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CUP Salubritate
va face Foc[aniul
curat, iar Direc]ia
de Dezvoltare va
asfalta str\zile

O idee mai veche a primarului Misăilă se poate
concretiza în curând prin aprobarea unor proiecte de
hotârâre ce vizează transferul serviciilor de salubritate
stradală  la Cup Salubritate și serviciul de întreținere
străzi să fie întregit de către Direcția de Dezvoltare și
Servicii Publice Focșani prin preluarea stației de asfalt
de la Cup Salubritate. 
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Adjudean mort `n
subsolul unei vile
din vestul Londrei
� acesta este
absolvent al

Colegiului „Emil
Botta” [i se afla la
munc\ în Anglia 
� decesul s\u a
survenit `n timp ce

vila era renovat\ [i se
foloseau substan]e
toxice � pompierii 
l-au scos pe t=n\rul
adjudean de la
subsol, dar

ambulan]ierii nu au
mai putut s\-i salveze
via]a � pagina 3
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Soarele răsare: 5.49
Soarele apune: 20.46

Calendar creștin
ortodox: Sfintii
Prohor, Nicanor,
Timon si Parmena
Calendar catolic: Sf.
Victor I, pp. m

Maxima zilei:
„Suntem în continuu
confruntaţi cu o serie
de mari oportunităţi
deghizate în mod
iscusit în probleme
irezolvabile.” 

John Gardner

Curs valutar BNR:
æ 1E = 4,5656 lei
è 1$ = 3,8936 lei

CALENDARUL

ZILEI

16

Tiparul executat la
TIPOMEDIA PROD SRL

București

Cinci tineri
re]inu]i

pentru trafic
de droguri

Dorin Alecsandru plecase la Londra la muncă

4

După ce în luna martie a

acestui an Silvia Chelariu a

fost demisă din funcția de

inspector de limba română,

iată că, recent, justiția
vrânceană a decis ca
profesoara să revină în funcție. 
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MF: Contribu]iile sociale
obligatorii vor fi datorate de

c\tre angajat din 1 ianuarie 2018
Contribuţiile sociale obligatorii vor fi datorate de
către angajat începând din 1 ianuarie 2018, dar
obligaţia stabilirii, reţinerii şi plăţii acestora către
bugetele de asigurări sociale va reveni, în continuare,
angajatorului, a anunţat joi Ministerul Finanţelor.
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Situa]ie încordat\ în înv\]\mântul
vrâncean dup\ revenirea în func]ie
a inspectorului Silvia Chelariu
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Agenția de Plăți și Intervenții
pentru Agricultura (APIA) a auto -
rizat la plată, până la data de 30
iunie, 99,78% din totalul fermie -
rilor, pe toate schemele solicitate.
”În semestrul 1 al anului 2017, în
cadrul Serviciului Autorizare
Plăți și al centrelor locale, s-au fi-
nalizat plățile din fondul FEGA
aferente campaniei 2016 în con -
dițiile în care majoritatea acestor
plăți fuseseră efectuate în anul
2016. De asemenea, s-au efectuat
plățile pe schemele finanțate din
fondul FEADR și cele finanțate
din bugetul național (ajutoare
naționale tranzitorii)”, se arată în
materialul prezentat la ședința de
joi a Colegiului Prefectural. Astfel,
s-au efectuat plăți către 15431 fer-
mieri care au beneficiat de plăți
aferente ajutoarelor naționale tran -
zitorii în sectorul vegetal finanțate
din bugetul național, 1485 fermieri
care au beneficiat de plăți aferente
ajutoarelor naționale tranzitorii în
sectorul zootehnic finanțate din
bugetul național, 4936 de fermieri
care au beneficiat de plăți aferente
schemelor finanțate din FEADR
(Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală). Au fost finali -
zat plățile către 165 de fermieri
care au beneficiat de plăți aferente
schemelor de sprijin cuplat în sec-
torul vegetal finanțate din FEGA,
un număr de 68 de fermieri care au
beneficiat de plăți aferente sche -
me lor de sprijin cuplat în sectorul
zootehnic finanțate, de asemenea,
din FEGA (Fondul European de
Garantare Agricolă). În acest an, la
APIA Vrancea s-au depus 22.585
cereri unice pentru subvențiile uni -
ce pe suprafață și pe zootehnie.
După perioada legală de depunere
a cererilor, fermierii au avut posi-
bilitatea să își corecteze cererile
ini țiale prin depunerea de modi fi -
cări ale acestora în două etape.
”Au fost depuse, astfel, un număr
de 4123 de modificări menite să
ducă la îmbunătățirea calității
declarațiilor astfel încât se obțină
un coeficient de neconformitate
cât mai mic, ceea ce ar atrage
mic șorarea eșantioanelor de con-
trol”, se mai arată în situația pre -

zen tată de APIA. În momentul de
față, Agenția este în plină campa -
nie de controale pe teren pentru un
număr de 360 de fermieri, cu
aproximativ 6000 de parcele. 

87% din debite au fost
recuperate 

APIA nu doar dă bani fermieri -
lor, ci îi și ia înapoi atunci când
sunt probleme. În anul 2017, s-au
plătit până în prezent prin APIA
Vrancea subvenții pentru spriji ni -
rea producătorilor agricoli în va -
loare totală de 4,2 milioane lei. La
data de 30 iunie, cuantumul și
structura debitelor identificate și
gestionate de APIA erau: număr
dosare debite – 9567, valoare tota -
lă debite – 17,3 milioane lei, valoa -
re debite recuperate – 15,1 mili oa -
ne lei, valoare debite rămasă de re-
cuperat – 2,2 milioane lei. ”În a -
ces te condiții, cuantumul rămas
de recuperat este de 2.229.764,23
lei, ceea ce conduce la un procent
de recuperare de 87%, procent sit-
uat peste nivelul mediei pe țară.
Conform prevederilor procedu-
rale în vigoare, din totalul debi -
telor nerecuperate, pentru un
nu măr de 620 dosare debit (va -
loare 1.999.025,09 lei) s-a inițiat
procedura de recuperare prin e -
xecutare silită, acestea fiind
transmisă la ANAF Vrancea”, se
arată în situația prezentată de APIA
Vrancea la ședința de Colegiu Pre-
fectural. (M.B.)

Primarul PSD al co-
munei Reghiu, Răduță
Macovei, are toate șan -
sele să rămână în funcția
în care a fost ales în anul
2016, chiar dacă a fost
condamnat cu suspen da -
re. Legislația actuală pre -
vede că ordinul prefec -
tului pentru încetarea
mandatului depinde de
referatul secretarului co-
munei. Iar dacă secreta -
rul nu îl dă, atunci nu se
întâmplă nimic, după
cum au arătat cazurile de
la Fitionești, Străoane și
alte comune din Vrancea.
“Am primit sesizarea și
așteptăm referatul se -
cre tarului comunei. Fă -
ră referat nu se poate
e mite ordinul de înceta -
re a mandatului”, a spus
prefectul Sorin Hornea.
Răduță Macovei a fost
condamnat de Judecăto -
ria Focșani la doi ani de
înschisoare de suspen da -
re pentru conflict de in-
terese, iar sentința a ră -
mas definitivă la Curtea
de Apel Galați. Chiar și
în situația puțin proba bi -
lă în care secretarul co-
munei întocmește refe -
ratul, ordinul prefectului
poate fi anulat de ins tan -
ță, așa cum s-a întâmplat
anul trecut cu fostul pri-
mar din Homocea, Ne -
culai Ionescu. Situația
de la Reghiu i-a agitat pe
liberalii din Vrancea,
care au cerut secretarului
să întocmească referatul
necesar ca primarul să își
piardă mandatul. Raduță
Macovei a fost ales pri-
mar din partea PNL, însă
a trecut la PSD în anul

2014, după ce OUG 55/
2014 le-a dat posibilita -
tea primarilor să își
schimbe partidele. ”Par-
tidul Național Liberal
Filiala Vrancea solicită
secretarului UAT Re -
ghiu, Marius Mușat, să
nu tragă de timp și să
procedeze conform atri -
buțiilor legale pentru a
pune în aplicare Decizia
penală nr. 770/A/2017
pronunțată în dosarul
penal nr. 10562/231/
2015 prin care primarul
PSD Răduță Macovei a
fost condamnat definitiv
la o pedeapsă privativă
de libertate pentru două
fapte de conflict de in-
terese”, se arată într-un
comunicat de presă al
PNL Vrancea. 

Viitorul Cod
administrativ las\
o porti]\ pentru
primarii condamna]i

Până în anul 2015, in-
terpretarea dată Legii
393/2004 era că primarii
condamnați cu suspen da -
re își păstrează manda -
tele. Atunci, Înalta Curte
de Casație și Justiție a
stabilit că încetarea man-
datelor li se aplică și a -
cestora. Cum însă refera-
tul secretarului a rămas,
mandatele au încetat în
funcție de culoarea po li -
tică a primarului. Chiar și
așa, Neculai Ionescu,
fostul primar din Homo-
cea, a obținut suspen da -
rea executării ordinului
emis de prefectul Nicu -
șor Halici și a revenit

pentru scurt în funcție.
Noul Cod administrativ
ar putea schimba lucru -
rile, însă acesta se află
deocamdată în faza de
dezbatere publică și ar
mai putea suferi modi fi -
cări. În forma dată pub -
licității nu a fost eliminat
referatul secretarului,
însă se stabilesc termene.
Art. 217 prevede: alin. 4
”În toate cazurile de în -
cetare înainte de termen
a mandatului de primar,
prefectul emite un ordin
prin care constată înce -
tarea mandatului pri-
marului. Ordinul va
a vea la bază un referat
semnat de secretarul
unităţii/subdiviziunii ad-
ministrativ-teritoriale,
precum şi actele din ca -
re rezultă motivul legal

de încetare a mandatu-
lui”, iar la alin. 5 ”Refe -
ratul secretarului
uni tăţii/subdiviziunii
admi nistrativ-teritoriale
se transmite în termen
de 10 zile de la data in-
tervenirii situaţiei de
înce tare de drept a man -
da- tului primarului”.
Ordinul prefectului poate
fi contestat la instanța de
contencios administrativ
în termen de 10 zile. Ins -
tanța trebuie să se pro -
nun țe în termen de 30 de
zile, iar hotărârea este
de finitivă. Codul admi -
nistrativ oferă astfel în
continuare o portiță pri-
marilor condamnați cu
suspendare pentru a ră -
mâ ne în funcții, în vari-
anta actuală. (Mihai
BOICU)

Exigență mare la proba
scrisă a concursului.
Singurul candidat la al
treilea concurs pentru șefia
Poliției Locale nu a trecut
proba scrisă, în acest caz
fiind necesară organizarea
unui alt concurs. Nu se știe
până când se va mai asigura
interimatul. 

La cel de-al treilea concurs or-
ganizat de la începutul anului în
vederea ocupării funcțiilor de di-
rector și director adjunct la Poliția
Locală a municipiului Focșani,
singurul candidat înscris, Vasile
Dimoftei, fost angajat al Poliției
Locale în trecut, nu a reușit să
treacă de proba scrisă, chiar dacă a
fost promovat la proba dosarului și
cea a competențelor IT. Acesta a
candidat pentru ambele funcții
scoase la concurs. La cel pentru di-
rector adjunct a obținut o notă sub
5, iar la concursul pentru director,
probă care s-a ținut la sediul

Primăriei, a obţinut o notă mai
mare, dar nu a întrunit punctajul
minim pentru a fi admis la proba
interviului. Cel puțin în aparență,
Vasile Dimoftei nu ar fi pe lista
preferaților pentru ocuparea
funcțiilor res pective, unele surse
spunându-ne că acesta ar ști prea
multe amănunte în ceea ce privește
dezordinea insta lată de multă
vreme prin acea instituție. ”Nu se
prea dorește coborârea milităriei
din pod și cel puțin ju mă tate din-
tre angajați preferă să se
complacă în si tuația existentă”,
spun sursele noastre. Ne întrebăm
dacă într-adevăr există anumiți
preferați pentru șefii administrației
locale sau județene, de ce nu s-au
înscris la concursul organizat în
această lună. E o întrebare retorică,
evident. Desigur, este foarte ușor să
invoci faptul că un candidat nu a
învățat suficient legile indicate la
bibliografie, dar mai știm că dacă
vrei să faci pe cineva să pară in-
competent poți formula subiecte
care nu au legătură cu nimic din ce

ar face un șef al Poliției Locale.
Deseori, proba interviului ar putea
edifica mai bine pe cineva, dar
până acolo, se pare, că e calea
foarte lungă. Până la un nou con-
curs, interimatul este asigurat în
continuare de Tatian Agache.
(A.T.)

Dupâ\ trei concursuri organizate, Poli]ia
Local\ tot nu [i-a g\sit [ef

Vasile Dimoftei a fost
singurul candidat 

la șefia Poliția Locale

Peste 4000 de modific\ri
ale cererilor pentru

subven]ii depuse la APIA 
� în acest an, fermierii au f\cut 22.585 cereri pentru

subven]ii, dup\ care s-au efectuat peste 4000 de modific\ri 

APIA îi verifică în această
perioadă pe fermierii care au

cerut subvenții 

Primarul comunei Reghiu,
greu de dat jos din func]ie 

�mandatul primarului R\du]\ Macovei, condamnat cu suspendare, depinde 
de referatul secretarului comunei � în lipsa acestuia, prefectul nu poate emite ordinul
de încetare a mandatului � în aceste condi]ii, primarul PSD din Reghiu poate r\mâne

lini[tit în func]ie, a[a cum s-a întâmplat [i în cazul altor primari

Răduță Macovei a fost condamnat cu
suspendare pentru conflict de interese
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� acesta este
absolvent al

Colegiului „Emil
Botta” [i se afla la
munc\ în Anglia

O nouă tragedie a îndo-
liat municipiul Adjud. Un
alt tânăr aflat la muncă în
Marea Britanie şi-a pierdut
viaţa în capitala ţării.
Dorin Alecsandru, absol -
vent al Colegiului “Emil
Botta” din Adjud a decedat
miercuri în urma unui inci-
dent produs în vestul Lon-
drei. Tragedia vine la doar
câteva zile după ce un alt
adjudean, Nicu Manea, s-
a stins într-un accident ru-
tier produs tot în Anglia.
Po trivit dailymail.co.uk,
tânărul a murit după ce a
fost scos din subsolul plin
de fum al unei case de 5
milioane de lire sterline
din Notting Hill, după un
posibil incident chimic.
Presa britanică scrie că de-
tectivii care investighează
moartea românului cred că
acesta s-a intoxicat cu va-
pori toxici. Muncitorul, în
vârsta de 20 de ani, a fost
scos din proprietatea cu
cinci etaje din Berkeley
Gardens, vestul Londrei,
de către pompieri purtând
echipament de respirație.
Pe pagina de facebook a
tâ nărului au început să
curgă mesajele de condo le -
an ţe. „Îmi pare rău... Te
rog, iartă-mă! Iartă-mă
ca nu ți-am răspuns la te -
lefon acum o săptămână!
Iartă-mă că nu am ținut
legătură mai mult! Iartă-
mă că nu ți-am arătat ce
însemnai pentru mine! Te
rog, Iartă-mă! Te-am iubit
ca pe un frate și o să ră -
mâi fratele meu, toată via -
ța, cât oi mai trăi! Ai fost
acolo pentru mine și am
fost acolo pentru tine! Am
fost prieteni cu mulți vi -
sea ză! Te rog, Iartă-mă!
Îmi doream așa de mult să
te cunun! Eram așa de
bu curos pentru voi, pen-
tru cât de fericit erai când
mi-ai spus că urmează să

aveți un copil, că vrei să te
însori! Am crezut în tine!
Ți-am admirat curajul cu
care ai plecat din țară, cu
dorința de a duce o viață
mai bună! Sunt așa supă -
rat pe tine de nici nu ai
idee! Îmi vine să te fac
idiot într-una! Îmi vine să
plâng într-una când te și
fac idiot! Cât de stupid e
ce fac eu acum! Știu că și
tu ai fost la fel ca mine...
Un om ce crede în sine și
nu în forțe divine... Mă
gândesc cât e de stupid
pentru ca TU nu o să poți
citi toate astea! Dar te
iubesc, bro! Te iubesc și
mi-e dor de tine mai tare
ca niciodată! Îmi doresc
doar să ai o viață urmă -
toare, mai fericită și cât Îți
dorești de lungă! Te rog să
ai grijă de noi dacă poți!
Să ai grijă de familia ta și
de noi, restul, iar TU, vei
trăi prin NOI!”, a scris
Dan Dumitraşc.

Ce spun autorit\]ile

Pompierii au declarat
pentru Daily Mail că imo-
bilul se afla în renovare în
timp ce proprietarii casei
erau în vacanță. Vaporii
toxici au intrat și în casele
învecinate, unii oameni
ajungând la spital din a -
ceas tă cauză. Un bărbat a
declarat că a observat că

ochii tatălui său începuseră
să lăcrimeze și erau roșii.
Totodată, oamenii spun că
au simțit un miros straniu.
Potrivit Daily Mail, propri-
etarul anunțase că în tim-
pul renovării va fi folosită
o substanță toxică. De ase -
menea, vecinii au declarat
că li s-a spus că ferestrele
casei vor fi închise pentru
ca vaporii să nu intre în
alte imobile din zonă și au
fost avertizați să țină fere-
strele închise. Un purtător
de cuvânt al Brigăzii de
Pompieri Londra a decla -
rat: „Un bărbat a fost scos
de la subsol de pompieri.
Am aerisit clădirea și am
efectuat alte verificări ale
clădirii în scopul detec tă -
rii unor eventuale perico -
le. S-au găsit substanțe
chi mice.” Un reprezentant
al Poliției Metropolitane a
declarat, la rândul lui: „Po li -
ția a fost chemată la Ber -
keley Gardens, W8, la ora
16.05, marți, 25 iulie, de
Serviciul de Ambulanță din
Londra, care trata un băr -
bat de 20 de ani găsit incon -
știent la subsolul u nei clă -
diri. Din cauza prob lemelor
cu fumul din subsol, me -
dicii au adus bărbatul în
stradă, pentru tratament. În
ciuda eforturilor bărbatul a
fost declarat mort la fața
locului, la ora 16.36.” (Dan
CHIRIAC)

Se transfer\ sta]ia de
asfalt de la CUP
Salubritate c\tre

Direc]ia de Dezvoltare

Astfel, ”având în vedere
Hotârârea Consiliului Local
al Municipiului nr. 58/
28.02.2006, prin care au fost
atribuite spre administrare
D.D.S.P Focșani,  străzile
din Focșani în vederea în -
tre ținerii, exploatării și mo -
der nizării acestora, precum
și specificul activității aces-
teia, propunem preluarea
Sta ției de asfalt, din patri-
moniul CUP Salubritate
S.A. Focșani și atribuirea a -
cesteia în administrarea
D.D.S.P Focșani, sens în
care se va iniția procedura
de preluare a obiectivului
din patrimoniul societății”,
se arată în expunerea de mo-
tive din proiectul de hotărâre.
Proiectul urmează să fie su -
pus aprobării în ședința de
Consiliu Local. 

Cur\]enia Foc[aniului
nu va mai fi asigurat\

de D.D.S.P.

Alte cinci proiecte de ho -
tă râre C.L. au ca obiect servi-
ciul de salubrizare din mu ni-
cipiu. Aceste servicii vor fi
transferate Asociației de Dez-
voltare Intercomunitară pen-
tru Serviciul de Salubrizare a
localităților Focșani și Go -
lești. De asemenea, serviciul
de salubrizare stradală va
trece în subordinea CUP Sa -
lubritate S.A. Odată cu apro-
barea acestui transfer și în-
 cheierea contractului de del-
egare a gestiunii serviciului
de salubrizare către operator,
se transferă și personalul de
la Direcția de Dezvoltare și
Servicii Publice, modificân -
du-se astfel Regulamentul de
funcționare al instituției și or-
ganigrama și statul de funcții.
Legea nr. 101/2006, la art. 2,
alin. 3 prevede ca acest servi-
ciu de salubrizare să desfă -
șoare următoarele activități:
colectarea separată și trans-
portul separat al deșeurilor
municipale; colectarea și
transportul deșeurilor pro -
venite din locuințe; organi-
zarea prelucrării, neutralizării
și valorificării materialelor
cinegetice a deșeurilor; ope -
ra rea sau administrarea sta ții -

lor de transfer pentru deșe -
urile municipale și deșeuri
similare; sortarea deșeurilor
municipale; elementul de no -
utate, măturatul, spălatul,
stro pirea și întreținerea căilor
publice; curățarea și trans-
portul zăpezilor; colectarea
cadavrelor animalelor de pe
domeniul public; organizarea
tratării mecanico-biologice a
deșeurilor municipale; ad-
ministrarea depozitelor de
deșeuri. ”Dezinsecția, dezin -
fecția și deratizarea repre -
zintă singurele activități care
rămân la Direcția de Dez-
voltare, motivat de faptul că
au o licență în acest sens
emisă de către autoritatea în
materie”, a specificat Eduard
Corhană, secretarul muni ci -
piului în cadrul ședinței or-
dinare a C.L. din luna iunie. 

Modificarea
Regulamentului de

func]ionare al D.D.S.P. 

Urmare a trecerii acti vi -
tății de salubrizare stradală de
la Direcția de Dezvoltare și
Servicii Publice la S.C. CUP
Salubritate S.A. Focșani, pre-
cum și serviciul de adminis-
trare a parcările către S.C.
Parking S.A. se impune mo -
di ficarea Regulamentului de
organizare și funcționare al
D.D.S.P., instituția oferind, în
viitor, următoarele servicii:
producerea materialului den-
drofloricol și floricol; desfac-
erea de produse, prestarea de
servicii și lucrări către per-
soane fizice și agenți econo -
mici; întreținerea și moder -
nizarea parcurilor și spațiilor
verzi; dezinsecția, dezinfecția
și deratizarea; administrarea
cimitirelor, exploatarea par-
cului propriu de mijloace de
transport; construcții, întreți -
nere și reparații curente fond
locativ, obiecte și dotări din
inventarul urban; reparații

străzi; întreținerea și reparația
semafoarelor și indicatoa re -
lor pentru semnalizarea cir -
cu lației rutiere; activități
pri vind animale fără stăpân și
protecția mediului; activități
de pregătire prin cursuri de
calificare și recalificare, ac -
tivități de perfecionare, alte
forme de învățământ necla si -
ficate în altă parte; servicii de
supraveghere video; transport
rutier de mărfuri, alte acti -
vități la solicitarea Primarului
Municipiului Focșani. 

Care vor fi noile
modific\ri în

organigrama D.D.S.P. 

Dacă toate aceste transfe -
ruri și modificări vor fi apro-
bate de către aleșii locali, se
vor produce modificări și în
organigrama și statul de func -
ții din cadrul Direcției de
Dezvoltare și Servicii Publice
Focșani. O parte dintre an ga -
jați, în număr de 53, care
efec tuau serviciul de salubri -
zare stradală, vor trece în
subordinea CUP Salubritate
fără modificarea salariului.
De asemenea, un număr de
șapte șoferi de la serviciul de
salubrizare stradală și alți trei
referenți din cadrul Biroului
Edilitar vor trece în subor-
dinea CUP Salubritate S.A..
Alți muncitori necalificați se
vor transfera la serviciul de
întreținere a spațiilor verzi
sau la serviciul de gestionare
a câinilor fără stăpân. Astfel,
numărul total al angajaților
din cadrul Direcției de Dez-
voltare și Servicii Publice
Foc șani va scădea de la 311
la 247. În proiectul de hotă -
râre privind modificarea or-
ganigramei se menționează
că se respectă prevederile le -
gale privind numărul maxim
de posturi stabilit pentru anul
2017 la nivelul municipiului
Focșani. (A.T.)

Termenul de intrare în vigoare a legii care
introduce pentru prima dat\ în România proce-
dura de insolven]\ pentru persoanele fizice va
fi amânat pentru a treia oar\, potrivit unui
proiect de Ordonan]\ a Guvernului, publicat în
dezbatere public\ de Ministerul Economiei.
Legea ar urma s\ intre astfel în vigoare în 1 ia -
nu arie 2018, [i nu în 1 august 2017, a[a cum
era stabilit ultima dat\. ”Termenul de intrare în
vigoare prev\zut la art. 93 teza întâi din Legea
nr. 151/2015 privind procedura insolven ]ei per-
soanelor fizice, publicat\ în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 464 din 26 iunie
2015, se prorog\ pân\ la data de 1 ia nuarie
2018”, arat\ textul proiectului. Legea privind

procedura insolventei persoanelor fizice ar fi
trebuit ini]ial s\ intre în vigoare la 26 decem-
brie 2015, îns\ termenul a fost amânat pentru
31 decembrie 2016. Ulterior, intrarea în vi -
goare a termenului a fost amânat\ pentru 1 au-
gust 2017, prin Ordonan]a de urgen]\ a
Gu vernului nr. 98/2016. Nota de fundamen ta -
re a proiectului de act normativ arat\ c\ amâ -
narea a fost cauzat\ de faptul c\ este necesar\
preg\tirea riguroas\ a capacit\]ii adminis trative
a institu]iilor care s\ aplice procedurile pre v\ -
zute de aceast\ lege. În plus, majorarea relativ
redus\ a num\rului de posturi la instan]e s-ar
putea dovedi insuficient\ pentru aceast\ nou\
categorie de cauze, spun autorii textului. t

Adjudean mort î`n subsolul
unei vile din vestul Londrei

Cu toate eforturile depuse, specialiștii de pe
ambulanță nu au putut să-l salveze pe tânărul

adjudean (sursa foto: Dailymail.co.uk)

Autorit\]ile vor s\ am=âne din nou intrarea
î`n vigoare a Legii falimentului personal

CUP Salubritate va face
Foc[aniul curat, iar Direc]ia de
Dezvoltare va asfalta str\zile

Schimbări în structurile D.D.S.P și Cup Salubritate
S.A. ca urmare a unor transferuri de servicii 
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B\rbat re]inut dup\ ce
[i-a jefuit vecinul: Un
bărbat din comuna Tătăranu
este bănuit că și-a prădat
vecinul plecat din țară. În
noaptea de 24/25 iulie a.c., ora
2.00, polițiștii din Tătăranu au
depistat un bărbat, de 62 ani,
din localitate, care avea asupra
sa mai multe bunuri, a căror
proveniență nu a putut să o
justifice. În urma verificărilor
efectuate, a fost identificat
proprietarul bunurilor în cauză,
respectiv un bărbat, din aceeași
localitate, care fusese plecat
din țară. La data de 26 iulie
a.c., față de bărbatul bănuit de
comiterea infracțiunii de furt
calificat, a fost luată măsura
reținerii, pentru 24 ore, fiind
depus în Centrul de Reținere și
Arest Preventiv din cadrul
Inspectoratului de Poliție
Județean Vrancea. Cercetările
sunt continuate în vederea
documentării întregii activități
infracționale. Polițiștii
cercetează o altă spargere
comisă joi dimineața în
comuna Garoafa. Autorul a
fost prins în flagrant și a fost
condus de polițiști la audieri.
(D.C.)

B\rbat spânzurat la
Adjud: Un bărbat din Adjud
s-a spânzurat joi. Acesta a fost
găsit fără suflare de rude, care
au anunțat la 112 tragedia.
Medicii sosiți la fața locului au
constatat decesul. Polițiștii au
întocmit dosar penal în cauză,
dar până în acest moment nu
se cunoaște motivul pentru
care bărbatul de 45 de ani a
decis să se omoare. (D.C.)

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! (D.C.)

Poliţiştii de combatere a cri mi -
nalităţii organizate din Vrancea și
Galați, cu sprijinul Direcției Ope -
rațiuni Speciale, sub coordonarea
procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T.
Vrancea, au efectuat 9 percheziții
domiciliare în municipiul Galați,
la persoane bănuite de trafic de
droguri și substanțe cu efect psi-
hoactiv. ”La data de 26 iulie a.c.,
polițiștii de combatere a crimi na -
li tății organizate Vrancea și Ga -
lați, cu sprijinul Direcția Ope ra-
țiuni Speciale a Poliției Române,
sub coordonarea procurorilor din
cadrul D.I.I.C.O.T. – B.T. Vran -
cea, au efectuat 9 percheziții
domiciliare în municipiul Galați,
la persoane bănuite că ar fi dis-
tribuit droguri și plante etnobo -
tanice. Din cercetări a reieșit
fap tul că, începând cu anul 2016,

5 persoane ar fi desfășurat activi -
tăți de producere, deținere, sto-

care și comercializare de droguri
de risc și substanțe susceptibile a

avea efect psihoactiv, droguri pe
care le-ar fi comercializat pe raza
județelor Vrancea, Galați și Bră -
ila”, se arată într-un comunicat al
poliției vrâncene. În urma perche -
zițiilor, au fost identificate mai
multe substanțe etnobotanice și
muguri de cannabis, fiind ridicate
în vederea indisponibilizării 8.530
de lei, 700 de euro, 9 telefoane
mobile, 2 laptopuri, un cântar elec-
tronic, un grinder metalic și mai
multe arme albe. La sediul D.I.I. -
C.O.T. – B.T. Vrancea, au fost
aduse 15 persoane, 5 dintre acestea
fiind reținute 24 de ore, urmând a
fi prezentate Tribunalului Vrancea,
cu propunere de arestare preven -
tivă, pentru săvârșirea infracțiu ni -
lor de trafic și consum ilicit de
droguri și de substanțe cu efect
psi hoactiv. (Dan CHIRIAC)

Cinci tineri re]inu]i pentru trafic de droguri
� în urma perchezi]iilor, au fost identificate mai multe substan]e etnobotanice [i muguri de

cannabis, fiind ridica]i în vederea indisponibiliz\rii 8.530 de lei, 700 de euro, 9 telefoane mobile, 
2 laptopuri, un cântar electronic, un grinder metalic [i mai multe arme albe

Polițiștii au găsit, în urma perchezițiilor, muguri 
de cannabis și substanțe etnobotanice

Copil de
cinci ani
r\nit 
de un

biciclist
minor

Un minor de cinci ani
a fost victima unui acci-
dent rutier. Miercuri sea -
ra, polițiștii vrânceni au
fost sesizați de către o
unitate medicală cu pri -
vire la faptul că a fost
adus de către rude un
minor de 5 ani, din co-
muna Slobozia Bradului,
care ar fi fost accidentat
de un biciclist. În urma
cercetărilor efectuate s-a
stabilit faptul că, în jurul
orei 18.30, pe DC 185,
în satul Liești, din co-
muna Slobozia Bradului,
un minor, de 13 ani, din
localitate, în timp ce se
deplasa cu bicicleta, l-ar
fi acroșat și accidentat
grav pe minorul de 5 ani,
care se afla pe stradă. În
cauză a fost întocmit do -
sar penal. Tot miercuri
seara, pe DN 23 A, în
afara municipiului Foc -
șani, un bărbat de 26 de
ani din municipiul Ga -
lați, în timp ce conducea
un motociclu, nu ar fi
păstrat distanța cores -
pun zătoare față de auto-
turismul care se deplasa
în fața sa și a intrat în co -
liziune cu acesta. În ur -
ma producerii evenimen -
tului rutier, a rezultat ră -
nirea ușoară a motoci-
clistului. În cauză a fost
întocmit dosar penal. Joi
dimineața, pe E 85, două
autoturisme Dacia s-au
ciocnit în apropierea co-
munei Urechești. Inci-
dentul nu s-a soldat cu
victime, astfel încât po -
lițiștii sosiți la fața locu-
lui au soluționat cazul ca
o simplă tamponare.
(D.C.)

Inspectoratul pentru
Situații de Urgență (ISU)
Vrancea și-a prezentat joi
bilanțul activităților în pri -
mele șase luni ale anului.
Lt.col Silviu Mocanu, îm-
puternicit la comanda ISU
Vrancea și lt. col Cristi
Soare, șeful centrului ope -
ra țional, au prezentat re -
zultatele pompierilor vrân -
ceni. În decursul semes-
trului I al anului 2017, ser-
viciile profesioniste, vo lun-
tare şi private pentru si tu -
aţii de urgenţă, populaţia
şi personalul de la locul de
muncă au desfăşurat 2518
acţiuni (faţă de 2814 pro-
duse în aceeaşi perioadă a
anului 2016), în medie
13,91 evenimente/zi. Pon-
derea în îndeplinirea misi -
u nilor o deţine Detaşamen-
tul de Pompieri Focşani cu
47,35% (1106 intervenţii)
în decursul semestrului I
al anului 2017, urmat de
Secţia de Pompieri Adjud
cu 25,12% (635 in ter ven -
ţii), Secția de Pompieri 
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Urgenţă 2,38% (60 inter -
venţii), Detaşamentul de
Pompieri Râmnicu –Sărat
–I.S.U. Buzău 1% (25 in -
ter venţii), Garda de In ter -
venţie Podu Turcului –
I.S.U. Bacău 3,30% (83
intervenţii). Pe timpul in -
ter venţiilor la incendii au
fost salvate: 47 persoane
(35 adulţi şi 12 copii), an-
imale mari 1, animale mici
2, 10 păsări; au fost prote-
jate bunuri în valoare de
peste 25,6 milioane lei.
Din totalul de 195 inter -
ven ţii la incendii, în de-
cursul perioadei analizate
a anului 2017, s-au produs
167 la gospodării ale po -
pu laţiei, 7 administraţie
pub lică, 5 agricultură şi
servicii auxiliare, 5 alte
activităţi de servicii colec-
tive, sociale şi personale,4
energie electrica, gaze si
apa, 1 tranzacţii imobili -
are, 1 pescuit şi pisci cul tu -
ră, 1 hoteluri şi restau ran-
te, 1 industria prelu cră toa -
re, 1 învăţământ, 1 trans-
port şi depozitare, 1 co -
merţ cu ridicata şi amă -
nun tul. Incendiile au avut
drept cauză principală: coş
de fum defect sau necu ră -
ţat – 45 (22,06%), ins ta la -
ţii electrice defecte – 47
(23,53%), cenuşă, jar şi
scântei de la sistemele de
încălzit defecte – 10
(4,90%), fumatul – 20
(9,80%), focul deschis în
spaţii deschise – 22
(10,35%), acţiune inten ţi -
onată - 10 (4,90%), mij -
loace de încălzire nesupra -
vegheate – 5 (2,45%), fo -
cul deschis în spaţii în-
chise – 5 (2,45%), jocul
copiilor cu focul – 9
(4,41%), echipamente im-
provizate – 5 (2,45%),
aparate electrice nesupra -
ve gheate – 5 (2,45%), mij -
loace de încălzire im pro-
vizate – 1 (0,49%), trăsnet
și alte fenomene naturale–
3 (1,47%), scurgeri de
pro duse inflamabile – 2

(0,98%), sisteme de încăl -
zire defecte – 2 (0,98%),
defecţiuni tehnice de ex-
ploatare – 2 (0,98%), alte
împrejurări – 1 (0,49%).
Cele mai multe incendii
au avut loc în luna aprilie–
49 (13%), iar cele mai
mul te incendii s-au înre -
gis trat în localităţile: Foc -
şani – 36; Panciu – 16;
Adjud – 7; Boloteşti – 6;
Mărăşeşti – 5, Vrâncioaia
– 4.

SMURD-ul a avut
peste o mie de

interven]ii

Structurile de inter ven -
ţie din cadrul serviciului
SMURD au fost solicitate
pentru soluţionarea 1515
cazuri pentru acordarea
pri mului ajutor calificat din
care: intervenţii propriu-
zise – 1429 (94,32%),
intervenţii la incendii – 35
(2,31%), intervenţii la a -
sistenţa persoanelor – 15
(0,99%), exerciţii cu forţe
şi mijloace în teren – 21
(1,93%), intervenţii la des -
carcerare – 11 (0,73%), in -
tervenţii la alte situaţii de
urgenţă – 2 (0,13%), inter -
venţii la incendii de ve ge -
taţie – 2 (0,13%). Din
totalul de 1429 intervenţii
propriu zise SMURD, cele
mai multe cazuri pentru
acordarea ajutorului medi -
cal de urgenţă s-au înre -
gistrat în luna ianuarie

(311). În urma interven ţii -
lor SMURD au fost asis-
tate 1429 persoane din
ca re 1355 adulţi şi 71 co -
pii; 13 persoane adulte au
fost declarate decedate din
care 11 adulţi şi 2 copii. 

Rata intervenţiilor
SMURD la suta de mii de
locuitori, a fost de 376,34
iar rata la mia de kilometri
pătraţi de 305,55. Cele
mai multe intervenţii
SMURD au fost în loca li -
tăţile: Focşani – 478,
Adjud – 197, Păuneşti –
64, Homocea – 52, Pufeşti
– 44, Vidra – 41, Rugineşti
– 40. S-au înregistrat 111
intervenţii pentru alte si -
tuaţii de urgenţă, din care:
64 asanarea teritoriului de
muniţie neexplodată, 26 la
evenimente publice de
amploare, 6 alte situaţii de
urgenţă, 9 inundaţii, 4 dis-
trugerea muniţiei asanate,
2 fenomene meteo pericu-
loase comparativ cu se-
mestrul I 2016 s-au înre -
gistrat 152 de intervenţii,
din care: 60 asanarea teri-
toriului de muniţie ne -
explodată, 42 inundaţii, 17
la evenimente publice de
amploare, 25 fenomene
meteorologice periculoa -
se, 3 alte situaţii de ur gen -
ţă, 3 distrugerea muniţiei
asanate. În primele șase
luni ale anului s-au înre -
gistrat 16 intervenţii la
salvări de animale. (Dan
CHIRIAC)

Pompierii vrâ=nceni au [i c=te 14 interven]ii pe zi
� serviciile profesioniste, voluntare [i private pentru situa]ii de urgen]\ au desf\[urat un
num\r de 2518 ac]iuni, în medie 13,91 evenimente/zi, în decursul semestrului I al anului

2017 � pompierii [i-au prezentat bilan]ul pe primele [ase luni din an

Noul comandant al ISU Vrancea împreună cu
șeful centrului operațional și ofițerul de presă

al instituției



La Focșani s-a încheiat
joi etapa națională a Sesiunii
de referate și comunicări
științifice, destinată elevilor
de liceu. Desfășurată pe două
secțiuni: „Istoria Românilor”
și „Istoria Universală”, com -
petiția a reunit, din fiecare
județ, primii doi elevi clasați
în ordinea punctajelor obți -
nute la etapa județeană. Con-
cursul a avut ca scop, așa
cum au transmis organizato -
rii, educarea capacităților de
comunicare și de dialog ale
elevilor, dezvoltarea gândirii
critice, cultivarea expresivi -
tății și dezvoltarea spiritului
de competiție. Autorii celor
mai bune lucrări au fost pre -
miați joi la Sala Balada, după
ierarhia stabilita de comisia
centrală, ce i-a avut ca pre -
ședinte pe prof. univ. dr.
Călin Felezeu de la Univer-
sitatea „Babeș-Bolyai” – Fa -
cul tatea de psihologie și
științe ale educației, și pre șe -
dinte executiv pe prof. dr.
Doru Dumitrescu, inspector
general în Ministerul Edu ca -
ției Naționale. Din comisia
centrală de jurizare a făcut
parte și prof. Lămîița Șerban,
de la Colegiul Național „Al.
I. Cuza” Focșani. Județul
Vrancea a fost reprezentat la
cele două secțiuni de Ioan
Nicolae Săcrieru, elev al
Co legiului Național Unirea,
coordonat de profesoarele
Nicoleta Căinap și Daniela
Mălinoiu, și de Bianca Hris-
tea de la Colegiul Național
Cuza, coordonată de profe-
soara Gabriela Obodariu.
Ioan Nicolae Săcrieru este
fiul profesorului de geografie
Răzvan Săcrieru și al avo-
catei Ana Corina Săcrieru.

Referate deosebite ale
participan]ilor

Secțiunea „Istoria Româ -
nilor”  a fost câștigată de Co-
rina Oana Mazilu din Neamț,
care a prezentat lucrarea “Răz -
boiul din spatele războiului”.
Premiul al II-lea i-a revenit
Karinei Necșe din
Satu-Mare, cu lucra -
rea “Antagonism și
virtute. As pecte din
activitatea tinerilor
în primul război
mon dial”, iar Pre-
miul al III-lea lui
Ioan Nicolae Săcrie -
ru, cu lucrarea “Di -
plo mația româ neas-
că în apărarea obiec-
tivelor naționale.
Anul 1917”. Secți u -
nea „Istoria Uni ver -
sală” a fost câș tigată
de Albert Cristian
Crivăț din Galați,
care a pre zentat lu-
crarea “Vo cile uitate
ale „Marelui Răz -
boi”. O istorie a pri -
mului război mon di-
al pe baza scrisorilor
de pe front”. Pre-
miul al II-lea i-a re -
venit lui Teodor
Pe tru Bârgăoanu
din Iași, cu lucra rea
“Noi arme ale pri -
mului război mon -
 dial: zeppeli nul”, iar
Premiul al III-lea lui
Vlad Popa din Hu -
nedo a ra, cu lucrarea
“În tranșeele britani -
ce ale „Marelui Răz -
boi” cu aparatul de
fotografiat”. “Ne
bu curăm de parti ci -
parea numeroasă şi
de fap tul că acest

concurs a avut loc la Focşani.
Refera tele de data aceasta au
fost deosebite. Am avut no -
rocul că am avut alături de noi
în organizare alături de auto -
ri tăţile locale şi foarte mulţi
sponsori”, a precizat la final in-
spectorul general al IŞJ Vran -
cea, profesorul Dorin Cristea.

Vrancea a mai găz duit o etapă
naţională a acestui concurs în
urmă cu 7 ani. Rezulta tele com-
plete ale eta pei na ționale a Se-
siunii de re ferate și comunicări
știin ți fice, destina tă elevilor de
li ceu, pot fi consultate în do -
cumentele ataşate acestui arti-
col, pe site-ul ZdV. (M.V.)
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După ce în luna martie a
acestui an Silvia Chelariu a
fost demisă din funcția de
inspector de limba română,
iată că, recent, justiția
vrânceană a decis ca
profesoara să revină în
funcție. Decizia a fost atacată
cu recurs la Curtea de Apel
Galați, de către Inspectoratul
Școlar Județean Vrancea.

În luna februarie a acestui an,
Silvia Chelariu a fost implicată
într-un scandal cu modificarea unor
note ale unor elevi participanți la
olimpiada de limba și literatura
română, faza pe județ, fiind desti -
tu ită din funcție de către conduce -
rea IȘJ. Silvia Chelariu a fost a ră-
 tată cu degetul după ce ar fi vrut să
îl califice în mod abuziv pe fiul
unui fost coleg din inspectorat la
faza națională, în detrimentul unei
eleve din Gugești, căreia i-a fost
modificat punctajul din 114 în 104
puncte. ”O să ironizez puțin si tu -
ația. A fost, în mod evident, o scă -
pare de moment. Era, nu-i așa,
foar te târziu și, după o zi de su pra -
vegheat cu vigilență profesorii co -
rectori și după vreo două ceasuri
de luptă aprigă în care s-a chinuit

să îi convingă pe corectori că nu
lucrările primelor două fetițe tre-
buie trimise la națională, ci a fiu-
lui de inspector și a fiicei vicelui
de la sindicat, greșeala nici nu se
pune. Atât ea, cât și profesoarele
Țandără, mama tinerei speranțe
gata să fie trimisă în mod abuziv
la națională, și Grigorică, apropiat
al fostei inspectoare, au greșit, o -
no rată instanță! Tocmai de aceea,
bine ați făcut că le-ați iertat! Și
unde mai pui că umblă vorba prin
târg că nu numai la clasa a V-a au
fost probleme la primele două lu -
crări calificate la faza națională,
respectiv la concursul Ionel Teo -
do  reanu de la Iași. Ba, mai mult,
cică ar fi o tactică veche de ani de
zile”, a precizat una din sursele
ziarului nostru care a preferat, pen-
tru moment, să-și păstreze anoni-
matul.

Soacra inspectoarei, fost
administrator al

Tribunalului Vrancea 

Decizia instanței de a o repune
pe Chelariu în funcție este privită
cu ochi diferiți de părțile implicate.
Cei care consideră justificată înde -
păr tarea din funcție a inspectoarei

consideră că instanța trebuia să ia
în calcul și probele de la dosar care
nu-i erau favorabile: notele modifi-
cate pe teze, declarația mamei
unuia dintre copiii depunctați în
care povestește foarte clar cum a
ne gociat Silvia Chelariu cu ea re-
zolvarea abuzului pe care îl săvâr -
șise, dar și procesele-verbale în che -
iate în urma anchetelor desfășurate
de către organele abilitate care de-
scriu pe larg și foarte explicit în-
tregul episod. Un amănunt care a
dat de gândit celor care o acuză pe
Chelariu de lucruri dubioase este
acela că mama soacră a inspec-
toarei a fost ani de zile administra-
torul Tribunalului Vrancea, însă
acest aspect nu presupune automat
comiterea unei ilegalități juridice.
La dosar există lucrările modificate
ale elevilor, declarația unei per-
soane care ar arăta că s-a făcut un
fals și uz de fals în documente pub-
lice, înregistrările de pe camerele
video de la Școala ”Ion Basgan”
unde a avut loc competiția, înre gis -
trările video pe care s-ar vedea cum
s-a închis inspectoarea Chelariu cu
profesoarele Țandără și Grigorică,
la ceas de noapte, în biroul direc-
torului, de unde au ieșit cu o listă
plină de abuzuri pe care au lipit-o
pe geamul școlii. 

“Mi-a fost tr\dat\
încrederea în justi]ia

român\!”

Declarația informaticianului
șco lii, acuzat, de Silvia Chelariu,
dar și declarațiile celelalte de la
dosar dau apă la moară celor care
contestă acum revenirea inspectoa -
rei în funcția din care fusese înde -
părtată. Mama unuia dintre copiii
afectați de scandalul din primăvară,
a declarat după ce a aflat decizia

instanței vrâncene: „Sunt absolut
siderată! Nu aș fi crezut că este
posibil așa ceva! Să faci așa ceva
și să fii repus în funcție cu surle și
trâmbițe este mai mult decât ulu -
itor! Personal mi-a fost trădată în-
crederea în justiția română! Este
evident, din punctul meu de ve de -
re, că acest caz este de competența
unei alte instituții care ar trebui să
investigheze toate circumstanțele
datorită cărora s-a ajuns în acest
punct!” (C.F.)

Elev vr=âncean, premiant la Sesiunea na]ional\ de
referate [i comunic\ri [tiin]ifice pe teme de istorie
� Ioan Nicolae S\crieru a ob]inut Premiul al III-lea la sec]iunea „Istoria Românilor”  

Ioan Nicolae Săcrieru, Premiul al III-lea la
secţiunea „Istoria Românilor”  

Situa]ie încordat\ în înv\]\mântul vrâncean dup\ revenirea
în func]ie a inspectorului de limba român\ Silvia Chelariu

Inspectoratul Școlar Județean a făcut recurs la Curtea de
Apel Galați împotriva deciziei Tribunalului Vrancea de

repunere în funcție a Silviei Chelaru
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Preşedintele PNL, Ludovic
Orban, a anunţat ieri că liberalii
vor ataca în instanţa de conten ci -
os administrativ hotărârea de gu-
vern 291/2017 privind recalcu la-
rea pensiilor celor care au lucrat
în grupele de muncă I şi II şi
condiţii speciale şi deosebite,
spu nând că actul normativ îi lasă
pe cei care s-au pensionat înainte
de 2011 cu veniturile mai mici
decât ale celor care şi-au încetat
activitatea începând cu acest an.

“Am descoperit cine taie cu
adevărat pensiile: PSD. Prin HG
291/2017, guvernul care pro mi -
tea creşterea nelimitată a pensii -
lor i-a lăsat pe pensionarii care
au lucrat în condiţii grele (grupa
1 şi 2 de muncă) şi s-au pensi o -
nat până în 2011 cu pensiile mai
mici decât cei care s-au pensio nat
după 2011. Aşa cum a anun ţat
colegul meu, vicepreşedintele po -
litic Dan Vâlceanu, în con fe rin ţa
de presă de astăzi (re flec tată doar
de o mică parte a mass-media)
vom ataca în ins tan ţa de conten -
cios această ho tă râre de guvern şi
vom acorda asistenţă juridică
oricărei persoane afectate care
doreşte să atace actul normativ
discriminatoriu”, a scris Ludovic
Orban pe Facebook.

Vicepreşedintele PNL Dan
Vîlceanu a explicat joi că Guver-
nul a modificat normele de apli-
care a legii pensiilor, astfel încât
cei care au ieşit din activitate după
2011 vor primi o pensie mai mare
decât cei care au făcut acest lucru
înainte de 2011, prin recalculcare.
“PSD taie pensiile ro mâ nilor
care au lucrat în grupa I şi II de
muncă, adică în con diţii grele de
muncă. Mă refer la Hotărârea de
Guvern nr. 291 din mai anul
acesta prin care sunt modificate
normele de aplicare ale legii pen-
siilor 263/2010. Prac tic prin a -
ceastă hotărâre pen sionarii care
au ieşit înainte de 2011 la recal-
culare primesc o pensie mai
mică, iar cei care au ieşit la pen-
sie după 2011 primesc o pensie
mai mare. (...) PNL so licită de
urgenţă Guvernului PSD-ALDE
să retragă această Hotărâre de
Guvern. În cazul în care nu vor
proceda la retra ge rea acestei
Hotărâri de Guvern vom ataca în
instanţele de contencios admi -
nistrativ această HG întrucât este
discriminatorie şi creează în
România pensionari de categoria
I-a şi pensionari de alte cate-
gorii”, a declarat vi ce preşedintele
PNL Dan Vîlceanu. t

Contribuţiile sociale obligatorii
vor fi datorate de către angajat în-
cepând din 1 ianuarie 2018, dar
obligaţia stabilirii, reţinerii şi plăţii
acestora către bugetele de asigurări
sociale va reveni, în continuare, an-
gajatorului, a anunţat joi Ministerul
Finanţelor.

Programul de guvernare 2017 –
2020 conţine un pachet de măsuri
ce vizează contribuţiile sociale
obligatorii, care urmează a se im-
plementa începând cu 1 ianuarie
2018. Astfel, nivelul contribuţiilor
sociale obligatorii urmează să se
diminueze cu 4,25 puncte procen-
tuale, respectiv de la 39,25% la
35%, potrivit Ministerului Finan -
ţelor.

Totodată, “se are în vedere şi
reducerea cotei impozitului pe
venit de la 16% la 10%”.

“Aceste contribuţii vor fi dato -
ra te de către angajat, însă obliga -
ţia stabilirii, reţinerii şi plăţii
a cestora către bugetele de asigu -
rări sociale va reveni, în continua -
re, angajatorului”, se arată în
co municat. Astfel, sumele repre -
zentând CAS şi CASS, care în pre -
zent sunt datorate de angajator în
nume propriu, vor fi preluate de
către angajat. Această măsură va
asigura an ga jatului creşterea punc-

tajului luat în calcul la stabilirea
pensiei şi implicit o pensie mai ma -
re, potrivit Ministerului Finanţelor.

“Măsurile nu vor implica creş -
terea cheltuielilor salariale pentru
angajator. Totodată, având în ve -
dere şi scăderea cotei de impozit
pe venit, nici venitul net al anga-
jatului nu va fi afectat”, se arată în
comunicat.

Premierul Mihai Tudose a de-
clarat recent că CAS şi CASS “vor
rămâne pe modelul actual”, adică
vor fi plătite de angajator, el răs -

punzând enervat jurnaliştilor care l-
au întrebat despre faptul că acestea
ar putea fi achitate de către fiecare
angajat: “Eu nu ştiu de unde tot
scoateţi lucrul acesta”.

Joi, Tudose le-a transmis repre -
zentanţilor sindicatelor şi patrona -
telor că Executivul este deschis la
dialog şi consultare publică pe
tema noilor măsuri ce vor fi imple-
mentate în justiţiei, în fiscalitate, în
legislaţia salarizării şi a pensiilor,
pentru a se ajunge la cele mai bune
soluţii. t

Cinci persoane suspectate de trafic de
minori şi proxenetism vor fi audiate, după
ce în Iaşi au fost făcute mai multe per che -
ziţii, inclusiv la un salon de masaj erotic,
unde anchetatorii aveau informaţii că
fete, inclusiv minore cu vârste între 15 şi
17 ani, erau exploatate sexual. Tinerele
erau recrutate cu precădere din familii de-
zorganizate, cu o situaţie financiară pre -
cară, iar înainte de a fi angajate susţineau
un “test”, fiind determinate de către ad-
ministratorul salonului să întreţină rapor-
turi sexuale cu el. Procurorii DIICOT au
descins joi la un salon de masaj erotic din
Iaşi după ce au avut informaţii că mai
multe tinere, inclusiv minore cu vârste
între 15 şi 17 ani, erau exploatate sexual.

Salonul de masaj este administrat de
două persoane, soţ şi soţie, care se ocupau
de racolarea fetelor.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în
zona centrală a municipiului Iaşi, func ţio -
nează clandestin un salon de masaj erotic
administrat de către doi suspecţi, soţ şi
soţie, unde cinci persoane vătămate, in-
clusiv minore, cu vârste cuprinse între 15
şi 17 ani, au fost exploatate sexual, aces-
tea fiind determinate să întreţină raporturi
sexuale contra cost cu clienţii salonului.

Tinerele erau recrutate din diverse
medii sociale, cu precădere din familii de-
zorganizate, cu o situaţie financiară pre -
cară. Înainte de a fi angajate, persoanele
vătămate susţineau un “test”, în sensul că
administratorul salonului profita de naivi -
tatea tinerelor determinându-le să între -
ţină cu acesta raporturi sexuale.

“În tactica recrutării, suspectul a uzi -
tat mai multe tertipuri, respectiv le pro -
mitea tinerelor câştiguri de bani (200
euro/lună), cazare în municipiul Iaşi
pentru cele din mediul rural, posibili-
tatea de a beneficia de tehnici de înfru -
mu seţare, inclusiv operaţii estetice sau
aplica metoda “lover boy” pentru ca

persoanele vătămate să devină mai uşor
de manipulat”, susţin procurorii.

Modul de recrutare se realiza prin a -
nun ţuri în presă, inclusiv printr-o aplicaţie
de anunţuri online, tinerele fiind recrutate
atât din România, cât şi din Republica
Moldova.

După ce erau recrutate, tinerele erau
plasate soţiei care se ocupa de anga-
jare, instruire, programarea clienţilor şi
remunerarea fetelor. “Pe unele dintre
ele, suspecta le transporta la/de la
salon la lo cuinţă, altora le asigura
cazare chiar în incinta salonului sau
în apartamente închiriate în zona
cen trală a oraşului. Dacă iniţial tine -
rele erau induse în eroare că vor exe-
cuta doar masaj erotic, în final
aces tea ajungeau să întreţină rapor-
turi sexuale cu clienţii. De asemenea,
unele dintre victime, după ce activau
o perioadă de timp în incinta salonu-
lui de masaj, ajungeau în final să
practice prostituţia în apartamente
închiriate şi puse la dispoziţia lor de
către suspecţi”, se mai arată în comu-
nicatul DIICOT.

În urma cercetărilor, s-a constatat că
activitatea salonului datează din cursul
anului 2001, iar de atunci există date şi
indicii că suspecţii au exploatat mai multe
tinere, majore şi minore.

Din activitatea prestată de către tinere,
administratorii salonului au încasat sume
importante de bani din care au dezvoltat
afaceri imobiliare şi au achiziţionat mai
multe bunuri.

În timpul percheziţiilor au fost găsite
mai multe sume de bani, droguri de risc,
ţigări de contrabandă iar într-o locaţie
închiriată de către suspecţi pentru practi-
carea prostituţiei, a fost identificată o
persoană vătămată minoră.

În total, cinci persoane vor fi audiate
la sediul DIICOT Iaşi. t

PNL va ataca î`n contencios
hot\râ=rea de Guvern prin
care pensionarii de dinainte
de 2011 r\m=ân cu venituri

mai mici

Ministerul Finan]elor:
Contribu]iile sociale obligatorii
vor fi datorate de c\tre angajat

din 1 ianuarie 2018

Perchezi]ii în Ia[i, inclusiv la un salon
de masaj erotic unde fetele erau
angajate dup\ ce erau “testate”
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07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Drum bun!
12:30 Teleshopping
12:45 Discover Romania
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbe[te corect!
15:00 F\r\ etichet\
16:00 {tiri
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Pr\d\tori moderni:

trolii
22:00 Desc\leca]i `n Carpa]i
22:30 Eu, consumatorul
23:00 Ora de [tiri
23:55 Vorbe[te corect! (R)
00:00 Profesioni[tii... cu Eu-

genia Vod\ (R)
01:00 Politic\ [i delicate]uri

(R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)

10:30 Vorbe[te lumea
13:00 {tirile Pro Tv
14:00 Inimi tinere, 1998,

SUA, Comedie
16:00 Lec]ii de via]\
17:00 {tirile Pro Tv
18:00 Ce spun rom=nii
19:00 {tirile Pro Tv
20:30 Terminator - Sal-

varea, 2009, SUA,
Germania, Marea
Britanie, Ac]iune,
Aventuri, SF, Thriller

22:45 Legea lui Jacob,
2008, SUA, Ac]iune,
Crim\, Dram\,
Thriller

00:45 Terminator - Sal-
varea (R), 2009,
SUA, Germania,
Marea Britanie,
Ac]iune, Aventuri,
SF, Thriller

02:45 Legea lui Jacob
(R), 2008, SUA,
Ac]iune, Crim\,
Dram\, Thriller

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!
23:00 Jocuri la nivel `nalt,

2009, SUA, Marea
Britanie, Franta,
Crim\, Dram\, Mis-
ter, Thriller

01:30 Lege si ordine:
Brigada special\,
1999, SUA, Crim\,
Dram\

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

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

09:00 Dimineti langa tine (R),
2016, Mexic, Romantic

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 Dimineti langa tine, 2016,
Mexic, Romantic

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 Iertare, 2013
00:00 Iubire [i onoare, 2011, Ro-

mania, Dram\, Romantic,
Dragoste

01:00 Dimineti langa tine (R),
2016, Mexic, Romantic

02:00 Parola: Te iubesc (R),
2015, Turcia, Comedie, Ro-
mantic

07:15 Liceenii (R), 1987,
Romania, Aventuri,
Comedie, Romantic,
Dragoste

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 Mondenii, 2006,

Romania, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea g\te[te

mai bine (R)
16:00 Extemporal la diri-

gen]ie, 1987, Roma-
nia, Comedie,
Romantic, Dragoste

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

mai bine
20:30 Secretul lui Neme-

sis, 1985, Romania,
Ac]iune, Comedie

23:00 Tr\sni]i din NATO
(R), 2003, Romania,
Comedie
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07:30 Pe platourile de filmare
08:00 Absolut fabulos: Filmul,

2016, Comedie, Crim\
09:30 Cercul literar Jane

Austen, 2007, SUA,
Dram\, Romantic,
Dragoste

11:15 Echipa nebun\ de fotbal
- Legenda tr\ie[te!,
2016, Ac]iune, Aventuri,
Familie

12:55 Academia D.E.B.S.,
2004, SUA, Ac]iune,
Comedie, Romantic,
Dragoste

14:25 Camera, 2015, Irlanda,
Canada, Dram\

16:20 Monster House - Casa e
un Monstru!, 2006, SUA,
Anima]ie, Aventuri,
Comedie

17:50 Filme [i vedete
18:25 Absolut fabulos: Filmul,

2016, Comedie, Crim\
20:00 Povestea slujitoarei,

2017, SUA, Dram\, SF
20:55 Black Butterfly, 2017,

Germania, SUA, Thriller
22:30 Afacerea Est, 2016, Ro-

mania, Lituania, Come-
die, Dram\

00:00 Ash `mpotriva r\ului,
2015, SUA, Ac]iune,
Comedie, Horror

01:00 Al 5-lea val, 2016, SUA,
Aventuri, SF

07:00 Pastila de r=s

07:45 Teleshopping

08:15 Cei 7 ani de acas\

(R)

09:15 Teleshopping

09:45 Yaman, 2013, Tur-

cia, Comedie,

Dram\, Romantic,

Dragoste

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 Boogeyman 3,

2008, SUA, Horror

00:30 {tirile Kanal D (R)

01:45 Dila, 2012, Turcia,

Dram\, Romantic

04:00 Te vreau l=ng\ mine

(R)

06:00 Teleshopping (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 Pistolarul [i comoara, 1998, SUA,
Western; 21:50 Poate nu [tiai; 22:00 Gala Umorului; 23:00 CSI - Crime [i
Investiga]ii, 2000, SUA, Crim\, Dram\, Mister; 23:50 Poate nu [tiai; 00:10
Colivia de aur, 1976, Comedie; 02:05 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: V=n\toarea de lupi, 1995; 23:15 Instinct primar (R), 1992,
SUA, Dram\, Mister, Thriller; 02:00 Baronii, 2007, Romania, Comedie;
03:00 Miezul problemei (R); 04:15 Dragoste dulce-amar\

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
10:00 Zon@ IT
10:30 Dincolo de hart\
11:00 Cooltura (R)
12:00 Vorbe[te corect! (R)
12:15 Muzici [i tradi]ii `n

Ci[migiu (R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adev\ruri despre trecut
15:00 Ultimul drum spre cas\
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)
19:59 La pas prin Sinaia
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)

07:00 {tirile Pro Tv
10:00 Cu mingea la picior,

2003, Aventuri,
Comedie, Familie,
Sport

12:00 Ce spun rom=nii (R)
13:00 Jurnalul unei

d\dace, 2007, SUA,
Comedie, Dram\,
Romantic, Dragoste

15:15 Spionul din vecini
(R), 2010, SUA,
Ac]iune, Comedie,
Familie

17:00 Vacan]\ cu familia
Johnson, 2004, SUA,
Comedie

19:00 {tirile Pro Tv
20:30 Uimitorul Om-P\ian-

jen, 2012, SUA,
Ac]iune, Aventuri,
Thriller

23:00 Echipa de
`ncredere, 2006,
SUA, Dram\, Sport

01:30 Uimitorul Om-P\ian-
jen (R), 2012, SUA,
Ac]iune, Aventuri,
Thriller

03:30 Rom=nia, te iubesc! 
04:30 Cu mingea la picior

(R), 2003, Aventuri

09:00 Cr\iasa Z\pezii
2, 2014, 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 Familia Flint-

stones: Aventuri `n
Epoca de Piatr\
(R), 1994, SUA,
Comedie

03:45 Cr\iasa Z\pezii 2
(R), 2014, Rusia,
Anima]ie, Aventuri,
Familie

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

08:45 Teleshopping
09:15 Dimineti langa tine (R),

2016, Mexic, Romantic
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 Dimineti langa tine, 2016,
Mexic, Romantic

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

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

22:00 Iertare, 2013
00:00 Iubire [i onoare, 2011,

Romania, Dram\, Roman-
tic, Dragoste

01:00 Dimineti langa tine (R),
2016, Mexic, Romantic

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

03:15 Senora (R), 2014, Mexic,
SUA, Crim\, Dram\, Ro-
mantic, Dragoste

04:45 Iertare (R), 2013

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

(R), 2003, Romania,
Comedie

08:45 Secrete de stil
09:30 Teleshopping
10:00 Muzeul Na]ional

Gole[ti
10:30 Mama mea g\te[te

mai bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Secretul lui Neme-

sis (R), 1985, Roma-
nia, Ac]iune,
Comedie

16:00 Jandarmul [i jan-
darmeri]ele (R),
1982, Franta, Come-
die, Crim\

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

mai bine
20:30 Super Cirea[a de

pe tort
22:30 Agentu' CIA (R),

2000, SUA, Comedie
00:30 Secretul lui Neme-

sis (R), 1985, Roma-
nia, Ac]iune,
Comedie

TVR 1 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV ACASA TV

07:40 Lungul drum al lui
Billy Lynn 2016, co-
prod, Comedie

09:35 Afacerea Est 2016,
coprod, Comedie

11:05 Dac\ Truman ar vorbi
2015, coprod, Come-
die

12:55 M\ cheam\ Costin
2016, Dram\

13:15 Al 5-lea val 2016,
SUA, Aventuri

15:05 `nmormântarea [efu-
lui 2001, SUA, Come-
die

16:50 Sentimente care vin-
deca 2014, SUA,
Comedie

18:20 `n c\utarea lui Dory
2016, SUA, Anima]ie

20:00 Morgan 2016, SUA,
Horror

21:35 Lungul drum al lui
Billy Lynn 2016, co-
prod, Comedie

23:30 O c\l\torie miste-
rioas\ 2016, SUA,
Ac]iune

01:00 Rachel se m\rit\
2008, SUA, Dram\

02:55 Bucla temporal\
2016, Crim\

07:00 {tirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Pastila de r=s

09:15 Yaman, 2013, Turcia,

Comedie, Dram\, Ro-

mantic, Dragoste

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 Asta-i Rom=nia! (R)

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

(R)

06:00 Teleshopping

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 Lassie, 1997, Canada;

10:00 Mic dejun cu un campion; 11:00 Cire[arii, 1972, Romania; 11:40 5
minute de istorie cu Adrian Cioroianu; 11:50 Poate nu [tiai; 12:00
Euromaxx; 12:30 Pofticio[i, la crati]\!; 13:00 Cap compas; 13:30 Hanni [i
Nanni 3, 2013, Germania; 15:00 Gala Umorului (R); 16:00 Gustul
Moldovei; 17:00 Euromaxx (R); 17:30 E vremea ta!; 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 O dat\’n via]\; 21:20 O dat\’n
via]\; 22:40 Fata care promitea, 2012, SUA, Comedie; 00:30 Pistolarul [i
comoara (R), 1998, SUA; 02:05 Fata care promitea (R), 2012, 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: V=n\toarea de lupi (R), 1995 ; 16:30 Doi
veri[ori de pomin\ (R), 1979, 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 Mega Piranha,
2010, SUA, Horror, SF; 01:30 Poama acr\; 03:30 Miezul
problemei (R); 04:45 Dragoste dulce-amar\ (R), 2009, India,
Dram\; 05:45 Vou\; 06:15 Baronii, 2007, Romania, Comedie

NATIONAL TV
09:15 Omnisport: Watts 09:30
`not: Campionatul Mondial, la
Budapesta 13:30 S\rituri `n ap\:

Campionatul Mondial, la Budapesta 14:45 Fotbal:
Campionatul European feminin UEFA 16:30 Ciclism: Clasica
San Sebastian 18:30 Fotbal: Campionatul European feminin
UEFA 20:55 [tiri: [tirile Eurosport 21:00 S\rituri `n ap\:
Campionatul Mondial, la Budapesta 21:30 Fotbal:
Campionatul European feminin UEFA 23:40 [tiri: [tirile
Eurosport 23:45 `not: Campionatul Mondial, la Budapesta
01:15 C\l\rie: Circuitul Campionilor Global, la Berlin 02:30
`not: Campionatul Mondial, la Budapesta

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 delicate]uri
16:00 Arheologia crimei
17:00 Dosar România
18:00 Lozul cel mare
18:40 `nainte [i dup\
19:00 Poveste dup\

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

Ci[migiu
23:00 Garantat 100%
00:00 Arheologia crimei

(R)
01:00 Adev\ruri despre

trecut (R)
01:30 Ultima edi]ie (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Vorbe[te corect! (R)
02:55 Recurs la moral\ (R)
03:45 Pro patria (R)

07:00 {tirile Pro Tv
10:00 Vacan]\ cu fa-

milia Johnson (R)
2004, SUA, Come-
die

12:00 Ce spun românii
(R)

13:05 Apropo Tv
14:00 Jocuri de celebri-

tate (R)
15:00 Jumanji 1995,

SUA, Ac]iune
17:00 Domnul Deeds -

Mo[tenitor f\r\ voie
2002, SUA, Come-
die

19:00 {tirile Pro Tv
20:30 Greu de pen-

sionat 2010, SUA,
Ac]iune

22:45 Bona 2011, SUA,
Comedie

00:30 Apropo Tv (R)
01:30 Greu de pen-

sionat (R) 2010,
SUA, Ac]iune

03:30 Domnul Deeds -
Mo[tenitor f\r\ voie
(R) 2002, SUA,
Comedie

05:15 Ce spun românii 

09:30 Mr. Bean (R)
1990, Marea Bri-
tanie, Comedie

10:00 Te Pui Cu
Blondele ? (R)

13:00 Observator
14:00 Duplicitate

2009, SUA, Crim\
16:00 Observator
17:00 Fantastic Show

(R)
19:00 Observator
20:00 Clopo]ica [i

Zâna Pirat 2014,
SUA, Anima]ie

21:30 Ghinionistul
1996, SUA,
Comedie

23:30 Clopo]ica [i
Zâna Pirat (R)
2014, SUA,
Anima]ie

01:15 Duplicitate (R)
2009, SUA, Crim\

03:15 Ghinionistul (R)
1996, SUA,
Comedie

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

08:45 Teleshopping
09:15 Dimineti langa tine

(R) 2016, Mexic, Ro-
mantic

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, Dram\

22:00 Iertare 2013
00:00 Iubire [i onoare 2011,

Romania, Dram\
01:00 Dimineti langa tine

(R) 2016, Mexic, Ro-
mantic

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

03:15 Senora (R) 2014, co-
prod, Crim\

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 Extemporal la diri-

gen]ie (R) 1987, Ro-
mania

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

pe tort (R)
15:30 Chef Dezbr\catu'
16:00 Liceenii Rock 'n'

Roll 1992, Romania,
Comedie

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

mai bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Expirat 2007, SUA,

Comedie
00:30 Tr\da]i `n dragoste
02:30 Mama mea g\te[te

mai bine (R)
03:30 Mondenii 2006, Ro-

mania, Comedie

TVR 1 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV ACASA TV

07:40 Tineri `nsur\]ei 2003,
SUA, Comedie

09:15 `n c\utarea lui Dory
2016, SUA, Anima]ie

10:55 Iron Man - Omul de
o]el 3 2013, SUA,
Ac]iune

13:05 Planeta Petrila 2016,
Romania, Documentar

14:30 Regina din Katwe
2016, coprod, Bi-
ografic

16:35 500 de zile cu Sum-
mer 2009, SUA,
Comedie

18:10 Micul prin] 2015,
Franta, Anima]ie

20:00 Primul Contact 2016,
SUA, Dram\

22:00 X-Men: Apocalypse
2016, SUA, Ac]iune

00:25 O r\scump\rare de
un miliard 2016, SUA,
Thriller

02:10 Victor Frankenstein
2015, SUA, Dram\

04:00 Urzeala tronurilor
2011, SUA, Aventuri

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\

(R)
00:00 Profe]ia V 2005
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; 13:40 Noro 2002, SUA, Dram\; 15:15 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu; 15:20 Poate nu [tiai; 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 Morgen 2010, Romania, Dram\; 22:10 Clubul Joy Luck 1993,
SUA, Dram\; 00:40 Duelul pianelor (R); 02:00 Teatru TV (R)

TVR 2
07:15 Suflete tradate (R) 2010;
08:15 Teleshopping; 10:00
Vou\; 10:15 D'ale carnavalului

1958, 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 Focul [i ploaia 2002, India, Dram\; 22:45
D'ale carnavalului (R) 1958, Romania, Comedie; 00:30
Mega Piranha (R) 2010, SUA, Horror; 02:30 Opri]i timpul!;
05:15 Vou\; 05:30 Baronii 2007, Romania, Comedie

NATIONAL TV
09:30 Curse de ma[ini 10:30
`not: Campionatul Mondial, la
Budapesta 13:00 Curse de

ma[ini 14:00 S\rituri cu schiurile: Marele Premiu de var\,
la Hinterzarten 15:30 S\rituri `n ap\: Campionatul
Mondial, la Budapesta 16:30 Curse de ma[ini 17:45
Fotbal: Campionatul European feminin UEFA 20:55 [tiri
21:00 S\rituri `n ap\: Campionatul Mondial, la
Budapesta 21:30 Fotbal: Campionatul European feminin
UEFA 23:40 [tiri 23:45 `not: Campionatul Mondial, la
Budapesta 01:15 Ciclism: Clasica Londra - Surrey

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 La un pas de

Rom=nia (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 Noaptea

`ndr\gosti]ilor,

Comedie roman-

tica, Canada, 2007

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 Joc `n doi,

Ac]iune, SUA, 1997

23:30 {tirile Pro Tv

23.45 Anamorfoza,

Thriller, SUA, 2007

02.00 Las Fierbin]i (s/r)

03:00 Vorbe[te lumea

(r)

05.00 Ce spun rom=nii

(r)

06:00 Observator
10:00 Next Star
13:00 Observator
14:00 Nunt\ cu

sc=ntei
16:00 Observator
17:00 Gashka

Mare
19:00 Observator
20.00 ~n puii mei!
20:30 Temptation

Island - Insula
iubirii

23:30 Concert
Delia: Psi-
hedelia

01:30 Lege [i or-
dine: Brigada
special\ (s)

02.15 La birou (s)
03:15 Nunt\ cu

sc=ntei (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 Iertare (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 Veronica, Fantastic,

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 Expirat (r), Dram\,

SUA, 2007 (r)

TVR 1 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV ACASA TV

08:05 500 de zile cu Sum-
mer 2009, SUA,
Comedie

09:40 Micul prin] 2015,
Franta, Anima]ie

11:25 Osmosis Jones
2001, SUA, Ac]iune

13:00 X-Men: Apocalypse
2016, SUA, Ac]iune

15:25 Primul Contact
2016, SUA, Dram\

17:20 Pe platourile de fil-
mare

17:50 Trumbo 2015, SUA,
Biografic

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 Omul care a cunos-
cut infinitul 2015,
Marea Britanie, Bi-
ografic

00:55 Fra]ii Solomon
2007, SUA, Comedie

02:30 Jesse Stone: pier-
dut `n Paradise 2015,
Crim\

07:00 Pastila de r=s

08.15 Cei 7 ani de

acas\ (r)

09.45 Yaman (s)

12:00 [tirile Kanal D

13:00 Te vreau lâng\

mine

15:00 Jum\tatea mea

[tie! (r)

18:45 [tirea zilei

19:00 [tirile Kanal D

20:00 Bahar: Via]\

furat\ (s)

23:00 Vrei s\ fii mil-

ionar (r)

00:00 [tirile Kanal D (r)

01:15 Dila (r/s)

3.15 Pastila de r=s (r)

04:00 Te vreau lâng\

mine (r)

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 Brazilia - Patrula bivolilor; 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); 00:10
Mutant X (s/r); 01.00 ~ntre cer [i mare (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
Ultima frontier\: Alaska, Ac]iune, SUA, 2008; 23:00
Fosta mea iubire(r); 00.45 Poam\ acr\ (r)

NATIONAL TV
08:30 ~not: CM, la Budapesta
09:30 Ciclism: Turul Poloniei
10:30 Ciclism: Clasica San

Sebastian 12:00 Ciclism: Turul Poloniei 13:30 Fotbal: CE
feminin UEFA 17:00 S\rituri `n ap\: CM, la Budapesta
18:00 ~not: CM, la Budapesta 19:00 Ciclism: Turul
Poloniei 20:15 [tiri: [tirile Eurosport 20:25 Fotbal: CE
feminin UEFA 22:00 S\rituri `n ap\: Campionatul
Mondial, la Budapesta 22:45 Fotbal: Liga American\ de
fotbal 23:15 Fotbal: Fotbal FIFA 23:45 Omnisport: Watts
23:55 [tiri 00:05 `not: Campionatul Mondial, la Budapesta

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 Anchetele comis-

arului Antonescu
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 Romane [i psi-

hoterapie. Come-
die romantic\,
SUA, 2001

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 Fracul magic.

Ac]iune, SUA,
2002

23.15 {tirile Pro TV
23.15 Lipit de tine.

Comedie, SUA,
2003

2.00 Las Fierbin]i
(r/s)

3.00 Vorbe[te lumea
(r)

5.00 Ce spun rom=nii
(r)

6.00 Observator
9.40 Teleshopping
10.00 Next Star
13.00 Observator
14.00 Nunt\ cu

sc=ntei
16.00 Observator
17.00 Gashka Mare
19.00 Observator
20.00 ~n puii mei! 
20.30 iUmor. Talent

show
1.00 A[ii din

m=nec\ 2: Balul
asasinilor.
Comedie, SUA,
2009

2.30 La birou(s)
2.00 Observator (r)
3.15 Nunt\ cu

sc=ntei (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)
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)
0.00 Iubire [i onoare (s)
1.00 Dimine]i l=ng\ tine

(r/s)
2.00 Parola: Te iubesc (r/s)
3.30 Ce se `nt=mpl\, doc-

tore?
4.00 Petale de singur\tate

(r/s)

7.15 Veronica. Fantastic,
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 Veronica se

`ntoarce. Fantastic,
Rom=nia, 1973

18.00 Focus
19.30 Mama mea g\te[te

mai bine
20.30 Premoni]ia. Dram\,

SUA, 2007
22.30 Tr\sni]ii (s)
23.15 Focus din inima

României
23.45 Cronica

c=rcota[ilor (r)
1.30 Premoni]ia. Dram\,

SUA, 2007 (r)
3.00 Mama mea g\te[te

mai bine (r)

TVR 1 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV ACASA TV

6.00 C\l\toria lui Fanny.
Dram\, Fran]a, 2016

7.35 Epoca de ghea]\ 3:
Apari]ia dinozaurilor.
Anima]ie, SUA, 2009

9.10 Goana dup\ cadou
2. Comedie, SUA,
2014

10.45 M=ine
12.45 Trumbo. Biografic,

SUA, 2015
14.50 Misterul din flor\rie:

nimeni nu sufl\ o
vorb\. Dram\,
Canada, 2016

16.15 Tini: Marea schim-
bare a Violettei.
Aventuri, coprod,
2016

17.55 Trauma. Dram\,
SUA, 2015

20.00 Pactul (s)
21.55 Black Mass: Afaceri

murdare. Biografic,
coprod, 2015

0.00 C=ini. Dram\, co-
prod, 2016

1.45 Camera de c\min.
Horror, SUA, 2014

3.05 Chuck Norris versus
comunism

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

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

mine
15.00 Jum\tatea mea,

[tie! (r)
18.45 {tirea zilei
19.00 {tirile Kanal D
20.00 Bahar: Via]\

furat\ (s)
23.00 Vrei s\ fii mil-

ionar? (r)
0.00 {tirile Kanal D (r)
1.15 Dila (r/s)
3.15 Pastila de r=s
4.00 Te vreau l=ng\

mine (r)

KANAL D HBO

8.30 Rom=nia turistic\; 9.00
Destinul prin]esei Ok-Nyeo (r/s);
10.10 Aripi de m\tase (s); 11.50

Secet\ `n regatul mustang; 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 Portret In Memoriam Janos Taub; 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 ~ntre cer [i mare (r); 1.40 Natur\ [i s\n\tate; 2.10
Femei de 10, b\rba]i de 10

TVR 2
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 Panic\ `n L.A. Thriller, SUA,
2006; 23.00 Opera]iunea Delta Force: Ploaia de foc.
Ac]iune, SUA, 2000; 1.00 {tiri (r); 1.00 Opera]iunea
Delta Force: Ploaia de foc. Ac]iune, SUA, 2000 (r)

NATIONAL TV
9.30 Ciclism: Turul Poloniei
10.30 Atletism: la Lucerna
11.30 S\rituri `n ap\: CM 12.00

Ciclism: Turul Poloniei 15.00 Atletism: la Lucerna 16.00
Atletism: la Lucerna 17.00 Fotbal: Liga american\ 17.30
Ciclism: Turul statului Utah 18.30 C\l\rie: Excelen]\
ecvestr\ 19.00 Ciclism: Turul Poloniei (live) 20.25 {tirile
Eurosport 20.35 Formula E 21.30 Curse de ma[ini:
Seria de anduran]\ Blancpain 22.30 Motociclism 23.00
Curse de ma[ini: Super Cupa Porsche 23.55 {tirile
Eurosport 0.05 Fotbal: Liga american\ 0.30 Fotbal FIFA 

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

(r)

6.00 {tirile Pro TV
10.30 Vorbe[te
lumea

13.00 {tirile Pro TV
14.00 Elixirul
dragostei.
Dragoste, SUA,
1992

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 Nemuritorii -
R\zboiul zeilor.
Fantastic, SUA,
2011

23.45 {tirile Pro TV
0.00 Triunghiul
dragostei [i al
mor]ii. Thriller, co-
prod, 2014

2.00 Las Fierbin]i
(r/s)

3.00 Vorbe[te lumea
(r)

6.00 Observator
9.40 Teleshopping
10.00 Next Star
13.00 Observator
14.00 Nunt\ cu
sc=ntei

16.00 Observator
17.00 Gashka Mare
19.00 Observator
20.00 ~n puii mei! 
20.30 Te pui cu
blondele?

23.30 Eu,
Frankestein.
Ac]iune, coprod,
2014

1.30 Lege [i ordine:
Brigada special\
(s)

2.15 La birou(s)
3.15 Nunt\ cu
sc=ntei (r)

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

(r/s)
10.30 Totul pentru tine (s)
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 Iertare (s)
0.15 Iubire [i onoare (s)
1.15 Dimine]i l=ng\ tine

(r/s)
2.00 Parola: Te iubesc

(r/s)
3.30 Ce se `nt=mpl\, doc-

tore?
4.00 Petale de

singur\tate (s)

7.15 Veronica se
`ntoarce. Fantastic,
Rom=nia, 1973 (r)

9.30 Teleshopping
10.00 Tr\sni]ii (s)
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 Tusea [i junghiul.

Comedie, Rom=nia,
1992

18.00 Focus
19.30 Mama mea

g\te[te mai bine
20.30 Corsarul negru.

Aventuri, coprod,
1971

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

TVR 1 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV ACASA TV

6.00 Misterul din flor\rie:
nimeni nu sufl\ o
vorb\. Dram\,
Canada, 2016

7.30 Tini: Marea schimbare
a Violettei. Aventuri,
coprod, 2016

9.10 Trauma. Dram\, SUA,
2015

11.15 ~n slujba vie]ii.
Ac]iune, SUA, 2006

13.35 Epoca de ghea]\:
Ploaie de meteori]i.
Anima]ie, SUA, 2016

15.15 Lungul drum al lui
Billy Lynn. Dram\,
SUA, 2016

17.10 Aventura (s)
19.00 Juc\torii (s)
19.30 Nu-i totul alb sau

negru (s)
20.00 Primul contact. SF,

SUA, 2016
22.00 Urzeala tronurilor (s)
23.05 Twin Peaks (s)
0.05 Momentum: Urm\rire

disperat\. Ac]iune, co-
prod, 2015

1.40 Joy. Dram\, SUA,
2015

7.00 Pastila de r=s

7.45 Teleshopping

8.15 Cei 7 ani de

acas\ (r)

9.15 Teleshopping

9.45 Yaman (s)

12.00 {tirile Kanal D

13.00 Te vreau l=ng\

mine

15.00 Jum\tatea mea

[tie! (r)

18.45 {tirea zilei

19.00 {tirile Kanal D

20.00 Bahar: Via]\

furat\ (s)

22.30 Vrei s\ fii mil-

ionar? (r)

0.00 {tirile Kanal D (r)

1.15 Dila (r/s)

3.15 Pastila de r=s

4.00 Te vreau l=ng\

mine (r)

KANAL D HBO

8.30 Rom=nia turistic\; 9.00
Destinul prin]esei Ok-Nyeo (r/s);
10.10 Aripi de m\tase (s); 11.50

Radio Patagonia; 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
(III) 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 ~ntre cer [i mare (r); 1.10 Rom=nia turistic\ (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 Agent pentru so]ia mea. Comedie, SUA,
2009; 22.00 Blestemul v=rcolacilor. Horror, coprod, 2006;
23.45 Ultima frontier\: Alaska. Ac]iune, SUA, 2008 (r);
1.45 Amant pentru so]ia mea (r) (film); 4.00 Baronii (s)

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 * {tiri.

Cu Radu Andrei
Tudor

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)

6.00 {tirile Pro TV. Meteo
10.30 Vorbe[te lumea 
13.00 {tirile Pro TV
14.00 Logodi]i din

`nt=mplare. Comedie
romantic\. SUA.
2016

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 Profesorul tr\snit.

Comedie. SUA. 1996
23.30 {tirile PRO TV
23.45 Ultima [ans\.

Poli]ist. SUA. 1995
01.45 Las Fierbin]i (r/s)
02.30 Arena buc\tarilor (r)
03.00 Vorbe[te lumea (r)

06.00 Observator
09.40 Teleshopping
10.00 Next Star
13.00 Observator. Emisiune

informativ\
14.00 Nunt\ cu sc=ntei
16.00 Observator. Emisiune

informativ\ 
17.00 Gashka Mare

19.00 Observator. 
20.00 ~n puii mei. Cu Mihai

Bendeac
20.30 {erif de Rom=nia. Cu

Dan Negru
22.30 Plunkett [I Macleane:

Blestemul rubinului.
Aventuri. 1999

01.30 Lege [I ordine: Brigada
special\ (s)

02.15 La birou (s)
03.15 Acces direct (r). Cu

Mirela Vaida

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 Tusea [I junghiul,
Comedie, Rom=nia,
1992 (r)

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 Vin cicli[tii. Come-

die, Rom=nia, 1968
(f)

18.00 Focus
19.30 Mama mea

g\te[te mai bine 
20.30 Execu]ie `n for]\.

Ac]iune. SUA. 2013
22.30 Tr\sni]ii (s)
23.15 Focus din inima

Rom=niei 
23.45 Cronica

c=rcota[ilor (r)
01.30 Corsarul negru.

Aventuri. Coprod.
1971 (r)
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06.00 Epoca de ghea]\.
Anima]ie. SUA. 2016

07.35 Lungul drum al lui
Billy Lynn. Dram\.
SUA. 2016

09.25 Primul contact. SF.
SUA. 2016

11.20 Joy. Dram\. SUA.
2015

13.25 Kung Fu Panda 3.
Anima]ie. SUA. 2016

15.00 Indestructibil. Thriller.
SUA. 2000

16.45 Via]a nemuritoare a
Henriettei Lacks. Bi-
ografic. SUA. 2017

18.20 Prima recolt\.
Dram\. Fran]a. 2015

20.00 Re]eaua
21.20 R\zboiul stelelor -

Episodul II: Atacul
cionelor, SF,
SUA,2002

23.25 Absolut fabulos.
Comedie. M.B. 2016

00.55 R[zbunare: O
poveste de dragoste.
Thriller. SUA. 2017

02.30 Omul din `ntuneric.
Horror. SUA. 2016

04.00 Black Mass: Afaceri
murdare

7.00 Pastila de r=s
7.45 Teleshopping
8.15 Cei 7 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)
06.00 Teleshopping

KANAL D HBO

08.00 Rom=nia turis tic\; 09.00
Des ti nul prin]esei Ok-Nyeo (r);
10.10 Aripi de m\tase (s); 11.50

Noma zii ape lor; 13.00 Tele jur nal; 13.40 Cul tu ra mino -
rit\]ilor; 14.10 Femei de 10, b\rba]i de 10; 15.50 Mutant X
(s); 16.40 D'ale lu'Mitic\; 17.40 Des ti nul prin]esei Ok-Nyeo
(s); 18.50 E vre mea ta !; 19.00 Tele jur nal; 19.50 Sina ia, la
pas `n 60 de secun de; 20.00 Poves te imo ral\ (s); 21.10
Geme nii. Come die. SUA. 1988; 23.15 CSI: Cri me [i inves -
ti ga]ii (s); 23.50 Mutant X (s); 00.40 ~ntre cer [I mare (r);
01.40 Cap com pas (r); 02.10 Femei de 10, b\rba]i de 10;
03.30 Tele jur nal (s)

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 super-
poli]i[ti. Comedie. Coprod. 1977; 23.30 Blestemul v=rco-
lacilor. Horror. Coprod. 2006; 01.15 Albumul na]ional (r);
03.15 Baronii (s) ; 05.00 {tiri Na]ional TV

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

Christian Bale este John Connor, omul
sortit sa conduca rasa umana în
razboiul contra terminatorilor, într-un
post-apocaliptic an 2018. Dar viitorul în
care s-a obisnuit sa creada Connor este
schimbat în parte de aparitia lui Marcus
Wright (Sam Worthington), un strain
ale carui ultime amintiri îl înfatiseaza
într-o închisoare asteptându-si
executia.

Vineri, 28 iulie

Peter Parker (interpretat de Andrew
Garfield) este un licean retras,
abandonat de parinti în copilarie si lasat
în grija unchiului Ben (interpretat de
Martin Sheen) si a matusii May
(interpretata de Sally Field). Ca multi
alti tineri de vârsta lui, Peter este în
cautarea propriei identitati. În acelasi
timp, traieste prima sa dragoste - cu
Gwen Stacy (interpretata de Emma
Stone). Împreuna, ei descopera ce
înseamna iubirea si implicarea într-o
relatie care se dovedeste a fi plina de
secrete.

Sâmb\t\, 29 iulie

Greu de pensionat
este o comedie
exploziva, plina de
actiune si suspans.
Filmul prezinta
povestea lui Frank
(Bruce Willis), un fost
spion de top, cu ceva
probleme de adaptare
la viata obisnuita de
pensionar. Cum se pare ca stie prea multe, noua conducere
CIA trimite un super asasin pe urmele lui, asa ca Frank
apeleaza la membrii vechii sale echipe pentru a-si salva viata. 

Duminic\, 30 iulie

PRO TV, ora 20.30

Ac]iune, SUA, 2010 Cu: Bruce Willis, Morgan Freeman

Jean-Clau de Van Dam me,
Mickey Rour ke si excen tri cul
star NBA Den nis Rod man la
debu tul sau in cine ma to gra -
fie evo lu ea za la cote
incen dia re in acest thril ler
care gra vi tea za in jurul prin -
de rii unui tero rist fero ce.
Sta vros, pe nume le sau,
inter pre tat de Mickey Rour -
ke, il rapes te pe agen tul CIA, Jack Quinn (Van Dam me) dupa
ce pla nul aces tu ia de cap tu ra re a tero ris tu lui esu ea za. 

Luni, 31 iulie

Joc `n doi
PRO TV, ora 21.30

Ac]iune,SUA,1997 Cu: Jean-Claude Van Damme

Terminator:
Salvarea

PRO TV, ora 20.30 

SF, SUA, 2009, Cu: Sam Worthington,
Christian Bale

Uimitorul 
Om-P\ianjen

Greu de pensionat

PRO TV, ora 20.30

Ac]iune, SUA, 2012 Cu: Emma Stone,
Andrew Garfield



Garsoniere

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

uGarsoniera 27mp,
etaj 4/4 cu acoperis,
zona Scoala 3 - Posta
Bahne, libera, ter-
mopane, fara im-
bunatatiri majore
16.800 E neg.
0725919335.

u V=nd camer\ la
C\minul fostului
MOPAF. Tel.
0237/256869.
(21bf03.1.8)

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\, str. Ful-

ger, `mbun\t\]it\ total,

t=mpl\rie exterioar\/in-

terioar\, parchet, gre-

sie, 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\,

negociabil. 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 V=nd apartament 2

camere, zona Poliva-

lent\, impecabil. Tel.

0723.835.658.

(26bf02.1.4)

u V=nd apartament 2

camere, central, str. 1

Decembrie 1918, cu

acoperi[, `n stare bun\.

Tel. 0764/659.077.

(24bf11.1.14)

uApartament 2

camere, 60mp, B-dul

Brailei, etaj 3/3 cu

acoperis, termopane,

instalatie gaz pt cen-

trala, fara alte im-

bunatatiri 35.000 E

neg. 0725919335.

u Apartament 2 camere,
3/3, Bd. Independen]ei,
51 mp utili, CT,
acoperi[ aer
condi]ionat, 2 bal-
coane, liber. Tel.
0724/054.716.
(21bf16.1.30)

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

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)

u V=nd apartament 3

camere, str. R\zboieni

nr. 10, etaj 3/3,

acoperi[, termosistem,

CT, AC, renovat, garaj.

0740.018.242

(26bf10.1.26)

u Apartament 3 camere,

zona 2 Stejari, 3/3,

renovat, utilat, mobi-

lat, AC, CT, 55.000 E.

Tel. 0721.019.442.

(24bf07.1.20)

u V=nd apartament 3

camere, s#69 mp, zona

B-dul Bucure[ti. 

Pre] 40.000 Euro. Tel.

0742.451.677.

(06bf09.1.4)

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
dormitor (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.Longi-

nescu. Tel.

0740.562.952.

(11bf09.1.14)

uApartament 3
camere, 70mp, etaj

4/4 fara acoperis, fara

imbunatatiri, liber,

zona Pictor Grig-

orescu 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
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Mic\ publicitate

u A G E N D A  I M O B I L I A R A     

LICITATIE PUBLICA

SC GRUP SERVICII INSOLV S.P.R.L Focşani în cal-
itate de lichidator judiciar al S.C. BOSBO PETRO-
COM S.R.L, dosar faliment nr. 4357/91/2010, aflat pe
rolul Tribunalului Comercial Vrancea, anunţă vân-
zarea prin licitaţie publică, în conformitate cu preved-
erile Legii 85/2006 – Legea insolvenţei, a
următoarelor active:

1. Bunurile mobile aflate în patrimoniul soci-
etăţii debitoare, la valoarea de evaluare totala de
12.230 lei, inclusiv tva. Lista cu bunurile scoase la
vânzare poate fi consultată la biroul lichidatorului ju-
diciar – Focşani,  str. Miron Costin, nr. 2, ap.3, parter,
judetul Vrancea.

Licitaţia va avea loc în data de 02.08.2017,
ora 11:00 ( pretul de incepere a licitatiei este de
100% din valoarea de evaluare ), la biroul lichidatoru-
lui judiciar – Focşani, str. Miron Costin, nr. 2, ap.3,
parter.

Poate participa la licitaţie orice persoană
care, cel târziu până la începerea vânzării la licitaţie
publică, a consemnat garanţia de 10% din preţul de
începere a licitaţiei pentru bunurile pe care in-
tenţionează să le cumpere, in numerar sau în contul
indicat de lichidator;

În caz de neadjudecare, licitaţia se va tine
in ziua de miercuri, 09.08.2017 ( pretul de incepere
a licitatiei este de 100% din valoarea de evaluare ),
16.08.2017 ( pretul de incepere a licitatiei este de
100% din valoarea de evaluare ), 23.08.2017 ( pretul
de incepere a licitatiei este  de 75% din valoarea de
evaluare ), 30.08.2017 ( pretul de incepere a licitatiei
este de 75% din valoarea de evaluare ) si 06.09.2017
( pretul de incepere a licitatiei este de 75% din val-
oarea de evaluare), ora 11:00, în aceleaşi condiţii de
participare, pana la vanzarea integrala a bunurilor
scoase la licitatie, conform prevederilor Regulamen-
tului de vanzare aprobat si avizat in cauza.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra ac-
tivelor scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe
lichidatorul judiciar cu 48 de ore înaintea licitaţiei.

Focşani – str. Miron Costin, nr. 2, ap.3,
parter, tel. 0724560055, 0337/820216,   e-mail:

grupserviciiinsolv@yahoo.com

LICITATIE PUBLICA

S.C. DHL PROD PAN S.R.L, dosar faliment nr.
5909/91/2012, prin SC GRUP SERVICII INSOLV
S.P.R.L Focşani, în calitate de lichidator judiciar, anunţă
vânzarea prin licitaţie publică,  în conformitate cu
prevederile Legii 85/2006 – Legea insolvenţei,  a urmă-
toarelor active:

1. Bunurile mobile aflate în patrimoniul societăţii
debitoare, la preţ de 31.870 lei (inclusiv TVA ). Lista cu
bunurile scoase la vânzare poate fi consultată la biroul
lichidatorului judiciar – Focşani,  str. Miron Costin, nr.2,
ap.3 (parter).

Licitaţia va avea loc în data de 07.08.2017, ora
11:00 ( pretul de incepere a licitatiei este  de 85% din
valoarea de evaluare ), la biroul lichidatorului judiciar –
Focşani, str. Miron Costin, nr. 2, ap.3, parter. 

Poate participa la licitaţie orice persoană care,
cel târziu cu trei zile până la începerea vânzării la lici-
taţie publică, a consemnat garanţia de 10% din preţul
de începere a licitaţiei pentru bunurile pe care in-
tenţionează să le cumpere, in numerar sau în contul in-
dicat de lichidator;
În caz de neadjudecare, licitaţia se va tine in ziua de
vineri, 21.08.2017 ( pretul de incepere a licitatiei este
de 85% din valoarea de evaluare ) ora 11:00, în ace-
leaşi condiţii de participare, pana la vanzarea integrala
a bunurilor scoase la licitatie, conform prevederilor
Regulamentului de vanzare aprobat.
In orice moment al licitatiei, bunurile mobile pot fi van-
dute la orice prêt ofertat dar nu mai putin de 50% din
valoarea de evaluare.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor
scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul ju-
diciar cu 48 de ore înaintea licitaţiei.

Focşani – str. Miron Costin, nr. 2, ap.3,
parter, tel. 0724560055, 0337/820216,   e-mail:

grupserviciiinsolv@yahoo.com

LICITATIE PUBLICA

SC GRUP SERVICII INSOLV S.P.R.L Focşani în calitate de
lichidator judiciar al S.C. SCULE ASCHIETOARE S.R.L, dosar
faliment nr. 4386/91/2013, anunţă vânzarea prin licitaţie pub-
lică,  în conformitate cu prevederile Legii 85/2006 – Legea in-
solvenţei,  a următoarelor active:

1. Bunurile mobile aflate în patrimoniul societăţii deb-
itoare, la valoarea de evaluare totala de 181.000 lei, fara tva.
Lista cu bunurile scoase la vânzare poate fi consultată la biroul
lichidatorului judiciar – Focşani,  str. Miron Costin, nr. 2, ap.3,
parter.

Licitaţia va avea loc în data de 01.08.2017, ora 13:00
- pretul de pornire a licitatiei este de 100% din valoarea de
evaluare, la biroul lichidatorului judiciar – Focşani, str. Miron
Costin, nr. 2, ap.3, parter, si presupune trei strigari succesive,
care sa permita optiuni si supralicitarii.

Poate participa la licitaţie orice persoană care, cel putin
până la începerea vânzării la licitaţie publică, a depus docu-
mentele obligatorii si a consemnat garanţia de 10% din preţul
de începere a licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează
să le cumpere, in numerar sau în contul indicat de lichidator;
În caz de neadjudecare, licitaţia se va tine in ziua de marti,
08.08.2017 (pretul de pornire a licitatiei este de 100% din val-
oarea de evaluare ), 15.08.2017 (pretul de pornire a licitatiei
este de 100% din valoarea de evaluare ), 22.08.2017 (pretul
de pornire a licitatiei este de 75% din valoarea de evaluare ),
29.08.2017 (pretul de pornire a licitatiei este de 75% din val-
oarea de evaluare ), 05.09.2017 (pretul de pornire a licitatiei
este de 75% din valoarea de evaluare ), 12.09.2017 (pretul
de pornire a licitatiei este de 50% din valoarea de evaluare ),
19.09.2017 (pretul de pornire a licitatiei este de 50% din val-
oarea de evaluare ), din valoarea de evaluare, ora 13, în aceleaşi
condiţii de participare, pana la vanzarea integrala a bunurilor scoase la
licitatie.In orice moment al licitatiei, bunurile mobile pot fi vandute
la orice prêt ofertat dar nu mai putin de 50% din valoarea de
evaluare.Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor
scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu
48 de ore înaintea licitaţiei.

Focşani – str. Miron Costin, nr. 2, ap.3,
parter, tel. 0724560055, 0337/820216,   e-mail:

grupserviciiinsolv@yahoo.com

C.I.I. ISTUDOR VASILE, în calitate de lichidator  judi-
ciar, vinde prin licitaţie publică/vânzare directă, la sediul
din Focşani, str. Ecaterina Varga, nr. 2 bis, în  ziua de
joi,  03.08.2017, ora 14.00 :
- teren 715 mp şi o  brutărie cu o suprafaţă construită
de 274 mp, situate în com. Slobozia Ciorăşti, jud.
Vrancea, proprietatea debitorului PANLUC PROD
S.R.L., la  preţul de  200.800 lei;
În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor repeta în datele
de 10.08.2017, 17.08.2017, 24.08.2017, 31.08.2017 și
07.09.2017,  la aceeaşi oră, conform  regulamentului de
vânzare.
Cuantumul garanţiei de participare la licitaţie este de

10 % din preţul de pornire al licitaţiei. Contact şi  infor-
maţii suplimentare la telefon:  0720.043.882.



u V=nd apartament 3

camere decomandate,

107 mp, etaj 2/3, cen-

tral\ termic\, aer

condi]ionat, ter-

mopane, izolat termic,

zona Teatru, cu garaj [i

box\, 85.000 euro ne-

gociabil. 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

Apartamente 4 camere

u 4 camere, ultracen-

tral, 70 mp (Milcov),

central\ proprie, ter-

mopan, aer

condi]ionat, 54.500 E.

0745.655.063

(27bf06.1.30)

u M\r\[e[ti, Gar\,

apartament 100 mp, 4

camere, decomandate,

2 balcoane, o logie,

etaj 1, f\r\

`mbun\t\]iri, 21.000 E,

u[or negociabil.

0740.353624.

(25bf04.1.30)

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  te ren

în  Vi tane[ t i ,  com.

Bolo te[ t i ,  suprafa ]a

to ta l\  2113 mp,  d in

care  1403 mp gradin\

(120 butuc i  v ie  [ i  50

pomi  f ruc t i fe r i )  [ i

cas\ ,  par te r  cu  e ta j

(68  mp suprafa ]a

cons t ru i t \  la  so l ) .

Pre ]  28 .000  Euro .

Tel :  0237/217592.

(C.1 .30)

u V=nd cas\  com.

V=r te [co iu ,  s t r.  p r in-

c ipa l\ ,  l =ng\  Pol i ] ie ,

suprafa ]\  8000 mp

vie  pe  [pa l ie r i ,  6000

mp gr\d in\  cur te  -

budane  capac i ta te  1

vagon.

0721.235.097.

(27bf03 .1 .6)

u V=nd cas\  `n

Pope[ t i ,  jud .

Vrancea .  Te l .

0722.916.393,

0787.829.033,

0726.272.641.

(26bf15 .1 .14)

u Cas\  locuib i l \  de

v=nzare ,  com.

Pope[ t i ,  cu  te ren

2600 mp,  pre ]  350

mi l .  l e i ,  negociab i l .

0769.507.019.

(26bf03 .1 .4)

u V=nd v i l \  P ^  M,

t ip  duplex ,  200  mp la

so l ,  800  mp cur te ,

camer\  CT,  magazie

lemne,  cons t ruc ] ie

2007,  90 .000  E nego-

c iab i l ,  Vi t\ne[ t i  -

} i fe [ t i .

0729.389.174.

(25bf02 .1 .10)

u V=nd cas\  5

camere ,  cu  toa te  fa -

c i l i t \ ] i l e ,  600  mp,

Foc[ani ,  s t r.  Ec .

Varga  64 .  Te l .

0762.590.711.

(25bf01 .1 .40)

u V=nd/  sch imb cas\

(2000 mp)  Garoafa

(R\chi tosu) ,  cu  

garsonier\ .  Te l .

0766.531.484.

(12bf05 .3 .10)

u V=nd cas\  Foc[ani ,

3  camere ,  ba ie ,

buc\ t\ r ie ,  t e ren  460

mp,  toa te  u t i l i t \ ] i l e ,

zon\  bun\ .

0724.596.301

(24bf12 .1 .4)

u Cas\  cu  2440 mp,

Cote[ t i  -  Bude[ t i ,  cu

ut i l i t \ ] i ,  zon\  de-

osebi t \ .  Te l .

0720.828.572,

0721.753.177.

(24bf02 .1 .30) .

u Cas\  V=r te [co iu ,

te ren  4200 mp,  v ie ,

pomi ,  l =ng\  podul

Odobe[ t i .  Te l .

0727.838.025.

(19bf08 .1 .14)

u Cas\  cu  te ren ,
suprafa ]\  2300 mp,
Gole[ t i ,  s t r.  Foi [or
nr.  5 .  Te l .
0762/486.008,
0237/228448.
(20bf18 .1 .30)

u Cas\  Guge[ t i ,  
toa te  u t i l i t \ ] i l e ,  
cons t ruc ] ie  nou\ ,  
900  mp,  sau  sch imb
cu apar tament
Foc[ani .
0764/647.464.
(20bf17 .1 .20)

u Vindem cas\  2  cor-
pur i ,  locuib i le ,
Bon]e[ t i  -  C` r l ige le ,
cur te  te ren  3000 mp.
Tel .  0747/335.046.
(18bf04 .2 .14)

u V=nd cas\  Vul turu ,
cu  te ren  8 .000  mp.
Tel .  0237/254504.
(18bf .11 .1 .10)

u V=nd cas\  cent ru
Bon]e[ t i  -  C=r l ige le ,
suprafa ]\  1800 mp.
Tel .  0767/823.207,
0337/108.143.
(18bf02 .1 .30) .

u Cas\  4  camere ,
Foc[ani ,  4  camere ,  2
holur i ,  2  b\ i ,  t e r-
mopane ,  izo la t\ ,
gaze ,  400  mp.  Te l .
0337/104130.
(18bf01 .1 .8)

u V=nd cas\  Gole[ t i ,

28 .000  euro ,  nego-

c iab i l .  Te l .

0727/109.554,

0723/544.125.

(17bf06 .1 .8)

u V=nd cas\  [ i  t e ren

1418 mp,  Gole[ t i .

Te l .  0758/837.773.

(17bf05 .1 .24)

u V=nd cas\  mobi la t\ ,

S lobozia  Cior\ [ t i ,

Armeni ,  20  minute

de  Foc[ani ,  3

camere ,  c ram\,  1700

mp gr\d in\ ,  anexe ,

15 .000  E negociab i l .

0732.229.461,

0237/231454.

(14bf03 .1 .4)

u V=nd cas\  Ciu[ lea ,
cu  te ren  3600 mp,
pre ]  6  euro  mp.  Te le-
fon  0237/627724.
(12bf01 .1 .8)

u PANCIU ,  cas\  cu

cram\ [ i  bu toa ie  de

vin ,  3000 m.p .  te ren ,

u t i l i t \ ] i .  Te l .

0744155030,

0751847582.

(OP.1 .7)

u V=nd cas\  p lus

te ren ,  200  mp

suprafa ]\  to ta l\ ,

comple t  u t i la t \ ,  zona

"Peco  Dip lomat ic" .

32 .500  euro  negocia-

b i l .  Te lefon

0742.308.342.

(11bf06 .1 .6)

u V=nd cas\  locuib i l \

cu  te ren  3500 mp `n

Oreavu,  com.

Guge[ t i .  Te lefon

0758.320.563.

(07bf02 .1 .30)

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 con-

struiti si 171 utili, teren

170mp, la cheie 70.000 E

0725919335.

u V=nd cas\  centru

Ureche[t i ,  cu  3500

mp teren `n  jur,

compus\  din  4

camere  mari ,

buc\t\r ie ,  2  crame,

zon\  deosebi t\ .

Meri t\  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 re-
spect. Facem act notar.
Tel. 0763/545.611.
(18bf13.1.4)

u Cump\r apartament

3-4 camere, f\r\

`mbun\t\]iri, etaj 1,

2. Exclus Gar\, Sud.

Tel. 0745/812.820.

(24bf08.1.8)

u Cump\r cas\ zon\

central\. Far\ interme-

diari. 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 garsonier\
zona Penny 2, cartier
nou, mobilat\ [i utilat\,
unui cuplu f\r\ copii
sau unei persoane sin-
gure. Tel.
0723.061.532.
(27bf09.1.4)

u Ofer spre `nchiriere
apartament zona

Capela Militar\, mobi-

lat, CT. 0730.478.412

(26bf07.1.20)

u Ofer spre `nchiriere
camere la curte, cen-

tral, Odobe[ti. Tel.

0723.150.600.

(25bf06.1.4)

u ~nchiriez garsonier\
spa]ioas\, ultracentreal,

ideal locuit, birouri,

cabinet medical, avo-

catur\. Tel.

0747/137.171.

(22bf05.1.6)

u ~nchiriez camere indi-
viduale, la curte, pen-

tru elevi. Aproape de

Liceul Economic. Tel.

0768/949082.

(20bf6.1.15)

u ~nchiriez apartament 2
camere central, nemo-

bilat, 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)

Schimburi imobiliareSchimburi imobiliare

u Schimb apartament 2
camere, decomandate,

etaj 1, Bra[ov, cu

apartament 2 sau 3

camere, decomandate,

etaj 1 sau 2, zon\ cen-

tral\, Foc[ani plus

diferen]\. Tel.

0748.769.063.

(27bf07.1.20)
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TERENURI

u V=nd loturi pentru
case str. Hotarului,

intravilan, 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)

u V=nd teren 4100 mp,

`ntre Foc[ani [i Milcov,

cu cap\tul `n [osea.

0721.676097.

(27bf08.1.14)

u V=nd teren cas\ cu

dou\ bazine, sat

Dioche]i, 1100 mp.

0768.317.507.

(27bf04.1.6)

u Proprietar, v=nd 1000

mp Jor\[ti, 1 ha Onasis

locuri cas\. Tel.

0761.213.595.

(27bf01.1.14)

u V=nd 5200 mp teren

intravilan M=ndre[ti pe

Drumu[or. Tel.

0745.873.880.

(26bf12.1.20)

u V=nd teren viran,

0.500 ha Amor]itu -

Obor, arabil, 2 km de

ora[. 0237.222133

(26bf08.1.10)

u Intravilan pentru con-

struc]ie cas\, G\ge[ti -

pia]\, Bolote[ti, l=ng\

DN, utilit\]i, carte fun-

ciar\, 1600 mp, d # 53

m. Tel. 0740.887.602.

(26bf06.1.14)

u Intrare Cote[ti, 7500

mp teren agricol, din

care 1.107 mp intravi-

lan, deschidere [osea

29 m. 0730.392.303.

(25bf03.1.14)

u Teren Foc[ani,

pozi]ie super, zona

Finan]e, 240 mp, toate

utilit\]ile.

0730.080.512.

(24bf12.1.4)

u Teren 710 mp, str.

Fdt. M\gura 2, d 27 ml,

toate utilit\]ile la

poart\ (gaze, ap\,

canalizare, electrici-

tate) 55 E/mp. Tel.

0722.609.239.

(24bf10.1.6)

u Loturi pentru case, la
cerere, dup\ Dedeman,

spate cartier reziden]ial

Simiz. Tel.

0724.645.835.

(18bf10.1.8)

u Intravilan 1280 mp,

deschidere 16 mp la

drum, Cote[ti - sat

Bude[ti, pre] 5

euro/mp. Tel.

0723.843.891.

(24bf03.1.30)

u Teren intravilan 1146

mp, `n Gole[ti, str.

Izvor, zon\ central\.

Tel. 0723.199.510.

(22bf04.1.20)

uTeren Crangul 

Petresti, PUZ in 

derulare, 16.000mp,

deschidere 24m, la

asfalt, pret 13

Euro/mp neg.

0725919335.

u Intravilan Gre[u, 1820
mp, deschidere la drum
comunal, apropiere
hidrocentrala Gre[u.
Tel. 0726/384.874
(21bf10.1.8)

u V=nd loturi 520 mp,
`ntre str\zile Tisa [i
St\e[ti, utilit\]i,
25E/mp negociabil.
0237/621718.
(21bf09.1.10)

u V=nd teren 500 mp, `n
Foc[ani, str. Libert\]ii
nr. 29. Rela]ii la tel.
0237/236799.
(21bf05.1.22)

u V=nd teren construibil
650 mp, C=mpineanca,
9 E/mp, cu toate
utilit\]ile. Tel.
0785/765.985.
(21bf01.1.8)

u Vie 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 loturi 520 mp,
`ntre str\zile Tisa [i
St\e[ti, utilit\]i,
25E/mp negociabil.
0237/621718.
(21bf09.1.10)

u V=nd teren 500 mp, `n
Foc[ani, str. Libert\]ii
nr. 29. Rela]ii la tel.
0237/236799.
(21bf05.1.22)

u V=nd teren construibil
650 mp, C=mpineanca,
9 E/mp, cu toate
utilit\]ile. Tel.
0785/765.985.
(21bf01.1.8)

u Vie 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)

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 ara-
bil 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)

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)

u Teren 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-
t ravi lan  `n t re  Foc[ani
[ i  Garoafa  pe  E85.
Informa] i i  la  te l .  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. Tele-
fon 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. Du-

mitre[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 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 deschidere la
strad\ 21,53 m. Acces
ap\, canal, electrici-
tate, 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. Ac-

cept 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
de 61.7 mp, str. Dobro-
geanu Gherea, bl. A1,
parter, Odobe[ti.
0744/581.318.
(21bf08.1.6)

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)

u ~nchiriez (v=nd) hal\

400 mp, 2 intr\ri,

spa]ii birou, bascul\

(c=ntar) str. Cote[ti

116; `nchiriez (v=nd)

hal\ 800 mp, str.

Cote[ti 116. Tel.

0745.650.957.

(21bf14.1.8)

u ~nchiriez spa]iu
comercial 270 mp,

compus din birouri [i
sal\, parcare Kaufland.
0722/344549.
(20bf12.1.8)

AUTO

u Autout i l i t a r\
IVECO dub\ ,  punte
dubl\  spa te ,  3 ,5
tone ,  d i rec t  p ropr i -
e ta r,  p re ]  2500 E ne-
gociab i l .  Te l .
0721.329.718.
(24bf13 .1 .4)

u V=nd Ford  F ies ta
1 .3 ,  p ropr ie ta r,  ac te
la  z i .  Te l .
0768.226.468.
(26bf11 .1 .4)

uFia t  640  DTC,  F ia t
450 ,  500 .
0763/117.606.
(20bf08 .1 .4)

u V=nd Opel  Corsa ,
motor  1200,  pe  ben-
z in\  ^  GPL,  s ta re
per fec t\  de
func] ionare .  Te l .
0744/260.115
(19bf17 .1 .8)

u Opel  Zaf ira ,  2003;
Golf  IV,  fu l l ,  an
2000,  recent  impor-
ta te ;  c=r l ige  d iverse
pent ru  t rac ta re .
0764/515.876.
(19bf11 .1 .6)

u V=nd remorc\  au to
300 kg ,  pre ]  700
Ron.  Te l .
0765/997.039.
(18bf10 .1 .4)

u V=nd Opel  Agi la  [ i
Mat iz .  Tel .
0768/169.072.
(17bf10 .1 .10)
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u LOGAN 2005,

62 .000  Km,  8500

Ron.  Te lefon

0732.240.354.

(11bf07 .1 .4)

u CLIO 3  Diamant ,

2008 mai ,  `nscr i s ,

8700 km,  ] inu t\  `n

gara j ,  toa te

`mbun\t\ ] i r i l e .  Te le-

fon  0732.240.354.

(10bf09 .1 .4)

u V=nd Dacia  Logan

ne`mbun\t\ ] i t ,  d in

2011,  3500 E.  Te l .

0724.291.280.

(06bf09 .1 .8)

u V=nd Skoda 

Octavia  2010,  re -

v iz i i  reprezentan ]\ ,

un ic  propr ie ta r,  mo-

tor in\ ,  1 ,6 ,  7500

euro .  Te l .

0736.057.850.

(04bf08 .1 .14)

Auto/MotoAuto/Moto

u V=nd moped San

Yang,  s ta re  exce-

len t\ .  Te l .

0722.328.754.

(25bf07 .1 .4)

UTILAJEUTILAJE

u V=nd motos t ivu i tor

motor  rom=nesc

(UVL) ,  capac i ta te  1

t .  Te l .  0745.650.957.

(21bf14 .1 .8)

u V=nd p lug  PP2,  cu

2  brazde ,  aproape

nou,  negociab i l .  Te l .

0761/187244.

(22bf1 .8)

MUL}UMIRI

u Ana din Foc[ani

mul]ume[te lecuitoarei

MONEDA pentru 

rezolvarea din prima

[edin]\ a c\s\toriei.

Poate lecui be]ia,

argintul viu,

impoten]a, `mpre-

uneaz\ pe cei

desp\r]i]i, face talis-

mane de spor. Merit\

s\ dau acest anun].

Apela]i cu `ncredere.

Tel. 0721.457.954,

0758.866.199.

(24bf01.1.8)

VANZARI

Vanzari diverseVanzari diverse

u V=nd goblenuri de-

osebite, pre]uri foarte

mici. 0765/220.600.

(20bf02.1.8)

u V=nd rochie mireas\

m. 42, pre] convenabil.

Tel. 0744.507.591.

(27bf04.1.6)

u V=nd aspirator Vor-

work Folleto,

recondi]ionat, pre] con-

venabil. Tel.

0768.317.507.

(27bf04.1.6)

u V=nd garaj demisol
bloc, str. Mr. Ghe.Pas-

tia, la parcarea din

spatele Hotel Unirea,

racordat la ap\ [i en-

ergie electric\. Pretabil

birou. 0746.238.299

(27bf02.1.2)

u V=nd 2 balerci pentru
vin, 1 cad\, biciclet\ [i

150 l ]uic\. Tel.

0337.104130.

(26bf01.1.6)

u V=nd 2500 mp
f=nea]\ com. Bolote[ti.

Tel. 0773.362.309.

(N.1.8)

u V=nd teasc, zdrobitor,
bene, c\zi, remorc\,

500 litri vin Ottonel [i

Riesling. Tel.

0727.559.709.

(24bf04.1.8)

u V=nd 600 balo]i
lucern\, C=mpineanca.

Tel. 0732/123.569.

(21bf04.1.20)

u V=nd frigider, con-
venabil. Tel.

0784/884968.

(19bf14.1.14)

u V=nd frigider, con-
venabil. 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/

arcuri 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, fabri-

cat `n Italia, `n cutie.

Pre] 1000 lei negocia-

bil. 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. Tele-
fon 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 prelu-

crarea 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
Vermorel.
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
Maltez. Tel.
0765/882.113.
(20bf01.1.10)

SERVICII

u Elec t r ic ian ,  execut
ins ta la ] i i  e lec t r ice  [ i
t r i faz ice ,  t ab lour i
monofaz ice ,  case  [ i
apar tamente ,  deran-
jamente .
0766.898.806,
0733.849.536.
(06bf02 .1 .16)

uAmenaj\ r i  in te -
r ioare /  ex te r ioare ,
parche t  lamina t ,
p lac\r i  po l i s t i ren ,
lavabi l ,  g le t ,  decora-
t ive .  Te l .
0761.074.936.
(17bf07 .1 .8)

u Confec] ion\m
acoperi [ur i ,  z id\r i i ,
case  d in  lemn,  BCA,
c\r\mid\ ,  p lac\r i
pol i s t iren,  r ig ips ,
fa ]ade ,  [ape ,  ten-
cuie l i ,  f in isaje ,
tabl\ ,  fa ian]\ ,
gres ie .  Tel .
0767.613.307.
(18bf10 .1 .14)

u Elec t ronis t ,  repar
or ice  t ip  de  ma[ in i
sp\ la t ,  au tomate ,
obiec te  uz-casn ic .
0762/406.332.
(25bf05 .1 .7)  
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Mica Publicitate

u Execut  lucr\ r i  de

cons t ruc ] i i ,

zugr\ve l i ,  i zo la ] i i ,

t encuie l i  [ i  a l te

lucr\ r i .  Te lefon

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

construc]ii, la pre]

avantajos. 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)

u Medita]ii fizic\, ba-
calaureat, 10 lei/ora.
Tel. 0743/806.907.
(21bf07.1.14)

MATRIMONIALE

DOAMNEDOAMNE

u Dr\gu]\, `mi caut
jum\tatea, pentru o
rela]ie serioas\. 
Sun\-m\! Tel.
0764.385.469.
(25bf08.1.2)

DOMNIDOMNI

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 {aten, serios, 35 ani,
caut partener\ pentru
prietenie/c\s\torie. Tel.
0761.473.087,
0728.451.817.
(27bf05.1.1)

u Te vreau l=ng\ mine!
Foc[\nean, 37/1,68. Tel.
0746.834.015.
(14bf01.1.4)

u T=n\r, 43 ani, doresc
cuno[tin]\ doamn\ sau
domni[oar\, pentru
c\s\torie. Tel.
0762.123.778.
(20bf2.1.16)

u Doresc cuno[tin]\ cu
o doamn\ `n vederea
c\s\toriei. Tel.
0374/612462.
(22bf02.1.4)

u Pensionar, 66 ani, cu
ma[in\, caut doamna
din Moldova de peste
Prut, 48 - 55 ani, pen-
tru 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)

A N G A J | R I

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

u ArosA angajeaz\
montatori 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 ANGAJEZ PIZZAR.
Rela]ii 0744.516.103.
(MM.1.5)

u Angaj\m absolvent\
promo]ia 2017 - birou.
Tel. 0766.208480.
(26bf09.1.8)

u SC Diedra Com SRL
angajeaz\ femeie de
servici. Tel.
0237/225276.
(21bf02.1.4)

u Angajez fat\ pentru
postul de agent turism.
CV-urile pe
robin.grup@yahoo.com
. Tel. 0740.676.869.
(F.1.8)

u SC profil contabili-
tate angajeaz\ absolv-
ent 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 Forestking SRL
Panciu - Vrancea anga-
jeaz\ `n condi]iile
legii, 2 muncitori
necalifica]i `n silvicul-
tur\, 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
comercial 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 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 Cur\]\toria "Leb\da"
angajeaz\ personal.
Rela]ii la tel.
0722.677.332.
(17bf12.1.6)

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

u SC angajeaz\ `n
condi]ii avantajoase
[ofer profesionist,
toate categoriile, trac-
torist [i tehnician vet-
erinar 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,

numerotat [i termocu-

lat. 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

atestat [i mecanic

camioane. Tel.

0237/212396,

0749.040.450.

(12bf02.1.10)

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 de trans-

port angajeaz\ [ofer

profesionist, cu expe-

rien]\ pe comunitate.

Salariu atractiv. Tel.

0743.053.056.

(23bf02.1.15)

uSOCIETATE 

ANGAJEAZ|:

CONFEC}IONERI CU

EXPERIEN}|,

AMBALATOR CU

EXPERIEN}| ~N

CONFEC}II, 

CTC-IST, PERSONAL

SAL| DE CROIT. 

SE OFER| SALARIU

MOTIVANT, BONURI

DE MAS| {I 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)

Prietenii `n via]\ poate `i vor
da via]\ pentru o clip\,

poetului vr=ncean, 
DUMITRU PRICOP, 

s=mb\t\ 29 iulie, 
ora 10.00, `n Parcul 

Schumann, cu ocazia
`mplinirii a 10 (zece) ani de

c=nd a plecat 
`n cealalt\ lume. 
Dumnezeu s\-l

odihneasc\! 
O floare [i un g=nd pios. 

Fratele Neculai [i so]ia.
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Juniorii B de la LPS Focșani sunt
pregătiți de Alin Samoilă

Campioana
na]ional\,
înving\toare
pe Milcovul 
Juniorii focşăneni au disputat joi o nouă partidă de

pregătire. Echipa de juniori B, pregătită de Alin Sa -
mo ilă, a întâlnit pe teren propriu, la Focşani, pe Atle -
tico Vaslui. Este vorba chiar de campioana națională
în sezonul precedent, cu jucători veniți din toată Mol -
dova. Patru dintre jucătorii vasluieni sunt convocați la
lotul național al României, ce va disputa duminică o
partidă de pregătire, la Cheile Grădiștei, cu CSA Stea -
ua București. Vasluienii s-au impus cu scorul de 5-1.
Miercuri focșănenii au disputat o altă partidă de pre -
gă tire cu LPS Buzău. Scorul final a fost  3-0. Juniorii
B vor pleca luni în cantonament la Poiana Braşov. Vi -
neri, de la ora 17.00, echipa de juniori A va juca un
nou amical. La Focşani, pe stadionul Milcovul, LPS
Focşani va întâlni pe LPS Buzău. (Dan CHIRIAC)

Poliţiştii vrânceni au desfăşurat joi
o acţiune pe E 85. A fost o razie com -
plexă ce a vizat comerţul stradal. Pe
marginea drumului euroepan, aproape
zilnic se comercializează diferite pro-
duse, iar şoferii opresc pe marginea
drumului pentru cumpărături. În acest
fel siguranţa traficului rutier în zonă

este pusă în pericol, nu puţine fiind
situaţiile în care au fost înregistrate ac-
cidente rutiere. În aceste condiţii, oa-
menii legii au decis să iasă din nou pe
E 85 şi să-i amendeze pe cei care nu
respectă legea. Rezultatele raziei vor fi
date publicitaţii vineri de poliţia vrân -
ceană. (D.C.)

Joi, pompierii vrânceni au
primit o solicitare pe numărul
112 pentru acordarea de prim
ajutor pentru o persoană agre -
sată de urs în comuna Vidra.
Apelul telefonic a fost efectuat
de proprietarul unei stâni, care
a anunțat că un cioban de 55
de ani a fost agresat de urs. La
fața locului, pompierii de la
Stația Vidra s-au deplasat cu o
autospecială Duster și o am -
bu lanță SMURD. Pompierii
se așteptau să fie vorba de un
apel adevărat, după ce în urmă
cu o săptâmână au avut parte
de o alarmă falsă în comuna
Poiana Cristei, unde un bărbat
a a nun țat că a fost atacat de
urs. Apelul s-a dovedit a fi
ade vă rat. Persoana agresată a
fost preluată de ambulanța
SMURD și transportată la
Spitalul Vidra. Victima are tra -
umatisme la nivelul membre -
lor superioare și a toracelui.

Starea sa de sănătate este sta -
bilă. Apelurile false primite la
112 au fost dezbătute și în

cadrul conferinței de presă de
joi de la ISU Vrancea. Lt.col
Cristi Soare a precizat că ast-

fel de apeluri dau mari bătăi
de cap pompierilor. ”De multe
ori trimitem mai multe au-
tospeciale la fața locului pen-
tru că avem obligația să
ve rificăm apelul și să ajun -
gem la fața locului. Nu avem
de unde ști dacă e un apel
fals. În astfel de situații pu -
tem avea alte intervenții ade -
vărtate și să nu avem forțele
de intervenție suficiente și să
fim puși în situația de a tri -
mite forțe de la alte subuni -
tăți. În cazul apelului privind
atacul ursului, au fost angre -
nate și alte forțe de inter -
venție și astfel activitatea mai
multor instituții a avut de
suferit”, a precizat șeful cen-
trului operațional din cadrul
ISU Vrancea. 

Bărbatul care a anuntat fals
că a fost atacat de urs a primit
o amendă de 1.000 de lei.
(D.C.)

Comercian]ii de pe E 85, lua]i
î`n vizor de poli]ie

Persoan\ atacat\ de urs la Vidra
� un cioban de 55 de ani a ajuns la Spitalul din Vidra cu traumatisme la mâini [i torace

Apelul la urgențe a fost adevărat, de data aceasta.
Ciobanul a fost agresat de urs, suferind traumatisme. 
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