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Crim\ într-un salon de la
Spitalul Jude]ean! Un b\trân

a fost r\pus cu o cârj\
� omorul a avut
loc, cel mai

probabil, dup\
miezul nop]ii �
dup\ ce l-a lovit
pe vecinul s\u de
salon, tân\rul de
17 ani a încercat
s\ fug\ � când a
fost adus înapoi,
b\trânul era întins
pe jos [i plin de
sânge: tân\rul a
recunoscut c\
lovise � în fa]a
anchetatorilor, nu
a mai declarat
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Crima a avut loc în salonul în care victima şi agresorul fuseseră cazaţi

Cum s-a strecurat o
mic\ avere `n biroul
unui procuror DNA?

� `ntrebarea, care o
vizeaz\ pe Mihaela
Iorga, procuror c\zut
`n disgra]ia Codru]ei

Kovesi, a fost
transmis\ de DNA,
Inspec]iei Judiciare

� banii erau pentru
un flagrant, sus]ine
Iorga, contrazis\,

`ns\, de conducerea
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Elev\ din Vrancea,
participant\ la

proiectul „Creatori de
viitor — Champions
United 2017” 

� evenimentul destinat
performan]ei în educa]ie din
România a reunit 80 de elevi
din dou\ ]\ri � pagina 5



Eveniment local

2 - Ziarul de Vrancea - Vineri, 21 iulie 2017

Manifestările prilejuite de
Centenarul Marelui Război,
Vrancea Eroică 1917-2017
organizat de Consiliul
Județean Vrancea a început
pe data de 19 iulie 2017, la
Colegiul Național Unirea din
municipiul Focșani, cu
omagiul adus foștilor elevi
care au luptat și s-au jertfit
pe câmpul de luptă  în
Primul Război Mondial. Cu
acest prilej s-a lansat și
seria filatelică "Pe aici nu se
trece!". Onoarea si Patria!,
iar în aula colegiului a avut
loc un simpozion tematic. 

În holul Colegiului Național
Unirea cei care au dorit să aducă
un omagiu elevilor uniriști jertfiți
pe câmpul de luptă în Primul Răz -
boi Mondial au participat la o ce -
re monie de depunere de coroane
de flori la statuia ridicată în anul
1921 în memoria acestora. Corul
Pastorala a susținut un micro re ci -
tal patriotic, în timp ce militarii
Gărzii Focșani au adus onorul. La
acest moment și-au dat mâna toți
membrii administrației locale și
județene, indiferent de culoarea
po litică. Din partea organizatorilor
au vorbit Traian Negulescu, di -
rec torul Direcției de Cultură Vran -
cea, și vicepreședintele C.J. Vran -
cea, Ionel Cel Mare. Domniile lor
au evocat momentul istoric și im -

portanța acestor manifestări ce se
vor derula până la finalul anului
2017. De asemenea, tot cu acest
prilej, a fost lansată și o emisiune
filatelică de către reprezentanta
Romfilatelia, panoul  cu timbrele
speciale dedicate eroilor de la Mă -
răști, Mărășești și Oituz fiind dez -
velit de vicepreședintele CJ Vran -
cea Ionel Cel Mare și Directorul
general al Romfilatelia, Cristina
Popescu, fiind sărbătorită și “ZI -
UA MĂRCII POȘTALE ROMÂ -
NEȘTI, 1917, PE AICI NU SE
TRECE”. “Putem considera tim-
brul național ca fiind prețios pen-
tru colecționari, dar în egală
mă sură, este o piesă care, în ma -
nieră proprie, spune o poveste,
dincolo de timp și spațiu, despre
mândria de a fi român, despre
eroism și lupta cu prețul vieții,
pentru un viitor cât mai bun pen-
tru copiii noștri”, a mai adăugat
Cristina Popescu. Politicienii pre -
zenți au fost invitați să-și lase
semnăturile pe acest panou expo -
zant. Manifestarea s-a încheiat cu
o Conferință Publică ”Centenarul
Marelui Război, Vrancea Eroică –
1917 -2017” la care s-au ascultat
prelegerile istoricilor Ionuț Cojo-
caru, reprezentant al Departamen-
tului Centenar din cadrul Gu ver-
nului României, Adrian Atarci-
cov, profesor la Colegiul Unirea și
Ruxandra Dobre, absolventă a
CNU, care a vorbit despre elevii
uniriști jertfiți în câmpul de luptă.
(A.T.)

Angajații fostului Laminorul,
preluați anul trecut de societatea
Power Steel, au protestat joi dimi -
neață la poarta societății, cu in ten -
ția de a bloca ieșirea unor mașini
cu produs finit din fabrică. Oame -
nii au cerut să discute cu patronul
care însă le-a transmis, prin inter-
mediul liderului de sindicat, că își
vor primi banii la zi. Nemulțu mi -
rile celor peste 100 de angajați țin
de faptul că pe 12 iulie 2017 au
fost anunțați că începând din 13
iulie societatea Power Steel își în -
cetează activitatea de producție,
dar fără să le fie achitate drepturile
bănești. În societate au rămas în
jur de 40 de salariați din cei apro -
xi mativ 170, dar nici aceștia nu se
știe sigur până când. Angajații
Power Steel erau împrumutați, de
altfel, de la STG Steel STL, firma
care deţinea platforma, dar care a
intrat în insolvenţă, după ce în in-
teriorul grupului de care aparţinea
s-a produs un blocaj ce a dus la în -
cetarea activităţii în Focşani. Prin
urmare, s-a găsit anul trecut o so -
lu ție de compromis, astfel că an ga -
jații STG Steel au fost transferați
din aprilie 2016 către Power Steel,
societate unde aceștia au lucrat
până pe 12 iulie 2017. Oamenii au
acceptat situația, însă au cerut să li
se plătească drepturile salariale la
zi. Conflictul a fost aplanat de
Emil Răvoiu, preşedintele Cartel
Alfa Vrancea, care a obținut pro -
mi siunea proprietarului că până
marți vor fi achitate toate dreptu -
ri le salariale la zi. “A fost o miș ca -

re spontană în care oamenii și-au
cerut drepturile aferente perioa -
dei în care au lucrat la actualul
chiriaș, fabrica fiind închiriată de
societatea Power Steel. Acum
pro prietarii societății au notificat
sindicatul că din 13 iulie nu mai
continuă activitatea, fiind detașati
salariatii lui STG Steel, cu toate
că mai aveau contract până la
sfârșitul lui septembrie”, a pre-
cizat Emil Răvoiu. Acesta a avut
joi după-amiază o întâlnire cu pro-
prietarii societății chiriașe care au
promis că până marțea viitoare vor
achita toate drepturile foștilor an -
ga jați. Potrivit lui Emil Răvoiu,
firma care se ocupă de falimentul
STG Steel STL a transmis, prin re -

prezentanții săi, că s-ar afla în
discuție cu un viitor posil chiriaș
care ar putea prelua cei peste 100
de angajați. “Există discuții cu un
posibil chiriaș. Dacă se concre ti -
zează ceva, oamenii vor fi preluați
de viitoarea firmă, iar dacă nu,
aceștia vor trece în șomaj. Deo -
cam dată nu li s-a dat preaviz, nu
a fost notificat ITM-ul, aștep tân -
du-se să se vadă dacă se concre ti -
zează ceva cu noua firmă. Dorim
ca această fabrică să nu fie trans -
formată în fier vechi cum s-au
transformat altele. Cautăm soluții
ca grupul să rămână unit pentru
că cine va veni nu va putea pro-
duce”, a mai precizat liderul de
sin dicat. (M.V.)

Militarii Brigăzii 8
LAROM au fost an gre -
nați în perioada 11-20
iulie în ”GETICA SA -
BER” și ”SCUTUL DE
FOC” din ca drul exer ci -
țiului multi național, în-
trunit, in ter arme și mul -
tieșalon ”SABER GU -
AR  DI AN 17”, eveni-
mente de instrucție ce
au a vut rolul de a exe-
cuta o gamă largă de ac -
ți uni militare pentru
a  si  gurarea securității și
stabilității în zonă, con -
tribuind astfel la întă ri -
rea posturii de des cu ra-
jare. ”SABER GUAR -
DI AN 17” a fost condus
de Forțele Terestre ale
Statelor Unite din Eu-
ropa (USAREUR) și s-
a des fă șu rat pe terito rii-
le na ționale ale Bulga -
riei, României şi Un-
gariei, cu participarea a
25.000 de militari, din
22 de țări aliate și par te -
nere.  Alături de mi li tari
ai Forțelor Terestre, Ae -
riene și arma te lor din

Armenia, Croația, Sta -
tele Unite ale Americii,
Republicii Moldova și
Ucra i nei, Brigada 8
LA ROM ”Alexandru
Ioan Cuza” Focșani a
fost prezentă la Centrul
Naţional de Ins truire
Întrunită Cincu, unde s-
au derulat e xer ciţiile de
coordo na re a sprijinului
prin foc și cu trageri de
luptă ale artileriei şi
blinda telor, cât și la
Cen trul secundar de
ins truire Smârdan, unde
milita rii s-au antrenat în
co mun, în vederea rea -
lizării interope rabilită ţii
şi capacităţii de ac ţi une
întrunită a sub unităţilor
de artilerie terestră şi

me canizate, folosind
teh nici, tactici şi proce-
duri standard NATO,
specifice armelor. ”U -
nitatea noastră a dat
dovadă încă o dată, pe
timpul acestor exerciții,
că este o structură cu o
capacitate ridicată de
reacție, capabilă să asi -
gure sprijinul prin foc
marilor unități de ma -
nevră, dispunând de
un sistem automatizat
de conducere a focului,
apt să execu te misiuni
în cel mai scurt timp și
cu cea mai mare bătaie
din forțele terestre,” a
concluzionat coman-
dantul brigăzii, colo ne l
Ciprian Marin. (Z.V.)

Handbali[tii
de la CSM
Foc[ani
2007,
supu[i
unor teste 

Miercuri seară, pe Sta-
dionul Milcovul, handbaliștii
de la CSM Focșani 2007 au
continuat antrenamentele în-
cepute luni, în vederea nou -
lui sezon competiţional. 

Principalul Viorel Ciubo-
taru şi secundul Bogdan
Voica i-au supus pe jucătorii
noştri la primele teste cu ade -
vărat serioase, pentru a vedea
unde se situează fiecare, cu
pregătirea fizică, în acest mo-
ment. Pe baza acestora, foar -
te probabil, fiecărui jucător i
se va realiza un program de
pregătire individual. 

La ora 18, ora de începere
a antrenamentului, a răspuns
prezent şi noul centru al
echi pei noa stre, Valentin
Pătru, adus la echipă de la
nou promovata Politehnica
Iaşi, ju cător care timp de 9
ani a ac tivat la gruparea din
capi ta lă CSM Bucureşti.
(Cătălin VlădesCu)

Centenarul Marelui
Râ\zboi, Vrancea Eroic\
1917-2017 la Colegiul

Na]ional Unirea

Protest al angaja]ilor
de la fostul Laminorul
� peste 100 de angaja]i, notifica]i pe 12 iulie c\ de a doua zi nu mai au

loc de munc\, î[i cer drepturile salariale la zi

Firma Power Steel, care activa pe fosta platformă Laminorul,
și-a încetat activitatea de producție pe 13 iulie, anul acesta

Militarii Brig\zii 8
LAROM, la cel mai mare
exerci]iu multina]ional 
� SABER GUARDIAN-17 este cel mai mare exerci]iu

multina]ional desf\[urat în regiunea ]\rii noastre
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Consilierul
local Costel
Bâ=rsan,

considerat
“]ap

isp\[itor” la
M=ândre[ti

În ultima perioadă, șoferii care
au parcat ilegal pe carosabil în lo-
calitatea Mândrești sunt sancțio -
nați de polițiştii locali. Se pare că
cei care aplică legea la Mândrești
nu explică faptul că a parca în
locuri nepermise înseamnă să-ți
asumi și riscul sancțiunii. Nu se
știe cine a lansat zvonul că vino-
vat de aceste acțiuni ar fi con-
silierul Bârsan, dar se pare că este
o practică obișnuită să se găsească
”țapul ispășitor”. Drept urmare,
consilierul UNPR, care își asumă
doar atitudinea din ședința de con-
siliu, împotriva haosului din oraș,
nu și acela de la Mândrești, unde
există un responsabil de zonă în
persoana consilierului PSD, Radu
Nițu, ne-a transmis un scurt co-
municat. ”În urma zvonurilor a -
pă rute în localitatea Mândrești
precum că polițiștii locali amen -
dează șoferii pentru parcarea au-
tovehiculelor pe carosabil ar veni
din dispoziția consilierul local
Bârsan Costel, afirm că aceste
zvonuri sunt total neadevărate,
eu neavând niciun amestec în
asemenea demers. Poliția locală
aplică doar legea și nimic mai
mult”, ne-a comunicat consilierul
Costel Bârsan. (A.T.)

Primarul Misăilă a reacționat
pe Facebook, mulțumind
public ”pentru atenția
acordată” Focșaniului de
ministrul Sevil Shhaideh,
după ce miercuri, 19 iulie
2017, a fost aprobată și
publicată lista investițiilor
finanțate de Guvernul
României, prin Ministerul
Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și
Fondurilor Europene
(MDRAP). O listă ce s-a lăsat
îndelung așteptată, mai ales
că primarul este supus zilnic
unei presiuni în spațiul social
media din pricina multor
străzi distruse și neasfaltate
din oraș. 

Cum era și firesc, primarul mu-
nicipiului Focșani a postat vestea
îmbucurătoare că ar urma realizări
facilitate prin Programul Naţional
de Dezvoltare Locală II (PNDL
II). Astfel, proiectele propuse spre
finanțare de Primăria Municipiului
Focșani și declarate eligibile de
Guvernul României au o valoare
totală de 18.882.442,91 lei și in-
clud investiții extrem de necesare
pentru municipiu cum ar fi: extin-
dere cu 12 săli de clasă a Școlii nr.
3 Focșani, în valoare de 700.000
lei, modernizare și reabilitare a 28
de drumuri locale aflate în intra -
vilanul Municipiului Focșani, în
valoare de  9.446.483,18 lei. Pri-
marul a asigurat că pentru cele 28
de străzi a fost deja declanșată pro-
cedura de achiziție pentru proiec -
ta re, respectiv străzile Gloriei, I. L.
Caragiale, Traian Ionescu, Moș

Ion Roată, Transilvaniei, Rodnei,
Alecu Russo, Albinei, Cărăbuș,
Jiliștei, 3 Decembrie, Putnei, Di-
viziei, 1 Mai, Podgoriei, Ion
Crean gă, Aleea Școlii, Aleea Flo-
rilor, Cartier CFR, Emil Racoviță,
Slt. Tătulescu, Nicolae Titulescu,
Timotei Cipariu, Arh. Ion Mincu,
Miron Costin, Mărăști, Muncitori,
Duiliu Zamfirescu. S-a mai pro-
pus, de asemenea, și refacerea in-
frastructurii străzii Poligonului,
pentru care a fost alocată suma de
710.311,31 lei și pentru care a fost
deja declanșată procedura de achi -
ziție pentru proiectare. Pe lista de
in vestiții se mai regăsesc proiec te -

le de refacere și modernizare a
stră zilor Revoluției, Aleea Sudu-
lui, Căpitan Crețu Florin, Aleea
Parc. Municipalitatea a confirmat
declanșarea procedurii de achiziție
pentru proiectare, iar suma totală
acordată prin PNDL 2 este de
2.628.663,42 lei. În afară de aceste
investiții, se mai adaugă refacerea
străzilor Popa Șapcă, Magheru,
Dornișoarei, Fundătura Dorni șoa -
rei, Teiului în cuatumul sumei de
4.327.312,63 lei pentru care s-au
declanșat procedurile de licitație
pentru lucrările de execuție și, nu
în ultimul rând, se mai are în ve -
de re finalizarea străzii Unirea

Prin cipatelor. ”Mulțumim Guver-
nului României și doamnei vice -
prim-ministru și minstru al
Dezvoltării Regionale, Adminis -
tra ției Publice și Fondurilor Eu-
ropene, Sevil Shhaideh pentru
atenția acordată municipiului no -
stru. Vă reamintim că Primăria
Focșani are în derulare nume -
roa se alte proiecte pentru dezvol -
tarea localității noastre, atât din
fonduri proprii (bugetul local),
cât și din fonduri guvernamen-
tale și europene ce urmează a fi
implementate în perioada urmă -
toa re”, a transmis primarul Cristi
Misăilă. (A.T.) 

Cercetătorii din cadrul
ACDB spun că
prezența vidrei indică
un ecosistem acvatic
funcțional. 

Cercetătorii și volunta -
rii Asociației pentru Con-
servarea Diversității Biolo-
gice au început deja acti vi -
tățile din cadrul proiectului
”Conserve and restore the
aquatic habitats for otters
in south-eastern Roma-
nia”. Vă reamintim că pro -
iectul a fost desemnat câș-
 tigător de către votul publi -
cului, după ce a fost selec-
tat printre cele 4 finaliste
din categoria proiectelor
Alpine la competiția orga -
nizată de European Out-
door Conservation Asso ci-
ation. Scopul acestuia este
de a conserva și reface ha -
bitatele acvatice pentru
vidră și alte specii din aria
naturală protejată ”Râul
Putna”, din Munții Vran-
cei, prin implicarea comu -
ni tăților locale și entuziaș -
tilor de ieșiri în natură. Iată
că cei de la ACDB au iden-
tificat primele urme de
vidră în habitatul natural.
”În urma studiilor reali -
zate în teren, am identifi-
cat prezența vidrei pe un
sector de mai bine de 30

km din aria protejată ad -
mi nistrată de către noi,
SCI Râul Putna. Cu aju-
torul voluntarilor și cu
spri jinul financiar al pro -
iectului «Conserve and re-
store the aquatic habitats
for otters in south-eastern
Romania», continuăm să
monitorizăm starea de
conservare a vidrei pe Râ -
ul Putna. Prezența vidrei
pe acest sector de râu ne
indică o calitate bună a
apei și un ecosistem ac-
vatic funcțional”, au trans-
mis voluntarii ACDB. 

Situl de interes comuni-
tar (SCI) Râul Putna este
suprapus parțial pe terito-
riul administrativ al comu -
nelor Vidra, Valea Sării,
Nă ruja, Vrâncioaia, Bâr -

sești, Tulnici. Pe toată du-
rata derulării proiectului,
cercetătorii ACDB, îm pre -
ună cu cei peste 1000 de
voluntari din comunitățile
locale, își propun să con-
serve habitatul vidrelor
prin: monitorizarea popu -
lației de vidră pe o lungime
de râu de 30 km, construi -
rea a 6 vizuine de vidră
pentru a încuraja creșterea
populației de vidră în zo -
nele în care se văd puține
semne ale acestora, identi-
ficarea și protejarea vi zu -
inelor de vidră existente,
plantarea de 1000 de arbori
nativi pe malurile râului,
eliminarea speciilor inva -
zive și îndepărtarea deșe u -
rilor de pe 30 km râu.
(A.T.)

S-au identificat urme de vidr\
pe un sector al râ=ului Putna

Proiectul își propune să conserve habitatul
vidrelor pe Râul Putna

Investi]iile finan]ate la Foc[ani prin
Programul de Dezvoltare Local\

Primarul Misăilă se laudă că Primăria Focșani are în derulare numeroase alte proiecte
pentru dezvoltarea localității
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O crimă a îngrozit spita -
lul, mai ales că aceasta a fost
comisă chiar în interiorul
unităţii medicale. Totul s-a
petrecut în Secţia de Boli In-
fecto-Contagioase a Spitalu-
lui de Urgenţă “Sf. Pante li-
mon” din Focşani, la adă pos -
tul întunericului, după mie -
zul nopţii, cu aproximaţie
între orele 00.30 şi 1.00.
Povestea nu s-ar fi aflat atât
de repede dacă tânărul care a
comis fapta nu ar fi dat de
gar dianul care nu i-a permis
să părăsească spitalul. “Azi
noapte, în jurul orei 12.30-
1, după ce a fost administrat
tratamentul pacienţilor in -
ter naţi, în timp ce persona -
lul medical era ocupat cu
preluarea unei urgenţe, a
observat acest tânăr că se
certa cu gardianul pentru
că voia să părăsească spi-
talul. L-au luat, l-au calmat
şi l-au dus înapoi în salon.
Când au ajuns în salon,
personalul medical a văzut
că celălalt pacient era căzut
lângă pat. Tânărul a măr tu -
risit imediat că îl lovise pe
bătrân în cap cu bastonul a -
cestuia. S-a sunat de urgen -
ţă la 112, a venit poliţia
însoţită de ambulanţă, s-a
declarat decesul bătrânului
iar tânărul a fost reţinut. În
paralel cu cercetările orga -
nelor abilitate, şi spitalul a
demarat o anchetă proprie
pentru a stabili ce s-a în-
tâmplat. Este primul caz de
acest gen din istoria Spita -
lului Judeţean Focşani. Tâ -
nărul de 17 ani era un caz
social din Mărăşeşti, care
recent fusese diagnosticat
cu HIV şi era în spital de
câteva zile bune. Până la
momentul incidentului nu a
existat niciun conflict între
cei doi şi niciun conflict în -
tre tânăr şi personalul me -
di cal şi alţi pacienţi”, a
de clarat Alina Cosma, purtă -
torul de cuvânt al Spitalului
Judeţean Focşani. Aceasta a

mai precizat că salonul în
care a avut loc crima este în-
chis, după ce procurorii au
solicitat ca, în eventualitatea
prelevării altor probe, sa-
lonul să nu mai fie folosit. 

Anghel C., de 17 ani, din
cartierul Modruzeni al ora -
şu lui Mărăşeşti, a ajuns la
spi tal după ce a avut mai
multe probleme de sănătate
şi a fost trimis pentru inves -
ti gaţii suplimentare. Anali -
zele sale de sânge aveau să îi
dea o veste trăsnet, respectiv
că este afectat de HIV. Cu
toa te aceastea, nu există
nicio explicaţie pentru care
tânărul, care nu mai are de
altfel nicio altă problemă de
natură penală, anterior celor
întâmplate în noaptea de
miercuri spre joi, să fi comis
un gest atât de radical. Bă -
trânul de 63 de ani, din loca -
li tatea Ciuşlea, Garoafa, a
fost lovit cu cârja de care se
sprijinea, în zona capului, iar
loviturile i-au fost fatale.
Când a fost găsit de perso -
nalul medical, bătrânul îşi
dăduse duhul. Soţia sa a spus
că l-a adus la spital pe 5 iulie
şi că a fost internat pentru o
infecţie la inimă - endo cardi -
tă. “Am vorbit chiar aseară
(n.r. - miercuri seară) cu el.

Se simţea bine, mi-a spus să
îi duc pijamale, să se schim -
be, apoi să mă duc în piaţă
să îi duc nişte fructe”, a de-
clarat Dorina Ştirbu, soţia
victimei.

24 de ore de arest
pentru tân\rul uciga[

Procurorii vrânceni care
cercetează cazul crimei de la
secţia de boli infecto-conta-
gioase a Spitalului Judeţean
Focşani au decis joi, la ora
15.20, reţinerea prevenivă a
tânărului de 17 ani. “Pro -
curori ai Parchetului de pe
lângă Tribunalul Vrancea
au dispus reţinerea inculpa -
tului C.A., pentru săvâr şi -
rea infracţiunii de omor (...)
urmând a fi propusă luarea
măsurii arestării preventive
judecătorului de drepturi şi
libertăţi de la Tribunalul
Vrancea. Din probatoriul
administrat în cauză, până
la acest moment al urmă ri -
rii penale a rezultat faptul
că în noaptea de 19 spre
20.07.2017, în jurul orei 1,
pe fondul unui conflict
spon tan, numitul C. A., în
timp ce se afla în salonul 6
de la etajul 2, corp B, din
cadrul secţiei exterioare de

boli infecţioase a Spitalului
Judeţean Sf. Pantelimon
Focşani, i-a aplicat victimei
Ş. C. mai multe lovituri în
zona capului cu o cârjă or -
to pedică şi i-a provocat lezi -
uni care i-au provocat moar -
tea. Inculpatul a fost reţinut
pentru 24 de ore începând
cu data de 20.07.2017, ora
15.20 şi până la data de
21.07.2017, ora 15.20”, au
comunicat reprezentanţii
Par chetului de pe lângă Tri-
bunalul Vrancea prin inter-
mediul unui comunicat de
presă. Adus în faţa ancheta-
torilor pentru a da declaraţii,
tânărul a refuzat să mai spu -
nă ceva despre cele întâm-
plate şi a uzat de dreptul la
tăcere. Nici chiar prezenţa
tatălui său nu i-a schimbat
poziţia în faţa oamenilor le -
gii care i-au dat “răgaz” de
24 de ore în arestul poliţiei
pentru a se gândi mai bine.
Vineri, acesta urmează să
ajungă în faţa judecătorului
de drepturi şi libertăţi cu pro -
pu nere de arestare preven -
tivă. Tânărul a crescut fără
mamă şi face parte dintr-o
familie modestă. Cei care îl
cunosc, însă, nu îşi explică
cum a fost posibilă o astfel
de faptă. (Gabriel SAVA)

Un control recent pe ra -
za comunei Nereju a scos
la iveală o situaţie... ex cep -
ţi onală. A dispărut pădu -
rea! Nu la figurat, ci la
mo dul propriu! “Polițiștii
vrânceni, împreună cu
spe cialiști din cadrul Di -
recţiei Silvice Vrancea,
au desfășurat în comuna
Nereju o acțiune pe linia
prevenirii şi combaterii
reducerilor fără drept a
fondului forestier na ţio -
nal şi a tăierilor ilegale de
arbori. La data de 18 iulie
a.c, polițiștii vrânceni, cu
sprijinul specialiștilor sil-
vici din cadrul Direcției
Silvice Vrancea – Ocolul
Silvic Focșani, au organi-
zat și desfășurat o acțiune
în comuna Nereju, jude -
țul Vrancea, pe linia pre-
venirii și combaterii redu -
cerilor fără drept a fondu-

lui forestier național și a
tăierilor ilegale de arbori.
În urma activităților spe ci -
fice desfășurate, polițiș tii
au constatat că a fost
redusă suprafața fondului
forestier național pădure
proprietate de stat, aflată în
paza și administrarea Oco -
lului Silvic Focșani, cu su -
prafața de circa 14 ha. În
cauză au fost întocmite 26
dosare penale în care se
efectuează cer ce tări sub
aspectul săvâr șirii a 26 in -
fracțiuni pri vind reducerea
fără drept a fondului fo -
restier națio nal, prevăzută
de art. 106 din Legea nr.
46/2008 și o infracțiune de
tăiere fără drept de arbori,
prevăzută de art. 107 din
din Legea nr. 46/2008”, au
comunicat poliţiştii vrân -
ceni despre această situaţie.
(Gabriel SAVA)

O nouă acţiune a
lucrătorilor de la
Serviciul de
Combatere a Crimei
Organizate a vizat, în
cursul zilei de joi, un
tânăr de 32 de ani din
Focşani, despre care
existau informaţii că
vinde droguri.
Conform şefului de
la Crimă Organizată,
comisarul şef Costel
Manea, activitatea
infracţională a

bărbatului a început
în cursul anului
2014, când acesta şi-
a achiziţionat
seminţe pentru a
cultiva pentru
consum propriu şi în
vederea
comercializării,
plante de cannabis.
În cursul celor două
percheziţii care au
avut loc, ambele pe
raza municipiului
Focşani, au fost

descoperite resturi
vegetale, care au fost
trimise la analiză,
respectiv 12 grame
de cannabis şi două
grindere. 

Procurorii au decis
reţinerea preventivă a
bărbatului pentru 24
de ore, după care
acesta urmează a fi
prezentat instanţei cu
propunere de arestare
preventivă. (G.
SAVA)

Un foc[\nean de 32 de ani a fost prins cu
12 grame de cannabis

În apartamentul tânărului au fost 
găsite droguri

Cu ochii pe radar!
Azi, polițiștii de la Serviciul Rutier Vrancea vor
amplasa aparatele radar pe E 85, la Golești,
Popești, Dumbrăveni, Garoafa și Pufești, dar și pe
centura Focșaniului. Polițiștii vor căuta
vitezomanii și pe DN 23 la Răstoaca și pe DN 2 D la
Bolotești. Drum bun și fără incidente! (G.S.)

Situaţia a fost descoperită la Nereju

14 hectare de p\dure
au disp\rut din fondul

silvic la Nereju
� 26 de dosare penale urmeaz\ s\
stabileasc\ cine se face vinovat de
dispari]ia inexplicabil\ a p\durii

Crim\ într-un salon de la
Spitalul Jude]ean! Un b\trân

a fost r\pus cu o cârj\
� omorul a avut loc, cel mai probabil, dup\ miezul nop]ii � dup\ ce l-a lovit
pe vecinul s\u de salon, tân\rul de 17 ani a încercat s\ fug\ � când a fost
adus înapoi, b\trânul era întins pe jos [i plin de sânge: tân\rul a recunoscut

c\ lovise � în fa]a anchetatorilor, nu a mai declarat nimic

Procurorii vrânceni au dispus reţinerea pentru 24 de ore a minorului



Inspectorii OPC Vrancea
au luat la verificat modul în
care se comercializează le -
gu mele şi fructele proaspete.
“Acţiunea vine ca o verifi-
care a rezultatelor controa -
le lor efectuate în primul
tri mestru al anului 2017,
când s-au oprit temporar de
la comercializare 1060 kg
fructe şi legume, până la
remedierea deficienţelor şi
s-au oprit definitiv de la
comercializare 90 kg fructe
şi legume depreciate”, trans-
mit inspectorii OPC. Astfel,
în ultima săptămână au fost
controlaţi 18 operatori eco-
nomici care comercializează
legume şi fructe în magazine
specializate sau nespecial-
izate (magazine mixte) şi în
hiper/supermarketuri, la 9
dintre aceştia, însemnând
50%, constatându-se abateri
de la prevederile actelor nor-
mative în domeniu, atât din
legislaţia naţională cât şi din
legislaţia europeană. Au fost
verificate aproape 12.000 kg
fructe şi legume diverse,
con statându-se abateri de la
prevederile privind protecţia
consumatorilor la aproape
600 de kg. “La 6 comer ci -
anţi s-au constatat nereguli
privind informarea consu -
ma torilor, respectiv lipsa in -
formaţiilor privind denumi-
rea produsului, ţara de ori -
gi ne, clasa de calitate sau o -
fe rirea unor informaţii ero -
nate la raft (indicarea altor
ţări de origine decât cele
menţionate pe ambalajele
de transport sau în docu-
mentele de provenienţă).
Pentru aceste abateri s-a
dispus oprirea temporară de

la comercializare a 75 kg
fructe şi legume, în majori-
tatea cazurilor abaterile fi -
ind remediate până la fina -
lizarea controlului. S-a mai
constatat neafişarea preţu -
rilor la legumele şi fructele
comercializate sau
afişarea preţurilor
într-un mod greu
vizibil şi lizibil
pentru consuma-
tori. La un singur
operator economic
au fost găsite la
co mercializare 15
kg legume (vinete,
ardei kapia) şi fruc-
te (zmeură, cireşe,
vişine) depreciate
calitativ, pentru
ca re s-a dispus o -
pri rea definitivă
de la comerciali za -
re, iar operatorul
economic a fost
sancţionat contra -
venţional”, se ara -
tă într-o informare
a OPC Vrancea.

Amenzi de

8.000 lei

În urma acestor
nereguli, inspecto -
rii OPC au aplicat
6 avertismente şi 4
amenzi contra ven -
ţionale, în valoare
de 8.000 lei. Co mi -
sarul şef adjunct al
CRPC Regiunea
Sud-Est (Galaţi) –
CJPC Vrancea, ing.
Dumitru Dilă re -
comandă consuma-
torilor să fie atenţi

la achiziţionarea fructelor şi
legumelor, indiferent de lo -
cul în care sunt achiziționate
acestea. „Alegeţi întotdea u -
na acele fructe şi legume
care sunt întregi, sănătoase,
fără pete sau porţiuni cu

pulpă înmuiată, evitaţi fruc -
tele sau legumele afectate
de putregai sau alterate, a -
cestea sunt improprii pentru
consum. Pe lângă calitate,
nu sunt de neglijat nici con -
diţiile de păstrare, de depo -

zi tare şi de expunere a
fructelor şi legumelor, mai
ales în această perioadă de

temperaturi caniculare”,
transmite Dumitru Dilă.
(M.V.)

Eveniment local
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O elevă din Vrancea a participat
la ediția a patra a proiectului
“Champions United”, parte a pro-
gramului educațional „Creatori de
Viitor”, destinat liceenilor cu per -
for manțe deosebite în educație, cul -
tură, sport și leadership școlar. Este
vorba despre Elena Morcov-Pa-
honcea, elevă în clasa a XII-a la
Colegiul Național „Alexandru Ioan
Cuza” Focșani. Elena, unul dintre
tinerii deosebit de implicați, este la
a doua participare în cadrul eveni-
mentului Champions United. Par-
ticiparea la numeroase activități
extrașcolare și bogata experiență de
voluntariat sunt atuuri care au pro-
pus-o pentru Creatorii de Viitor.
Dacă în 2016 proiectul în care a
fost implicată a fost finanțat cu
5.000 de lei, și anul acesta proiectul
echipei din care a făcut parte a fost
premiant, obținând o sponsorizare
de 10.000 de lei pentru punerea lui
în practică. “Nu obișnuiesc să a -
plic de două ori la același proiect,
dar la Champions United aș aplica
și de o sută. Asta pentru că aici

des coperi idei care îți dau de gân-
dit, oameni cu aceleași valori mo -
ra le ca ale tale, motivație, sprijin,
încredere și un "Hai că se poate!"
exact atunci când ai nevoie”, spune
Elena despre evenimentul la care a
participat. „Creatori de Viitor” s-a
desfășurat în perioada 10 – 16 iulie
și a reunit 80 de elevi de liceu din

toată țara cu performanțe deosebite
în educație, cultură, sport și leader-
ship școlar.

Ce este “Creatori de viitor”

Proiectul “Creatori de viitor”
este organizat de Asociația 11even,
în parteneriat cu Kaufland Româ-

nia, Ministerul Educației Naționale,
Universitatea Babeș Bolyai Cluj-
Napoca, precum și cu o serie de alți
parteneri instituționali, centre cul-
turale, parteneri corporate și media.
Programul este construit în jurul a
3 obiective: în primul rând este o
comunitate a liceenilor români cu
performanțe deosebite, apoi este o

platformă de lansare a unor pro iec te
ale viitorului și, nu în ultimul rând,
un spațiu de dezbatere a unor su bi -
ecte fascinante alături de cei pe care-
i numim “creatori de prezent”.
„Ediția din acest an a proiectului
Creatori de Viitor s-a desfășurat pe
3 coordonate, construite în ju rul
verbului “a forma”. Am dez bătut,
alături de invitații noștri, su biecte
deosebite ca “relații și relaționare”,
“generozitate și spirit civic”, “de la
a fi la a deveni” sau “era digitală -
despre tehnologie și oameni”, în
cadrul sesiunilor TransForm. I-am
provocat pe par ticipanți, ca în
fiecare an, să lan seze cele mai in-
teresante proiecte sociale sau de
antreprenoriat social în cadrul
com petiției  ReForm. În ultima
sea ră a pro iectului, în cadrul unui
eveniment deosebit desfășurat în
Grădina Botanică din Cluj-Na po -
ca, am a nunțat proiectele lansate și
finan ța te anul acesta cu 55.000 lei,
în cadrul Galei PerForm”, a de-
clarat Ovidiu Neamțu, președinte al
Asociației 11even. (M.V.)

Comercializarea legumelor [i fructelor
proaspete, la control!

� jum\tate dintre operatorii economici verifica]i au fost sanc]iona]i � inspectorii
OPC recomand\ mare aten]ie la cump\rarea fructelor [i legumelor proaspete,

indiferent de locul din care sunt achizi]ionate

Elev\ din Vrancea, participant\ la proiectul
„Creatori de viitor — Champions United 2017” 
� cel mai important eveniment destinat performan]ei în educa]ie pentru liceenii din România a reunit 80 de elevi din dou\ ]\ri 
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PE SCURT

Premierul, despre oamenii
din subordine: Purt\tori
de [tampil\: Premierul Mihai
Tudose a afirmat, ieri, la începutul
[edin]ei Executivului, pe tema
Ordonan]ei privind suspendarea
ocup\rii posturilor, c\ nu va fi
nimeni dat afar\ din administra]ia
central\, ci posturile vor fi blocate
pentru “eficientizarea actului
administrativ”. {eful Guvernului a
atras aten]ia c\ în administra]ia
central\ sunt cereri de angajare
pentru posturi care vizeaz\ “purt\tor
de [tamplil\, de semn\tur\, de
program pe u[\”. “A devenit
aparatul birocratic din ce în ce mai
mare [i se angajeaz\ în fiecare zi.
Sunt cereri de sute [i sute, mii de
oameni: purt\tor de [tamplil\, de
semn\tur\, de program pe u[\ [i a[a
mai departe. Va fi un inventar foarte
clar a celor care lucreaz\ ast\zi
pentru [i la stat [i vom eficientiza
actul lor administrativ [i a
structurilor pe care le reprezint\”, a
declarat premierul.

Pre[edintele nu a fost
invitat la Ziua Avia]iei.
MApN î[i cere scuze:
Administra]ia Preziden]ial\, precum
[i alte institu]ii publice centrale, nu
au primit din partea MApN invita]ii
pentru ceremoniile desf\[urate cu
ocazia Zilei Avia]iei [i a For]elor
Aeriene, ministerul explicând c\ a
fost vorba despre o “eroare”.
“Ministerul Ap\r\rii Na]ionale î[i
cere scuze pentru erorile ap\rute în
transmiterea invita]iilor de
participare la s\rb\torirea Zilei
Avia]iei Române [i a For]elor
Aeriene c\tre Administra]ia
Preziden]ial\ [i autorit\]ile publice
centrale. Ministrul ap\r\rii
na]ionale, Adrian }u]uianu, a dispus
în regim de urgen]\ luarea m\surilor
necesare elimin\rii
disfunc]ionalit\]ilor de natur\
birocratic\ ce au condus la crearea
acestei regretabile situa]ii”, a
anun]at, ieri, MApN. Potrivit unor
surse oficiale, reprezentan]ii
Administra]iei Preziden]iale nu au
primit invita]ii la aceste evenimente.

Prim-procuror, vizat într-un
dosar de corup]ie: Prim-
procurorul Parchetului Tribunalului
Boto[ani, Raluca St\ncescu, este
vizat\ în dosarul de corup]ie în care
procurorii de la DNA au f\cut
perchezi]ii, ieri, la sediul
Parchetului [i în mai multe birouri
ale Poli]iei Jude]ene, au declarat
surse judiciare. Raluca St\ncescu a
fost ridicat\ de procurori de la
locuin]a ei, mergând împreun\ cu
anchetatorii la sediul Parchetului,
pentru a asista la perchezi]ii. Raluca
St\ncescu a devenit prim-procuror
al Parchetului Tribunalului Boto[ani
în 2015, dup\ ce a promovat
concursul organizat de Consiliul
Superior al Magistraturii. Anterior,
a ocupat func]ia de procuror [ef al
Parchetului de pe lâng\ Judec\toria
S\veni, [i lucreaz\ de mai mult de
zece ani în sistem. DNA a anun]at
ieri diminea]\ c\ procurorii de la
Serviciul Teritorial Suceava fac
cercet\ri într-o cauz\ penal\ ce
vizeaz\ suspiciuni privind
infrac]iuni de corup]ie, de serviciu,
contra libert\]ii persoanei, contra
înf\ptuirii justi]iei, s\vâr[ite în
perioada 2015-2016. În acest dosar,
ieri diminea]\ au avut loc
perchezi]ii la [apte adrese din
municipiul Boto[ani, patru dintre
ele fiind la sedii ale unor institu]ii
publice. La perchezi]ii au participat
[i for]e ale Brig\zii Speciale de
Interven]ie a Jandarmeriei. t

DNA a anun]at, ieri, c\
a sesizat Inspec]ia Judi-
ciar\ în cazul procuroru-
lui Mihaela Iorga dup\ ce
într-un dosar din fi[etul
acesteia a fost g\sit\ su -
ma de 398.000 de lei [i
mai multe obiecte de va -
loa re. Banii nu erau justi-
fica]i [i nu ar fi provenit
din fondul de flagrant al
DNA, arat\ Direc]ia anti-
corup]ie. De asemenea, în
dulapul procurorului
DNA ar mai fi fost g\site
ceasuri de valoare [i un
stilou scump. Potrivit
DNA, ceasurile [i stiloul
g\site în fi[etul procu ro -
rului Mihaela Iorga au
fost ridicate în urma unor
perchezi]ii, dar nu au fost
înregistrate în registru [i
nici depuse la camera de
corpuri delicte a DNA.
“Într-un dosar aflat în
lucru au fost identificate
bunuri (ceasuri evaluate
la 67.631 de lei [i un sti -
lou în valoare de 8.117
lei) ridicate cu ocazia u -
nei perchezi]ii care nu au
fost înregistrate în Re -
gistrul de eviden]\ a va -
lorilor [i corpurilor de lic-
te. Verificând eviden]ele
sec]iei, se constat\ c\ bu -
nurile au fost ridicate cu

ocazia unei perchezi]ii
domiciliare efectuate în
cursul urm\ririi penale la
un inculpat care a fost tri -
mis în judecat\. În rechi -
zitoriu, este men]ionat
procesul-verbal de apli-
care a sechestrului pentru
opt ceasuri [i un stilou,
identificate cu marca [i
serie constructiv\, cu pre-
cizarea c\ acestea au fost
depuse la camera de cor-

puri delicte a DNA, fapt
ce nu corespunde adev\ -
ru lui, deoarece, a[a cum
am men]ionat, bunurile
au fost g\site în biroul
doamnei procuror”, se a -
rat\ în anun]ul DNA. Di -
rec]ia mai sus]ine c\ în -
tr-un dosar din fi[etul
procurorului a fost g\sit\
[i suma de 398.000 de lei
[i un proces-verbal întoc -
mit de procuror, iar în

acest act nu erau justi-
fica]i banii, care nu ar fi
provenit din fondul de
flagrant al DNA.

În 4 iulie, Sec]ia pen-
tru procurori a CSM a
avizat revocarea procuro-
rilor Doru }ulu[ [i Mi-
haela Moraru Iorga de la
DNA, conform solicit\rii
adresate de c\tre [efa
DNA Laura Codru]a Ko -
ve si, iar a doua zi Kovesi

a semnat revocarea celor
doi.

O `ncercare de
“decredibilizare”

Mihaela Iorga a de-
clarat ieri, într-o interven -
]ie telefonic\ la Antena 3,
c\ banii proveneau de la
un denun]\tor, pentru or-
ganizarea unui flagrant, [i
erau înseria]i, fotografia]i
[i sigila]i. În opinia pro -
cu roarei, este vorba de o
încercare de “decredibili -
za re” a sa. În ceea ce pri -
ve[ te existen]a unor cea -
suri de aproape 70.000 de
lei [i a unui stilou de
peste 8.000 de lei în bi -
roul s\u, Mihaiela Iorga a
precizat c\ fusese “insti-
tuit sechestru asigur\tor”
pentru aceste bunuri [i
exist\ [i un “proces ver-
bal”. 

În plus, a argumentat
procuroarea, Sec]ia a II-a
“nu are un birou de cor-
puri delicte [i nu are unde
s\ p\streze astfel de lu-
cruri de valoare”. A ceasta
a mai sus]inut c\ i s-a re-
stric]ionat accesul în
DNA [i nu a fost l\sat\ s\
intre în biroul s\u. t

� sub influen]a b\uturilor
alcoolice, omul de afaceri
turc a intrat inten]ionat 
cu ma[ina `ntr-un agent

de poli]ie

Omul de afaceri turc Abdullah
Atas, trimis în judecat\ pentru
uciderea unui poli]ist de la Bri -
gada Rutier\ pe care l-ar fi lovit
inten]ionat cu ma[ina, a fost con-
damnat, ieri, la 23 de ani [i jum\ -
tate de închisoare, decizia ins tan-
]ei nefiind definitiv\. De aseme-
nea, el trebuie s\ pl\teasc\ desp\ -
gubiri de 400.000 de euro rudelor
poli]istului ucis.

În septembrie 2015, Abdullah
Atas a fost trimis în judecat\ pen-
tru omor calificat, conducere sub
influen]a alcoolului [i p\r\sirea
locului accidentului, fiind acuzat
c\ a intrat inten]ionat cu ma[ina
în poli]istul Gheorghe Ionescu,
care a decedat dup\ trei s\pt\ -
mâni în care a fost în com\.

Accidentul s-a produs în 2 au-
gust 2015, în jurul orei 3.30, în
zona intersec]iei str\zii Nicolae
Caramfil cu [oseaua Pipera. A -
colo, poli]istul Gheorghe Ionescu
se afla împreun\ cu al]i agen]i de
la Brigada Rutier\ a Capitalei,
pentru un control în trafic. Io -
nescu i-a f\cut semn lui Abdullah
Atas s\ opreasc\ ma[ina pe care

o conducea, omul de afaceri turc
a încetinit, dar când a ajuns în
dreptul agentului a accelerat [i l-
a lovit. Gheorghe Ionescu a fost
târât pe capot\ pe o distan]\ de
aproximativ 350 de metri, apoi a
fost aruncat pe [osea la 10 metri.
Anchetatorii au stabilit c\ omul
de afaceri turc consumase b\uturi
alcoolice într-un club din Capi-
tal\, iar la momentul producerii
accidentului rutier avea o alcoo -
le mie de 1,95 - 2 la mie. În timpul
procesului, Atas a sus]inut c\ în
noaptea în care l-a luat pe capota
ma[inii pe poli]istul Gheorghe
Ionescu a încercat s\ evite doi
poli]i[ti, care ar fi s\rit în fa]a ma -
[inii. “Regret c\ a decedat un
poli]ist în urma accidentului. Am
f\cut tot posibilul s\-i evit pe cei
doi agen]i de circula]ie care au
s\rit în calea mea. Când am v\zut
un poli]ist pe capot\ [i al]ii în
urm\rirea mea, m-am speriat.
Când poli]istul de pe capot\ [i-a
îndreptat mâna spre arm\, am in-
trat dintr-un [oc în altul. Mi-am
pierdut cuno[tin]a [i abia la spital
am aflat ce s-a întâmplat”, a
sus]inut omul de afaceri în fa]a
judec\toarei Anamaria Tranc\.El
a mai spus c\ accidentul a fost
exploatat politic, iar el a devenit
o victim\ a mass-media, în con -
di]iile în care el este [i cet\]ean
român, so]ia sa este românc\ iar
fiul lui nici nu [tie limba turc\. t

Curtea Constitu]ional\ a ra -
t\, în motivarea respingerii se -
siz\rii opozi]iei privind comi -
siile parlamentare de anchet\,
c\ orice persoan\ poate fi cita -
t\ sau invitat\, dac\ reprezint\
o institu]ie public\, îns\ refu -
zul nu poate fi sanc]ionat de
Parlament, ci doar de c\tre “ti -
tularul ac]iunii disciplinare”,
respectiv institu]ia sau persoa -
na de care depind ierarhic.
CCR subliniaz\ [i c\ anchetele
parlamentare nu pot fi între-
rupte de efectuarea unei an-
chete penale, ele putând coe -
 xista. Decizia Cur]ii arat\ ast-
fel c\, spre exemplu, procu -
rorii nu ar putea fi chema]i la
audieri, îns\ [efii Parchetelor
pot fi invita]i, de[i Ministerul
Public nu se afl\ sub control
parlamentar. Judec\torii CCR
explic\ îns\ c\ ei nu pot fi
sanc]iona]i pentru refuzul de a
participa de c\tre Parlament,
prin orice mijloc. “Este firesc
ca persoana citat\ s\ se pre -
zinte [i s\ r\spund\ solicit\ ri -
lor comisiei; constatarea [i
sta bilirea abaterilor discipli-
nare este, îns\, de resortul ex-
clusiv al titularului ac]iunii

disciplinare în cazul în care
per soana citat\ nu î[i îndepli -
ne[te aceste din urm\ obliga]ii,
comisia de anchet\ neputând
avea o asemenea competen]\”,
se arat\ în motivare.

Curtea accept\ [i m\surile
dispuse în Regulamentul Par-
lamentului, prin care refuzul
de a oferi informa]ii poate a -
tra ge depunerea unei plângeri
penale, explicând c\, în intre-
pretarea ei, aceast\ sanc]iune
nu este acordat\ ca urmare a
neparticip\rii, ci ca urmare a
strângerii unor informa]ii pri -
vind posibilitatea unei infrac -
]iuni. “Refuzul persoanelor
in vitate la comisia de anchet\
de a furniza informa]iile soli -
ci tate sau de a pune la dispo -
zi]ia acesteia celelalte docu -
mente sau mijloace de prob\
de]inute utile activit\]ii comi -
siei nu constituie infrac]iune,
organele de urm\rire penal\
nefiind sesizate pentru acest
refuz, ci, în urma corobor\rii
datelor existente, comisia
poate sesiza organele de urm\ -
rire penal\ cu privire la s\vâr -
[irea unei infrac]iuni”, explic\
judec\torii. t

Condamnat la 23 de ani
de î̀nchisoare dup\ ce 

a ucis un poli]ist

CCR, despre comisiile de anchet\:

Reprezentan]ii
institu]iilor publice,

obliga]i s\ participe, dar
nu pot fi sanc]iona]i

Cum s-a strecurat o mic\ avere
`n biroul unui procuror DNA?
� `ntrebarea, care o vizeaz\ pe Mihaela Iorga, procuror c\zut `n disgra]ia Codru]ei
Kovesi, a fost transmis\ de DNA, Inspec]iei Judiciare � banii erau pentru un flagrant,

sus]ine Iorga, contrazis\, `ns\, de conducerea DNA

Mihaela Iorga, un procuror care atrage scandalul
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SÂMB|T|, 22 IULIE 2017

07:00 1 Mati nal
08:00 1 Mati nal
09:00 1 Mati nal
09:45 Tele shop ping
10:00 Per fect imper fect
11:00 Per fect imper fect
11:45 Tele shop ping
12:00 Drum bun! (R)
12:30 Tele shop ping
12:45 Dis co ver Roma nia
13:00 Aici, acum
14:00 Tele jur nal
14:55 Vor be[te corect!
15:00 F\r\ eti chet\
16:00 {tiri
16:05 EURO polis
17:00 Tele jur nal
17:30 Cool tu ra
18:30 Pul sul zilei
19:35 Pul sul zilei
19:59 La pas prin Sina ia
20:00 Tele jur nal
20:50 Sport
21:00 Pre]ul ucig\tor al [tiri -

lor, 2013, SUA, Docu -
men tar

22:00 Desc\leca]i `n Car pa]i
22:30 Eu, con su ma to rul
23:00 Ora de [tiri
23:55 Vor be[te corect! (R)
00:00 Pro fe si oni[tii... cu

Euge nia Vod\ (R)
01:00 Poli tic\ [i deli ca te]uri

(R)
02:00 Tele jur nal (R)
02:40 Sport (R)

10:30 Vorbe[te lumea
13:00 {tirile Pro Tv
14:00 Lec]ii de via]\
15:00 La Maru]\
17:00 {tirile Pro Tv
18:00 Ce spun rom=nii
19:00 {tirile Pro Tv
20:30 Ochi de vultur,

2008, SUA, Dram\,
Thriller

22:45 Justi]iarul: Zona de
r\zboi, 2008, SUA,
Ac]iune, Crim\,
Dram\, Thriller

00:45 Ochi de vultur (R),
2008, SUA, Dram\,
Thriller

02:45 Justi]iarul: Zona de
r\zboi (R), 2008,
SUA, Ac]iune,
Crim\, Dram\,
Thriller

04:15 Vorbe[te lumea
(R)

06:00 Ce se `nt=mpl\
doctore ? (R)

06:30 Arena buc\tarilor
(R)

08:00 Neatza cu R\zvan
[i Dani

10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct

19:00 Observator
20:00 ~n puii mei
20:30 Pofti]i pe la noi!
23:30 Fiica r\t\citoare,

2006, SUA, Come-
die, Dram\

01:30 Zeul artelor
culinare, 1996, Hong
Kong, Ac]iune,
Comedie

03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:45 Cine-i cine? (R), 2015,
SUA, Comedie, Dram\, Ro-
mantic

09:00 Pasiune [i putere (R),
2015, Mexic, Dram\

10:30 Totul pentru tine (R), 2014,
India, Dram\, Romantic

11:30 Petale de singur\tate (R),
2015, Turcia, Dram\

12:30 Teleshopping
13:00 Parola: Te iubesc (R),

2015, Turcia, Comedie, Ro-
mantic

15:00 ~ngeri p\zitori, 2012, SUA,
Spania, Ac]iune, Crim\,
Dram\

16:00 Cine-i cine?, 2015, SUA,
Comedie, Dram\, Romantic

17:00 Pasiune [i putere, 2015,
Mexic, Dram\

18:00 Totul pentru tine, 2014,
India, Dram\, Romantic

19:00 Petale de singur\tate,
2015, Turcia, Dram\

20:00 Parola: Te iubesc, 2015,
Turcia, Comedie, Romantic

22:00 Via]\ nedreapt\, 2005,
Turcia, Ac]iune, Dram\, Ro-
mantic

23:45 Iubire [i onoare, 2011, Ro-
mania, Dram\, Romantic,
Dragoste

00:45 Pasiune [i putere (R),
2015, Mexic, Dram\

01:45 Parola: Te iubesc (R)

07:15 R\pirea fecioarelor
(R), 1968, Romania,
Aventuri

09:30 Teleshopping
10:00 Tr\sni]i din NATO

(R), 2003, Romania,
Comedie

11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima

Rom=niei (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Chef Dezbr\catu’

(R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea g\te[te

mai bine (R)
16:00 R\zbunarea

haiducilor, 1968, Ro-
mania, Aventuri

18:00 Focus
19:30 Mama mea g\te[te

mai bine
20:30 Secretul lui Bachus,

1984, Romania,
Ac]iune, Comedie

23:00 Tr\sni]i din NATO
(R), 2003, Romania,
Comedie

02:30 Mama mea g\te[te
mai bine (R)

03:15 Neam legat

TVR 1 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV ACASA TV

07:30 Pe pla tou ri le de fil ma re
08:00 The Rocky Hor ror Pic tu -

re Show: S\ o lu\m de la
cap\t, 2016, Come die,
Muzi cal

09:30 ~nne bu nit s\ fii nor mal,
2017, Bio gra fic, Dram\,
Isto ric

11:15 Ano tim puri, 2015, Docu -
men tar

12:55 St\ s\ plou\ cu chif te le,
2009, SUA, Ani ma]ie,
Fami lie

14:25 Tata `n r\zboi cu... tata,
2015, SUA, Come die

16:00 Bru no [i Boots: salt `n
pis cin\, 2016, Come die,
Fami lie

17:35 Fil me [i vede te
18:10 ~nne bu nit s\ fii nor mal,

2017, Bio gra fic, Dram\,
Isto ric

20:00 Poves tea slu ji toa rei,
2017, SUA, Dram\, SF

20:55 Atac de Ziua Na]ional\,
2016, Fran ta, SUA,
Ac]iune

22:30 Fami lia Hol lar, 2016,
SUA, Come die, Dram\

00:00 Ash `mpo tri va r\ului,
2015, SUA, Ac]iune,
Come die, Hor ror

01:05 Noua via]\ a lui Paul
Sneij der, 2016, Dram\

03:00 Doar o r\sufla re, 2016,
Roma nia

07:00 Pastila de r=s

07:45 Teleshopping

08:15 Cei 7 ani de acas\

(R)

09:15 Teleshopping

09:45 Ziua `n care mi s-a

scris destinul, 2014,

Turcia, Dram\

12:00 {tirile Kanal D

13:00 Te vreau l=ng\ mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 {tirea zilei

19:00 {tirile Kanal D

20:00 Bahar: Via]\ furat\,

2014, Turcia, Dram\

22:30 Prieteni [i at=t,

2005, SUA, Come-

die, Romantic,

Dragoste

00:30 {tirile Kanal D (R)

01:45 Dila, 2012, Turcia,

Dram\, Romantic

04:00 Te vreau l=ng\ mine

(R)

KANAL D HBO

07:00 Documentar 360° Geo (R);
08:00 Aventura urban\; 09:00 Destinul
prin]esei Ok-Nyeo (R), 2016, Coreea
de Sud; 10:10 Aripi de m\tase, 2011,

Japonia; 11:30 Teleshopping; 11:50 Documentar 360° Geo; 12:50
Poate nu [tiai; 13:00 Telejurnal TVR 2; 13:40 Cultura minorit\]ilor;
14:10 Femei de 10, b\rba]i de 10; 15:30 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu; 15:40 Poate nu [tiai; 15:50 Ieri-Azi-M=ine; 17:40 Destinul
prin]esei Ok-Nyeo, 2016, Coreea de Sud; 18:50 E vremea ta!; 19:00
Telejurnal TVR 2; 19:50 Sinaia, la pas `n 60 de secunde; 20:10 Ce-[i
doresc femeile, 2000, SUA; 22:20 Gala Umorului; 23:10 CSI - Crime
[i Investiga]ii, 2000, SUA, Crim\, Dram\, Mister; 00:10 Prin]ul Valiant
(R), 1997, Irlanda, Aventuri, Fantastic; 01:50 Ieri-Azi-M=ine (R)

TVR 2
08:15 Teleshopping; 08:30 Dragoste
dulce-amar\, 2009, India, Dram\;
09:30 Vou\; 09:45 Dragoste si ura
(R), 2008, Dram\, Romantic; 10:45

Teleshopping; 12:00 Vou\ (R); 12:15 Baronii (R), 2007, Romania,
Comedie; 12:45 Teleshopping; 13:00 {tiri Na]ional TV; 13:15
Teleshopping; 13:30 Speciali[ti `n s\n\tate (R); 14:00 Tradi]ii de la
bunica; 15:45 Teleshopping; 16:15 Suflete tradate (R), 2010; 17:15
Miezul problemei; 18:30 {tiri Na]ional TV; 19:00 Suflete tradate, 2010
; 20:00 Dragoste si ura, 2008, Dram\, Romantic; 21:00 Comandantul
Sharpe: Arme [i aur, 1995 ; 23:15 Mon[trii 2: Continentul `ntunecat
(R), 2014, Marea Britanie, Dram\, SF, Thriller; 02:00 Baronii, 2007,
Romania, Comedie; 03:00 Miezul problemei (R)

NATIONAL TV
08:00 Ciclism: Campionatul
Mondial pe velodrom 09:30
Ciclism: Campionatul Mondial pe

velodrom 10:30 Ciclism: Campionatul Mondial pe velodrom
13:00 Snooker: Campionatul Mondial, la Sheffield, `n Regatul
Unit 15:00 Ciclism: Campionatul Mondial pe velodrom 18:15
Omnisport: Watts Top 10 18:30 Snooker: Campionatul
Britanic, la York, `n Regatul Unit 20:00 Snooker: Campionatul
Mondial, la Sheffield, `n Regatul Unit 21:55 [tiri: {tirile
Eurosport 22:00 Ciclism: Campionatul Mondial pe velodrom
23:30 Omnisport: Watts 00:25 [tiri: {tirile Eurosport

EUROSPORT

07:00 Vreau s\ fiu s\n\tos
08:00 Vestigii [i patrimoniu
08:30 Desc\leca]i `n Carpa]i

(R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine

(R)
10:00 Zon@ IT
10:30 Dincolo de hart\
11:00 Cooltura (R)
12:10 Muzici [i tradi]ii `n

Ci[migiu (R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adev\ruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Lumea azi
17:30 La un pas de Rom=nia
18:00 Exclusiv `n Rom=nia
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbe[te corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar Rom=nia
22:00 Profesioni[tii... cu Eu-

genia Vod\
23:00 Recurs la moral\
00:00 #Creativ (R)
00:30 Dincolo de hart\ (R)
01:00 Lumea azi (R)
01:35 Exclusiv `n Rom=nia

(R)
02:15 Telejurnal (R)
02:55 Sport (R)
03:05 Vreau s\ fiu s\n\tos

(R)
03:55 M.A.I. aproape de tine

07:00 {tirile Pro Tv
10:00 O pacoste de co-

moara, 1994, SUA,
Comedie, Western

12:30 Medalionul (R),
2003, SUA, Ac]iune,
Comedie

14:15 Coana Mare: A[a
tat\, a[a fiu (R),
2011, SUA, Comedie

16:30 Indiana Jones [i re-
gatul craniului de
cristal, 2008, SUA,
Ac]iune, Aventuri,
Fantastic, Thriller

19:00 {tirile Pro Tv
20:30 Comoara Na]ional\:

Cartea Secretelor,
2007, SUA, Ac]iune,
Aventuri

23:00 Pas\rea Phoenix,
2004, SUA, Ac]iune,
Aventuri

01:15 O pacoste de co-
moara (R), 1994,
SUA, Comedie,
Western

03:15 Pas\rea Phoenix
(R), 2004, SUA,
Ac]iune, Aventuri

05:00 Rom=nia, te iubesc!
(R)

09:00 Cr\iasa Z\pezii,
2012, Rusia,
Anima]ie, Aventuri,
Familie

10:30 Ham talent
13:00 Observator
14:00 ~n c\utarea l=nii

de aur, 2000, SUA,
Aventuri, Fantastic

16:00 Observator
17:00 2K1 cu Mirela

Vaida
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean, 1990,

Marea Britanie,
Comedie, Familie

20:30 Fantastic Show
23:00 Insula iubirii (R)
02:00 ~n c\utarea l=nii

de aur (R), 2000,
SUA, Aventuri,
Fantastic

04:00 La birou, 2005,
SUA, Comedie,
Dram\, Romantic,
Dragoste

06:00 Observator

07:45 Cine-i cine? (R), 2015,
SUA, Comedie, Dram\,
Romantic

08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune [i putere (R),

2015, Mexic, Dram\
10:30 Totul pentru tine (R),

2014, India, Dram\, Ro-
mantic

11:30 Petale de singur\tate (R),
2015, Turcia, Dram\

12:30 Teleshopping
13:00 Parola: Te iubesc (R),

2015, Turcia, Comedie,
Romantic

15:00 ~ngeri p\zitori, 2012,
SUA, Spania, Ac]iune,
Crim\, Dram\

16:00 Cine-i cine?, 2015, SUA,
Comedie, Dram\, Roman-
tic

17:00 Pasiune [i putere, 2015,
Mexic, Dram\

18:00 Senora, 2014, Mexic,
SUA, Crim\, Dram\, Ro-
mantic, Dragoste

20:00 Amazoanele: lupta pentru
fericire, 2016, Mexic,
Dram\

22:00 Via]\ nedreapt\, 2005,
Turcia, Ac]iune, Dram\,
Romantic

23:45 Iubire [i onoare, 2011,
Romania, Dram\, Roman-
tic, Dragoste

00:45 Pasiune [i putere (R),
2015, Mexic, Dram\

01:45 Amazoanele: lupta pentru
fericire (R), 2016, Mexic,
Dram\

03:30 Senora (R), 2014, Mexic,
SUA, Crim\, Dram\

07:00 Teleshopping
07:15 Tr\sni]i din NATO

(R), 2003, Romania,
Comedie

08:45 Secrete de stil
09:30 Teleshopping
10:00 Cetatea Dom-

neasc\ T=rgovi[te
10:30 Mama mea g\te[te

mai bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
14:00 Fete de m\ritat (R),

2009, Romania,
Comedie

15:00 Mondenii (R), 2006,
Romania, Comedie

16:00 Jandarmul [i ex-
tratere[trii (R), 1979,
Franta, Comedie,
Crim\, SF

18:00 Focus
19:30 Mama mea g\te[te

mai bine
20:30 Super Cirea[a de

pe tort
22:30 R\fuiala, 1997,

SUA, Thriller
00:30 Urm\rit de trecut

(R), 2011, SUA,
Crim\, Dram\

TVR 1 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV ACASA TV

07:40 Biletul de loterie
2010, SUA, Comedie

09:20 Mam\, ce zi! 2016,
SUA, Comedie

11:20 Familia Hollar 2016,
SUA, Comedie

12:50 Noua via]\ a lui Paul
Sneijder 2016, Dram\

14:45 Frankenweenie
2012, SUA, Anima]ie

16:15 I Saw the Light 2015,
SUA, Biografic

18:20 Angry Birds: Bache-
lorette Sneak Peek
Media Promotion
2016, Anima]ie

20:00 Absolut fabulos: Fil-
mul 2016, Comedie

21:35 R\zbunare: O
poveste de dragoste
2017, SUA, Thriller

23:15 Mândrie ^ Prejude-
cat\ ^ Zombi 2016,
SUA, Ac]iune

01:00 C\minul ororilor 2
2007, SUA, Horror

02:35 Când se rupe craca
2016, SUA, Dram\

04:20 Dup\ 28 de
s\pt\mâni 2007, co-
prod, Horror

07:00 {tirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Pastila de r=s

09:15 Suleyman Magnifi-

cul, 2011, Turcia, Bi-

ografic, Dram\, Istoric

11:30 Teleshopping

12:00 {tirile Kanal D

13:00 Sport, diet\ [i o

vedet\

13:30 Vacan]a Mare:

Leana s-a `ntors! (R)

14:00 Prieteni [i at=t (R),

2005, SUA, Comedie,

Romantic, Dragoste

16:00 Te vreau l=ng\ mine

18:45 {tirea zilei

19:00 {tirile Kanal D

20:00 Se strig\ darul

22:00 Bravo, ai stil!

00:30 {tirile Kanal D (R)

01:45 Se strig\ darul (R)

03:30 Vacan]a Mare:

Leana s-a `ntors! (R)

04:15 Te vreau l=ng\ mine

KANAL D HBO

07:00 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu; 07:10 Legea lui Doyle (R),
2010; 08:00 Sid, micul savant, 2008;
09:00 Lassie, 1997, Canada; 10:00 Mic

dejun cu un campion; 10:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
11:00 Cire[arii, 1972, Romania; 11:50 Poate nu [tiai; 12:00 Euromaxx;
12:30 Pofticio[i, la crati]\!; 13:00 Cap compas; 13:30 Hanni [i Nanni 2,
2012, Germania; 15:00 Gala Umorului (R); 16:00 Gustul Moldovei (R);
17:00 Euromaxx (R); 17:30 E vremea ta!; 18:00 Legea lui Doyle, 2010;
18:50 E vremea ta!; 19:00 Telejurnal TVR 2; 19:50 Sinaia, la pas `n 60
de secunde; 20:10 O dat\’n via]\; 21:45 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu; 21:55 Poate nu [tiai; 22:10 Ochi de sarpe, 1998, SUA; 23:55
Poate nu [tiai; 00:10 Ce-[i doresc femeile (R), 2000, SUA

TVR 2
07:15 Suflete tradate (R), 2010;
08:15 Teleshopping; 08:30 Vou\ (R);
08:45 Teleshopping; 10:00
Speciali[ti `n s\n\tate; 10:30 {i eu

m-am n\scut `n Rom=nia; 12:40 Teleshopping; 13:15 Tradi]ii de la
bunica; 14:15 Comandantul Sharpe: Arme [i aur (R), 1995; 16:30
Doi super escroci (R), 1972, Italia, Ac]iune, Aventuri, Comedie;
18:30 {tiri Na]ional TV; 19:00 Suflete tradate, 2010 ; 20:00 Iubire
interzis\; 21:45 Fosta mea iubire; 23:30 Invazia rechinilor - New
York, 2014, SUA, Horror, SF, Thriller; 01:30 Poama acr\; 03:30
Miezul problemei (R); 04:45 Dragoste dulce-amar\ (R), 2009,
India, Dram\; 05:45 Vou\; 06:00 Vou\; 06:15 Baronii, 2007,
Romania, Comedie

NATIONAL TV
08:30 Scrim\: Campionatul
Mondial 09:30 Ciclism: Turul
Fran]ei 11:00 Fotbal:

Campionatul European feminin UEFA 12:00 Ciclism: Le
Tour cu LeMond 13:00 Ciclism: Cursa din Turul Fran]ei
14:45 Ciclism: Turul Fran]ei - Extra 15:00 Ciclism: Turul
Fran]ei 18:30 Ciclism: Turul Fran]ei - Extra 18:45
Fotbal: Campionatul European feminin UEFA 20:55 [tiri
21:00 Ciclism: Turul Fran]ei 21:30 Fotbal: Campionatul
European feminin UEFA 23:45 Ciclism: Le Tour cu
LeMond 00:40 [tiri 

EUROSPORT
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07:00 Teleenciclopedia
(r)

08:10 Universul credin]ei
09:30 Pro patria
10:00 `n gr\dina Danei
10:35 Via]a satului
11:50 Minutul de agricul-

tur\
12:00 Via]a satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima edi]ie
15:00 Politic\ [i deli-

cate]uri
16:00 Arheologia crimei
17:00 Celula de alarm\
18:00 Lozul cel mare
18:30 Direc]ia: sud-vest!
19:00 Poveste dup\

poveste
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Muzici [i tradi]ii `n

Ci[migiu
22:55 Garantat 100%
23:50 Arheologia crimei

(r)
00:50 Adev\ruri despre

trecut (r)
01:20 Ultima edi]ie (r)

07:00 [tirile Pro Tv
10:00 Indiana Jones [i

regatul craniului de
cristal (r) 2008,
SUA, Ac]iune

12:30 Ce spun românii
(r)

13:30 Apropo Tv
14:30 Comoara

Na]ional\: Cartea
Secretelor (r) 2007,
SUA, Ac]iune

17:00 Pact cu diavoli]a
2000, coprod,
Comedie

19:00 [tirile Pro Tv
20:30 Transformers:

Exterminarea
2014, SUA, Ac]iune

23:30 Fe]e `n mul]ime
2011, coprod,
Crim\

01:30 Apropo Tv (r)
02:15 Transformers:

Exterminarea (r)
2014, SUA, Ac]iune

05:00 Ce spun românii
(r)

06:00 Observator
09:30 Mr. Bean (r)

1990, Marea Bri-
tanie, Comedie

10:00 Te Pui Cu
Blondele ? (r)

13:00 Observator
14:00 Beethoven - un

câine pu]in prea
mare 1992, SUA,
Comedie

16:00 Observator
17:00 Fantastic Show

(r)
19:00 Observator
20:00 Clopo]ica 2008,

SUA, Anima]ie
21:30 Mumia 1999,

SUA, Aventuri
00:00 Clopo]ica (r)

2008, SUA,
Anima]ie

01:30 Mumia (r) 1999,
SUA, Aventuri

07:45 Cine-i cine? (r) 2015,
SUA, Comedie

08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune [i putere (r)

2015, Mexic, Dram\
10:30 Senora (r) 2014, co-

prod, Crim\
12:30 Teleshopping
13:00 Amazoanele: lupta

pentru fericire (r) 2016,
Mexic, Dram\

15:00 `ngeri p\zitori 2012,
coprod, Ac]iune

16:00 Cine-i cine? 2015,
SUA, Comedie

17:00 Dimineti langa tine
2016, Mexic, Romantic

18:00 Senora 2014, coprod,
Crim\

20:00 Amazoanele: lupta
pentru fericire 2016,
Mexic

22:00 Via]\ nedreapt\ 2005,
Turcia, Ac]iune

23:45 Iubire [i onoare 2011,
Romania, Dram\

00:45 Dimineti langa tine (r)
2016, Mexic, Romantic

01:45 Amazoanele: lupta
pentru fericire (r) 

07:00 Teleshopping
07:15 Tr\sni]i din NATO

(r) 2003, Romania,
Comedie

08:45 Casa: construc]ie [i
design

09:20 Teleshopping
10:00 R\zbunarea

haiducilor (r) 1968,
Romania, Aventuri

12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cirea[a de

pe tort (r)
15:30 Chef Dezbr\catu'
16:00 Haiducii lui [aptecai

1971, SUA, Aventuri
18:00 Focus
19:30 Mama mea g\te[te

mai bine
20:30 Schimb de mame
22:30 O afacere mare

2007, SUA, Comedie
00:30 R\fuiala (r) 1997,

SUA, Thriller
02:30 Tr\da]i `n dragoste
04:30 O afacere mare (r)

2007, SUA, Comedie

TVR 1 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV ACASA TV

07:35 Absolut fabulos: Fil-
mul 2016, Comedie

09:10 Angry Birds - Filmul
2016, SUA, Ac]iune

10:50 Iron Man - Omul de
o]el 2 2010, SUA,
Ac]iune

12:55 Francisc: Roag\-te
pentru mine 2015, Bi-
ografic

14:40 Sushi din East Side
2014, SUA, Dram\

16:25 Drumul spre Oregon
2016, Comedie

18:05 Brooklyn 2015, co-
prod, Dram\

20:00 Lungul drum al lui
Billy Lynn 2016, co-
prod, Comedie

21:55 Carol 2015, Marea
Britanie, SUA, Dram\

23:55 Strada Cloverfield 10
2016, SUA, Dram\

01:40 Prima noapte 2016,
coprod, Scurt metraj

02:05 Lungul drum al lui
Billy Lynn 2016, co-
prod, Comedie

07:00 [tirile Kanal D (r)
08:00 Teleshopping
08:45 Sport, diet\ [i o

vedet\ (r)
09:15 Yaman 2013,

Turcia, Comedie
11:30 Teleshopping
12:00 [tirile Kanal D
13:00 Vacan]a Mare:

Leana s-a `ntors!
(r)

13:30 Bravo, ai stil! (r)
16:30 Se strig\ darul

(r)
18:45 [tirea zilei
19:00 [tirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
22:00 Ochii din umbr\
00:00 Moartea Saman-

tei Finley 2009,
SUA

02:00 [tirile Kanal D (r)
03:15 Ochii din umbr\

(r)
04:45 Teo Show (r)

KANAL D HBO

07:00 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu; 07:10 Legea lui Doyle (r)
2010, Comedie; 08:00 Sid, micul
savant 2008; 09:00 Ferma; 10:00

Pescar hoinar; 10:30 Natur\ [i aventur\; 11:00 Cire[arii 1972,
Romania, Aventuri; 11:40 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
11:50 Poate nu [tiai; 12:00 Azi despre mâine; 12:30 Pofticio[i, la
crati]\!; 13:00 Natur\ [i s\n\tate; 13:30 Cercul magic 1975, Romania,
Ac]iune; 15:00 Euromaxx (r); 15:30 Duelul pianelor; 17:00 D'ale lu'
Mitic\; 18:00 Legea lui Doyle 2010, Comedie; 18:50 E vremea ta!;
19:00 Telejurnal TVR 2; 19:50 Sinaia, la pas `n 60 de secunde; 20:10
Câinele Japonez 2013, Romania, Dram\; 21:50 Poate nu [tiai; 22:10
S\ `nceap\ distrac]ia! 1975, Franta, Dram\; 00:20 Duelul pianelor (r)

TVR 2
07:15 Suflete tradate (r) 2010;
08:15 Teleshopping; 10:00
Vou\; 10:15 Chiri]a la Ia[i

1987, Romania, Comedie; 12:00 Teleshopping; 12:15
Tradi]ii de la bunica; 13:00 Opri]i timpul!; 15:45 Pân\ la
cap\tul lumii 2005, Marea Britanie, Dram\; 16:45 Iubire
interzis\; 18:30 [tiri Na]ional TV; 19:00 Suflete tradate
2010; 20:00 Un so] de vânzare 1997, SUA, Dram\; 23:45
Chiri]a la Ia[i (r) 1987, Romania, Comedie; 01:30 Invazia
rechinilor - New York (r) 2014, SUA, Horror; 03:30 Opri]i
timpul!; 06:00 Un so] de vânzare (r) 1997, SUA, Dram\

NATIONAL TV
09:30 Ciclism: Turul Fran]ei
10:25 Omnisport: Povestea
sportivului FISU 10:30 `not:

Campionatul Mondial 14:00 Scrim\: Campionatul
Mondial 15:00 Fotbal: Campionatul European feminin
UEFA 16:30 Ciclism: Le Tour cu LeMond 17:30 Ciclism:
Turul Fran]ei - Extra 17:45 Ciclism: Turul Fran]ei 20:30
Ciclism: Turul Fran]ei - Extra 21:00 S\rituri `n ap\:
Campionatul Mondial 21:25 [tiri 21:30 Fotbal:
Campionatul European feminin UEFA 23:45 Ciclism: Le
Tour cu LeMond 00:40 [tiri 

EUROSPORT

07:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Desc\leca]i `n

Carpa]i (r)
12.30 Teleshopping
13:00 Aici, acum 
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbe[te corect!
15:00 Maghiara de pe

unu
17:00 Telejurnal
17:30 Secrete de r\zboi
18:30 Pulsul zilei
20.00 Telejurnal
20.50 Sport
21:00 Rom=nia 9
22.30 Izola]i `n Rom=nia
23.00 Ora de [tiri
23.55 Vorbe[te corect!
00.00 Rom=nia 9 (r)
01:30 Direc]ia: sud-vest!

(r)
02:00 Telejurnal (r)
02:40 Sport (r)
02:50 Pulsul zilei (r)
04:10 Ultima edi]ie (r)

06:00 {tirile Pro Tv
10:30 Vorbe[te lumea
13:00 {tirile Pro Tv
14:00 Pasiune

ne`mbl=nzit\,
Dram\, SUA,
2000

16:00 Lec]ii de via]\
17:00 {tirile Pro Tv
18:00 Ce spun

românii
19:00 {tirile Pro Tv
20:30 Las Fierbin]i (s)
21:30 F\r\ sc\pare,

Ac]iune, SUA,
1993

23:30 {tirile Pro Tv
23.45 Cavalerul de

o]el, Aventuri, co-
prod. 2011

02.15 Las Fierbin]i
(s/r)

03:00 Vorbe[te lumea
(r)

05.00 Ce spun
rom=nii (r)

06:00 Observator
08:00 Neatza cu

R\zvan [i Dani
11:15 Prietenii de

la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu

Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20.00 ~n puii mei!
20:30 Temptation

Island - Insula
iubirii

23:30 Xtra Night
Show

01:00 La birou (s)
02.00

Observator(r)
03:00 Acces direct

(r)

07:45 Cine-i cine! (r/s)
09:00 Dimine]i l=ng\ tine

(s/r)
10:30 Senora (r) 2014,

coprod, Crim\
13:00 Amazoanele: lupta

pentru fericire (r)
15:00 `ngeri p\zitori

2012, coprod,
Ac]iune

16:00 Cine-i cine! (s)
17:00 Dimine]i l=ng\ tine

(s)
18:00 Totul pentru tine

2014, India, Dram\
19:00 Petale de

singur\tate 2015,
Turcia, Dram\

20:00 Parola: Te iubesc
(s)

22:00 Via]\ nedreapt\ (s)
00:00 Iubire [i onoare

2011, Romania,
Dram\

01.00 Dimine]i l=ng\ tine
(s/r)

02.00 Parola: Te iubesc
(r/s)

08:45 Tr\sni]i `n NATO
2003, Romania,
Comedie

09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii 
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin
12:00 Teleshopping
13:00 Secrete de stil
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea g\te[te

mai bine (r)
16:00 Zestrea domni]ei

Ralu, Aventuri,
Rom=nia, 1972

18:00 Focus 18
19:30 Mama mea g\te[te

mai bine
20:30 Apel de urgen]\ (r)
21:30 Dosarele DNA (r)
22:30 Tr\sni]i din NATO 
23:15 Focus din inima

României
23:45 Cronica c=rcota[ilor
01:30 Haiducii lui {apte-

cai, Aventuri,
Rom=nia, 1971 (r)

TVR 1 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV ACASA TV

07:45 Sushi din East Side
2014, SUA, Dram\

09:30 Drumul spre Ore-
gon 2016, Comedie,
Dram\

11:10 Brooklyn 2015, co-
prod, Dram\

13:00 Codul lui Da Vinci
2006, SUA, Dram\

15:30 Carol 2015, coprod,
Dram\

17:30 Pe platourile de fil-
mare

18:00 Jack Reacher: S\
nu te `ntorci niciodat\!
2016, SUA, Ac]iune

20:00 Urzeala tronurilor
2011, SUA, Aventuri

21:00 Juc\torii 2015,
SUA, Comedie

21:30 Nu-i totul alb sau
negru 2016, SUA,
Comedie

22:00 Twin Peaks 2017,
SUA, Crim\

23:05 Din adâncuri 2016,
SUA, Dram\

00:35 Rachel se m\rit\
2008, SUA, Dram\

02:30 Al 5-lea val 2016,
SUA, Aventuri

07:00 Pastila de r=s

08.15 Cei 7 ani de

acas\ (r)

09.45 Ziua `n care mi

s-a scris

destinul(s)

12:00 [tirile Kanal D

13:00 Te vreau lâng\

mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 [tirea zilei

19:00 [tirile Kanal D

20:00 Bahar: Via]\

furat\ (s)

22:30 WOWBiz

00:30 [tirile Kanal D (r)

01:45 Dila (r/s)

04:00 Te vreau lâng\

mine (r)

06.00 Teleshopping

KANAL D HBO

08:00 Mic dejun cu un campion
(r); 09:00 Destinul prin]esei Ok-
Nyeo (r/s); 10:10 Aripi de

m\tase (s); 11:50 Ghe]arii elve]ieni `n pericol; 13:00
Telejurnal TVR 2; 13:40 Cultura minorit\]ilor; 14.10 Femei
de 10, b\rba]i de 10; 15.30 5 minute de istorie; 15.40 Poate
nu [tiai; 15:50 Mutant X 2001, coprod, Ac]iune; 16:40 Gala
Umorului (r); 17:40 Destinul prin]esei Ok-Nyeo (s); 18.50 E
vremea ta!; 19.00 Telejurnal; 20.00 Poveste imoral\ (s);
21:10 Teatru TV; 23:00 CSI: Crime [i investiga]ii (s); 23:50
Mutant X (s/r); 00.40 Aventur\ urban\ (r)

TVR 2
09:45 Dragoste si ura (r) 2008,
Dram\, Romantic; 10:45
Teleshopping; 12:15 Baronii

2007, Romania, Comedie; 13:00 {tiri Na]ional TV; 13:30
Opri]i timpul! (r); 15:45 Teleshopping; 16:15 Suflete
tradate (r) 2010; 17:15 Regin\ pentru [apte zile (s);
18:30 {tiri Na]ional TV; 19:00 Suflete tradate 2010;
20:00 Destine `mplinite 2011, India, Dram\; 21:00
Codexul lui Da Vinci, Ac]iune, SUA, 2006; 23:00 Fosta
mea iubire(r); 00.45 Codexul lui Da Vinci, Ac]iune, SUA,
2006 (r)

NATIONAL TV
09:30 Ciclism: Le Tour cu
LeMond 10:30 `not:
Campionatul Mondial 13:15

Scrim\: Campionatul Mondial 14:15 C\l\rie: Marele [lem
Rolex 15:15 Omnisport: Watts 15:30 Ciclism: Turul Fran]ei
16:30 Ciclism: Turul Valoniei 18:00 `not: Campionatul
Mondial 20:25 [tiri: [tirile Eurosport 20:30 Ciclism: Turul
Fran]ei 21:30 Fotbal: Campionatul European feminin
UEFA 23:45 Scrim\: Campionatul Mondial 00:40 [tiri:
[tirile Eurosport 00:50 Fotbal: Liga American\ de fotbal
MLS 01:15 Fotbal: Fotbal FIFA 01:45 Omnisport: Watts

EUROSPORT
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7.00 1 Matinal
9.45 Teleshopping
10.00 Perfect imperfect
11.45 Teleshopping
12.00 Izola]i `n Rom=nia

(r)
12.30 Teleshopping
13.00 Aici, acum "{tiri"
14.00 Telejurnal
14.55 Vorbe[te corect!
15.00 Maghiara de pe

unu
17.00 Telejurnal
17.30 Secrete de r\zboi
18.00 Pulsul zilei "{tiri"
19.59 La pas prin Sinaia
20.00 Telejurnal
20.50 Sport
21.00 Rom=nia 9
22.30 #Creativ
23.00 Ora de [tiri
23.55 Vorbe[te corect!
0.00 Rom=nia 9 (r)
1.30 Izola]i `n Rom=nia

(r)
2.00 Telejurnal (r)
2.50 Pulsul zilei (r)

6.00 {tirile Pro TV
10.30 Vorbe[te lumea
13.00 {tirile Pro TV
14.00 Poarta noro-

coas\. Dram\,
SUA, 2000

16.00 Lec]ii de via]\
17.00 {tirile Pro TV
18.00 Ce spun

rom=nii
19.00 {tirile Pro TV
20.30 Las Fierbin]i (s)
21.15 Spionul din

vecini. Ac]iune,
SUA, 2010

23.15 {tirile Pro TV
23.15 Martor [i

acuzator. Dram\,
coprod, 2010

1.30 Las Fierbin]i
(r/s)

2.30 Arena buc\ta -
rilor (r)

3.00 Vorbe[te lumea

6.00 Observator
8.00 'Neatza cu

R\zvan [i Dani
11.15 Prietenii de la

11
10.55 Teleshopping
13.00 Observator
14.00 2K1. Cu

Mirela Vaida
16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 ~n puii mei! (s)
20.30 iUmor. Talent

show
22.30 Xtra Night

Show. Emisiune
prezentat\ de
Dan Capatos

1.00 La birou(s)
2.00 Observator (r)
3.00 Acces direct (r)

6.30 ~ngeri p\zitori (r/s)
7.45 Cine-i cine? (r/s)
8.45 Teleshopping
9.00 Dimine]i l=ng\ tine (r/s)
10.15 Teleshopping
10.30 Totul pentru tine (r/s)
11.30 Petale de singur\tate

(r/s)
12.30 Teleshopping
13.00 Parola: Te iubesc (r/s)
15.00 ~ngeri p\zitori (s)
16.00 Cine-i cine? (s)
17.00 Dimine]i l=ng\ tine (s)
18.00 Totul pentru tine (s)
19.00 Petale de singur\tate

(s)
20.00 Parola: Te iubesc (s)
22.00 Via]\ nedreapt\ (s)
23.30 Iubire [i onoare (s)
0.30 Dimine]i l=ng\ tine (r/s)
1.30 Parola: Te iubesc (r/s)
3.00 Iubire [i onoare (r/s)
4.30 Petale de singur\tate

(r/s)

7.15 Zestrea domni]ei
Ralu. Aventuri,
Rom=nia, 1972 (r)

9.30 Teleshopping
10.00 Tr\sni]ii (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Focus din inima

Rom=niei
13.00 Casa construc]ie [i

design (r)
14.00 Focus
14.45 Mama mea g\te[te

mai bine (r)
16.00 S\pt\m=na neb-

unilor. Aventuri,
Rom=nia, 1971

18.00 Focus
19.30 Mama mea g\te[te

mai bine
20.30 Ap\rare mortal\.

Thriller, SUA, 2017
22.30 Tr\sni]ii (s)
23.15 Focus din inima

României
23.45 Cronica

c=rcota[ilor (r)
1.30 Ap\rare mortal\.

Thriller, SUA, 2017
(r)

TVR 1 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV ACASA TV

6.00 Codul lui Da Vinci.
Thriller, SUA, 2006

8.30 Jack Reacher: S\ nu
te `ntorci niciodat\!
Ac]iune, SUA, 2016

10.30 Al 5-lea val. SF,
SUA, 2016

12.25 Tata `n r\zboi cu...
tata. Comedie, SUA,
2015

14.05 Trumbo. Biografic,
SUA, 2015

16.15 Osmosis Jones.
Comedie, SUA, 2001

17.55 I Saw the Light. Bi-
ografic, SUA, 2015

20.00 Pactul (s)
21.45 Atac de Ziua

Na]ional\. Ac]iune,
coprod, '16

23.20 Inferno. Thriller, co-
prod, 2016

1.20 Sentimente care vin-
dec\. Dram\, SUA,
2014

2.50 Foarfecele de
platin\. Comedie, M.
Britanie, 1999

4.15 M=ndrie [i prejude-
cat\ [i zombi. Horror,
SUA, 2016

7.00 Pastila de r=s
7.45 Teleshopping 
8.15 Cei 7 ani de

acas\ (r)
9.15 Teleshopping
9.45 Ziua `n care mi s-

a scris destinul (s)
12.00 {tirile Kanal D
13.00 Te vreau l=ng\

mine
15.00 Teo Show
16.30 Bravo, ai stil!
18.45 {tirea zilei
19.00 {tirile Kanal D
20.00 Bahar: Via]\

furat\ (s)
22.30 Wow Biz
0.30 {tirile Kanal D (r)
1.45 Dila (r/s)
4.00 Te vreau l=ng\

mine (r)
6.00 Teleshopping

KANAL D HBO

8.00 Aventura urban\; 9.00
Destinul prin]esei Ok-Nyeo (r/s);
10.10 Aripi de m\tase (s); 11.50

Alexei, somonii [i ur[ii; 13.00 Telejurnal; 13.40 Cultura
minorit\]ilor; 14.10 Femei de 10, b\rba]i de 10; 15.50 Mutant X
(s); 16.40 Natur\ [i aventur\ (r); 17.10 Cap compas (r); 17.40
Destinul prin]esei Ok-Nyeo (s); 19.00 Telejurnal; 19.50 Sinaia,
la pas `n 60 de secunde; 20.00 Poveste imoral\ (s); 21.00
Destine ca-n filme; 22.00 D'ale lu' Mitic\ (r); 23.00 CSI: Crime
[i investiga]ii (s); 23.50 Mutant X (r/s); 0.40 Aventura urban\
(r); 1.40 Natur\ [i s\n\tate; 2.10 Femei de 10, b\rba]i de 10

TVR 2
6.15 Albumul na]ional (r); 8.30
Tradi]ii de la bunica; 9.45
Destine `mplinite (r/s); 10.45

Teleshopping; 12.15 Baronii (s); 13.00 {tiri; 13.30 P=n\
la cap\tul lumii (r/s); 14.30 Regin\ pentru [apte zile
(r/s); 15.45 Teleshopping; 16.15 Suflete tr\date (r/s);
17.15 Regin\ pentru [apte zile (s); 18.30 {tiri Na]ional
TV; 19.00 Suflete tr\date (s); 20.00 Destine `mplinite
(s); 21.00 Dragonii kung fu. Ac]iune, Hong Kong, 2002;
23.00 Opera]iunea Delta Force: Proiectul Zeus. Ac]iune,
SUA, 2001; 1.00 {tiri (r)

NATIONAL TV
9.30 Ciclism: Turul Fran]ei
10.00 ~not: CM, la Budapesta
(live) 13.15 C\l\rie: Marele

{lem Rolex 14.15 Fotbal feminin: la CE, `n Olanda
15.30 Ciclism: Turul Valoniei 16.30 Ciclism: Turul
Valoniei (live) 18.00 C\l\rie: Excelen]\ ecvestr\ 18.30
~not: CM, la Budapesta (live) 20.55 {tirile Eurosport
21.00 Fotbal: Liga american\ 21.30 Fotbal feminin: la
CE, `n Olanda (live) 23.40 {tirile Eurosport 23.45
Scrim\: CM, la Leipzig 0.45 Fotbal feminin: la CE, `n
Olanda

EUROSPORT

7.00 1 Matinal
9.45 Teleshopping
10.00 Perfect imperfect

*{tiri
11.45 Teleshopping
12.00 Eu, consumatorul

(r)
12.30 Teleshopping
13.00 Aici, acum "{tiri"
14.00 Telejurnal
14.55 Vorbe[te corect!
15.00 Convie]uiri
17.00 Telejurnal
17.30 Secrete de r\zboi
18.30 Pulsul zilei "{tiri"
19.59 La pas prin Sinaia
20.00 Telejurnal
20.50 Sport
21.00 Rom=nia 9
22.30 Banii t\i
23.00 Ora de [tiri
23.55 Vorbe[te corect!
0.00 Rom=nia 9 (r)
1.30 Zon@ (r)
2.00 Telejurnal (r)
2.50 Pulsul zilei (r)
4.10 Eu, consumatorul

6.00 {tirile Pro TV
10.30 Vorbe[te

lumea
13.00 {tirile Pro TV
14.00 Cred c\ da.

Comedie, SUA,
1997

16.00 Lec]ii de via]\
17.00 {tirile Pro TV
18.00 Ce spun

rom=nii
19.00 {tirile Pro TV
20.30 Las Fierbin]i

(s)
21.30 Conan. Aven-

turi, SUA, 2011
23.45 {tirile Pro TV
0.00 }inutul din mi-

jlocul verii.
Dram\, SUA,
2013

2.15 Las Fierbin]i
(r/s)

3.00 Vorbe[te lumea
(r)

5.00 Ce spun rom=nii
(r)

6.00 Observator
8.00 'Neatza cu

R\zvan [i Dani
10.55 Teleshopping
11.15 Prietenii de la

11. Cu Diana
Munteanu [i
Florin Ristei

13.00 Observator
14.00 2K1. Cu Mirela

Vaida
16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 ~n puii mei!
20.30 Te pui cu

blondele?
23.30 Xtra Night

Show. Emisiune
prezentat\ de
Dan Capatos, cu
Anisia Gafton [i
C\t\lin Bordea

1.00 La birou (s)
2.00 Observator (r)
3.00 Acces direct (r)

6.30 ~ngeri p\zitori (s)
7.45 Cine-i cine? (r/s)
8.45 Teleshopping
9.00 Dimine]i l=ng\ tine

(r/s)
10.15 Teleshopping
10.30 Totul pentru tine (s)
11.30 Petale de

singur\tate (r/s)
12.30 Teleshopping
13.00 Parola: te iubesc

(r/s)
15.00 ~ngeri p\zitori (s)
16.00 Cine-i cine? (r/s)
17.00 Dimine]i l=ng\ tine

(s)
18.00 Totul pentru tine (s)
19.00 Petale de

singur\tate (s)
20.00 Parola: Te iubesc

(s)
22.00 Via]\ nedreapt\ (s)
23.30 Iubire [i onoare (s)
0.30 Dimine]i l=ng\ tine

(r/s)
1.30 Parola: Te iubesc

(r/s)
3.00 Iubire [i onoare (r/s)

7.15 S\pt\m=na neb-
unilor. Aventuri,
Rom=nia, 1971 (r)

9.30 Teleshopping
10.00 Tr\sni]ii (s)
11.00 Teleshopping
11.30 Focus din inima

României (r)
12.00 Teleshopping
13.00 Cu lumea-n cap(r)
13.30 Teleshopping
14.00 Focus
14.45 Mama mea g\te[te

mai bine (r)
16.00 Declara]ie de

dragoste. Dragoste,
Rom=nia, 1985

18.00 Focus
19.30 Mama mea g\te[te

mai bine
20.30 Jandarmul [i jan-

darmeri]ele. Come-
die, Fran]a, 1982

22.30 Tr\sni]ii (s)
23.15 Focus din inima

României
23.45 Cronica

c=rcota[ilor (r)
1.30 Nun]i de poveste (r)

TVR 1 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV ACASA TV

6.00 Tata `n r\zboi cu...
tata. Comedie, SUA,
2015

7.40 Trumbo. Biografic,
SUA, 2015

9.50 Osmosis Jones.
Comedie, SUA, 2001

11.25 I Saw the Light. Bi-
ografic, SUA, 2015

13.30 Inferno. Thriller, co-
prod, 2016

15.35 Aventura (s)
17.25 Bucurie de s\rb\tori.

Comedie, SUA, 2016
19.00 Juc\torii (s)
19.30 Nu-i totul alb sau

negru (s)
20.00 Lungul drum al lui

Billy Lynn. Dram\,
SUA, 2016

21.55 Urzeala tronurilor (s)
22.55 Twin Peaks (s)
0.00 M=ndrie [i prejude-

cat\ [i zombi. Horror,
SUA, 2016

1.45 O r\scump\rare de un
miliard. Ac]iune, M.
Britanie, 2016

3.30 Pista farmaceuticelor.
Comedie, SUA, 2017

7.00 Pastila de r=s

7.45 Teleshopping

8.15 Cei 7 ani de

acas\ (r)

9.15 Teleshopping

9.45 Ziua `n care mi s-

a scris destinul (s)

12.00 {tirile Kanal D

13.00 Te vreau l=ng\

mine

15.00 Teo Show

16.30 Bravo, ai stil!

18.45 {tirea zilei

19.00 {tirile Kanal D

20.00 Bahar: Via]\

furat\ (s)

22.30 Wow Biz

0.30 {tirile Kanal D (r)

1.45 Dila (r/s)

4.00 Te vreau l=ng\

mine (r)

6.00 Teleshopping

KANAL D HBO

8.00 Aventura urban\; 9.00
Destinul prin]esei Ok-Nyeo (r/s);
10.10 Aripi de m\tase (s); 11.50

Rosa Amelia; 13.00 Telejurnal; 13.40 Cultura minorit\]ilor;
14.10 Femei de 10, b\rba]i de 10; 15.50 Mutant X (s); 16.40
Destine ca-n filme (r); 17.40 Destinul prin]esei Ok-Nyeo (s);
18.50 E vremea ta!; 19.00 Telejurnal; 19.50 Sinaia, la pas `n
60 de secunde; 20.00 Poveste imoral\ (s); 21.10 Fra]ii
Karamazov (II) Dram\, URSS, 1969; 22.40 5 minute de
istorie; 22.50 Poate nu [tiai; 23.00 CSI: Crime [i investiga]ii (s)
; 23.50 Mutant X (r/s); 0.40 Aventura urban\ (r); 1.40 Pescar
hoinar (r); 2.10 Femei de 10, b\rba]i de 10 (r)

TVR 2
6.15 Albumul na]ional (r); 8.30
Tradi]ii de la bunica; 9.45
Destine `mplinite (r/s); 10.45

Teleshopping; 12.15 Baronii (s); 13.00 {tiri; 13.30 Tradi]ii
de la bunica; 14.30 Regin\ pentru [apte zile (r/s); 15.45
Teleshopping; 16.15 Suflete tr\date (r/s); 17.15 Regin\
pentru [apte zile (s); 18.30 {tiri Na]ional TV; 19.00
Suflete tr\date (s); 20.00 Febra ro[ie. Ac]iune, SUA,
1988; 22.15 Instinct primar. Thriller erotic, SUA, 1992;
1.00 Dragonii kung fu. Ac]iune, Hong Kong, 2002 (r);
3.00 Albumul na]ional (r); 5.00 {tiri Na]ional TV (r)

NATIONAL TV
5.30 Ciclism: Turul Valoniei
7.00 Fotbal feminin, la CE, `n
Olanda 9.30 ~not: CM 10.30

~not: CM, la Budapesta (live) 13.15 Fotbal feminin, la
CE, `n Olanda 15.00 Fotbal: Liga american\ 15.30
Ciclism: Turul Valoniei 16.30 Ciclism: Turul Valoniei
(live) 18.00 ~not: CM 18.30 ~not: CM, la Budapesta (live)
21.10 {tirile Eurosport 21.15 Omnisport: WATTS 21.30
Fotbal feminin, la CE, `n Olanda (live) 23.40 {tirile
Eurosport 23.45 Scrim\

EUROSPORT
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07.00 1 Matinal
09.45 Teleshopping
10.00 Perfect imperfect *

{tiri
11.45 Teleshopping
12.00 Banii t\i (r)
12.30 Teleshopping
13.00 Aici, acum “{tiri”
14.00 Telejurnal
14.55 Vorbe[te corect!
15.00 Akzente
17.00 Telejurnal
17.30 Lozul cel mare.

Tragerile LOTO (live) 
18.00 M.A.I. aproape de

tine 
18.30 Pulsul zilei
20.00 Telejurnal. Meteo
20.50 Sport
21.00 Rom=nia 9. Cu

Ionu] Cristache
22.30 Drum bun! Cu

Cristina {oloc 
23.00 Ora de [tiri
23.55 Vorbe[te corect!
0.00 Rom=nia 9 (r)
01.30 Drum bun! (r)
02.00 Telejurnal (r). Meteo
02.40 Sport
02.50 Pulsul zilei (r)
04.10 Adev\ruri despre

trecut (r)

6.00 {tirile Pro TV. Meteo
10.30 Vorbe[te lumea 
13.00 {tirile Pro TV
14.00 Vis `mplinit. Dram\,

SUA, 2010 (f)
16.00 Lec]ii de via]\
17.00 {tirile Pro TV
18.00 Ce spun rom=nii

19.00 {tirile Pro TV
20.30 Las Fierbin]i (s)
21.15 Norbit. Comedie,

SUA, 2007 (f)
23.15 {tirile PRO TV
23.30 B\rbatul ideal.

Ac]iune, coprod,
1999 (f)

01.30 Las Fierbin]i (r/s)
02.30 Ce se `nt=mpl\ doc-

tore? (r)
03.00 Vorbe[te lumea (r) 
05.00 Ce spun rom=nii (r)

6.00 Observator
8.00 'Nea]a cu R\zvan [i

Dani
10.55 Teleshopping
11.15 Prietenii de la 11.

Cu Diana Munteanu
[i Florin Ristei

13.00 Observator. Emisi-
une informativ\

14.00 2k1. Cu Mirela Vaida
16.00 Observator. Emisi-

une informativ\ 
17.00 Acces direct. Cu

Mirela Vaida

19.00 Observator
20.00 ~n puii mei. Cu

Mihai Bendeac
20.30 Pofti]i pe la noi.

Pofti]i la mnc\! Diver-
tisment

22.30 Xtra Night Show. Cu
Dan Capatos

01.00 La birou (s)
03.00 Acces direct (r)

06.30 ~ngeri p\zitori (r/s)
07.45 Cine-i cine? (r)
08.45 Teleshopping
09.00 Dimine]i l=ng\ tine

(r/s)
10.15 Teleshopping
10.30 Totul pentru tine (r/s)
11.30 Petale de singur\tate

(r/s)
12.30 Teleshopping
13.00 Parola: Te iubesc

(r/s)
15.00 ~ngeri p\zitori (s)
16.00 Cine-i cine? (s)
17.00 Dimine]i l=ng\ tine

(s)
18.00 Totul pentru tine (s)
19.00 Petale de singur\tate

(s)
20.00 Parola: Te iubesc (s) 
22.00 Iertare (s)
00.00 Iubire [i onoare (s)
01.30 Dimine]i l=ng\ tine

(r/s)
02.00 Parola: Te iubesc (s)
03.30 Ce se `nt=mpl\ doc-

tore? (r)
04.30 Petale de singur\tate

(r)

07.15 Declara]ie de
dragoste, dragoste,
Rom=nia, 1985 (f)

09.30 Teleshopping
10.00 Tr\sni]ii (r/s)
11.30 Focus din inima

Rom=niei (r)
13.00 Chef Dezbr\catu'

(r)
13.30 Teleshopping
14.00 Focus. Cu Livia

Graur
14.45 Mama mea

g\te[te mai bine (r)
16.00 Liceenii, comedie,

Rom=nia, 1987 (f)
18.00 Focus
19.30 Mama mea

g\te[te mai bine 
20.30 Agentu' CIA,

comedie, SUA,
2000 (f)

22.30 Tr\sni]ii (s)
23.15 Focus din inima

Rom=niei 
23.45 Cronica

c=rcota[ilor (r)
01.30 Fete bune (r)
03.00 Neam legat (r)
03.15 Mama mea

TVR 1 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV ACASA TV

06.00 Aco per\-mi ini ma,
dram\, SUA, 2007

08.00 Anne de la Gre en Ca-
bles, dram\, Cana da,
2016

09.30 Lun gul drum al lui Billy
Lynn, dram\, SUA, 2016

11.20 Metro po li tan prin exce -
len]\, come die, SUA,
2016

12.45 Podul spio ni lor, dram\,
SUA, 2015

15.05 Via]a secret\ a lui Mari -
lyn Mon roe (II), dram\,
SUA, 2015

16.35 Cer cul lite rar "Jane Aus -
ten", dram\, SUA, 2007

18.20 Echi pa nebun\ de fot bal
- Legen da tr\ie[te, aven -
turi, Ger ma nia, 2016

20.00 Comu niu ne
21.20 R\zbo iul ste le lor - Epi -

so dul I: Ame nin]area fan -
to mei, SF, SUA, 1999

23.35 ~nne bu nit s\ fii nor mal,
dram\, Marea Bri ta nie,
2017

01.20 Lon don, dram\, SUA,
2005

02.50 Noua via]\ a lui Paul
Sneij der, dram\, Fran]a,
2016

7.00 Pastila de r=s
7.45 Teleshopping
8.15 Cei [apte ani de

acas\ (r) 
9.15 Teleshopping
9.45 Yaman (s)
12.00 {tirile Kanal D
13.00 Te vreau l=ng\

mine. Cu Gabriela
Cristea

15.00 Teo Show. Cu Teo
Trandafir

16.30 Bravo, ai stil! Cu Il-
inca Vandici

18.45 {tirea zilei
19.00 {tirile Kanal D. Cu

Simona P\truleasa
20.00 Bahar: Via]\ furat\

(s)
22.30 Wow Biz. Cu

M\d\in Ionescu [i
Andreea Mantea

00.30 {tirile Kanal D (r)
01.45 Dila (r/s)
04.00 Te vreau l=ng\ mine

(r)

KANAL D HBO

08.00 Aventura urban\ (r);
09.00 Destinul prin]esei Ok-
Nyeo (r); 10.10 Aripi de m\tase

(s); 11.50 Arca lui Noe din Bolivia; 13.00 Telejurnal;
13.40 Cultura minorit\]ilor; 14.10 Femei de 10, b\rba]i
de 10; 15.50 Mutant X (s); 16.40 D'ale lu'Mitic\; 17.40
Destinul prin]esei Ok-Nyeo (s); 18.50 E vremea ta !;
19.00 Telejurnal; 19.50 Sinaia, la pas `n 60 de secunde;
20.00 Poveste imoral\ (s); 21.10 St\p=nul domeniului,
dram\, SUA, 1965 (f); 23.15 CSI: Crime [i investiga]ii
(s); 00.05 Mutant X (s); 00.55 Aventura urban\ (r)

TVR 2
06.15 Albumul na]ional (r); 08.30
Dragoste dulce-amar\ (s); 09.45
Pitici de var\ (r); 10.45

Teleshopping; 12.15 Baronii (s); 13.00 {tiri; 13.30 Tradi]ii
de la bunica ; 14.30 Regin\ pentru [apte zile (r/s) ; 15.45
Teleshopping; 16.15 Suflete tr\date (s); 17.15 Miezul
problemei  ; 18.30 {tiri Na]ional TV; 19.00 Suflete tr\date
(s) ; 20.00 Dragoste [i ur\ (s); 21.00 Doi veri[ori de pomin\,
ac]iune, Italia, 1979 (r); 23.00 Febra ro[ie, ac]iune, SUA,
1988 (f); 01.15 Poam\ acr\ (r); 03.15 Albumul na]ional (r);
05.00 {tiri Na]ional TV; 05.30 Baronii (s)

NATIONAL TV
07.00 Fotbal feminin la CE `n
Olanda 09.30 ~not: CM 10.30
~not: CM 13.15 Fotbal feminin

la CE `n Olanda 15.00 Fotbal FIFA 15.30 Ciclism: Turul
Valoniei 16.30 ~not: CM la Budapesta 18.30 ~not: CM la
Budapesta 20.55 {tirile Eurosport 21.00 Fotbal FIFA
21.30 Fotbal feminin la CE `n Olanda 23.40 {tirile
Eurosport 23.45 Ciclism: Turul Valoniei 02.30 ~not

EUROSPORT

RECOMAND|RI

Un thriller care se desfasoara intr-un
ritm rapid ce nu iti da timp sa rasufli,
"Eagle Eye" ii reuneste pe actorul Shia
LaBeouf, regizorul D.J. Caruso si
producatorul executiv Steven
Spielberg, pentru prima data dupa hitul
"Disturbia".

Vineri, 21 iulie

Fil mul de actiu ne al Walt Dis ney Pic tu -
res si Jer ry Bruc khei mer Films,
"Comoa ra Natio na la: Car tea Secre te -
lor" reu nes te sta ru ri le fil mu lui
bloc kbus ter din 2004 (care a acu mu lat
inca sari tota le, la nivel mon dial, de
aproa pe 350 de mili oa ne de dolari),
Nico las Cage, Jon Voight, Har vey Kei tel,
Dia ne Kru ger si Jus tin Bart ha, ala turi
de pro du ca to rul JER RY BRUC KHEI MER
si regi zo rul JON TUR TEL TAUB. Pen tru
aceas ta a doua "Comoa ra natio na la",
poves tea se extin de la nivel mon dial,
adu cand in dis tri bu tie noi membri: Ed
Har ris si Helen Mir ren.

Sâmb\t\, 22 iulie

Rasa uma na încear ca sa se refa -
ca dupa eve ni men te le din
Trans for mers: Dark of the Moon,
iar Auto bo tii si Decep ti co nii au
dis pa rut cu totii de pe fata
Pamân tu lui. Însa un grup de
inge niosi si puter nici oameni de
afa ceri si cer ce ta tori, con vinsi ca
este cazul sa învatam ceva din
dra ma ti ce le incur si uni pe melea -
gu ri le noas tre ale
Trans for me ri lor, forteaza limi te le
teh no lo giei.

Duminic\, 23 iulie

PRO TV, ora 20.30

Ac]iune, SUA, 2014 Cu: Mark Wahlberg, Nicola Peltz

Jean Clau de Van Dam me
isi cro ies te drum cu pum nii
si picioa re le catre ini ma
unei vadu ve, inter pre ta ta
de fru moa sa Ros san na
Arqu et te, afla ta in pri mej -
die in acest film plin de
actiu ne. El inter pre tea za
rolul unui deti nut eva dat
care renun ta la pla nu ri le
pro prii de a-si con ti nua fuga cu avio nul pen tru a impie di ca un
lati fun diar avar sa-i fure fer ma tine rei femei.

Luni, 24 iulie

F\r\ sc\pare
PRO TV, ora 21.30

Ac]iune, SUA,1993 Cu: Jean-Claude Van Damme

Ochi de vultur
PRO TV, ora 20.30 

Thriller, SUA, 2008, 
Cu: Michelle Monaghan, Shia LaBeouf

Comoara Na]ional\:
Cartea Secretelor

Transformers: Exterminarea

PRO TV, ora 20.30

Ac]iune, SUA, 2007 Cu: Nicolas Cage



Garsoniere

u V=nd garsonier\ con-
fort 1, parter,
`mbun\t\]iri, gaze,
M\r\[e[ti. Tel.
0741.250.941.
(19bf17.1.2)

u V=nd garsonier\, ur-
gent, zona Spital,
16.500 euro. Tel.
0757/630.691.
(18bf05.1.14)

u V=nd garsonier\ Pia]a
Sud, central, bl.C1, etaj
2, foarte curat, mobilat
[i `mbun\t\]it. Pre]
avantajos. Tel.
0721.128.745.
(14bf06.1.4)

u Garsonier\ zona 
Spital, et. 2/4, deco-
mandat\, termopane,
gletuit\, lavabil, 21.000
E. Tel. 0237/233450,
0740.233.097. (N.1.2)

u Garsonier\, str. Fulger,
`mbun\t\]it\ total,
t=mpl\rie exterioar\/in-
terioar\, parchet, gresie,
faian]\, termopane.
0721.706.225.
(07bf06.1.20)

u V=nd urgent  garson-
ier\, 22 mp, Sud, str.
Revolu]iei, et. 2,
`mbun\t\]it\, utilat\, ne-
gociabil. Telefon
0744.703.431.
(04bf07.1.30)

2 camere

u V=nd apartament 2
camere Tecuci, 54 mp,
str. 1 Decembrie 1918,
nr.42 B, sc. C, parter
sau schimb cu aparta-
ment `n Foc[ani. Tel.
0762505411.
(17bf06.1.20)

u Apartament 2 camere,
3/3, Bd. Independen]ei,
51 mp utili, CT,
acoperi[ aer
condi]ionat, 2 balcoane,
liber. (20bf16.1.30)

u V=nd apartament 2
camere, etaj 3/4, CT,
Sud,  `mbun\t\]it. Tel.
0730/050.911,
0730/364.100.
(18bf12.1.14)

u V=nd apartament 2
camere, parter, 65 mp
util, cu 35 mp teren,
proprietar. Tel.
0728.890.513.
(13bf08.1.24)

u V=nd apartament 2
camere, Foc[ani, ultra-
central, et.1. Telefon
0743.090.308.
(13bf06.1.4)

u Apartament 2
camere, 30mp, etaj 4/4
cu acoperis, ter-
mopane, zona Bahne,
fara alte imbunatatiri,
liber 16.500 E neg.
0725919335

u Apartament 2
camere, 57mp, etaj

2/8, CT, izolat, ter-

mopane, imbunatatit,

zona Polivalenta -

Bulevard 38.000 E neg

0725919335.

u Apartament 2 camere,

zona {c. nr. 9, et. 6/8,

decomandat, 60 mp, ter-

mopan, izola]ie, balcon

mare, 27.500 E. Tel.

0237.233450,

0740.233.097. (N.1.2)

u Apartament 2 camere

zona Gar\, et.3/4,

`mbun\t\]it, termopane,

parchet, gresie [i

faian]\, 31.500 E. Tel.

0237/233450,

0740.233.097. (N.1.2)

u V=nd apartament 2
camere, 64 mp, ultra-

central, et. 3/3, 2 bal-

coane `nchise, acoperi[

^ mansard\, CT, izolat

termic, zona Pia]a

Unirii. Pre] 41.500 E

negociabil. Telefon

0740.240.952.

(12bf03.1.4)

u Apartament 2 camere,
zona Sud, et 4/4,
acoperi[, termopan, de-
comandat, izolat exte-
rior, 24.500 E. tel.
0237/233450,
0740.233097. (N.1.2)

u V=nd apartament 2
camere, 51 mp, Foc[ani.
Tel. 0734.364.457.
(26bf11.1.20)

u Apartament 2 camere,
zona {c. 10, et.1/8, 60
mp, termopane, central\
termic\ individual\,
parchet laminat, gresie
[i faian]\, 38.500 E ne-
gociabil. tel.
0237/233450,
0740.233.097. (N.1.2)

u Apartament 2 camere,
zona Sud, et. 4/4,
acoperi[, 50 mp, cen-
tral\ termic\, termopan,
gresie [i faian]\, deco-
mandat, liber, 27.000 E.
tel. 0237/233450,
0740.233.097. (N.1.2)

u V=nd apartament 2
camere, 51 mp, Foc[ani.

Tel. 0734.364.457.

(26bf11.1.20)

u Apartament 2
camere, 38mp, deco-
mandat, etaj 4/4 cu
acoperis, zona sud (la
Bulevard), termopane,
izolat, fara mari im-
bunatatiri 24.000 E
0725919335

u V=nd apartament 2
camere, parter, cu 35
mp teren, negociabil.
Telefon 0728.890.513.
(19bf01.1.24)

3 camere

u V=nd apartament 3

camere, parter,

`mbun\t\]it, CT, ter-

mopane, izolat termic,

balcon `nchis. Tel.

0768.005.853.

(29bf01.1.20)

uApartament 3 camere,

ultracentral, 2/7, izolat

termic, semimobilat,

44.900 negociabil. Tel.

0763/735.266.

(19bf02.1.4)

u V=nd apartament open

space, zona Lidl I dor-

mitor (u[\ tei),

sufragerie, dining plus

living, baie (u[\ tei),

CT, acoperi[, bloc 1989,

buc\t\rie, logie. ~ntre

17:00-19:00. Tel.

0740.037.037.

(14bf08.1.8)

u V=nd apartament 3
camere, B-dul Unirii,
28, etaj 2/7, izolat ter-
mic, liber, pre] 45.000
E negociabil. Telefon
0763.735.266.
(12bf02.1.4)

u Apartament 3 camere,
etaj 2, cu `mbun\t\]iri,
str.Longinescu. Tel.
0740.562.952.
(11bf09.1.14)

u Apartament 3 camere,

zona Prim\rie, et. 4/4,

decomandat,

`mbun\t\]it, CT, ter-

mopan, parchet, gresie

[i faian]\, 51.500 E.

Tel. 0237/233450,

0740.233.097. (N.1.2)

u Apartament 3 camere,
zona Sud, et.2/4, ter-
mopane, parchet lami-
nat, izola]ie exterioar\,
gresie [i faian]\ nou\,
28.500 E. Tel.
0237/233450,
0740.233.097. (N.1.2)

u Apartament 3 camere,
zona LIdl (fosta Auto-
gar\), et. 2/3, central\
termic\, termopan, gle-
tuit, parchet laminat,
garaj proprietate,
49.000 E. Tel.
0237/233450,
0740.233.097. (N.1.2)

u Apartament 3 camere,

zona Teatru - centru, et.

3/3, acoperi[, central\

termic\, termopan, gle-

tuit, lavabil, curat,

52.000 E. Tel.

0237.233450,

0740.233.097. (N.1.2)

uApartament 3 camere,
70mp, etaj 4/4 fara

acoperis, fara im-

bunatatiri, liber, zona

Pictor Grigorescu

32.000 E 0725919335.

u V=nd apartament 3

camere, Telemac, etaj

3/4, CT, termopane,

izolat, `mbun\t\]iri,

52.000 euro. Telefon

0761.202.612.

(10bf07.1.20)

u Apartament 3
camere, 67mp, parter,
termopane, izolat,
zona Obor - CEC,
liber, necesita reno-
vare 42.000 E neg
0725919335

u V=nd apartament 3

camere decomandate,

107 mp, etaj 2/3, cen-

tral\ termic\, aer

condi]ionat, termopane,

izolat termic, zona

Teatru, cu garaj [i box\,

85.000 euro negociabil.

Telefon 0722.646.567.

(05bf02.1.22)

u Apartament 3 camere,

zona Parcul Shuman -

Brailei, 70mp, renovat

complet, CT, AC, PVC,

izolat exterior, LIBER ,

48.500 E 0725919335
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Asist Cont IPURL cu sediul în  Focşani, Str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, cod postal 620035, judeţul
Vrancea, România, Număr de înregistrare  în registrul formelor de organizare  RFO II -0652
Tel/Fax +040237223226, +040237613226, e-mail asistcont@asistcont.ro, în calitate de Lichidator
judiciar al debitorului DRUMURI SI PODURI VRANCEA SA, dosar nr 2113/91/ 2011* aflat pe
rol la Tribunalul Vrancea anunţă vânzarea, la licitaţie publică  a următoarelor active din patrimoniul
debitorului : 1. Baza Cîrligele - Baza producţie compusă din - baracă metalică:,atelier metalic,
batal bitum:,centrală termică:, groapă var, bazin beton armat îngropat în pământ, are 3 compar-
timente. teren în suprafaţă de 5226 mp. Valoare evaluare 89100.00 lei. 2. Baza Dumbrăveni -
Baza de producţie: nr. inventar 101114. Fundaţii beton, pereţi zidărie cărămidă, şarpantă lemn,
învelitoare azbociment, pardoseli beton, tâmplărie lemn. Stare tehnica bună.Teren în suprafaţă
de 13183  mp. Valoare evaluare 395600.00 lei. 3. Baza Cîmpuri - Baza producţie: nr inventar
101127. S=126,60mp  Clădire cu fundaţii beton, pereţi zidărie cărămidă, planşeu din lemn,
şarpantă din lemn cu învelitoare din plăci azbociment. Teren în suprafaţă de 10125 mp. Valoare
evaluare 155800.00 lei. 6. 4.Baza Unirea - Baza producţie: nr inventar 101179. S=84,51mp. Struc-
tura din zidărie cărămidă, şarpantă lemn cu învelitoare din azbociment. Teren în suprafaţă de9398
mp.  Valoare evaluare 290700.00 lei. 5. Baza Soveja -Baza producţie: nr inventar 101010 - clădire
cu fundaţii piatră, pereţi bârnă, planşeu din lemn, şarpantă din lemn cu învelitoare şindrilă. Baza
este afectată de incendiu în proporţie de 90 % .Teren în suprafaţă de 1847 mp.  Valoare evaluare
26200.00 lei. 6. Baza Focşani  -  bunuri mobile  de natura mijloacelor fixe conform liste de inventar.
Valoare evaluare 64747.00 leiFTVA. Activele  aparţin debitorului DRUMURI SI PODURI
VRANCEA SA. Licitaţia va avea loc în data de 25/08/2017 ora 12.00 la sediul lichidatorului judiciar
din Focşani, Strada Maior Gheorghe Pastia nr. 10 ap. 4, judeţul Vrancea . Preţul de pornire al lic-
itaţiei va fi 50.00% din  valoarea de evaluare. Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichida-
torului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii
ofertei de cumpărare şi  a cauţiunii reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. În cazul în
care termenul prevăzut anterior cade într-o zi nelucrătoare, ofertanţii se vor prezenta în ultima zi
lucrătoare dinaintea licitaţiei în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin pentru a-şi asigura dreptul
de participare la licitaţie. În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 01/09/2017  ora
12.00 cu preţ de pornire a licitaţiei de  50.00% din  valoarea de evaluare si 08/09/2017 ora 12.00
cu preţ de pornire a licitaţiei de 50.00% din valoarea de evaluare, în aceleaşi condiţii de partici-
pare. Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe
lichidatorul judiciar cu  48 de ore înainte de data licitaţiei.
Asist Cont IPURL cu sediul în  Focşani, Str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, cod postal 620035, judeţul
Vrancea, România, Număr de înregistrare  în registrul formelor de organizare  RFO II -0652
Tel/Fax +040237223226, +040237613226, e-mail asistcont@asistcont.ro, în calitate de Lichidator
judiciar al debitorului Societatea Comercială Construcţii Montaj VranceaSA, dosar nr 1271/91/
2006 aflat pe rol la Tribunalul Vrancea anunţă vânzarea, la licitaţie publică  a următoarelor active
din patrimoniul debitorului : -Teren şi construcţii reprezentând: hală producţie prefabricate, labo-
rator şi teren, în suprafaţă totală de 21779.00 mp, situate în localitatea Focşani, str Coteşti  nr
101,  judeţul Vrancea,   înscrise în CF a localităţii  Focşani,Tarla 128,  Parcela 6706-6717 nr.cadas-
tral 1198/12N Activele au fost evaluate la valoarea  de  7.174.474 lei  exclusiv TVA. -Bunuri mobile
de natura stocurilor şi imobilizărilor aparţinând patrimoniului debitorului evaluate la valoarea de
88981.00 lei. Activele  aparţin debitorului Societatea Comercială Construcţii Montaj VranceaSA.
Licitaţia va avea loc în data de 25/08/2017 ora 17:00 la sediul lichidatorului judiciar din Focşani,
Strada Maior Gheorghe Pastia nr. 10 ap.4, judeţul Vrancea .Preţul de pornire al licitaţiei va fi
50.00% din  valoarea de evaluare. Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului ju-
diciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii ofertei de
cumpărare şi  a cauţiunii reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. În cazul în care ter-
menul prevăzut anterior cade într-o zi nelucrătoare, ofertanţii se vor prezenta în ultima zi lucrătoare
dinaintea licitaţiei în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin pentru a-şi asigura dreptul de
participare la licitaţie. În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 01/09/2017  ora
17:00 cu preţ de pornire a licitaţiei de  50.00% din  valoarea de evaluare si 08/09/2017 ora 17:00
cu preţ de pornire a licitaţiei de 50.00% din valoarea de evaluare, în aceleaşi condiţii de partici-
pare. Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe
lichidatorul judiciar cu  48 de ore înainte de data licitaţiei.



uApartament 3 camere,

82mp, etaj 3/3, zona

Garii - Longinescu, 

CT, AC, izolat, fara

imbunatatiri majore

42.500 E 0725919335.

Apartamente 4 camere

u Investi]ie 4 camere,

Zimbru, ultracentral,

parter, 70 mp, central\

proprie, aer condi]ionat,

58.000 E njegociabil.

Tel. 0745.655.063.

(26bf10.1.30)

uApartament 4 camere,

80mp, etaj 3/3 cu

acoperis, CT, izolat,

termopane, curat,

zona Spalatoria Oituz

- Mare a Unirii 48.000

E neg. 0725919335

u V=nd apartament 4

camere, central, etaj

2/3, pre] negociabil.

Telefon 0721.210.816.

(18bf14.1.30)

Vanzari case /vile

u Vând cas\ cu teren

în Vitane[t i ,  com.

Bolote[t i ,  suprafa]a

total\  2113 mp, din

care 1403 mp gradin\

(120 butuci  vie [ i  50

pomi fruct iferi)  [ i

cas\,  parter  cu etaj

(68 mp suprafa]a con-

strui t\  la  sol) .  Pre]

28.000 Euro.  Tel:

0237/217592.

(C.1.30)

u Cas\ V=rte[coiu,

teren 4200 mp, vie,

pomi,  l=ng\ podul

Odobe[t i .  Tel .

0727.838.025.

(19bf08.1.14)

u Cas\ cu teren,
suprafa]\  2300 mp,
Gole[t i ,  s tr.  Foi[or  nr.
5.  Tel .  0762/486.008,
0237/228448.
(20bf18.1.30)

u Cas\ Guge[t i ,  toate
uti l i t\ ] i le ,  construc]ie
nou\,  900 mp, 
sau schimb cu 
apartament Foc[ani .
0764/647.464.
(20bf17.1.20)

u Vindem cas\ 2 cor-
puri ,  locuibile ,
Bon]e[t i  -  C`r l igele,
curte teren 3000 mp.
Tel .  0747/335.046.
(18bf04.2.14)

u V=nd cas\ Vulturu,
cu teren 8.000 mp.
Tel .  0237/254504.
(18bf.11.1.10)

u V=nd cas\ centru
Bon]e[t i  -  C=rl igele,
suprafa]\  1800 mp.
Tel .  0767/823.207,
0337/108.143.
(18bf02.1.30).

u Cas\ 4 camere,
Foc[ani ,  4 camere,  2
holuri ,  2 b\i ,  ter-
mopane,  izolat\ ,
gaze,  400 mp. Tel .
0337/104130.
(18bf01.1.8)

u V=nd cas\ Gole[t i ,
28.000 euro,  negocia-

bil .  Tel .

0727/109.554,

0723/544.125.

(17bf06.1.8)

u V=nd cas\ [ i  teren
1418 mp, Gole[t i .

Tel .  0758/837.773.

(17bf05.1.24)

u V=nd cas\ mobilat\ ,
Slobozia Cior\[t i ,  Ar-

meni,  20 minute de

Foc[ani ,  3 camere,

cram\,  1700 mp

gr\din\,  anexe,

15.000 E negociabil .

0732.229.461,

0237/231454.

(14bf03.1.4)

u V=nd/schimb cas\
(2000 mp) Garoafa

(R\chitosu),  cu gar-

sonier\.  Tel .

0766.531.484.

(12bf05.1.10)

u V=nd cas\ Ciu[lea,
cu teren 3600 mp,

pre]  6 euro mp. Tele-

fon 0237/627724.

(12bf01.1.8)

u PANCIU ,  cas\ cu
cram\ [ i  butoaie de

vin,  3000 m.p.  teren,

ut i l i t\ ] i .  Tel .

0744155030,

0751847582.  (OP.1.7)

u V=nd cas\ plus
teren,  200 mp

suprafa]\  total\ ,

complet  ut i lat\ ,  zona

"Peco Diplomatic".

32.500 euro negocia-

bil .  Telefon

0742.308.342.

(11bf06.1.6)

u V=nd cas\ locuibil\

cu teren 3500 mp `n

Oreavu,  com.

Guge[t i .  Telefon

0758.320.563.

(07bf02.1.30)

u Cas\ de v=nzare `n
Cerdac -  Gole[t i ,  la
ro[u,  500 mp, 40.000
euro negociabil .  Tel .
0775.379.863.
(06bf03.1.14)

u V=nd cas\ Foc[ani, str.
D. Golescu, 800 mp, cas\

la gri, toate utilit\]ile. Tel.

0724.645.835.

(13bf05.1.6)

u V=nd cas\, Foc[ani, Str.
Ecaterina Varga, nr. 58.

Pre] negociabil. Telefon

0722.497.620.

(26bf11.1.20)

uVila - Duplex Focsani -
Obor - str Vrancei ,

D+P+1,  204mp constru-

iti si 171 utili, teren

170mp, la cheie 70.000 E

0725919335.

u V=nd cas\ centru

Ureche[ti ,  cu 3500

mp teren `n jur,

compus\ din 4

camere mari,

buc\t\rie,  2 crame,

zon\ deosebit\.

Merit\ v\zut\! 

Tel .  0769.428.588.

(10bf06.6.10)

u V=nd cas\ 1100 mp, de

locuit, din c\r\mid, co-

muna Bolote[ti, sat

Purcele[ti. Pre] 40.000

Euro negociabil. Tel.

0724.645.835.

(13bf05.1.6)

u VIL| P^2, la gri, zon\
central\, toate utilit\]ile,
optim privatizare. Tel.
0722.268.401.
(11bf02.1.30)

u V=nd cas\ b\tr=neasc\
Foc[ani, str. Agriculturii,
nr. 21, ma[in\ Renault,
piese de schimb.
0727.988.957,
0039/3284865379.
(09bf05.1.70)

Cump\r\ri

u Cump\r cas\
b\tr=neasc\, `n rate.
Ofer 1000 lei/lun\. Caut
`ncredere [i respect.
Facem act notar. Tel.
0763/545.611.
(18bf13.1.4).

u Cump\r cas\ zon\ cen-
tral\. Far\ intermediari.

Telefon 0760.438.802.

(22bf05.1.10)

u Cump\r: garsonier\,
apartament 2 camere.
Tel. 0722537462.
(AN.1.4)

u Cump\r apartament 2
camere, exclus parter [i
ultimul etaj. Tel.
0721.856.932.
(27bf01.1.20)

~nchirieri - Oferte

u ~nchiriez apartament 2
camere, zona Gar\ (ex-
clus elevi, animale).
Telefon 0760.868.250.
(11bf03.1.4)

u ~nchiriez apartament 2
camere central, nemobi-

lat, central\ proprie.

Tel. 0742.037.371.

(11bf11.1.4)

u ~nchiriez apartament
cu trei camere, mobilat,

dotat complet, central\

termic\ proprie (bloc),

et. 2, zon\ centru.

0764.148.119.

(06bf11.1.10)

u ~nchiriez garsonier\
nemobilat\. Telefon
0726.279.768.
(03bf08.1.14)

u ~nchiriez apartament 2

camere mobilat si utilat

modern, CT, zona cen-

trala, 250 euro/luna

0722537462. (N.6.6)

u ~nchiriez o camer\ la

eleve. Tel.

0751.472.365.

(RC.1.30)

SchimburiSchimburi
imobiliareimobiliare

u Schimb cu garsonier\
sau apartament 2

camere Gar\ [i diferen]\

- apartament 3 camere,

etaj 3/3, zona Teatru.

0723/717.074.

(20bf04.1.4)

TERENURI

u V=nd loturi pentru
case str. Hotarului, in-
travilan, 8 E/mp. Tel.
0724.645.835.
(21bf08.3.4)

u V=nd teren intravilan,
zona case, C=rligele, 10

E/mp. Tel.

0787/517.194.

(19bf16.1.14)

uVie nobil\ 9.365 mp;
p\dure 0.25 ha,

Movili]a, 1 ha p\dure

R\coasa, sat Varni]a.

0727/946.987,

0237/275528.

(20bf13.1.8)

u V=nd lot 480 mp, 25
ml descchidere, 19,48

l\]ime, spate Laminorul.

Tel. 0762/446587.

(20bf10.1.20)

u V=nd teren arabil,
zona M=ndre[ti - Aba-

tor. Tel. 0724/355.057.

(19bf09.1.8)

u 200 mp, d#12 ml,
Ghe. Sion; 420 mp, 630

mp Dorni[oarei; 500

mp, 1000 mp Anghel

Saligny, stradal; 826

mp, pentru bloc,

R\zboieni.

0723/706.271.

(18bf17.1.40)

u De v=nzare teren arabil
extravilan, 3500 mp loc

casa (intravilan) 1500

mp Dumbr\veni, Gura

Vadului, peste drum de

Leica Mitica. Tel.

0731.622.418.

(14bf09.1.6)

u V=nd teren 1000 mp,
Foc[ani - Obor. Telefon

0767.592.298.

(14bf03.1.30)

u V=nd 730 mp teren,
Foc[ani, zona II, toate

utilit\]ile. Telefon

0745.526.986,

0237/621816.

(13bf04.2.4)

u Teren intravilan Focsani,
5000 mp, deschidere 100

ml, str. M\r\[e[ti (pasarela)

20 euro/mp, 0722537462.

(AN.6.6)

u V=nd cl\diri [i teren cu
livad\ 1 Ha, circular
motor 10 kw [i abric.
Telefon 0764.071.891,
0237/262939.
(11bf05.3.20)

u V=nd teren intravilan
2025 mp, com. Vulturu,
100 m de DN, utilit\]i.
Pre] convenabil. Con-
tact 0753318000.
(AV.4.45)

u Teren intravilan Focsani
700 mp, str. M\r\[e[ti

(Pasarela), 20 euro/mp 

negociabil. Tel.

0722537462. (AN.6.6)

u V=nd teren intravilan

722 mp, `n spate la

Laminoru, 23 euro/mp,

u[or negociabil. Telefon

0765.553.257.

(07bf07.7.20)
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u Teren 1000 mp, zona

Laminoru, str. Militari,

utilit\]i: ap\, canalizare,

curent electric, strada

principal\, asfalt, de-

schidere 37 m. Tel.

0766.929.045.

(07bf09.1.14)

uTeren intravilan Focsani,

cartier Mandresti Moldova

500 mp deschidere 18 ml

sau 1000 mp deschidere 36

ml, 10 euro/mp,

0722537462. (AN.6.6)

u V=nd 1 ha teren ex-
travilan `ntre Foc[ani
[i  Garoafa pe E85. In-
forma]ii  la tel .  Tel.
0760.675.502.
(RC.4.10)

u V=nd teren

C`mpineanca, 350 mp,

deschidere 18 m,

utilita]ile foarte

aproape. Negociabil.

Telefon 0730.287.593.

(VU.6.6) 

u V=nd 2500 mp
Garoafa pre]  4E/mp.

Tel.  0760.675.502.

(RC.4.10)

u Teren intravilan Lep[a
- Ciuta, 2 Ha, 7 E/mp,

u[or negociabil. Telefon

0785.311.786.

(06bf04.1.14)

u Petre[ti - teren 5700
mp, din care 900 mp 

intravilan, str. M.

Viteazu, 6 E/mp 

negociabil. Tel.

0762.481.310.

(04bf09.1.14)

u V=nd teren intravilan

`n spate la LIdl - nou,

str. Tisa. Telefon

0784.037.821,

0039/3333246003.

(03bf03.1.100)

u V=nd teren 3003 mp,

centru Jari[tea [i 3000

mp extravilan Jari[tea.

Telefon 0767.949.904.

(28bf02.1.20)

u V=nd 1,0 Ha p\dure

neexploatat\, punct

Plainos, com.

Dumitre[ti. Telefon

0788.364.252.

(27bf03.1.24)

u Teren Foc[ani, Sud,

`ntre vile, 400 mp, de-

schidere 15 m, toate

utilit\]ile. Tel.

0724.645.835.

(21bf08.1.4)

u V=nd 5000 mp teren

extravilan [i intravilan,

zona Bizighe[ti -

B\tine[ti, aproape de

E85, pre] 3 Euro/mp.

Tel. 0766.866.756.

(19bf09.2.14)

u Loturi pentru case in-

travilan, str. Dionysos,

`n spatele G\rii, loturi la

cerere. Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u Ofert\ de criz\! V=nd
teren, Suraia, 4000 mp,
`n zon\ central\, 3
euro/mp. Tel.
0744.707.209.
(21bf04.1.14)

u Loturi pentru case, la

cerere, dup\ Dedeman,

spate cartier reziden]ial

Simiz. Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u V=nd teren intravilan,

com. V=n\tori, 980 mp,

cu deschidere 16,5 m,

negociabil. Tel.

0766.302.753.

(16bf06.1.14)

u V=nd teren Tulcea

Delta Nature Resort,

80.000 mp, cu de-

schidere la Lacul So-

mova, priveli[te

impecabil\, pretabil

afacere, eoliene sau

pensiune.  Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u Teren `n Foc[ani,
situat `n str. V=lcele
nr.26, col] cu str.
Longinescu peste drum
de Penny, 340  mp,
aproape p\trat, cu de-
schidere la strad\
21,53 m. Acces ap\,
canal, electricitate,
gaze. Tel.
0722.295.642.
(31bf7.1.20)

u V=nd teren intravilan

1000 mp cu cas\

b\tr=neasc\ `n sat

V=j=itoarea, com

T\t\ranu.Tel

0745.055.118,

0744.694.805. (C.20.20)

u V=nd teren intravilan
C`mpineanca, 2400 mp,
utilit\]i `n apropiere, 
viitor cartier
reziden]ial. Pre] foarte
avantajos. Tel.
0724.645.835,
0740.646.435.
(SA.1.10)

u V=nd 20.000 mp teren

extravilan, Foc[ani. Accept

variante. Tel.

0722.122.328. (C.3.30)

S P A } I I 

V+NZ|RI

u V=nd SMA B\tine[ti

7000 mp, deschidere [osea

principal\ 95 ml, curent

380/220.  Tel.

0724.645.835.

(21bf08.1.4)

u V=nd spa]iu comercial
50 mp [i teren curte
aferent 400 mp (total),
deschidere 17,35 ml.
Tel. 0722.639.960.
(15bf10.1.20)

~nchirieri spa]ii

u ~nchiriez HAL|

suprafa]\ 400mp, zon\

central\, toate

utilit\]ile. Acces Tir.

Rela]ii la tel.

0749.646.661

(17bf08.1.8)
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u ~nchiriez spa]iu

comercial 270 mp,

compus din birouri [i

sal\, parcare Kaufland.

0722/344549.

(20bf12.1.8)

AUTO

u V=nd Renault

Megane 1998,  1,6

benzin\,  recent  `nma-

tr iculat ,  nerulat

Rom=nia.  Tel .

0744.970.052.

(24bf02.1.20)

u Fiat  640 DTC, Fiat

450,  500.

0763/117.606.

(20bf08.1.4)

u V=nd Opel Corsa ,

motor 1200,  pe ben-

zin\ + GPL, stare

perfect\  de

func]ionare.  Tel .

0744/260.115

(19bf17.1.8)

u Opel Zafira ,  2003;
Golf  IV, ful l ,  an
2000,  recent  impor-
tate;  c=rl ige diverse
pentru tractare.
0764/515.876.
(19bf11.1.6)

u V=nd remorc\ auto
300 kg,  pre]  700 Ron.

Tel .  0765/997.039.

(18bf10.1.4)

u V=nd Opel Agila [ i
Matiz.  Tel.

0768/169.072.

(17bf10.1.10)

u LOGAN 2005,
62.000 Km, 8500

Ron. Telefon

0732.240.354.

(11bf07.1.4)

u CLIO 3 Diamant ,
2008 mai,  `nscris ,

8700 km, ] inut\ `n

garaj ,  toate

`mbun\t\] ir i le .  Tele-

fon 0732.240.354.

(10bf09.1.4)

u V=nd Dacia Logan
ne`mbun\t\] i t ,  din

2011,  3500 E.  Tel .

0724.291.280.

(06bf09.1.8)

u V=nd Skoda 
Octavia 2010,  revizi i
reprezentan]\,  unic
proprietar,  motorin\,
1,6,  7500 euro.  Tel .
0736.057.850.
(04bf08.1.14)

MUL}UMIRI

uProfund respect  [ i

s incere mul]umiri  

d-nei  dr.  SAULEA

MIHAELA [i  person-

alului  din Sec]ia  de

Hematologie,  pentru

profesionalismul de

care au dat  dovad\.

Fil ip D. (18bf06.1.4)

VANZARI

Vanzari diverseVanzari diverse

u V=nd goblenuri de-

osebite, pre]uri foarte

mici. 0765/220.600.

(20bf02.1.8)

u V=nd frigider, conven-

abil. Tel. 0784/884968.

(19bf14.1.14)

u V=nd frigider, conven-

abil. Tel. 0784/884968.

(19bf14.1.14)

u V=nd calorifere font\,

2 buc., 16 elemen]i, re-

morc\ Dacia.

0731/267.914.

(19bf06.1.14)

u Congelator, storc\tor

rufe, biciclet\, aripi/ ar-

curi noi Dacia Break,

TV Sony. Tel.

0757/678.324,

0237/222101.

(18bf14.1.6)

u V=nd 150 l vin
Feteasc\, 4 lei/litrul.
Tel. 0765/997039.
(18bf09.1.4)

u V=nd bazin de inox,
pentru vin, budane,
pomp\ vin. Tel.
0726/277.264.
(18bf03.1.4)

u V=nd lucern\ 3,3 ha,
`n comuna Bolote[ti.

Tel. 0729/452.548.

(18bf07.1.4)

u Aparat aer condi]ionat,
marca Zomix, Clasa C,

fabricat `n Italia, `n

cutie. Pre] 1000 lei ne-

gociabil. Tel.

0726.418.981.

(17bf12.1.4)

u V=nd ma[ini de cusut
industriale noi [i sec-

ond-hand. Tel.

0744/801.226,

0746/684.676.

(17bf01.1.14)

u Lemn nuc - dulapi.
Telefon 0721/406.769.

(17bf04.1.8) 

u V=nd covor tip persan
3,5x2m. Pre] 350 lei.

Tel. 0754.039.002.

(15bf02.1.4)

u V=nd vac\ B\l]ata
Rom=neasc\, v=rsta 3
ani. Telefon
0726.851.542.
(14bf05.1.8)

u V=nd frigider nou,
re[ou 2 ochiuri. Telefon
0784.884.968.
(10bf08.1.6)

u V=nd pomp\ ierbicid,
MEA pentru

`ngr\[\minte, plug de

livad\, borma[in\ GE

25, pas complet, con-

tainere din lemn, pomp\

de stropit 1200, tractor

45, disc cu dou\ baterii,

ma[in\ Golf, utilaje

pentru prelucrarea

p=inii. Tel.

0764.071.891,

0237/262939.

(11bf05.1.20)

u V=nd 2 rulote, u[i [i
ferestre, motoret\ nou\,
biciclete, corturi
diferite, barc\, cazan
]uic\ [i altele. Tel.
0237/623109, seara
dup\ ora 20.00.
(07bf08.1.20)

u V=nd ieftin porumb
boabe [i purcei de ras\.
Telefon 0722.372.290 [i
0727.242.069.
(21bf01.1.30)

u V=nd budan\ polistif
30 T, pomp\ MC 300 cu
pulverizator de praf [i
pomp\ din cupru Ver-
morel. 0723.668.486.
(15bf07.9.10)

u V=nd albine [i
propolis. Tel.

0748.034.134.
(06bf06.1.20)

IUBITORI ANIMALEIUBITORI ANIMALE

u V=nd c\]ei Akita - Inu,
japonez. Tel.

0762/548.352.

(17bf02.1.14)

u V=nd pui Bichon Mal-
tez. Tel. 0765/882.113.

(20bf01.1.10)

SERVICII

u Confec]ion\m

acoperi[uri ,  zid\rii ,

case din lemn, BCA,

c\r\mid\,  plac\ri

polist iren,  rigips,

fa]ade,  [ape,  ten-

cuiel i ,  f inisaje,

tabl\,  faian]\,

gresie.  Tel .

0767.613.307.

(18bf10.1.14)

uAmenaj\ri  interioare/

exterioare,  parchet

laminat ,  plac\ri  poli-

st i ren,  lavabil ,  glet ,

decorat ive.  Tel .

0761.074.936.

(17bf07.1.8)

u Electr ician,  execut

instala] i i  electr ice [ i

t r i fazice,  tablouri

monofazice,  case [ i

apartamente,  deranja-

mente.  0766.898.806,

0733.849.536.

(06bf02.1.16),

u ELECTRICIAN 

autorizat execut lucr\ri

la pre]uri mici. Tel.

0731.884.878.

(15bf03.5.6)

A G E N D A  M E D I C A L |
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Mica Publicitate

u Execut  lucr\ri  de

construc]i i ,  zugr\veli ,

izola] i i ,  tencuiel i  [ i

al te  lucr\ri .  Telefon

0768.306.601.

(08bf02.1.6)

u EVIDEN}E CON-

TABILE. TEL.

0720.615.056.

(C.10.10)

uEXECUT LUCR|RI
T|B|C|RIE, CON-
FEC}II BLAN|,
CUR|}AT, VOPSIT
COJOACE, HAINE
PIELE DIFERITE CU-
LORI. TEL.
0237/262075,
0767.749.292.
(N.15.30)

u Meseria[ calificat, cu

experien]\, execut orice

tip de lucrare `n con-

struc]ii, la pre] avanta-

jos. Rog foarte mult\

seriozitate. Tel.

0763.044.031.

(02bf02.8.8)

MEDITA}II

u Matematic\ orice

nivel, bacalaureat, 

examene, concursuri,

recuper\ri, corigen]e,

performan]\, olimpici -

orice clas\/ studen]i.

Tel. 0745/981169,

0237/225219.

(17bf11.1.20)

MASAJE

u Operator olistic (uni-

sex), profesionist `n ter-

apii Shiatsu,

Riflessologia plantare,

Masage Orientale

(Ayurveda, Sakura,

Tantra). Rela]ii 

Whatsapp:

00393406314896.

Program\ri:

0747.314.234, Denise.

(12bf06.1.8)

MATRIMONIALE

DOAMNEDOAMNE

u Intelectual\, v\duv\,
pensionar\, doresc
cuno[tin]\ domn int-
electual, v\duv, 63-65
ani, peste 1,75, din
Foc[ani, cu auto, sincer,
serios [i alte calit\]i de-
osebite, pentru o rela]ie
serioas\. 0755/899.265.
(19bf03.1.4)

u Prezentabil\, doresc s\
cunosc domn peste 50
ani pentru o rela]ie se-
rioas\. Telefon
0744.144.169.
(11bf02.1.3).

u Ana din Foc[ani, pen-
sionar\, 68 ani, studii
medii, doresc  s\ comu-
nic cu un domn cu
studii, v\duv [i din
Foc[ani. Telefon
0237/210223.
(07bf05.2.4)

DOMN IDOMN I

u Domn serios, v=rsta
46, doresc cuno[tin]\
doamn\ 35-45 ani, pen-
tru o rela]ie
serioas\/c\s\torie.
0760/283.707.
(19bf12.1.4)

u Serios, [aten, 35 ani,
caut partener\ pentru
prietenie/c\s\torie. Tel.
0771/591.948.
(20bf05.1.1)

u T=n\r, 43 ani, doresc
cuno[tin]\ doamn\ sau
domni[oar\, pentru
c\s\torie. (20bf2.1.16)

u Domn serios, v=rsta
46, doresc cuno[tin]\
doamn\ 35-45 ani, pen-
tru o rela]ie
serioas\/c\s\torie.
0760/283.707.
(19bf12.1.4)

u Caut doamn\ maxim
70 ani, serioas\, pentru
c\s\torie. Tel.
0237/254515
(19bf07.1.4)

u V\duv, 60 ani, de la
]ar\, salariat, f\r\ vicii,
doresc doamn\, de
v=rst\ egal\, s\
locuiasc\ la mine. Rog
seriozitate. Rela]ii dup\
ora 18.00 la
0761/939332.
(19bf05.1.4)

u Pensionar, 66 ani, cu
ma[in\, caut doamna
din Moldova de peste
Prut, 48 - 55 ani, pentru
c\s\torie.
0760/709.613.
(19bf01.1.14)

u Domn dr\gu], 53,
doresc o doamna sim-
patica, stilat\, pentru
prietenie/ c\s\torie. Tel.
0744/671.095.
(15bf10.1.8)

u Pensionar 62 ani,
vreau o persoan\ s\ fie
al\turi de mine, indifer-
ent de v=rst\. Rog seri-
ozitate! Tel.
0724.697.938.
(14bf02.1.4)

u Domn 60 ani, doresc
cuno[tin]\ cu persoan\
de sex feminin pentru o
rela]ie serioas\. Tel.
0743.062.555.
(13bf01.1.8)

u Te vreau l=ng\ mine!
Foc[\nean, 37/1,74. Tel.
0746.834.015.
(14bf01.1.4)

u Doresc o femeie pern-
tru `ngrijire [i donez
cas\, com. Parava -
Bac\u, Du]\ Gheorghe.
Telefon 0374/612462.
(13bf02.1.4)

u Pensionar, doresc s\
cunosc o doamn\, 65-70
ani, pentru c\s\torie.
Telefon 0768.021.409.
(11bf01.1.10)

A N G A J | R I

Caut buc\tar cu
experien]\. Tel.
0724.280.135. (C.1.30)

u ArosA angajeaz\ mon-
tatori t=mpl\rie PVC,
jaluzele, rulouri, u[i de
garaj, cu sau f\r\
experien]\. CV pe 
secretariat@arosa.ro.
Rela]ii la tel.
0746.177.088. (F.1.10)

u SC profil contabilitate
angajeaz\ absolvent
liceu economic. Contact
- Foc[ani, str. Arhitect
Mincu, bloc 16, ap. 1.
Tel. 0730/018.828.
(20bf15.1.14)

u Angajez tehnician
dentar. Telefon

0740/904.674.
(20bf11.1.32)

u SC Foresrking SRL
Panciu - Vrancea anga-
jeaz\ `n condi]iile legii,
2 muncitori necalifica]i
`n silvicultur\, COR
921502. CV-urile se
depun la sediul firmei
p`n\ l data de
26.07.2017, ora 10.00.
Selec]ia se va face pe
baz\ de CV-uri `n data
de 26.07.2017. Tel.
0755/030710.
(20bf09.1.4)

u Angajez [ofer categ.
B, C, D, E. Tel.
0767/772234.
(20bf07.1.14)

u Angaj\m lucr\tor com-
ercial la Inmedio, din
incinta Kaufland. CV `n
magazin. Tel.
0765/449.554.
(19bf15.1.4)

u Angaj\m sudor auto-
gen pentru execu]ii
lucr\ri gaze. Tel.
0745.121.188. (C.1.20)

u Caut femeie `ngrijire
b\tr=n\, Cote[ti. Ofer
cazare [i mas\. Tel.
0765/499.971,
0039/3249814562.
(19.bf03.1.14)

u Restaurant angajeaz\
buc\tar sau ajutor
buc\tar. Rela]ii la tel.
0766.228.416. (N.1.7)

u Societate angajeaz\
lucr\tor comercial `n
Promenada Mall
Foc[ani. Tel.
0767.006.265.
(18bf18.1.10)

u ArosA angajeaz\ 
consilier v=nz\ri. 
CV pe mail 
secretariat@arosa.ro.
Rela]ii la tel.
0746.177.088. (F.1.10)

u Cur\]\toria "Leb\da"
angajeaz\ personal.
Rela]ii la tel.
0722.677.332.
(17bf12.1.6)

u SC angajeaz\
v=nz\toare (magazin al-
imentar). Tel.
0766/275.729.
(17bj03.1.4)219.
(17bf11.1.20)

u SC angajeaz\ `n
condi]ii avantajoase
[ofer profesionist, toate
categoriile, tractorist [i
tehnician veterinar cu
experien]\. Tel.
0767.685.493.
(14bf11.1.8)

Angajez [oferi]\

pentru firm\

CATERING. Rela]ii

suplimentare la tel.

0724.280.135. 

u SC Mantra SRL, str.
Barsei NR 11 bis Foc-
sani angajeaz\ personal
la sala de croit pentru
oper]iile de sp\nuit, nu-
merotat [i termoculat.
Rela]ii la sediul firmei
sau la tel: 0721/264229,
0763/182585. (AV.1.24)

u Angajez v=nz\tor pen-
tru magazin funerar,
posesor permis catego-
ria B. Telefon
0768.467.234,
0744.533.889.
(13bf03.1.6)

u Turkrom angajeaz\
[oferi categoria C cu at-
estat [i mecanic
camioane. Tel.
0237/212396,
0749.040.450.
(12bf02.1.10)

u SC Diedra COM SRL,
cu sediul `n str. Maior
Gh. Pastia, nr. 1, maga-
zin Big Centru, etaj 1,
deasupra magazinului
Zamfir, angajeaz\ ma-
nipulant mobil\ - 1
post. Telefon
0237/225276.
(12bf01.1.4)

u Angaj\m muncitori
necalifica]i, muncitori
califica]i montaj, pre-
lucr\ri mecanice, pre-
lucr\ri mase plastice,
tehnicieni, ingineri, cu
sau f\r\ experien]\. 
CV-urile se depun la
sediul Insta Electric Sa
din Foc[ani, B-dul Bu-
cure[ti 16A, pe fax la
0237/215040 sau pe
e-mail la info@
insta-electric.ro
(AV.1.9)

u Societate comercial\
angajeaz\ conduc\tori
auto profesioni[ti, pen-
tru curse externe
ITALIA. Condi]ii: per-
mis conducere categ.
BCE, atestat [i card
tahograf. Tel.
0237/239465.
(30bf03.1.15)

u Telekom angajeaz\
consultant v=nz\ri cu
sau f\r\ experien]\.
Rela]ii la 0761.309.847.
(11bf02.1.15)

u Fabric\ de mase plas-
tice din Foc[ani, anga-
jeaz\ personal muncitor
cu sau f\r\ experien]\.
Rela]ii pot fi ob]inute la
telefon 0741.185.060.
(11bf01.1.4)

u Magazin perdele-
covoare angajeaz\ 
lucr\tor comercial [i
croitoreas\. Rela]ii la
tel. 0748759937.
(N.1.6)

u Societate angajeaz\
ma[inist pentru

ma[in\ automat\ de

t\iat marmur\,

cunosc\tor al limbii

engleze sau italian\.

Telefon 0722.243.041.

(10bf01.1.6)

u Societate angajeaz\
muncitori necalifica]i.

Telefon 0722.243.041.

(10bf01.1.6)

u Caut femeie pentru

cur\]enie, care a lucrat

`n Italia. Telefon

0740.676.869.

(05bf04.2.6)

u Societate comercial\

angajeaz\ muncitori

necalifica]i, fierari, dul-

gheri, zidari. Telefon

0728.232.719.

(06bf08.1.10)

u Domn 73 ani, caut

doamn\ s\ m\ `ngri-

jeasc\ (exclus etnie

rrom\, alcoolic\,

fum\toare), v=rst\ 58-

67 ani, avantaj cu per-

mis auto. Telefon

0765.895.156.

(06bf05.1.14)

u Caut femeie `ngrijire
b\tr=n\ permanent, `n
ora[ul Adjud. Asigur
cazare, masa [i salariu.
Tel. 0728.855.421.
(05bf13.1.20)

u Societate de trans-
port angajeaz\ [ofer
profesionist, cu expe-
rien]\ pe comunitate.
Salariu atractiv. Tel.
0743.053.056.
(23bf02.1.15)

u Restaurant 
CIULEANDRA in Foc-
sani se deschide. Anga-
jam barmani, ospatari,
bucatari, ajutori de bu-
catari, personal curate-
nie, personal spalat
vase, economist con-
tabil, contabil activitate
primara. CV la adresa 
kmm_adviser@
yahoo.com, relatii la
telefon 0744287841.
(F.1.5)

u Societate angajeaz\
contabil(\) contabili-
tate primar\. Tel.
0745.605.873.
(05bf06.1.8)

Angaj\m operator cas\

schimb valutar. Telefon

0764.551.234.

(05bf03.1.10)

Angajez urgent barman
- osp\tar - fete. Telefon
0763.532.056,
0736.620.973.
(22bf01.1.15)

uSOCIETATE 
ANGAJEAZ|:

CONFEC}IONERI CU

EXPERIEN}|,

AMBALATOR CU EX-

PERIEN}| ~N CON-

FEC}II, 

CTC-IST, PERSONAL

SAL| DE CROIT. 

SE OFER| SALARIU

MOTIVANT, BONURI

DE MAS| { CON-

TRAVALOARE

TRANSPORT. TEL.

0765487137.

(OP.18.30)

u Societate angajeaza

absolventa liceu

(preferabil arte

plastice) pentru post 

relatii cu publicul,

grafica computer si

masina brodat. CV-ul

se lasa la magazin pe

str. Oituz nr. 8,  

Focsani, ori la fax

0237221756 sau se

trimite la contact@

rogoblen.ro. (C.1.30)

TOADER NICOLAE,
un suflet mare [i bun, s-a 

retras lini[tit, a[a cum a tr\it,
`n lumea celor buni [i drep]i. 

Ne r\m=ne doar amintirea [i
un dor nestins `n inim\.

Dumnezeu s\-l ierte [i s\-l aib\ `n paza Lui!
Cei dragi [i care te respect\, 

nu te vor uita niciodat\!
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Cu prilejul vizitei sale la
Mausoleul Mărăști, pentru a
omagia eroii jertfiți în Primul
Război Mondial, Președintele
României s-a oprit la Școala
”Regina Maria” din Răcoasa
pentru a face o donație
importantă de carte. 

O parte din fondul de carte donat
va rămâne și la biblioteca comunală.
”Doresc să dăruiesc Școlii
Gimnaziale Răcoasa, elevilor ce sunt
urmașii eroilor de la Mărăști, cărți
ce adaugă lumina cunoașterii și
strălucirii istoriei acestor locuri”, a
fost mesajul care a însoțit donația de
carte destinată Bibliotecii comunale
Răcoasa și Școlii Gimnaziale Răcoasa
făcută de șeful statului. Mulțumirile
reprezentanților conducerilor Școlii și
Bibliotecii Răcoasa nu au întârziat să
apară. ”Dorim să adresăm mulţumiri
domnului Președinte Klaus Iohannis

pentru frumosul gest pe care l-a
făcut, acela de a dărui «hrană
spirituală» utilizatorilor bibliotecii
comunale și școlare”, a fost mesajul
postat pe pagina de Facebook
”Racoasa Biblioteca”. (Z.V.) 

23 iulie este Ziua
aniversară a
Inspectoratului
pentru Situații de
Urgență Vrancea. Cu
acest prilej, vineri și
duminică vor avea
loc activități specifice
atât la sediul ISU,
dar și la Crângul
Petrești.

Activitățile
aniversare vor începe
vineri, 21 iulie a.c.. Cu
începere de la ora
10.00, porţile
Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă
„Anghel Saligny” al
judeţului Vrancea se
vor deschide pentru a
putea primi vizitatori.
”În cadrul acestei
activităţi va avea loc o
ceremonie militară și
festivitatea de
premiere a
câştigătorilor
competiţiilor sportive
„Cupa 23 iulie –
ediţia a IV-a” şi
concursului de desen
„Copil de pompier -
ediţia a IV-a”.
Totodată, va fi expusă
tehnica de intervenţie,
iar cei interesaţi vor
putea învăţa despre
modul de comportare
în diferite situaţii de

urgenţă”, au transmis
organizatorii
evenimentului.

Ateliere educative
în Crângul Petre[ti
în prezen]a
câinelui Wolf

Pentru duminică, 23
iulie a.c., cu începere
de la ora 15.00, în
Crângul Petrești sunt
programate alte
activități, în special
ateliere educative și
activități
demonstrative.
Nelipsit de la
eveniment va fi câinele
salvator Wolf, care
este antrenat special
pentru salvarea de vieți
din medii ostile. ”În
Crângul Petrești se va
desfășura atelierul
«Pompier pentru o
zi», activitatea
constând în
expunerea şi
prezentarea tehnicii
de intervenţie,
respectiv autospeciala
de stingere a
incendiilor cu apă şi
spumă, autospeciala
de transport scafandri
la intervenție cu barca
pneumatică,
autospeciala pe şenile

care poate ajunge în
locuri greu accesibile
și motopompa
NOVUS 600, iar în
incinta amfiteatrului
din cadrul ariei
naturale Crângul
Petrești va fi amplasat
un atelier în cadrul
căruia, paramedicii
S.M.U.R.D. și
voluntarii înscriși în
programul «Salvator
din pasiune» vor

prezenta tehnici de
acordare a primului
ajutor medical în
diferite situații. La
atelierul dedicat
copiilor va fi prezent
şi câinele salvator
Wolf, special antrenat
pentru căutare –
salvare din medii
ostile vieţii”, ne-au
mai comunicat
reprezentanții ISU
Vrancea. (A.T.)

Sfâr[it de s\pt\mân\
aniversar pentru ISU Vrancea

Pre[edintele Iohannis a donat
c\r]i Bibliotecii [i [colii

”Regina Maria” din R\coasa
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