produ-
cãtorii agricoli, ca aceºtia sã
plãteascã taxe mult mai mari
decât alþii din þarã. Preþurile
medii aferente anului precedent
sunt publicate pe pagina de

internet a Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã, pornind de
la informaþiile prezentate de
Direcþiile pentru Agriculturã
Judeþene ºi Consiliile Judeþene.
Sunt convins cã se va reglementa
acest aspect”, ne-a precizat
Mircea Pârvuleþu, directorul
executiv al DGFP Dolj.

Astãzi, grâul se vinde
cu 0,65 lei/kg

În legãturã cu preþul de
vânzare al grâului, Delia Filimon,
directorul Direcþiei pentru
Agriculturã Dolj, a spus cã grâul
se vinde astãzi cu 0,65 lei/kg, dar
acesta este grâul vândut direct
din câmp ºi nu este preþul corect,
mai ales cã perioada de recoltare
nu s-a finalizat integral. «În lunile
ianuarie ºi februarie, preþurile la
cereale ºi, în mod special, la grâu,
cresc foarte mult ºi asta pentru cã
fabricile de pâine cumpãra
cantitãþi foarte mari ca sã-ºi facã
depozite. Imediat, dupã recoltare,
preþurile scad pentru cã existã mai
mulþi producãtori care vor sã-ºi
recupereze investiþiile ºi vând
producþia aproape din câmp.
Preþurile variazã ºi în funcþie de
condiþiile meteo, adicã dacã în
lunile martie-aprilie avem ploi
abundente, atunci preþul la grâu
scade, pentru cã se ºtie cã se va

face mult, dacã avem secetã,
preþul creºte, pentru cã se ºtie cã
vom avea o crizã pe piaþa cereale-
lor. Pe site-ul Ministerului
Agriculturii, la rubrica „pieþe de
cereale”, astãzi, grâul are un alt
preþ mediu, ºi anume de 0,89 lei/
kg. Sfatul pentru producãtorii
agricoli ar fi acela cã sã stocheze
producþia ºi sã vândã atunci când
grâul va avea un preþ corect.
Acesta nu este preþul corect.
Preþul este fãcut în aceastã
perioadã de furnizorul de inpu-
turi», a mai spus directorul
executiv al Direcþiei pentru
Agriculturã Dolj, Delia Filimon.
Logica directorului Direcþiei

pentru Agriculturã Dolj are
destule lacune: în primul rând,
chiar dacã scade preþul grâului în
capul tarlalei, asta se datoreazã
absenþei spaþiilor de depozitare.
ªi nu altor factori. Celelalte detalii
enumerate nu mai comportã
comentarii.

„Direcþia pentru Agriculturã
trebuie sã-ºi asume preþul”
Direcþia pentru Agriculturã Dolj

a remis, ieri, o nouã adresã
Consiliului Judeþean Dolj, unde au
fost menþionate douã preþuri, unul
mediu raportat pe primele ºase luni
ale lui 2013 – 1,1 lei/kg, ºi altul cu
care se vinde astãzi grâul – 0,65
lei/kg. În baza acestei noi adrese,
Consiliul Judeþean va trebui sã
elaboreze o nouã hotãrâre care va
fi dezbãtutã într-o altã ºedinþã,
dupã care va fi trimisã cãtre DGFP
Dolj. Preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, a
declarat, ieri, cã a primit adresa
respectivã de la Direcþia pentru
Agriculturã a judeþului Dolj, dar
nu îi poate da curs, deoarece,
Direcþia pentru Agriculturã Dolj

nu îºi asumã deocamdatã preþul.
„Ei lasã la latitudinea noastrã,
dar noi emitem doar hotãrârea,
nu stabilim noi preþul mediu.
Acesta trebuie sã fie precizat
exact, de Direcþia pentru Agri-
culturã Dolj, adicã sã ne trimitã
o adresã prin care sã spunã cã
au schimbat preþul de  la 0,98
lei/kg la 0,65 lei/kg pentru cã
acesta este preþul astãzi. Nu noi
trebuie sã decidem care este
preþul. Eu nu fac ilegalitãþi, nu
pot sã impun consilierilor sã
voteze nu ºtiu ce, ca apoi sã am
probleme cu Camera de Conturi,
care în mod cert mi-ar cere niºte
explicaþii. Aºteptãm o nouã

adresã de la Direcþie ºi apoi o
supunem la vot”, a precizat Ion
Prioteasa, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj.

***

Situaþia de moment e confuzã,
dar cu potenþial de inflamare,
fiindcã deocamdatã deþinãtorii de
terenuri agricole habar nu au de
preþul grâului „vãzut” de Direcþia
pentru Agriculturã Dolj. Chiar
surprinde superficialitatea probatã
de DA Dolj, în elaborarea „celei
de-a doua lucrãri”. Nu poþi sã
impozitezi pe un preþ de peste 9 lei
vechi/kg de grâu când acest
plafon, la valorificare, nu se ºtie
când va fi atins. O asemenea
chestiune, extrem de importantã
pentru viaþa economicã a judeþu-
lui, trebuia avutã în vedere ºi la
nivelul unei ºedinþe a Colegiului
Prefectural, Direcþia pentru
Agriculturã fiind un serviciu
deconcentrat. Repetãm însã:
modalitatea de constituire a
preþului mediu de cãtre directorul
executiv al DA Dolj a fost defectu-
oasã ºi din pãcate a rãmas defectu-
oasã. Am spune chiar gãunoasã.

Odatã cu finalizarea recoltãrii grâului,
deþinãtorii de terenuri agricole încep sã-
ºi facã calculele privind veniturile obþinu-
te din arendare ºi mai ales sã  socoteascã
cuantumul impozitãrii. Astfel, potrivit art.
62 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, venitul brut din arendã se stabi-
leºte pe baza raportului juridic sau a
contractului încheiat între pãrþi ºi repre-
zintã totalitatea sumelor în bani încasate
sau echivalentul în lei al veniturilor în
naturã primite. În cazul în care arenda se
exprimã în naturã, evaluarea în lei se va
face pe baza preþurilor medii ale produse-
lor agricole, stabilite prin hotãrâri ale

Consiliilor Judeþene, ca urmare a propu-
nerilor direcþiilor teritoriale de speciali-
tate ale Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, emise înainte de
începerea anului fiscal. Din punct de
vedere procedural, contractul trebuie
înregistrat atât la Consiliul Local, în a
cãrui razã teritorialã se aflã bunurile
arendate, cât ºi la Administraþia financia-
rã, în termen de 15 zile de la data înche-
ierii. La nivel conceptual, lucrurile par
clare, în realitate însã se prefigureazã o
situaþie realmente încâlcitã, care poate
inflama deþinãtorii de terenuri agricole.
ªi iatã de ce.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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După succesul cu „Beatles, my love” (1-7 iulie) şi
„Ţi-a ieşit coşaru-n drum” (15-20 iulie), artiştii de la
Teatrul „Colibri” vă invită la o nouă serie de reprezen-
taţii, de această dată cu „Parodii cu păpuşi” – spec-
tacol realizat de Ionica Dobrescu, Rodica Prisăcaru
şi Mugur Prisăcaru. Îi puteţi vedea începând de as-
tăzi, 27 iulie, până miercuri, 31 iulie, inclusiv, de la

26 de absolvenţi de clasa a
VIII-a au fost repartizaţi la licee

Ministerul Educaţiei Naţi-
onale a realizat a doua etapă
a repartizării computerizate
în învăţământul liceal a ab-
solvenţilor de clasa a VIII-
a. În judeţul Dolj au fost re-
partizaţi 26 de elevi, toţi reu-
şind să fie declaraţi admişi
la prima opţiune. Opt dintre
viitori liceeni au optat pen-
tru Colegiul „Ştefan Odoble-
ja”, alţi şapte pentru Colegiul
Tehnic de Arte şi Meserii
„Constantin Brâncuşi”, trei la Liceul „Matei Basarb” şi câte unul la unităţi
de învăţământ din Calafat, Valea Stanciului, Poiana Mare, Segarcea, Fi-
liaşi, Pleniţa şi Colegiul Tehnic Energetic Craiova. Şi un candidat la pro-
filul vocaţional din Dolj a fost repartizat în această etapă.

La nivel naţional, în prima etapă de repartizare computerizată, desfăşu-
rată pe data de 15 iulie, dintre cei 145.896 de candidaţi, 145.392 (99,65%)
au fost repartizaţi conform uneia dintre opţiunile exprimate, în timp ce alţi
504 nu au putut fi repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni
care să permită încadrarea lor în vreo unitate de învăţământ. 74.849
(51,48%) de candidaţi au ales filiera teoretică, iar 70.543 (48,52%) au ales
filiera tehnologică. Pentru această primă sesiune de repartizare, MEN a
înregistrat cel mai mic număr de elevi nerepartizaţi din 2001 până astăzi.

ALINA DRĂGHICI

Cursurile de Măiestrie Artisti-
că oferite la Brăila de celebra so-
prană Mariana Nic olesco, în c a-
drul Festivalului ş i Concursului
Internaţional de Canto Hariclea
Darclée, vor avea loc în ac est an
în perioada 29 iulie – 4 augus t.

În competiţie s-au însc ris pes-
te 70 de tineri interpreţi din Ita-
lia, Franţa, Spania,  Ucraina, Po-
lonia,  Armenia, China,  Statele
Unite,  Republica Moldova şi Ro-
mânia.  Numele lor sporeş te la
peste 2.100 numărul celor care
din 1995 şi până în prezent s-au

Biserica Spitalului Filantropia
îşi sărbătoreşte hramul

Parac lisul „Sfântul
Mare Mucenic Panteli-
mon” din cadrul Spita-
lului Municipal „Filan-
tropia” din Craiova îşi
sărbătore’te ocrotitorul
astăzi, 27 iulie. Eveni-
mentul va fi marcat prin
slujirea Sfintei Liturghii
şi pomenirea ctitorilor
sfântului lăcaş. Demer-
surile pentru construirea
paraclisului au început
în anul 2002, biserica fi-
ind sfinţită la data de 27
iulie 2003, sub coordonarea preotului capelan Viorel Săpun.

«Gândul construirii unei capele pentru folosul bolnavilor în acest spital
nu este nou, dar are o semnificaţie deosebită, mai ales că este vorba despre
un spital municipal. Aici, oameni din toate colţurile regiunii Oltenia vin să-
şi trateze bolile, Spitalul „Filantropia” cuprinzând toată gama de servicii
medicale. Dat fiind şi numărul mare de bolnavi internaţi, a fost necesară
numirea unui preot misionar, care să se ocupe de împlinirea nevoilor reli-
gioase şi sufleteşti ale suferinzilor», spune pr. Claudiu Pîrvu. 

Din luna octombrie a anului 2004, acesta a fost numit preot aici, cu
misiunea de a continua asistenţa religioasă, misionară şi socială necesară
în această unitate spitalicească. Preotul Pîrvu a avut totodată datoria de
a răspunde solicitărilor venite din partea bolnavilor şi a salariaţilor, atât
din spital, cât şi din policlinici de adulţi şi pediatrice.

MAGDA BRATU

Mitropolitul
Olteniei va
resfinţi biserica
din satul Golenţi

ÎPS Irineu, arhiepiscopul Craiovei
şi mitropolitul Olteniei, împreună cu
un sobor de preoţi vor resfinţi biseri-
ca din satul Golenţi din Calafat. În ia-
nuarie 2010, sfântul lăcaş de cult a

trecut printr-un incendiu, acoperişul şi turla centrală au fost complet
distruse, fiind afectată şi pictura. În luna martie a aceluiaşi an a fost
numit ca preot paroh părintele Ioan Stelică Pisică, care a realizat demer-
surile pentru ca biserica să fie refăcută, în ceea ce priveşte atât interio-
rul, cât şi exteriorul. Ceea ce s-a şi întâmplat, cu sprijinul Primăriei mu-
nicipiului Calafat: au fost schimbate acoperişul şi tocăria şi, totodată, a
fost refăcută pictura. Lucrările s-au finalizat în toamna anului trecut, iar
acum urmează, după rânduiala creştin-ortodoxă, momentul resfinţirii.
Evenimentul va avea loc mâine, 28 iulie.

CRISTIAN RUDĂREANU

Festivalul-concurs Internaţional
de Canto „Hariclea Darclée” va începe luni

înscris la marile evenimente mu-
zic ale create de Mariana Nicoles-
co la Brăila şi dedic ate Haricleei
Darclée.

Manifestările din acest an cul-
minează cu celebrarea bicentena-
rului Verdi – Wagner şi conferin-
ţa omagială susţinută de dr. Step-
han Poen,  medic foniatru ş i doc-
tor în muzicologie, şi c u recita-
lul tinerilor artiş ti. Adevăratul ma-
raton lir ic, de aproape şase ore,
totodată Concert şi Mas ter Class,
oferit de Mariana Nic olesco îm-
preună cu toţi participanţii, vor

încheia evenimentul.
Continuându-se tradiţia onoră-

rii ar tiş tilor români de seamă, te-
norul Corneliu Fânăţeanu va
primi cu aceas tă ocazie Diploma
de Onoare ş i Medalia Darc lée,
„pentru remarc abila prezenţă pe
sc enele liric e, în concerte şi re-
citaluri,  în repertoriul românesc
şi universal”, iar  tenorul Vasile
Moldoveanu – „pentru c ariera în-
cununată de prestigioase succ e-
se pe marile scene ale lumii”.

MAGDA BRATU

„Parodii cu păpuşi”,
pe esplanada Teatrului Naţional

Joacă şi distracţie, întâlniri
cu personaje de poveste, plim-
bări cu „Autobuzul cu păpuşi”
– este oferta din această vară a
Teatrului pentru Copii şi Tine-
ret „Colibri” pentru craioveni.
Stagiunea instituţiei se desfă-
şoară în perioada 1 iulie – 27
august, sub genericul „Marato-
nul păpuşilor”, şi aduce în faţa
spectatorilor de toate vârstele
«păpuşi din spectacolele actua-
le sau păpuşi uitate din specta-
cole „pensionate”, inclusiv cos-
tume şi decoruri», ca şi «de-
monstraţii de mânuire, dibăcie
şi dexteritate specifice păpuşa-
rilor”, spune Adriana Teodores-
cu, managerul teatrului.

ora 19.30, locul de întâlnire fiind, de-acum, ştiut: Pia-
ţa „William Shakespeare” – esplanada Teatrului Naţi-
onal „Marin Sorescu”.

„Maratonul păpuşilor” va continua, pe parcursul
lunii viitoare, cu „Autobuzul cu păpuşi” (7-14 august)
– proiect reluat graţie succesului de care s-a bucurat în
urmă cu două luni. Ionica Dobrescu, Alis Ianoş şi Da-

niel Mirea, care este şi coordonator, sunt actorii res-
ponsabili cu plimbarea printre fabule şi poveşti, cu
ajutorul RAT Craiova. Îi vor urma reprezentaţii cu
„Prietenii Motanului Încălţat” (15-20 august) – cu
Iulia Cârstea, Oana Stancu, Alis Ianoş, Daniel Mirea
şi Emanuel Popescu şi „La joacă prin lumea poveş-
tilor” (22-27 august) – cu Adriana Ioncu, Oana Stan-
cu, Alis Ianoş şi Ilie Turcu.

Organizarea stagiunii estivale presupune un efort
de apreciat pentru actorii Teatrului „Colibri”, dat
fiind faptul că, în spatele paradei păpuşilor, aceştia
trebuie să pregătească debutul viitoarei stagiuni ar-
tistice în casă nouă – la Clubul Electroputere, din
Calea Bucureşti nr. 56.

MAGDA BRATU
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Un summit inedit al þãrilor din
Balcanii Occidentali – ex-Iugosla-
via ºi Albania – s-a deschis joi în
prezenþa ºefului de stat francez,
Francois Hollande (foto), dupã mai
bine de 20 de ani, sugerând con-
ºtientizarea, în cele din urmã, a
unor interese comune. La Brdo,
lângã Ljubliana, acest summit in-
formal al ºefilor de stat, din Balca-
nii de Vest, are loc la iniþiativa pre-
ºedinþilor Sloveniei, Borut Pahor,
ºi Croaþiei, Ivo Iosipovici, singu-
rele þãri din ex-Iugoslavia deja
membre UE – prima din 2004, a

doua de la 1 iulie a.c... Preºedinte-
le Serbiei, Tomislav Nikolici, al
provinciei Kosovo, Atifete Jahja-
ga, al Muntenegrului, Filip Vuiano-
vici, al Bosniei, Jeljko Komsici, ºi
al Macedoniei, Gjorge Ivanov, au
rãspuns invitaþiei sloveno-croate,
precum ºi cel al Albaniei, Bujar
Nishani, a cãrui þarã nu a fost mem-
brã a Federaþiei Iugoslave. În afa-
ra Croaþiei ºi Sloveniei, deja mem-
bre UE, þãrile participante la sum-
mitul de la Brdo sunt, în grade di-
ferite, angajate în procesul de apro-
piere de Uniunea Europeanã. În

acest context, summitul demon-
streazã dorinþa þãrilor din Balcanii
Occidentali pentru o mai bunã co-
ordonare a eforturilor ºi chiar de a
învãþa unele de la altele. În fine,
prezenþa ºefilor de stat sârb ºi ko-
sovar sugereazã o relaxare aparen-
tã ºi chiar unele progrese în rela-
þiile celor douã þãri, deºi existã des-
tule asperitãþi de surmontat, impor-
tanta minoritate sârbã din Kosovo
declarându-se unilateral indepen-
dentã în 2008. Chiar recent, în luna
mai, un summit identic n-a putut
avea loc, de aceastã datã în Mace-
donia, din cauza conflictului pri-
vind statutul diplomatic al provin-
ciei Kosovo: la presiunea Serbiei,
Macedonia a refuzat sã invite Ko-
sovo, protestul antrenând ºi for-
faitul Croaþiei ºi Albaniei. Vizita
oficialã a lui Francois Hollande în
Slovenia este prima a unui ºef de
stat francez, dupã declararea in-
dependenþei lor de þãrile din ex-Iu-
goslavia, în 1991. Hollande a þinut
sã „reafirme perspectiva europea-
nã” a þãrilor din Balcanii Occiden-
tali, ºi sã promitã „integrarea Bal-
canilor în UE”. Acest summit „este
un mesaj de speranþã pentru po-
poarele din Balcani, care au trãit
pe pãmântul lor o tragedie, în curs

de depãºire”, a subliniat el. ªeful
statului francez a reamintit, de ase-
menea, „condiþiile” de aderare la
UE: „Prima dintre condiþii este apli-
carea unor reforme economice,
cum au procedat toate þãrile care
ºi-au propus admiterea în Uniunea
Europeanã, dar, de asemenea, a
unor reforme politice, instituþiona-
le, care pun accentul pe statul de
drept”. „Cea de-a doua condiþie
este ca întreaga regiune sã admitã
reconcilierea, cooperarea regiona-
lã. În situaþia în care contenciosul
nu este soluþionat, dacã nu existã
stabilitate ºi securitatea nu este asi-
guratã, nu poate exista nici integrare
în Europa”. Pentru Francois Hol-
lande, „construirea Europei fãrã
Balcani este oarecum absurd, aºa
cum a fost realitatea Europei în faza
ei tragicã”. Amintind de cea de-a
100-a aniversare, în 2014, a „tra-
gediei primului rãzboi mondial
(1914-1918)”, el a relevat cã „ulti-
mul rãzboi în Europa a avut loc în
Balcani”. În luna iunie, dupã sem-
narea acordului istoric între Serbia
ºi Kosovo, sub auspiciile Comisiei
Europene, UE a dat undã verde des-
chiderii negocierilor de aderare a
Serbiei ºi negocierii unui acord de
stabilizare ºi asociere cu Kosovo.

Un tribunal din Cairo a
ordonat, ieri, plasarea în arest
preventiv a preºedintelui Moha-
med Morsi, înlãturat de la putere
de cãtre armatã, pe 3 iulie a.c..
Împotriva sa au fost formulate
mai multe acuzaþii, printre care
presupuse legãturi cu miºcarea
radicalã palestinianã Hamas,
atacuri contra poliþiei ºi evadare
din închisoare în 2011, relateazã
AFP, citând agenþia de presã
egipteanã Mena. Potrivit agenþiei
Reuters, fostul preºedinte
egiptean a fost arestat pentru 15
zile, în cadrul anchetei Parchetu-
lui General de la Cairo. Din data
de 3 iulie, când a fost îndepãrtat
cu forþa de la putere, Morsi se

Egipt: Justiþia ordonã
plasarea în arest preventiv a

preºedintelui Morsi Trenul implicat în accidentul de
miercuri, de la Santiago de Com-
postela, în nord-vestul Spaniei, „a
frânat prea târziu”, scria ieri publi-
caþia „El Pais”, ancheta orientân-
du-se, se pare, asupra unei posibi-
le defecþiuni a sistemului de frâna-
re. „Sistemul de alertã a cãii ferate
s-a declanºat în momentul în care
a reperat cã Francisco Jose Gar-
zon Amo, mecanicul locomotivei,
circula cu 190 de kilometri pe orã
în timp ce nu ar fi trebuit sã depã-
ºeascã 80”, a scris ieri „El Pais”,
care a publicat cu o zi înainte frag-
mente dintr-o conversaþie prin ra-
dio între mecanicul locomotivei ºi
garã, chiar înainte ºi dupã produ-
cerea accidentului. „Alarma, aºa
cum a recunoscut ºi mecanicul, s-
a aprins pe tabloul de bord ºi el a

Trenul implicat în accidentul
din Spania a frânat prea târziu

aflã în arest la domiciliu. Ordinul
a venit doar cu câteva ore înainte
de desfãºurarea unor manifestaþii
pro ºi contra lui Morsi, la care
erau aºteptaþi milioane de egip-
teni, dupã rugãciunea tradiþionalã
de vineri. Plasarea preºedintelui
Morsi în arest preventiv pentru
fapte comise în ultimele zile ale
epocii lui Hosni Mubarak reflectã
o „revenire” a vechiului regim, au
afirmat ieri Fraþii Musulmani,
într-o primã reacþie la decizia
justiþiei. Acuzaþiile împotriva lui
Morsi „sunã ca o rãzbunare a
vechiului regim, ceea ce indicã o
revenire a sa în forþã”, a declarat
un purtãtor de cuvânt al miºcãrii,
Gehad el-Haddad.

încercat sã frâneze, fãrã sã poatã
împiedica tragedia”, adaugã publi-
caþia. Mecanicul de locomotivã,
rãnit uºor în accident, a fost pla-
sat sub supravegherea poliþiei la
spital ºi urmeazã sã fie audiat în
curând de cãtre anchetatori. Ieri,
poliþia spaniolã a anunþat cã a nu-
mãrat 78 de morþi în accidentul
feroviar, în contextul în care bi-
lanþul anunþat anterior era de 80 de
morþi. „Pentru moment, numãrul
este de 78 de cadavre, 72 au fost
identificate, iar ºase urmeazã sã fie”
identificate, a declarat Jaime Igle-
sias, ºeful poliþiei din Galicia, într-
o conferinþã de presã, vorbind, de
asemenea, ºi despre „resturi uma-
ne”, care complicã activitatea po-
liþiei criminalistice. „Avem corpuri
tãiate, dar nu arse”, a adãugat el.

Firmele britanice au datoria sã angajeze bri-
tanici, nu sã recruteze muncitori strãini, a de-
clarat subsecretarul de stat pentru Afaceri,
Matthew Hancock (foto), în contextul îngrijo-
rãrilor cu privire la un potenþial aflux de bulgari
ºi români începând de anul viitor. Potrivit „The
Independent” online, Hancock a apreciat cã este
necesar ca firmele sã nu adopte „opþiunea uºoa-
rã”, de a angaja muncitori strãini, atunci când
sunt create locuri de muncã, ci muncitori lo-
cali. „În contextul în care concedierile cresc,
iar ºomajul ia amploare, este datoria companii-
lor, în special a afacerilor mari, sã angajeze ti-
neri localnici, ci nu sã adopte imediat opþiunea
uºoarã a recrutãrii în strãinãtate”, a declarat el
pentru „The Daily Mail”. Parlamentarul ºi se-
cretarul de stat conservator a reacþionat astfel
dupã ce Nigel Farage, liderul UKIP, o formaþiu-
ne naþionalistã ºi euroscepticã, a acuzat Guve-
nul cã încearcã sã fure voturile partidului sãu
cu ajutorul unei campanii publicitare care îi în-

Oficial: Firmele britanice au datoria sã angajeze britanici, nu strãini

Proteste în Tunisia, manifestanþii
cer demisia guvernului

Principalul sindicat tunisian
(UGTT) a fãcut apel la o grevã
generalã, ieri, dupã asasinarea,
joi, deputatului de opoziþie
Mohamed Brahmi, în apropiere
de Tunis. UGTT a anunþat într-un
comunicat greva generalã, dupã
aceastã „crimã odioasã” ºi, ca
rãspuns, compania Tunisair ºi
filiala sa Tunisair Express au
anulat toate zborurilor progra-
mate ieri. Ieri, sute de tunisieni
au ieºit din nou pe strãzi, aºa cum
au fãcut-o ºi joi, pentru a cere
demisia Guvernului condus de
islamiºtii din cadrul formaþiunii
Ennahda. „Poporul doreºte
cãderea Guvernului”, „Ennahda
trebuie sã plece astãzi”, au
scandat aceºtia, reuniþi pe
bulevardul central Habib
Burguiba. Anterior, protestatarii
se adunaserã în emblematica
Piaþã Mohamed Ali, în faþa
sediului sindicatului UGTT. Joi
seara, forþele de ordine au
intervenit cu gaze lacrimogene
pentru dispersarea manifestanþi-
lor atât în capitalã, cât ºi la Sidi
Bouzid, oraºul natal al disidentu-
lui asasinat.
Un val de caniculã va
cuprinde Ungaria în
urmãtoarele zile

Un val de cãldurã extremã va
cuprinde Ungaria în urmãtoare-
le zile, cu temperaturi maxime ce
vor depãºi 34 de grade Celsius,
a anunþat serviciul naþional de
meteorologie. Maximele zilnice
în urmãtoarele trei zile sunt
aºteptate sã fie în jur de 34 de
grade, cu cer senin în majorita-
tea zonelor þãrii, declarã
serviciul, citat de MTI. Aerul
uscat ºi din ce în ce mai cald
venit din direcþia Africii va
ridica maximele zilnice pânã la
38 de grade sau peste, de astãzi
pânã luni, a transmis serviciul.
Autoritãþile sanitare au emis o
alertã de caniculã începând de
miercuri. La Budapesta, vehicu-
lele serviciilor de curãþenie vor
stropi strãzile cu apã în ture de
12 ore. Strãzile principale ale
oraºului vor fi udate în timpul
nopþii, iar liniile de tramvai
între amiazã ºi ora 17, pe
anumite trasee. Valul de cãldurã
este aºteptat sã þinã pânã marþi
sau miercuri.
Sancþiunile UE împotriva
aripii militare a Hezbollah
au intrat ieri în vigoare

Sancþiunile Uniunii Europene
împotriva aripii militare a
Hezbollah au intrat ieri în
vigoare, odatã cu publicarea în
Jurnalul Oficial al UE, dupã ce
secþiunea grupãrii ºiite libaneze
a fost înscrisã luni pe lista
organizaþiilor teroriste, în urma
unei decizii unanime a Consiliu-
lui Afaceri Externe, potrivit
Agerpres. Aripa militarã a
Hezbollah este al 26-lea grup
introdus pe lista organizaþiilor
teroriste al UE din decembrie
2012, pe care se mai aflã ºi 11
persoane. Decizia vizeazã doar
aripa militarã a grupãrii ºi nu
Hebollah în întregul sãu, cum s-a
întâmplat în SUA. Înscrierea
aripii militare a Hezbollah duce
automat la îngheþarea bunurilor
ºi, deºi nu au fost introduse pe
listã numele unor persoane din
cadrul grupãrii, deplasarea
membrilor ar urma sã fie îngreu-
natã de aceastã decizie.

Un summit inedit al þãrilor din BalcaniUn summit inedit al þãrilor din BalcaniUn summit inedit al þãrilor din BalcaniUn summit inedit al þãrilor din BalcaniUn summit inedit al þãrilor din Balcani

deamnã pe imigranþii ilegali „sã plece acasã, altfel
riscând sã fie arestaþi”. El a avertizat cã minori-
tãþile etnice prezente în Marea Britanie vor inter-
preta acest tip de mesaj publicitar drept un „rãz-
boi deschis”, acuzând totodatã Guvernul de o
„tacticã diversionistã”, care sã sugereze cã pu-
terea face ceva împotriva imigraþiei. Farage a
mai declarat cã Guvernul a lansat un program-
pilot la Londra deoarece este „disperat”, în con-
textul unor îngrijorãri privind un potenþial aflux
de români ºi bulgari începând din 2014, dupã
anularea restricþiilor care le sunt impuse pe piaþa
britanicã a muncii. „Cred cã este (un program
de tip) Big Brother, (care seamãnã) cu ceea ce
fãcea (fosta) Germanie de Est prin anii ’80,
este un mod înfiorãtor de a face acest lucru”, a
declarat Farage pentru un post de radio, apre-
ciind cã aceasta este o „abordare greºitã”. Har-
per i-a rãspuns cã acest program-pilot „îi vi-
zeazã pe acei indivizi care nu au dreptul sã se
afle în þarã. Aceste persoane se aflã aici ilegal,

iar noi le oferim oportunitatea ºi asistenþã sã ple-
ce voluntar”. El a subliniat cã Guvernul „coope-
reazã îndeaproape cu numeroase grupuri din
cadrul unor comunitãþi, care au salutat oportu-
nitatea ca unii care nu se aflã legal (în Marea
Britanie) sã pãrãseascã þara într-un mod demn,
în loc sã fie arestaþi, încarceraþi ºi expulzaþi”.



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
14:00 Telejurnal
14:30 Magazin Mondial FIFA

2014
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 Antract
02:00 Filmoteca veselã (R)
02:50 Vara pe val (R)

TVR 1

DUMINICÃ - 28 iulie

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 Cireºarii
11:50 Muzica DP 2
12:00 O poveste nespusã
13:00 Pescar hoinar
13:30 Aromânii
14:10 Teatru - Jocul de-a vacanþa
15:55 Credo
18:00 Muºatinii
19:00 Nataþie - Campionatul

Mondial de la Barcelona
20:00 Mesager
20:00 Piloþii din Nunavik (R)
21:20 Muzica DP 2
21:30 Cap compas
22:10 Vara pe val
00:00 Motomagia (R)
00:00 Poliþia ecologistã din

Hawaii (R)

TVR 2

08:00 Filme ºi vedete
08:35 Fata
10:05 Ziua Recunoºtinþei în

familie
11:35 O familie modernã
12:40 Rãzbunãtorii
15:00 Avem un zoo!
17:00 Jocul se schimbã
20:00 Total Recall. Memorie

programatã
22:00 Familia Borgia
23:00 The Burma Conspiracy
00:55 Vineri, în ajun de Crãciun
02:20 Ghost Rider: Demonul

rãzbunãrii 3D
03:55 Total Recall. Memorie

programatã
06:00 Rãzbunãtorii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Patru prietene ºi încã o

pereche de blugi (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Nu miroase-a bine (R)
15:00 Cum sa devii new-york-ez
17:00 Serviþi, vã rog! (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Tango ºi Cash
22:45 Supravieþuitorul
00:45 Tango ºi Cash (R)
02:30 Supravieþuitorul (R)
04:30 Ce se întâmplã doctore ? (R)

PRO TV

ACASÃ
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 Bingo Romania
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)

07:15 Un bãrbat bun la toate (R)
08:15 Captain Planet
09:15 Un bãrbat bun la toate
10:15 Aniversare cu bucluc (R)
12:45 Promotor
13:15 Lumea Pro Cinema
13:45 Zoom în 10
14:00 Lois ºi Clark
15:00 Meseriaºii (R)
16:00 Gossip Girl: Intrigi la New

York
17:00 Domnii preferã blondele
19:00 Meseriaºii
20:00 Doc Hollywood
22:15 Teroare pe drumul

îngheþat

PRO CINEMA

09:00 Buletin de Bucureºti
11:00 Kazaam
13:00 Observator
14:00 Exterminatoarele
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
19:45 FamiliaDA
20:30 Splash! Vedete la apã
23:00 Burlacul (R)
01:00 Salbaticul
02:45 Observator (R)
03:45 Buletin de Bucureºti (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

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 Kiss Cinema
13:30 Dragul de Raymond
14:30 Disco
16:30 Academia lui Horia (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:00 O varã tra-la-la (R)
23:30 Californication
00:00 ªi eu m-am nãscut în

România
00:00 Cireaºa de pe tort (R)
01:00 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
02:00 Focus (R)
03:00 Disco (R)
05:00 ªi eu m-am nãscut în

România (R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 Aºii amanetului
08:00 Rãzboiul depozitelor
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
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
22:00 Din Alabama pe Amazon

HISTORY

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
12:00 Fotbal: Valerenga -

Barcelona
12:30 Patron la Steaua
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Americanii au talent
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Ku Ninja în Atak!
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Local Kombat Terminatorii:

Daniel Ghiþã - Hesdy Gerges,
Badr Hari - Gokhan Saki

20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Boxbuster: Floyd

Mayweather - Miguel Cotto
22:00 Bellator: Gladiatorii:

Muhammed "King Mo" Lawal -
Seth "The Silverback" Petruzelli

23:00 Sport Sângeros
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului

SPORT.RO

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

ment fãrã efecte secundare (R)
10:30 Rãmãºagul (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Salvaþi de bucãtar (R)
14:45 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 Clejanii (R)
22:00 McBain
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:00 Clejanii (R)
02:30 McBain (R)
04:15 D-PAPARAZZI (R)
05:00 Prinþesa vampirilor (R)
06:00 Teleshopping

08:00 Telejurnal
09:00 Vara pe val
09:50 Legendele palatului:

Concubina regelui
11:10 Legendele palatului (R)
12:30 Oameni cu minte
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 Rãzboiul umbrelor (R)
21:30 Maºini, teste ºi verdicte
22:00 Vara pe val
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
23:55 Oameni care au schimbat

Lumea (R)
00:00 Dãnutz S.R.L. (R)

TVR 1

LUNI - 29 iulie

07:00 Teleshopping
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 O poveste nespusã
09:00 Popasuri folclorice
10:00 Vara pe val
11:00 Jocul de-a vacanþa
13:00 Concertele DP 2
14:00 Teleshopping
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 Prin pãduri ºi munþi, inimi

înlãnþuite
16:55 O9ATITUDINE - Protecþia

consumatorilor
17:00 Leacuri, hapuri ºi bucate
17:30 Vara pe val
18:00 Telejurnal TVR2
19:00 Nataþie
21:15 Muzica DP 2
21:30 Cap compas
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Vara pe val
00:10 Cinci seri
01:55 Concertele DP 2

TVR 2

08:20 Avem un zoo!
10:20 Jocul se schimbã
12:20 Contesa de gheaþã
14:35 Sherlock Holmes: Jocul

Umbrelor
16:40 Oameni ca noi
18:35 Pe platourile de filmare
19:05 În derivã
19:30 În derivã
21:00 Casa din Cornouaille
22:35 O lunã în Thailanda
00:00 Vioara roºie
02:10 Rocker Hit: Ochi pentru

ochi
04:05 Petrecere acasã 3

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Cum sã devii newyorkez

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Fã ce zice mama
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Happy Hour
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Misiune în linia întâi
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Þinta umanã
00:00 Misiune în linia întâi (R)
02:00 România, te iubesc! (R)
03:00 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 Þinta umanã (R)

PRO TV

ACASÃ
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)

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 Lupul de mare
19:10 Meseriaºii
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Lupta dubla
00:00 În mintea criminalului
01:00 CSI: Miami

PRO CINEMA

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: Petrolul vs

Pandurii
22:45 În puii mei
00:15 Nikita
01:15 Observator (R)
03:30 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

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

Iubeºte! (R)
08:30 Viitorul, Azi
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 (R)
03:00 Iubiri secrete (R)
04:00 Viitorul, Azi (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 Aºii amanetului
08:30 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
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
02:00 Rãzboiul transportatorilor
03:00 Camionagiii gheþurilor

HISTORY

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 Informaþia
20:00 Stelele Local Kombat,

Finala: Ghiþã vs Moroºanu
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 LK Lovituri Mortale: Cei

mai buni din lume
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Wrestling SMACK
02:30 Ora exactã în sport
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO 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 punct ro
16:45 Dragoste ºi pedeapsã
18:30 Draga mea prietenã - La

mare
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Iffet
22:15 Voinþã de femeie
23:15 Vacanþa Mare
00:45 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Iffet (R)
03:30 Dragoste punct ro (R)
04:30 Dragoste ºi pedeapsã (R)
06:30 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare
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07:00 Telejurnal
09:00 Vara pe val
09:50 Legendele palatului:

Concubina regelui
11:10 Legendele palatului (R)
12:30 Oameni cu minte
13:00 Împreunã în Europa
14:00 Telejurnal
15:30 Maghiara de pe unu
17:00 Vara pe val
17:30 Lumea modei
17:40 Legendele palatului
19:00 Dosarele secolului XX
19:30 Oameni care au schimbat

Lumea
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Moºtenirea clandestinã

(R)
22:00 Vara pe val
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
23:55 Oameni care au schimbat

Lumea
00:10 Stealing Martin Lane
02:00 Dosarele secolului XX (R)

TVR 1

MARÞI - 30 iulie

07:00 Teleshopping
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 In the Forests and the

Mountains (R)
08:55 O 9 atitudine – Protecþia

consumatorilor
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Vara pe val
11:00 New York – ocolul lumii în

13 kilometri (R)
12:00 Despre documentar…încã

ceva în plus (R)
13:00 Concertele DP 2
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 In the Forests and the

Mountains
16:55 Muzica DP 2
17:00 Leacuri, hapuri ºi bucate
17:30 Vara pe val
18:00 Telejurnal
19:00 Nataþie - Campionatul

Mondial de la Barcelona
21:30 Cap compas
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Vara pe val
00:00 Trei regate

TVR 2

08:15 Sherlock Holmes: Jocul
Umbrelor

10:20 Oameni ca noi
13:15 Înmormântarea
14:50 Imax în Adâncuri
15:35 Atât de bine!
17:10 Monte Carlo
19:00 În derivã
19:30 În derivã
20:00 Secrete
21:50 Þapi ispãºitori
23:40 Urzeala tronurilor
00:35 Urzeala tronurilor
01:30 Destinaþie finalã 5
03:00 Dezastre ale chirurgiei

estetice

HBO

07:00  ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Fã ce zice mama (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Copilul
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 Happy Hour
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Serviþi, vã rog!
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Þinta umanã
00:00 Fãrã milã
02:15 ªtirile Pro Tv
03:45 Dupã 20 de ani (R)
04:30 Þinta umanã (R)

PRO TV

ACASÃ
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)

07:30 Acasã în bucãtãrie (R)
08:30 Captain Planet (R)
09:15 Un bãrbat bun la toate (R)
10:30 Captain Planet
11:30 Descoperã România (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Un bãrbat bun la toate
15:30 Acasã în bucãtãrie
16:30 Meseriaºii (R)
17:00 La bloc (R)
18:00 M.A.S.H. (R)
19:10 Meseriaºii
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 O escapadã super 2
00:00 În mintea criminalului
01:00 Harold ºi Kumar evadea-

zã din Guantanamo Bay
03:00 Vise
05:00 Lumea Pro Cinema

PRO CINEMA

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 Vanatoarea de mafioti

22:30 În puii mei

00:00 Nikita

01:00 Observator (R)

02:00 Vanatoarea de mafioti (R)

03:45 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:15 La un pas de fericire

09:00 Ce gãtim azi?

10:00 Cei 7 ani de acasã (R)

11:30 ªatra (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Dragostepunctro (R)

16:45 Dragoste ºi pedeapsã

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Iffet

22:15 Voinþã de femeie

23:15 Crezi cã eºti normal? (R)

00:45 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Iffet (R)

03:30 Dragostepunctro (R)

04:30 Dragoste ºi pedeapsã (R)

06:45 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 La volan

09:30 O varã tra-la-la (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 Fete Bune

22:00 Mondenii

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 La volan (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 Aºii amanetului
08:30 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
11:00 Pe urmele antichitãþilor
18:00 Camionagiii gheþurilor
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Rãzboiul depozitelor
21:30 Rãzboiul depozitelor
22:00 Pe urmele antichitãþilor
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Rãzboiul depozitelor
02:00 Pe urmele antichitãþilor
03:00 Camionagiii gheþurilor
04:00 Aºii amanetului
04:30 Restaurãri
05:00 Extratereºtri antici

HISTORY
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 Ku Ninja In Atak!
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Mafioþi
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Faceþi jocurile - European

Poker Tour
02:30 Ora exactã în sport
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

TVR 1

MIERCURI - 31 iulie

07:00 Teleshopping
07:30 O poveste... cu cântec!
08:00 In the Forests and the

Mountains (R)
08:55 Muzica DP 2
09:00 Popasuri folclorice (R)
10:00 Vara pe val
11:00 Piloþii din Nunavik (R)
12:00 D'ale lu' Miticã (R)
13:00 Concertele DP 2
14:20 Poate nu ºtiai
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Popasuri folclorice
16:00 In the Forests and the

Mountains
16:55 O 9 atitudine - Protecþia

consumatorilor
17:00 Leacuri, hapuri ºi bucate
17:30 Vara pe val
18:00 Telejurnal
19:00 Nataþie * Campionatul

Mondial de la Barcelona
21:15 Muzica DP 2
21:30 Cap compas
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Vara pe val
00:00 Trei regate

TVR 2

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Copilul (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Sfârºitul suferinþei
17:30 ªtirile Pro Tv
17:30 Serviþi, vã rog!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Serviþi, vã rog!
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Þinta umanã
00:00 Trãieºte clipa
02:15 ªtirile Pro Tv (R)
03:45 Apropo Tv (R)
04:30 Þinta umanã (R)
05:30 Happy Hour (R)

PRO TV

ACASÃ
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)

07:30 Acasã în bucãtãrie (R)
08:30 Captain Planet (R)
09:15 Un bãrbat bun la toate (R)
10:30 Captain Planet
11:30 Promotor (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 Happy Hour
14:30 Un bãrbat bun la toate
15:30 Acasã în bucãtãrie
16:30 Meseriaºii (R)
17:00 La bloc (R)
18:00 M.A.S.H. (R)
19:10 Meseriaºii
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Delta Force - Misiune de

sacrificiu
00:00 În mintea criminalului
01:00 Delta Force One Misiune

de sacrificiu (R)

PRO CINEMA

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 Te Pui Cu Blondele

22:30 În puii mei

00:00 Nikita

01:00 Observator (R)

02:00 Atac mortal

03:45 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:15 La un pas de fericire

09:00 Ce gãtim azi?

10:00 Cei 7 ani de acasã (R)

11:30 ªatra (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Dragostepunctro

16:45 Dragoste ºi pedeapsã

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România! (R)

21:30 O noapte la McCool's

23:30 ªtirile Kanal D (R)

00:30 Cei 7 ani de acasã (R)

01:45 La un pas de fericire (R)

03:15 Dragostepunctro (R)

04:30 Dragoste ºi pedeapsã (R)

06:45 Pastila de râs - Medica-

ment fãrã efecte secundare (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:30 Dragul de Raymond (R)

08:00 Focus Monden (R)

08:30 În formã

09:30 Diaconii apãrãrii

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 O varã tra-la-la

22:00 Mondenii

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Iubiri secrete

00:30 Focus (R)

01:30 Diaconii apãrãrii (R)

04:00 În formã (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 Aºii amanetului
08:30 Restaurãri
09:00 Aºii amanetului
09:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Extratereºtri antici
18:00 Camionagiii gheþurilor
19:00 Aºii amanetului
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Extratereºtri antici
21:00 Premierã Din Alabama pe

Amazon
22:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
23:00 Aºii amanetului
23:30 Rãzboiul depozitelor
00:00 Extratereºtri antici
01:00 Din Alabama pe Amazon
02:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
03:00 Camionagiii gheþurilor
04:00 Aºii amanetului
04:30 Restaurãri
05:00 Extratereºtri antici

HISTORY

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 Ku Ninja In Atak!
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

07:35 Monte Carlo
09:20 Bãiatul cu apã rece
10:50 Tinker Bell: Clopoþica ºi

secretul aripilor
12:05 Dreptate la înãlþime
13:45 Marea cursã de Crãciun
15:20 Producãtorii
17:35 La nebunie!
19:05 În derivã
20:00 Total Recall. Memorie

programatã
21:55 Vicepreºedinta
22:25 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
22:55 Brake
00:25 Foamea

HBO

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

Concubina regelui
11:10 Legendele palatului (R)
12:30 Oameni cu minte
13:00 Opre Roma (R)
14:00 Telejurnal
15:30 Convieþuiri
17:00 Vara pe val
17:30 Lumea modei
17:40 Legendele palatului
19:00 Dosarele secolului XX
19:30 Oameni care au schimbat

Lumea
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Justiþiarii Vestului
21:50 Lumea modei
22:00 Vara pe val
23:10 Zonã liberã
00:50 Filmoteca veselã (R)
01:45 Dosarele secolului XX (R)
02:15 Zestrea românilor (R)
02:40 Vara pe val (R)
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ANUNT LICITATIE

CONSILIUL LOCAL LEU cu sediul in comuna Leu, str. Puturi, nr. 2, jude-
tul Dolj, cod fiscal 4553631, telefon/fax 0251373259, email: leu@cjdolj.ro or-
ganizeaza in conditiile OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesi-
une de bunuri proprietate publica si a HG 168/2007 pentru aprobarea Norme-
lor metodologice de aplicare a acesteia precum si in baza art. 123 din Legea
215/2001 republicata licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 20
ani a suprafetei de 42000 mp din care luciu de apa 35000 mp situata in comuna
Leu, sat Leu aflata in domeniul privat al comunei Leu.

Obiectul concesiunii il constituie suprafata de 42000 mp din care luciu de apa
35000 mp situata in comuna Leu, T 110 P 971 aflata in domeniul privat.

Pot participa la licitatie: persoane juridice, persoane fizice care fac dovada
achitarii taxei de particpare in suma de 500 lei, garantiei de participare in
suma de 5% din valoarea imobilului, achitarii contravalorii caietului de sarcini
in suma de 200 lei.

Persoanele interesate pot procura documentatia de atribuire de la sediul Pri-
mariei comunei Leu compartimentul secretariat.

Data limita pentru solicitarea clarificarilor 14.08.2013.
Ofertele vor fi depuse la sediul Primariei comunei Leu pana la data de 27

august 2013 ora 16.
Plicul exterior al ofertei va purta mentiunea numelui societatii, adresa, nr. de

telefon al ofertantului.
Plicul exterior va trebui sa contina:
a) o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata

de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari;
b) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor
c)  acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini.
Ofertele vor fi depuse in 2 exemplare.
Licitatia publica se va desfasura la sediul Primariei comunei Leu in data de

28 august 2013 ora 10.
Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de conce-

sionare se realizeaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu
modificarile ulterioare.

Actiunea in justitie se introduce la Sectia Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Dolj, str. Brestei, nr. 12, Craiova.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Consiliului Local Leu, comparti-
mentul secretariat sau telefon: 0251373259.

Data transmiterii anuntului catre institutitiile abilitate in vederea publicarii:
17 iulie 2013.

OFERTE SERVICIU
Caut o femeie se-
rioasã pânã în 45
ani pentru îngri-
jire copii în Italia.
Ofer 500 Euro.
Telefon: 0764/
637.101.
Angajez femeie
internã pentru în-
grijirea unei bã-
trâne. Telefon:
0749/780.751.

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

PRESTÃRI SERVICII
ªCOALÃ de
ºoferi, categoriile
A, B. Telefon:
0766/516.737.

Economistã tin
evidenþã contabi-
litate. Telefon:
0751/239.088.
Executãm acope-
riºuri, subzidiri,
garduri, pavaje,
hidroizolaþii, ter-
moizolaþii, zidãrii,
finisaje. Telefon:
0744/869.870.
Servicii de vidanja-
re. Telefon: 0748/
210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotogra-
fiez la preþuri avan-
tajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/
359.513.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

Societate de con-
tabilitate prestea-
zã servicii de ca-
litate la preþ avan-
tajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã
14 m cubi mãrfuri
diverse, mobilã,
tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la
domiciliul clientu-
lui. Telefon: 0740/
895.691.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Brazdã, etaj 3.
Telefon: 0765/
610.457.

Vând garsonierã ul-
tracentral, bloc Dol-
jeana (45.000E).
Telefon: 0764/
447.730.
Vând 2 garsoni-
ere etaj 1 comu-
na Stoina, judeþul
Gorj. Telefon:
0730/ 600.132
V â n d / s c h i m b
garsonierã, Braz-
dã, bl. G7, et.  3,
cu apartament 2
camere + diferen-
þa. Telefon: 0729/
368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
2 camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament
complet renovat.
Telefon: 0724/
558.703.
Vând apartament
2 camere ultra-
central. Telefon:
0744/344.227.
Vând apartament
2 camere, deco-
mandat, garã, îm-
bunãtãþiri. Particu-
lar. Telefon: 0722/
245.594. 
Vând aparta-
ment 2 camere,
Calea Bucureºti.
Telefon: 0722/
966.159.
Vând aparta-
ment 2 camere,
Valea Roºie, etaj
4. Telefon: 0734/
952.717; 0351/
175.746.

Vând apartament
2 camere deco-
mandate, Calea
Bucureºti, zona
Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând aparta-
ment 2 camere,
etaj 2/4, Craiova
central. Telefon:
0351/429.144.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, cart.
Rovine zona J-uri,
47 mii Euro nego-
ciabil. Telefon:
0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE

Vând aparta-
ment 3 camere,
Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/
122.199.
Vând aparta-
ment 3 camere,
complet reno-
vat. Telefon:
0724/558.703.
3 semidecoman-
date, îmbunãtã-
þit, Institut, bl. 4.
Telefon: 0722/
654.623, dupã
ora 18.00.
Vând apartament 3
camere decoman-
date,superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0742/872.319,
0748/195.954.
Vând apartament 4
camere zonã ultra-
centralã. Telefon:
0742/423.237.

Particular, aparta-
ment 3 camere,
îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa
Poligrafie). 48.500
Euro negociabil.
Telefon: 0721/
218.871.
Particular, 4 ca-
mere, 4 balcoa-
ne, ultracentral.
Telefon: 0724/
804.875.
La Filiaºi vând
apartament 3 ca-
mere decomanda-
te ºi casã + teren.
Telefon: 0766/
577.828.

CASE
Vând gospodãrie
formatã din 2
case, anexe ºi
38 ari curte în sat
Þugureºti, comu-
na Valea Stan-
ciului. Telefon:
0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ie-
ºire la ºoseaua
Craiova – Bechet.
Telefon: 0734/
159.594.
Vând casã cu man-
sardã, la roºu, zona
Preajba. Telefon:
0744/617.404.
Vând casã la 25 km
de Craiova. Tele-
fon: 0748/777.510.
Vând casã Malu
Mare, la stradã.
Telefon: 0727/
159.492.
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Casã Craiova 5
camere, 2 bãi,
bucãtãrie, încãl-
zire centralã, an-
velopatã termic,
eventual schimb
2 apartamente, 2
camere sau vari-
ante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vãnd casã cu  de-
pendinþe, livadã,
vie, în Fratoºtiþa
Filiaºi. Telefon:
0720/ 929.024.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
170 mp, central,
stradal, Craiova.
Telefon: 0766/
516.737.
Vând teren intra-
vilan ºi extravilan.
Telefon: 0766/
582.831.
TEREN 2500 mp
cu livadã ºi loc de
casã, stradal în lo-
calitatea Spineni -
Balº. Telefon: 0763/
530.002.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

Vând teren in-
travilan Iºalni-
þa + motosapã
Telefon: 0766/
820.993.
Vând teren 412
m.p. intravilan,
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 genera-
lã, cadastru, po-
ziþie excelentã
15 euro mp. Te-
lefon: 0725/
505.440.
Vând 2600 m.p.
pe ºoseaua ªim-
nicu 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 Leam-
na, 800 mp, preþ
avantajos. Telefon:
0762/109.556.
Teren Cârcea,
1500 mp, bilate-
ral, (str. Poºtei/
Pelinului), utilitãþi.
Telefon: 0726/
271.641; 0723/
591.673.

Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos,
str. Grãdinari, nr.
34. Preþ negocia-
bil, 600 mp. Tele-
fon: 0727/792.578.
Vând urgent te-
ren intravilan în
Iºalniþa, 2500
mp, cu posibili-
tate de construi-
re lângã reþea
gaze, cu dublã
ieºire, dechidere
34 m, paralel cu
drumul euro-
pean. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, sa-
tul Predeºti la 16
km de Craiova.
Telefon: 0251/
454.016.
Vând 4300mp te-
ren intravilan la 10
km de Craiova –
cedez 4500mp
pentru renovarea
unei case + ane-
xe. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1500 mp
Bãile Govora,
Belvedere, îm-
prejmuit, cu-
rent, apã, gaze.
Poziþie super-
bã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren
centura Nord
600 mp, 35
euro/mp, nego-
ciabil. Telefon:
0722/531.426.

Vând teren in-
travilan Pieleºti
(Peugeot), cer-
tificat urba-
nism, 3000 mp,
10 euro/mp. Te-
lefon: 0722/
531.426.
Vând teren 1750
mp, neparcela-
bil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/
347.028.
VÂND TEREN
ZONA PASARE-
LA PIELEªTI DE
70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren cen-
tral 330 mp des-
chidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Te-
renurile fiind la
stradã betonatã
având toate faci-
litãþile preþ conve-
nabil. Telefon.
0746/467.922;
0744/220.492.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Su-
pernova, an 2002,
ITP 2014, 3.500
lei. Telefon: 0745/
541.174.

STRÃINE
Vând Cielo – 2007
– 1850 euro. Tele-
fon: 0767/153.551.

Vând Peugeot
307 diesel anul
2004 înmatricu-
lat 2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Mercedes
clasa S 320 diesel
din 2002, 7200
euro, Opel Vectra B
din 2001 16, benzi-
nã, GPL, 2500
euro. Telefon: 0765/
076.103.
Vând Renault Clio,
2003, benzinã, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0763/465.657.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3,
albastru, 2007,
23500 km, 5 uºi,
1400 cm3, air-
bags, ABS, ca
nouã + cauciucuri
iarnã. Telefon:
0746/152.196.
De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fa-
bricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ:
650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înma-
triculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând Opel Tigra
1400 cc, fabricaþie
1993, înmatriculat
1800 E, negocia-
bil. Telefon: 0740/
316.002.

Vând camion Ive-
co, turbo diesel,
an fabricaþie 2008,
39.000 km, neru-
lat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate
6,5 tone, preþ ne-
gociabil sau alte
variante. Telefon:
0748/995.594.
Vând KIA SPOR-
TAGE, an fabrica-
þie 2005, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0723/221.837.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând grâu 10 lei
baniþa. Telefon:
0762/933.364.
Vând pui Ciobã-
neºti Mioritici. Tele-
fon: 0728/896.048.
Ofertã specialã -
Vând þiglã EL-
PRECO 500 de
bucãþi. Telefon:
0764/637.101.
Vând 6 giurgiu-
vele cu geam.
Preþ negociabil.
Telefon: 0351/
464.043.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/
kg, 2 damigene 10-
15 litri, 15 lei / buc.
Telefon: 0761/
355.869.
Vând presã de ba-
lotat, sticle plastic,
cutii de bere, puti-
nã 50 vedre nouã
salcâm, 2 uºi cu toc
pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
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Vând în Iºalniþa 3
bare cornier de 60
mm lungi de 3 m, 3
foi de tablã zincatã
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, pen-
tru gãtit etajat pa-
tru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Ca-
dou nuntã deose-
bit! Telefon: 0251/
415.863. 0765/
027.337.
Vând pãlãrie fetru
55 nouã gri - 50 lei,
covor persan 220/
180 bine întreþinut
- 70 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând combinã In-
ternaþional 541.
Tg-Jiu. Telefon:
0722/528.202.
Vând cadru me-
talic nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã
picior (ciupercã)
preþ negociabil.
Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil
sau schimb cu
calorifer fontã fo-
losit, un calorifer
tablã 120/0,60
foarte puþin folo-
sit. 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 aluminiu nouã.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând aparat de
ozonat apa, elimi-
nã  pesticidele din
legume ºi fructe,
precum ºi hormonii
ºi antibioticele din
carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând cuptor cu mi-
crounde cu geam
spart 80 lei,  maºi-
nã de spãlat rufe,
pompã defectã 200
lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând un plug nr. 5
vechi, grapã de
fier. Telefon. 0251/
421.727.
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 tera-
sã ºi dependinþe,
zona Tribunalul
Judeþean, str. Ian-
cu Jianu. Telefon:
0746/660.001.
Vând loc de veci Ci-
mitirul Nord. Tele-
fon: 0741/473.338.

Vând prelatã autotu-
rism, material gros,
puþin folositã. Tele-
fon: 0762/672.086,
0351/467.841.
Vând loc de veci 2
persoane, cruce de
marmurã. Telefon:
0251/546.666.
Vând ºifonier lemn
masiv, triploc 5 aþe
ºi uberdek Ri-
moldi. Telefon:
0757/072.050.
Vând frigider 320
litri, combinã muzi-
calã stereo, piei de
bovinã tratate, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
flex mare, aparat
sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie ara-
gaz, masã televi-
zor, covor, aragaz
voiaj cu butelie,
maºinã de cusut,
plãci muzicã popu-
larã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bu-
telie, aer condiþio-
nat, mobilã bucã-
tãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare.
Telefon: 0752/
142.493.
Vând cal semi-
greu. Telefon:
0741/975.279.
Vând familii albi-
ne. Telefon: 0741/
034.955.

Vând mobilã dor-
mitor, sufragerie,
bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã
de cusut, lustrã,
canapea, covor.
Telefon: 0720/
929.024.
Vând chiuvetã bu-
cãtãrie din fontã
20 lei, jaluzele di-
ferite mãrimi, lus-
tre 2 ºi 3 braþe - 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând/închiriez
construcþie cu
spaþii separate 500
mp cu teren intra-
vilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard
beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare
ºi hrãnitoare mari
din plastic ºi tablã
groasã pentru pui,
curcani ºi animale
mici. Telefon: 0721/
152.832.
Vând cazan þuicã
din aramã, capaci-
tate mare ºi centri-
fugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.
2 morminte Cimiti-
rul Ungureni. Tele-
fon: 0351/437.906.
Albine – Familii pu-
ternice, cu 5-6
rame cu puiet –
Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând centralã
electricã. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0743/462.582.

Vând 4 locuri de
veci, douã pe o
parte suprapuse
ºi douã pe o par-
te. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã co-
pii 2-4 ani (50
Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio ca-
setofoane (30
Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând araci roºii, fa-
sole, vie 0,30-1-2
lei/buc. Telefon:
0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii pu-
ternice – cu 4-5
rame cu puiet. Po-
dari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând puieþi de
viºin altoiþi, fruc-
te mari puieþi de
pruni, 2 lei buca-
ta. Telefon: 0251/
428.437.
SENZAÞIONAL.
Filiaºi - se vinde re-
staurantul DIVER-
TIS. Telefon: 0743/
055.225; 0760/
653.355.
Vând bicicletã
Franþa, cu cadru
genþi ionox, cauciu-
curi noi, Cehia
schimbãtor în tor-
pedou pantã. Tele-
fon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând aparat su-
durã autogen ºi
matriþã. Telefon:
0761/366.090.

Vând: clocitoare,
bicicletã, telefon,
feliator, costum
Giudo copii, cear-
ceaf medicinal.
Telefon: 0785/
634.748; 0351/
461.140.
Vând mobilã, cal-
culator, combinã
frigorificã, loc de
veci (Craiova
Nord), robot de
bucãtãrie, diver-
se. Telefon: 0762/
559.132.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON:
0731/989.215;
0251/425.651.
Vând 100 baniþe
grâu, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând drujbã
electricã bunã,
lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã pi-
cior nouã 25 lei.
Telefon. 0761/
355.869.
Vând mobilã (di-
verse), covor
persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate,
preþ negociabil.
Telefon: 0251/
428.437.
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Angajez vânzãtoare
pentru maºinã
de îngheþatã.

Telefon: 0769/ 016.887.
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Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã co-
pil, covor persan.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând avantajos
centralã termicã pe
gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufrage-
rie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon:
0757/322.534.
Vând convector
pentru cãldurã in-
stant apã caldã,
ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare
bunã. Telefon:
0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje gea-
muri, preþ negocia-
bil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând pat dublu 2
m X 2 m, tãblii nou
– nouþ, saltea,
alain delone 42-
44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - ti-
neret, excepþional.
Telefon: 0725/
533.042.

Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce mar-
murã 1200/400/
100 scrisã - 100
lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20
lei. Telefon: 0761/
355.869.
CUMPÃRÃRI

CASE
CUMPÃR casã,
Craiova în oraº. Te-
lefon: 0755/030.030.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc fatã  în
gazdã. Telefon:
0769/ 680.597.
Închiriez garsoni-
erã, Calea Bucu-
reºti. Telefon:
0762/047.095.
Închiriere sau co-
laborare pentru
termopane, deþin
spaþiu ºi utilaje.
Telefon: 0762/
743.502.
Închiriez aparta-
ment 2 camere, de-
comandat, zona
Lãpuº, etajul 2, se-
mimobilat. Telefon:
0744/563.822.
Închiriez garsonie-
rã. Telefon: 0785/
080.928.
Închiriez aparta-
ment. Telefon:
0741/ 252.102.

Închiriez aparta-
ment cu 3 camere,
decomandat, mo-
bilat, Randez-vous
Brazdã. Telefon:
0747/896.616.
Magazin, birou,
depozit, str. Dezro-
birii, nr. 59. Tele-
fon: 0351/437.906.
Închiriez aparta-
ment cu 2 came-
re decomandat,
zona George
Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Primesc în gazdã
o fatã. Telefon:
0251/428.437.
Închiriez spaþiu
comercial 148 mp
la demisol preta-
bil bar, discotecã,
casino, birouri.
Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
P+E pretabil
pentru firme,
creºe, grãdiniþã
copii. Telefon:
0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închi-
riere apartament
3 camere modi-
ficat în 4 camere,
blocurile K, stra-
da Pãltiniº, par-
ter, acces bilate-
ral, pretabil fir-
mã. Telefon:
0744/541.452.
Închiriez aparta-
ment 2 camere, uti-
litãþi. Telefon: 0748/
105.609.

CERERI
Salariat, 50 ani,
singur, nefumãtor,
neconsumator de
bãuturi alcoolice,
caut camerã cu
chirie, preferabil la
casã, zona Bres-
tei. Preþ convena-
bil. Telefon: 0740/
895.691; 0785/
103.411.
Doresc aparta-
ment mobilat 2 sau
3 camere. Telefon:
0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 ca-
mere, zona 1 Mai.
Telefon: 0765/
058.600.

DIVERSE
Pensionar singur
caut familie pentru
întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/
603.748.

Singura argintã-
rie din Craiova,
situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lu-
crate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera / ob-
iect. Telefon: 0351/
423.493.
Ofer unei pensiona-
re sub 70 ani adãpost
ºi cãldurã. Telefon:
0251/428.437.
COMEMORÃRI

Veºnicã pomeni-
re pentru ION MI-
LOªOVICI. Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã în pace!
Familia Cicoº.

La 7 ani de la tre-
cerea în nefiinþã
veºnicã pomeni-
re tatãlui ºi buni-
cului nostru MA-
RIN DIMA. Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã în pace!
Familia Cicoº.
Odihnã veºnicã ºi
pios omagiu so-
þului, tatãlui ºi bu-
nicului nostru
MARIN DIMA, la 7
ani de la trecerea
în nefiinþã. Familia
Odihneºte-te în li-
niºte ºi pace” Gra-
sule”! Dumnezeu
sã-l ierte Robul
sãu NELU MILO-
ªOVICI. Nepoþii.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Cruþatã sãptâmâna
trecutã, 0-0 la Tallinn,
Levadia n-a mai avut
nici o ºansã la Târgu
Jiu, Pandurii distrându-
se copios cu oponenta
estonianã (4-0). Omul
meciului, deºi n-a mar-
cat, a fost Eric De Oli-
veira, co-autor la trei
din cele patru reuºite.
Plus multe alte realizãri
în plan personal – cãl-
câie, devieri subtile ºi
tot ce þine de arsenalul
unui brazilian autentic.
Tonul l-a dat însã Nis-
tor, mijlocaºul gãsind o
pasã „mãiastrã” spre li-
tuanianul Matulevicius, care n-a iertat,
ºut din lateral dreapta, la colþul lung.
Eric a ieºit întâia oarã la rampã, cu
efect pe tabelã, cu 10 minute rãmase
de joc din prima reprizã, când l-a ser-
vit ideal, dintr-o loviturã liberã, pe co-
naþionalul sãu Erico Da Silva, venit li-
ber ca pasãrea cerului pe colþul scurt,
pentru o reluare cu capul ce i-a lãsat
ca la dentist pe estonieni. Încã patru
minute, alt „assist” Eric. De astã datã
la finalizare s-a gãsit olandezul Bree-
veld, tot cu capul, dintre aceeaºi îm-
pietriþi estonieni. Eric ºi-a desãvârºit
seara magicã în minutul 57, dând inte-
gral „copy” la golul 2.

Tehnicianul gorjenilor, Cristi Pus-
tai, a utilizat echipa: Stanca – Ungu-
ruºan (Brata 60), Paraskevas, Eri-
co, Momcilovic – Buleicã, Anton,
Breeveld, Nistor – Eric (Ciu-
cur 73) – Matulevicius (Lem-
naru 55).

Ce gol de generic!
Budescu a condam-

nat-o pe Omonia
Astra a scãpat printre de-

gete victoria pe Arena Naþio-
nalã, 1-1, însã s-a revanºat pe
terenul Omoniei. Chiar dacã
au avut de înfruntat o atmo-
sferã incendiarã creatã de cei
peste 20.000 de fani ciprioþi,
giurgiuvenii au ieºit învingã-
tori. Amorim putea deschide
scorul încã din minutul 12, dar
mingea s-a scurs puþin pe lân-

Rezultatele complete înregistrate joi searã

           în tur

PANDURII – Levadia Tallinn (Est) 4-0 0-0

(Matulevicius 7, Erico Da Silva 35, 57, Breeveld 39)

Vikingur Gota (Fer) – PETROLUL 0-4 0-3

(Gregersen 5 aut., Hamza 11, 63, Grozav 77)

Omonia Nicosia (Cip) – ASTRA 1-2 1-1

(Gikiewicz 55 / Scaramozzino 39 aut., Budescu 69)

Hapoel Tel Aviv (Isr) – Beroe St. Zagora (Bul) 2-2 4-1

FK Trencin (Slc) – IFK Goteborg (Sue) 2-1 0-0

Jeunesse d’Esch (Lux) – FK Ventspils (Let) 1-4 0-1

Siroki Brijek (Bos) – Irtysh Pavlodar (Kaz) 2-0 2-3

Aalborg BK (Dan) – Dila Gori (Geo) 0-0 0-3

Milsami-Ursidos (Mol) – ªahtior Soligorsk (Blr) 5-3 l.d. 1-1

Piast Gliwice (Pol) – Qarabag Agdam (Azb) 2-2 1-2

FK Senica (Slc) – Mladost Podgorica (Mun) 0-1 2-2

Lokomot. Zagreb (Cro) – Dinamo Minsk (Blr) 2-3 2-1

Lech Poznan (Pol) – FC Honka (Fin) 2-1 3-1

Slovan Liberec (Ceh) – Skonto Riga (Let) 1-0 1-2

Botev Plovdiv (Bul) – Zrinjski Mostar (Bos) 2-0 1-1

Inter Baki (Azb) – Tromso IL (Nor) 1-0 0-2

Khazar Lankaran (Azb) – Maccabi Haifa (Isr) 0-8 0-2

FK Aktobe (Kaz) – IL Hodd (Nor) 2-0 0-1

Gefle IF (Sue) – Anorthosis Famagusta (Cipru) 4-0 0-3

Dacia Chiºinãu (Mol) – Cernomor. Odesa (Ucr) 2-1 0-2

Debreceni VSC (Ung) – Stromsgodset IF (Nor) 0-3 2-2

St. Johnstone (Sco) – Rosenborg BK (Nor) 1-1 1-0

Hibernian FC (Sco) – Malmo FF (Sue) 0-7 0-2

Chikhura Sachkhere (Geo) – FC Thun (Elv) 1-3 0-2

FC Minsk (Blr) – Valletta FC (Mal) 2-0 1-1

FC Utrecht (Ola) – Differdange 03 (Lux) 3-3 1-2

FK Sarajevo (Bos) – KS Kukesi (Alb) 0-0 2-3

Rubin Kazan (Rus) – FK Jagodina (Srb) 1-0 3-2

Pyunik Erevan (Arm) – Zalgiris Vilnius (Lit) 1-1 0-2

BK Hacken (Sue) – Sparta Praga (Ceh) 1-0 2-2

Linfield FC (Irl. N) – AO Xanthi (Gre) 1-2 pr 1-0

FK Turnovo (Mac) – Hajduk Split (Cro) 1-1 1-2

IB Vestmannaeyja (Isl) – Steaua r. Belgrad (Srb) 0-0 0-2

Honved Budapesta (Ung) –Vojvodina N.S. (Srb) 1-3 0-2

Derry City (Irl. N) – Trabzonspor (Tur) 0-3 2-4

MSK Zilina (Slc) – Olimpija Ljubljana (Sln) 2-0 1-3

Rudar Pljevlja (Mun) – Slask Wroclaw (Pol) 2-2 0-4

Prestatyn Town (ÞG) – HNK Rijeka (Cro) 0-3 0-5

Sturm Graz (Aus) – Breidablik UBK (Isl) 0-1 0-0

Standard Liege (Bel) – KR Reykjavik (Isl) 3-1 3-1

Atacãm play-off-ul cu toate cele trei echipe!

TTTTTiki-taka de Tg. Jiu,iki-taka de Tg. Jiu,iki-taka de Tg. Jiu,iki-taka de Tg. Jiu,iki-taka de Tg. Jiu,
cu Eric la pupitrucu Eric la pupitrucu Eric la pupitrucu Eric la pupitrucu Eric la pupitru

PROGRAM TURUL III PRELIMINAR
(Celor 40 de câºtigãtoare din turul II li s-au adãugat alte 18

echipe calificate din oficiu)

PANDURII – Hapoel Tel Aviv (Isr)

FK Trencin (Slc) – ASTRA

PETROLUL – Vitesse Arnhem (Ola)

Slovan Liberec (Ceh) – FC Zurich (Elv)

Motherwell FC (Sco) – Kuban Krasnodar (Rus)

Estoril Praia (Por) – Hapoel Ramat Gan (Isr)

Vojvodina Novi Sad (Srb) – Bursaspor (Tur)

AO Xanthi (Gre) – Standard Liege (Bel)

BK Hacken (Sue) – FC Thun (Elv)

FC Minsk (Blr) – St. Johnstone (Sco)

Tromso IL (Nor) – Differdange 03 (Lux)

Botev Plovdiv (Bul) – VfB Stuttgart (Ger)

Asteras Tripolis (Gre) – Rapid Viena (Aus)

St’Etienne (Fra) – Milsami-Ursidos (Mol)

Siroki Brijek (Bos) – Udinese Calcio (Ita)

FC Sevilla (Spa) – Mladost Podgorica (Mun)

Swansea City (Ang) – Malmo FF (Sue)

Randers FC (Dan) – Rubin Kazan (Rus)

FK Jablonec (Ceh) – Stromsgodset IF (Nor)

Qarabag Agdam (Azb) – Gefle IF (Sue)

HNK Rijeka (Cro) – MSK Zilina (Slc)

Slask Wroclaw (Pol) – Club Bruges (Bel)

FK Ventspils (Let) – Maccabi Haifa (Isr)

KS Kukesi (Alb) – Metalurg Doneþk (Ucr)

Zalgiris Vilnius (Lit) – Lech Poznan (Pol)

FK Aktobe (Kaz) – Breidablik UBK (Isl)

Hajduk Split (Cro) – Dila Gori (Geo)

Dinamo Minsk (Blr) – Trabzonspor (Tur)

Cernomoreþ Odesa (Ucr) – Steaua roºie Belgrad (Srb)

Dubla manºã a acestor meciuri va avea loc în 1 ºi 8 august.

gã poartã. Astra a continuat sã contro-
leze partida, însã Budescu a irosit ºi el
o nouã ocazie cinci minute mai târziu,
când Moreira a scãpat cu faþa curatã
la ºutul sãu de la marginea careului.

Lui Budescu i-a ieºit în cele din
urmã golul, pe final de reprizã. Giur-
giuvenii au scos din joben o schemã
impecabilã. Corner bãtut la marginea
careului, de unde atacantul a reluat din
voleu, mingea a fost deviatã de fun-
daºii ciprioþi, iar Astra conducea cu
1-0. Omonia a revenit însã dupã pau-
zã, când acelaºi Budescu a pierdut aiu-
rea o minge în atac, iar Gikiewicz a
restabilit egalitatea.

Cu jumãtate de orã înainte de final
totul pãrea sã se nãruie, când Laban a
vãzut al doilea “galben” ºi a fost elimi-
nat. Astralii n-au renunþat însã. Silviu

Lung Jr. a fãcut minuni
între buturi, iar cãpita-
nul Budescu a ieºit din
nou la rampã cu o exe-
cuþie de vis. Vârful lui
Daniel Isãilã (trimis în
tribunã pentru proteste,
la eliminarea lui Laban)
s-a trezit cu mingea într-
un unghi închis în ca-
reul advers, de unde a
reluat formidabil la col-
þul lung, 1-2.

Astra: Lung Jr. –
Mãþel, Ben Youssef, V.
Gãman, Morais – Tem-
bo (Enache 75), La-
ban, Seto, Amorim –
Budescu – Fatai (Bu-

kari 59, Bãrboianu 86).

Petrolul, un simplu
antrenament

Ceaþa ce a pus stãpânire pe Feroe
putea duce la amânarea meciului ºi la
complicarea programului pentru plo-
ieºteni, însã echipa lui Cosmin Con-
tra a avut noroc. Condiþiile meteo au
revenit aproape de normal pânã la ora
disputei, iar partida cu Vikingur a putut
începe fãrã probleme. ªi a început per-
fect. Scorul era deja 1-0 încã din minu-
tul 5, dupã ce Gregersen a deviat un
balon în propria poartã.

Hamza ºi-a trecut ºi el numele pe
tabelã ºase minute mai târziu, dupã o
acþiune pe cont propriu, iar jucãtorii
au apãsat imediat pe frânã. Contra a
schimbat liniile dupã pauzã, introducân-

du-i în teren pe Achim ºi Mustivar.
Tunisianul Hamza pare sã-ºi fi regã-
sit din nou pofta de goluri, reuºind sã
transforme impecabil o loviturã libe-
rã de la 18 metri în minutul 63.

Grozav, cel care l-a înlocuit pe afri-
can douã minute mai târziu, n-a ra-
tat nici el ocazia sã îºi treacã numele
pe lista marcatorilor, bifând al trei-
lea gol împotriva lui Vikingur în cele
douã partide. 7-0 la general, iar Pe-
trolul însoþeºte Astra ºi Pandurii în
turul III preliminar al Europa Lea-
gue. Penultimul înaintea grupelor.

Petrolul: Bornescu – Naziri, Ma-
nasse, Hoban, Guilherme – Teixei-
ra (Mustivar 46), De Lucas – Boud-
jemaa (Achim 46), Romario, Mo-
rar – Hamza (Grozav 65).

Hapoel Tel Aviv (Pandurii) – Aºa cum era de aºteptat, Ha-
poel n-a mai avut nici o emoþie cu Beroe, dupã 4-1 în Bulgaria,
permiþându-ºi o remizã, joi, în Israel, 2-2. Principalul realizator
al celor de la Hapoel în aceastã dublã a fost internaþionalul
israelian Omer Damari (24 de ani), autor a patru reuºite. O
obiºnuitã a grupelor EL, unde a ajuns de fiecare datã în ultimii
trei ani, Hapoel  a încheiat pe ultima treaptã a podiumului în
campionatul trecut.

FK Trencin (Astra) – Profitând de statul de cap de serie
“furat” Omoniei, Astra pare a avea, mãcar matematic, cea mai
uºoarã misune dintre echipele româneºti. Oponenta sa vine
in Slovacia, þarã al cãrei campionat l-a încheiat pe locul 3.

Trencin s-a calificat în dauna lui IFK Goteburg, învingând cu
2-1 acasã, dupã 0-0 în Suedia. Eroul gazdelor a fost un tânãr
atacant nigerian, Fanendo Adi (22 de ani), autor al ambelor
reuºite.

Vitesse Arnhem (Petrolul) – “Lupii galbeni” vor înfrunta
pentru accederea în play-off o reprezentatntã a fotbalului olan-
dez, locul 4 în Eredivisie sezonul trecut. Logic, un adversar
tare. Vitesse, calificatã direct în turul III, pare însã sã-ºi mai fi
pierdut din reputaþie, dupã ce ºi-a vândut în aceastã varã cei
mai buni oameni ai sãi, pe golgeterul Wilfried Bony ºi pe Mar-
ko van Ginkel. Ambii în Premier League, la Swansea (13,9 mili-
oane de euro), respectiv Chelsea (9,4 milioane).

Cine sunt urmãtoarele adversareCine sunt urmãtoarele adversareCine sunt urmãtoarele adversareCine sunt urmãtoarele adversareCine sunt urmãtoarele adversareCine sunt urmãtoarele adversareCine sunt urmãtoarele adversareCine sunt urmãtoarele adversareCine sunt urmãtoarele adversare
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Campioana Bayern ºi vicecam-
pioana Dortmund deschid în aceas-
tã searã sezonul în Germania, cele
douã mari rivale urmând a-ºi dis-
puta Supercupa. Prilej pentru Pep
Guardiola sã bifeze primul trofeu pe
banca bavarezilor, dupã senzaþio-
nalul tur de forþã fãcut de Jupp He-
ynckes sezonul trecut, unul în care
gruparea de pe “Allianz Arena” a

Guardiola, în faþa primului trofeu!

Bayern ºi Dortmund reediteazã finalaBayern ºi Dortmund reediteazã finalaBayern ºi Dortmund reediteazã finalaBayern ºi Dortmund reediteazã finalaBayern ºi Dortmund reediteazã finala
Champions League în Supercupa GermanieiChampions League în Supercupa GermanieiChampions League în Supercupa GermanieiChampions League în Supercupa GermanieiChampions League în Supercupa Germaniei

triumfat în toate competiþiile în care
a fost implicatã: campionat, Cupã
ºi Liga Campionilor. În ultima din-
tre întreceri chiar în dauna Borus-
siei, 2-1 în 25 mai pe arena londo-
nezã Wembley.

Bayern are în palmares pânã acum
5 Supercupe, anterioara nu mai de-
parte de anul trecut, tot Borussia
numindu-se învinsa sa ºi atunci (de

asemenenea 2-1). De cealaltã parte,
Dortmundul a triumfat de 3 ori, cel
mai recent în 1996. În afara finalei pier-
dute anul trecut, “galben-negrii” ca-
potaserã ºi în 2011, de acea datã în
detrimental lui Schalke.

Bayern ºi Borussia au ratat oca-
zia sã se întâlneascã weekend-ul tre-
cut în finala Telekom Cup, dupã ce
Dormund a cedat (0-1) în semifinale
în faþa celor de la Monchengladbach,
strivitã apoi în ultimul act de Bayern,
scor 5-1. De atunci Bayern a jucat ºi
amicalul de lux cu Barcelona, 2-0,
miercuri searã, la Munchen, goluri
Lahm ºi Mandzukici.

Faþã de sezonul trecut, noutãþile
notabile din lotul lui Bayern sunt
Gotze, luat chiar de la Dortmund în
schimbul a 37 de milioane de euro, ºi
Thiago Alcantara, venit de la Barce-
lona pentru 20 de milioane. Doar cel
din urmã are însã ºanse sã joace,
Gotze fiind se pare nerefãcut dupã
accidentarea suferitã în semifinala
Dortmundului cu Real Madrid. De
altfel el n-a apãrut în nici unul dintre
jocurile amicale susþinute de Bayern

în aceastã perioadã. Trecând la capi-
tolul plecãri, nu se mai regãsesc în
lot Mario Gomez, vândut în Serie A,
la Fiorentina (15,5 mil.) ºi ucrainea-
nul Anatoli Timoºciuk, cedat gratis
la Zenit.

Cât o priveºte pe Borussia, Sok-
ratis Papastathopoulos (Schalke, 9,5
mil.), Pierre-Emerick Aubameyang
(St. Etienne, 13 mil.) ºi fostul elev al
lui Mircea Lucescu, la ªahtior, Hen-
rikh Mkhitaryan, sunt principalele

Tenismenul Victor Hãnescu, locul 54 ATP,
a trecut, ieri, în sferturile de finalã ale turneu-

Sâmbãtã
Digi Sport 1
12:00 – FORMULA 1 – Antrenamente 3

Marele Premiu al Ungariei (Hungaroring) / 15:00
– FORMULA 1 – Calificãri MP al Ungariei / 16:40
– CURSE DE MAªINI – GP2, Cursa 1 (Ungaria)
/ 18:20 – CURSE DE MAªINI – GP3, Cursa 1
(Ungaria) / 19:00 – FOTBAL – Liga I: Oþelul –
„U” Cluj / 21:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj –
ACS Poli Timiºoara / 1:00, 5:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Stanford (SUA): ziua a 3-a.

Digi Sport 2
7:00 – TENIS (F) – Turneul de la Stanford

(SUA): ziua a 2-a / 17:00 – ATLETISM – Dia-
mond League (Londra/Anglia): ziua a 2-a / 1:30
– Jocurile Mondiale (Cali/Columbia).

Digi Sport 3
0:30 – FOTBAL – Campionatul Brazilei: Vas-

co da Gama – Criciuma.
Dolce Sport 2
18:30 – SÃRITURI ÎN APÃ – Campionatul

Mondial de Nataþie de la Barcelona (Spania) /
20:00 – ÎNOT SINCRON – CM de Nataþie.

Sport.ro
20:00 – FOTBAL – Meci amical: Valerenga

Oslo – FC Barcelona.
GSP TV
12:30 – FOTBAL – Campionatul Rusiei:

Dinamo Moscova – Spartak Moscova / 14:30
– BILIARD – Sereno Champions League: eta-
pa a 5-a / 18:00 – VOLEI PE PLAJÃ (F) – Tur-
neu la Mamaia / 21:00 – FOTBAL MLS: To-
ronto – Columbus Crew / 3:00 – SPORTURI
DE CONTACT / 5:00 – BOX.

TVR 2
10:00 – RUGBY – Superliga Naþionalã: Ti-

miºoara – Cluj.
Eurosport
11:00, 15:00 – SÃRITURI ÎN APÃ – CM de

Nataþie de la Barcelona (Spania) / 16:45 – CI-
CLISM – Clasica San Sebastian (Spania) /
18:15 – SÃRITURI ÎN APÃ – CM de Nataþie /
19:30 – MOTOCLISM (Speedway): Campiona-
tul European de la Gdansk (Polonia) / 22:30 –
BOX – Meci pentru titlul de campion intercon-
tinental IBF: Y. Saglam (Germania) – O. Solis
(Cuba).

Eurosport 2
9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN: Collingwo-

od FC – GWS Giants / 16:00 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – Marele Premiu de varã de la Hin-

terzarten (Germania) / 18:30 – CICLISM – Tu-
rul Poloniei / 21:30 – FOTBAL – Supercupa
Germaniei: Bayern Munchen – Borussia Dort-
mund.

Duminicã
Digi Sport 1
10:25, 11:35, 12:45 – CURSE DE MAªINI

(Ungaria): GP3 – Cursa 2, GP2 – Cursa 2, Por-
sche Supercup / 15:00 – FORMULA 1 – Cursa
Marele Premiu al Ungariei (Hungaroring) /
19:00 – FOTBAL – Liga I: Rapid – Viitorul
Constanþa / 21:30 – FOTBAL – Liga I: Dinamo
– FC Vaslui / 0:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Stanford (SUA): ziua a 4-a.

Digi Sport 2
12:00, 14:30, 18:00 – SNOOKER – Cupa

României: semifinala 1, semifinala 2 ºi finala /
1:30 – Jocurile Mondiale (Cali/Columbia).

Digi Sport 3
22:00, 0:30 – FOTBAL – Campionatul Bra-

zilei: Corinthians – Sao Paulo, Flamengo – Bo-
tafogo.

Dolce Sport 1
11:45, 14:30 – POLO – CM de Nataþie de la

Barcelona / 19:00 – FOTBAL – Campionatul

Ucrainei: ªahtior Doneþk – Cernomoreþ Odesa.
Dolce Sport 2
13:15 – POLO – CM de Nataþie / 19:00 –

ÎNOT – CM de Nataþie.
GSP TV
12:30 – FOTBAL – Campionatul Rusiei:

Lokomotiv Moscova – ÞSKA Moscova / 14:30
– BILIARD – Sereno Champions League: eta-
pa a 5-a.

TVR 2
19:00 – CM de Nataþie de la Barcelona.
Eurosport
11:00 – ÎNOT – CM de Nataþie / 12:45 –

CURSE DE MAªINI – Porsche Supercup (Un-
garia) / 13:30 – SÃRITURI CU SCHIURILE –
Marele Premiu de varã de la Hinterzarten (Ger-
mania) / 15:00 – SÃRITURI ÎN APÃ – CM de
Nataþie / 16:15 – FOTBAL (F) – Finala CE din
Suedia: Germania – Norvegia / 19:00 – ÎNOT –
CM de Nataþie / 21:15, 22:30 – POLO – CM de
Nataþie.

Eurosport 2
10:30 – CURSE DE MAªINI – GP3, Cursa 2

(Ungaria) / 15:30 – CICLISM – Turul Poloniei
/ 16:45 – FOTBAL – Liga secundã germanã:
FC Koln – Fortuna Dusseldorf.

noutãþi. La plecãri, doar cea a lui Got-
ze e notabilã, restul fiind jucãtori ce
cu greu se puteau intercala în primul
11 al lui Jurgen Klopp.

În Germania, dacã campioana îºi
adjudecã ºi Cupa, ca în cazul lui Ba-
yern, Supercupa nu o va disputa îm-
potriva învinsei din Cupã, în speþã
Stuttgart, ci contra vicecampioanei.

Partida din aceastã searã va avea
loc chiar în fief-ul Borussiei, pe Sig-
nal Iduna Park.

L-a învins pe „cãlãul” lui Federer

Hãnescu, în penultimul act al turneului de la Gstaad
lui de la Gstaad (Elveþia), cu scorul de 6-3, 6-4,
de germanul Daniel Brands, locul 55 ATP, care
în manºa anterioarã îl eliminase pe principalul
favorit al competiþiei, elveþianul Roger Fede-
rer, locul 5 ATP.

Românul a avut nevoie de 70 de minute
pentru a trece de Brands, care îl învinsese pe
Federer cu acelaºi scor, 6-3, 6-4.

În semifinale, Hãnescu îl va avea ca ad-
versar pe rusul Mihail Iujnîi, locul 33 ATP ºi
cap de serie numãrul 6. Victor Hãnescu ºi Mi-
hail Iujnîi s-au întâlnit de opt ori în circuitul
ATP, fiecare câºtigând câte patru meciuri.
Ultima lor partidã a fost adjudecatã de tenis-
menul român, cu scorul 6-4, 6-3, în luna apri-
lie, în optimile de finalã ale turneului de la

Bucureºti.
Aceasta este a doua semifinalã pentru Hã-

nescu în acest an, dupã ce el a atins aceeaºi
fazã a competiþiei de la Stuttgart.

Calificarea în penultimul act al turneului
de la Gstaad este recompensatã cu 21.130 de
dolari ºi 90 de puncte ATP.

Performanþã identicã obþinutã
ºi de Cadanþu, dar la Baku

Aflatã pe locul 77 în lume, Alexandra Ca-
danþu (favoritã 4) s-a calificat, de asemenea
ieri, în semifinalele turneului de la Baku (Azer-
baidjan), dupã ce a învins-o cu scorul de 6-3,
6-7 (3) 6-3, într-un meci de douã ore ºi jumã-
tate, pe Galina Voskoboeva din Kazahstan,

locul 89 WTA.
Pentru un loc în ultimul act, Cadanþu va

juca împotriva sportivei ucrainence Elina Svi-
tolina, locul 71 WTA ºi cap de serie numãrul 7.

Accederea în semifinale i-au adusei ro-
mâncei 130 de puncte WTA ºi un cec în va-
loare de 10.725 de dolari.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT

Astãzi, ora 21:30, în direct la Eurosport 2Astãzi, ora 21:30, în direct la Eurosport 2Astãzi, ora 21:30, în direct la Eurosport 2Astãzi, ora 21:30, în direct la Eurosport 2Astãzi, ora 21:30, în direct la Eurosport 2Astãzi, ora 21:30, în direct la Eurosport 2Astãzi, ora 21:30, în direct la Eurosport 2Astãzi, ora 21:30, în direct la Eurosport 2Astãzi, ora 21:30, în direct la Eurosport 2
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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)

 CLASAMENT               M                    V               E                  Î                  G      P
Astra 1 1 0 0 4-0 3
Pandurii 1 1 0 0 3-1 3
ACS Poli 1 1 0 0 2-0 3
Petrolul 1 1 0 0 1-0 3
Săgeata 1 1 0 0 1-0 3
Oţelul 1 1 0 0 1-0 3
Steaua 1 1 0 0 2-1 3
FC Vaslui 1 1 0 0 2-1 3
CFR Cluj 1 0 1 0 0-0 1
Botoşani 1 0 1 0 0-0 1
Rapid 1 0 0 1 1-2 0
Ceahlăul 1 0 0 1 1-2 0
Corona 1 0 0 1 0-1 0
Mediaş 1 0 0 1 0-1 0
„U” Cluj 1 0 0 1 0-1 0
Braşov 1 0 0 1 1-3 0
Dinamo 1 0 0 1 0-2 0
Viitorul 1 0 0 1 0-4 0

6

5

4

LIGA I

Etapa II
Meciurile Gaz Metan Mediaş – FC Botoşani şi Ceahlăul – Corona

Braşov s-au jucat aseară.
Astăzi

Oţelul Galaţi – „U” Cluj – ora 19 (Digisport 1)
CFR Cluj – ACS Poli Timişoara – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică
Rapid – Viitorul – ora 19 (Digisport 1)
Dinamo – FC Vaslui – ora 21.30 (Digisport 1)

Luni
FC Braşov – Săgeata Năvodari – ora 17 (Digisport 1)
Petrolul – Pandurii – ora 20.45 (Dolcesport 1)
Astra Giurgiu – Steaua a fost amânat.

Cupa „Cristi Neamţu”
se dispută la Ostroveni

„Mititelu nu poate
folosi denumirea
FC Universitatea

Craiova”
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Conform analizei FRF, echipa lui Mititelu nu ar deţine surse
de finanţare pentru a participa în campionatul Ligii a II-a

Dosarul de înscriere în Liga a II-
a al echipei lui Adrian Mititelu se află
pe masa Comisiei de Disciplină, în
urma sesizării secretarului general
Adalbert Kassai, în conformitate cu
prevederile ROAF. Săptămânalul
Fanatik a dat publicităţii raportul pri-
mit de Kassai de la Viorel Duru, în
baza căruia dosarul de înscriere al
echipei lui Mititelu a ajuns la comisia
federale, conduse de Daniel Cernat.
În cadrul acestui raport, Viorel
Duru, membru în Comisia de anali-
zare a cererilor de înscriere în Liga
II, consideră că societatea lui Adri-

Grupele de juniori ale Consiliului Judeţean Dolj, con-
stituite în clubul CSJ Ştiinţa U Craiova, vor juca din
sezonul viitor pentru CS Universitatea Craiova. Consi-

Juniorii CJ Dolj vor
evolua pentru CS
Universitatea Craiova

an Mititelu nu poate folosi denumi-
rea de Fotbal Club Universitatea Cra-
iova, aşa cum ar fi solicitat patronul
echipei în cererea de înscriere. „Con-
cluzia lui Duru este cu atât mai inte-
resantă cu cât pică în momentul unui
război dur între olteni. Primarul Ol-
guţa Vasilescu, pe de o parte, susţi-
ne că palmaresul este la noua echipă
a Craiovei, asociată cu Clubul Spor-
tiv Universitatea Craiova, în timp ce
Mititelu, pe de altă parte, are un act
de la OSIM care atestă că deţine în-
registrată marca Fotbal Club Univer-
sitatea Craiova” semnalează pe fa-

cebook săptămânalul amintit. De ase-
menea, în raportul înaintat către se-
cretarul general, Viorel Duru apre-
ciază că „sursele credibile de finan-
ţare prezentate de club sunt de doar
200.000 euro, insuficiente pentru par-
ticiparea la competiţiile la care tre-
buie să participe Fotbal Club U Cra-
iova SA în sezonul 2013/2014, res-
pectiv Campionatul Naţional Liga 2,
Cupa României şi campionatele de
juniori la cinci categorii de vârstă”.
Comisia de Disciplină a FRF va ana-
liza dosarul de înscriere al U Craiova
luni, 29 iulie.

Ediţia a 11-a a Cupei „Cristi Neam-
ţu” se dispută în acest week-end în
localitatea de origine a fostului portar
al Ştiinţei, Ostroveni, fiind invitate să
participe patru echipe. Astăzi, de la
ora 16.30, Unirea Tricolor Dăbuleni
întâlneşte CSJ Ştiinţa Craiova, iar de
la ora 18.30, gazdele de la Recolta
Ostroveni joacă împotriva formaţiei
Agrifarm Întorsura. Finala mică se va
juca duminică, de la ora 10, iar finala

mare este programată de la ora 12,
imediat urmând festivitatea de pre-
miere. La competiţie a fost invitată şi
mama lui Cristi Neamţu, Ioana Ciu-
botă. Pe 20 februarie 2002, cel mai
promiţător goal-keeper al Universită-
ţii Craiova din acea perioadă, Cris-
tian Neamţu, pierea în Cipru, unde
se afla în cantonament cu echipa, în
urma unei lovituri primite la antrena-
ment de la un coechipier.

lierii judeţeni vor aproba luni asocierea, care prevede
printre altele ca grupele de juniori ai clubului CJ Dolj să
activeze sub sigla CS Universitatea Craiova. CS Univer-
sitatea Craiova ar beneficia astfel şi de o echipă-satelit,
în Liga a IV-a Dolj, acolo unde clubul CSJ Ştiinţa U
Craiova a evoluat şi în sezonul trecut. Echipa lui Adrian
Mititelu va apela la asocierea cu clubul Inter Star Sibiu
pentru a avea grupe de juniori, în cazul în care va fi
înscrisă în Liga a II-a. Mititelu a reuşit totuşi să-şi asigu-
re semnăturile a 10 jucători care au terminat junioratul în
vara aceasta la CSJ Ştiinţa U Craiova, pentru care va
plăti doar indemnizaţia de formare-promovare.


