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Preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa:

„Vine o vreme bună
şi pentru noi”
Preşedintele Consiliului
Judeţean, Ion Prioteasa, ne
oferă o frumoasă şi deosebit de interesantă demonstraţie despre ceea ce înseamnă să conduci cu optimism şi încredere un judeţ
de talia şi importanţa Doljului. Deşi pare să fie unul dintre cei mai dificili ani, acesta spune că există şi multe
lucruri mari care s-au făcut
în 2011 – e adevărat, cu
bani mai puţini şi cu muncă
mai multă.
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Domeniul
Coroanei
Segarcea:
Recunoaştere
unanimă!
Vinurile „Domeniul Coroanei Segarcea” nu mai au nevoie de elogii.
Sunt deja validate pe piaţa vinului,
deja consacrate prin numărul mare
de premii anuale la concursurile internaţionale. „Domeniul Coroanei
Segarcea” a devenit expresia unui
potenţial viticol doljean atestat, încă
nevalorificat adecvat şi, peste toate,
un motiv de mândrie oltenească. Încă
mai putem fi competitivi. Încă mai
putem avea nădejdi într-o revigorare
ce se amână. Încă nu totul este pierdut. Povestea vinurilor de Segarcea,
este veche şi istoricii craioveni Dincă Ciobotea şi Ion Zarzără o deapănă, cu argumente autentice...
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Ultimele file obosite ale calendarului pe
2011 dau vestea sosirii noului an. Ne despărţim, fără mari regrete, de un an greu,
atipic din punct de vedere economic, resimţit de toţi românii prin măsurile de austeritate fără precedent luate de Guvern: concedieri masive în aparatul bugetar, reduceri de salarii şi pensii, eliminarea multor
forme de ajutor social, scăderea nivelului
de trai până la limita supravieţuirii pentru
categoriile defavorizate. Cu picioarele pe
pământ, rămânem conştienţi de dificultăţile anului ce vine. Pentru că toată Europa
are frisoane. Iar semnalele pieţelor financiare, stăpânul nostru atotputernic de la o
vreme, nu sunt deloc de bun augur. 2012
este, între altele, un crucial an electoral.
Cu alegeri locale şi parlamentare comasate. Inexplicabil democratic. Ca niciunde în
Uniunea Europeană. Sub semnul dorinţei
de schimbare, prin intermediul votului, adică prin voinţa noastră, vom păşi în noul an.
Unul care îşi arată colţii de pe acum. Şi,
totuşi, miracolul Anului Nou, specificitatea
românească, fac sufletele noastre mai îngăduitoare şi, în egală măsură, încrezătoare. Cumpăna dintre ani, cu magia ei inefabilă, ne potenţează aşteptările, visând cu
ochii deschişi. Dorind tuturor cititorilor
noştri să le fie mai bine, deplină sănătate
şi robuste împliniri personale, mai spunem
doar „La Mulţi Ani!”.
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Retrospectiva
anului politic
2011 în Dolj:
alianţe, alegeri
şi excluderi

AFP: România şi
Bulgaria au cules
roade de pe urma
integrării în UE
Bulgaria şi România au beneficiat din plin de integrarea lor în
UE, în urmă cu cinci ani, profitând de miliardele de euro din
fondurile comunitare, libera deplasare a persoanelor şi progresele înregistrate în combaterea
corupţiei, chiar dacă recunosc că
au avut aşteptări mai mari, susţine AF P î ntr-o anali ză. „S-au
schimbat multe lucruri de la 1 ianuarie 2007: românii şi bulgarii
pot călători liber în UE”, a declarat pentru AFP ministrul român
pentru Afaceri Europene, Leonard Orban.
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MAE avertizeazã
românii care
cãlãtoresc în Spania
Ministerul Afacerilor
Externe informeazã
cetãþenii români care
cãlãtoresc astãzi în
Spania cã va avea loc o grevã a
lucrãtorilor companiei de
transporturi feroviare RENFE.
Potrivit comunicatului ministerului, în sistemul de transport
feroviar RENFE vor fi afectate
mai mult de 100 de trenuri de
mare vitezã. Cetãþenii români
care intenþioneazã sã utilizeze
acest mijloc de transport trebuie
sã se adreseze celei mai apropiate agenþii RENFE fie pentru
relocare în alte trenuri, fie
pentru a li se pune la dispoziþie
mijloace alternative (autocar,
avion). Mai multe informaþii sunt
disponibile accesând link-ul
http://www.renfe.com/viajeros.

actualitate

Prelevarea de organe pentru transplant,
numai cu acord din timpul vieþii
Prelevarea de organe
pentru transplant poate fi
fãcutã dacã persoana ºi-a
dat acordul în timpul vieþii ºi
este înregistratã în Registrul

naþional al donatorilor sau,
în lipsa acestuia, cu consimþãmântul familiei, fiind interzisã vânzarea organelor.
Proiectul noii Legi a sãnã-

Bugetul Ministerului
Transporturilor, suplimentat
cu 130 milioane lei
Guvernul a decis suplimentarea bugetului Ministerului
Transporturilor ºi Infrastructurii
(MTI) pe anul 2011 cu 130
milioane lei, potrivit unei
hotãrâri publicate în Monitorul
Oficial. Hotãrârea de Guvern,
adoptatã în ºedinþa de marþi
seara, precizeazã cã din aceºti
130 milioane lei peste 109
milioane lei sunt destinaþi plãþii
unor datorii cãtre furnizorii de
energie electricã. Ceilalþi circa
20,8 milioane lei vor fi folosiþi
pentru plata unor servicii de
navigaþie aerianã pentru zborurile scutite de la plata pentru
aceste servicii. Suplimentarea
bugetarã s-a fãcut din Fondul de
rezervã la dispoziþia Guvernului.
Sãptãmâna trecutã, Guvernul a
mai alocat, tot Ministerului
Transporturilor, suma de 450
milioane euro, pentru plata
obligaþiilor restante pentru
furnizorii de energie electricã.
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42 de pacienþi libieni
vor fi trataþi în România
O echipã mixtã a Ministerului Sãnãtãþii ºi Ministerului
Afacerilor Externe, compusã
dintr-un reprezentat MAE ºi
cinci medici români, s-a
deplasat la Tripoli pentru a
stabili termenii în care
România va acorda ajutor
umanitar Libiei. Potrivit unui
comunicat remis ieri presei,
delegaþia, condusã de
subsecretarul de stat din
Ministerului Sãnãtãþii Raed
Arafat, a examinat, la
Tripoli, în perioada 26 - 29
decembrie 2011, aproape
100 de pacienþi libieni rãniþi
în urma conflictului dintre
grupãrile revoluþionare ºi
forþele loiale regimului
Gaddafi. În urma evaluãrilor
ºi triajului medical, 42 de
rãniþi din diverse oraºe
libiene vor fi preluaþi ºi

trataþi în spitale din România. Aceºtia vor ajunge în
România în prima jumãtate a
lunii ianuarie 2012. Autoritãþile libiene au apreciat oferta
de sprijin a României ºi au
exprimat dorinþa continuãrii
ºi amplificãrii cooperãrii în
domeniul medical, prin
preluarea unui numãr mai
mare de cetãþeni libieni în
unitãþi medicale din þara
noastrã, se aratã în comunicat. Guvernul României a
aprobat, la 21 decembrie
2011, Hotãrârea privind
aprobarea unor mãsuri
speciale pentru transportul
în þarã, cu titlu umanitar, al
unui numãr de pânã la 100
de rãniþi libieni, în vederea
acordãrii de asistenþã
medicalã contra cost în
spitale româneºti.

tãþii, pus în dezbatere publicã, stabileºte cadrul legal
privind activitatea de donare ºi prelevarea de organe,
þesuturi ºi celule de origine
umanã, în scop terapeutic,
precum ºi de transfuzie sanguinã, donarea de sânge ºi
componente sanguine de
origine umanã.
Astfel, potrivit proiectului de lege, fiecare persoanã îºi poate exprima acordul sau dezacordul informat
privind donarea onorificã de
organe, celule ºi þesuturi în
vederea transplantului,
acesta fiind înscris într-un
Registru naþional al donatorilor. Prelevarea de organe,
þesuturi ºi celule de origine
umanã, în scop terapeutic,
se poate face de la donatorul în viaþã care are capacitate de exerciþiu deplinã,
dupã obþinerea consimþãmântului informat, scris, liber, prealabil ºi expres al
acestuia. Prin proiectul de
lege este interzisã prelevarea de organe, þesuturi ºi
celule de la persoane lipsite

de discernãmânt.
Pot fi prelevare organe
pentru transplant de la donatori decedaþi care ºi-au
exprimat comsinþãmântul în
timpul vieþii, printr-un act
notarial, ºi sunt înregistraþi
în Registrul naþional al donatorilor de organe, þesuturi
ºi celule. În lipsa acordului
exprimat în timpul vieþii, prelevarea de organe, þesuturi
sau celule de la o persoanã
decedatã poate fi fãcutã numai cu consimþãmântul scris
al cel puþin unuia dintre
membrii majori ai familiei
sau al rudelor, în ordinea
prevãzutã la articolul 81 din
Codul civil.
Donarea de organe, þesuturi ºi celule de origine umanã nu poate face obiectul
tranzacþiilor comerciale. Încãlcarea principiului donãrii
voluntare ºi neremunerate în
vederea obþinerii unor câºtiguri financiare sau a unor
avantaje pentru sine sau terþi,
precum ºi constrângerea de
orice fel a donatorului, este
interzisã ºi sancþionatã.

Primarul Clujului, trimis în judecatã
Procurorii DNA au trimis, ieri,
pentru judecare, la Curtea de Apel
Cluj, dosarul în care primarul suspendat Sorin Apostu este acuzat de
fapte de corupþie. Edilul este trimis
în judecatã pentru trafic de influenþã, luare de mitã, spãlare de bani,
fals ºi primire de foloase necuvenite. Soþia primarului suspendat,
Monica Apostu, este, de asemenea,
trimisã în judecatã pentru complicitate la trafic de influenþã, complicitate la luare de mitã, spãlare de

bani ºi fals, aratã surse judiciare.
Înalta Curte de Justiþie ºi Casaþie a
respins, ieri, cererea lui Sorin Apostu de eliberare sub control judiciar
din arestul preventiv, dar, având în
vedere cã dosarul de cercetare penalã a fost trimis, tot ieri, pentru judecare, instanþa din Cluj-Napoca urmeazã sã verifice, înainte de stabilirea termenului de judecatã, dacã
sunt, în continuare, argumente pentru menþinerea arestãrii preventive a
primarului suspendat.

Orange ºi VVodafone,
odafone, obligate sã dea la
buget câte 6,4 milioane euro într-o lunã
Companiile Orange România ºi
Vodafone România sunt obligate sã
verse la bugetul de stat câte 6,4
milioane euro în maximum o lunã,
în caz contrar urmând ca decizia
autoritãþilor de prelungire a licenþelor de telefonie mobilã sã fie anulatã. Perioada de valabilitate a licenþelor de telefonie mobilã pentru cele
douã companii a fost prelungitã cu
un an, pânã la 31 decembrie 2012,
interval în care Autoritatea de Reglementare în Comunicaþii va or-

ganiza prima licitaþie pentru frecvenþele radio disponibile din benzile
de 900 ºi 1.800 MHz, utilizate în
prezent de Orange, Vodafone ºi
Cosmote, asigurând, astfel, posibilitatea intrãrii unor noi competitori pe piaþa de telefonie mobilã. Guvernul a decis, totodatã, sã impunã
ºi un termen maxim, de o lunã,
pentru achitarea taxei de licenþã aferentã anului viitor, sub sancþiunea
anulãrii deciziei de prelungire a licenþelor în caz de neplatã.

Preda îºi îndeamnã partidul sã
gãseascã un candidat pentru Bucureºti Hidroelectrica a reziliat patru
tor politic. Într-adevãr, nici
Europarlamentarul Cristian
contracte directe
vreunul dintre primarii PDL de
Preda scrie, pe blogul sãu, cã
„n-ar fi rãu ca PDL sã lanseze, în sfârºit, un candidat pentru Bucureºti, fiindcã în acest
moment Oprescu nu are un
interlocutor politic”. „N-ar fi
rãu ca PDL sã lanseze, în sfârºit, un candidat pentru Bucureºti, fiindcã în acest moment
Oprescu nu are un interlocu-

sector, nici consilierii generali, nici vreun lider pedelist
de la centru nu reprezintã un
adversar veritabil pentru actualul primar. Punctul de pornire ar putea fi chiar opoziþia
faþã de proiectul autostrãzii
suspendate”, susþine europarlamentarul PDL.

Hidroelectrica a reziliat contractele directe de vânzare a energiei pe
care le avea cu Societatea Naþionalã a Lignitului Oltenia, Salrom ºi CLMB Patinoar Braºov, iar compania Luxten Lightning
a renunþat la acord „din motive de imagine”, au declarat pentru
Mediafax surse din compania de stat. SNLO, Salrom ºi CLMB
Patinoar Braºov cumpãrau cantitãþi mici de energie, la preþuri
dintre cele mai ridicate faþã de cele practicate de Hidroelctrica
la contractele bilaterale, dar, chiar ºi aºa, preþurile sunt de aproape douã ori mai mici comparativ cu tarifele obþinute pe bursa
OPCOM (unde se tranzacþioneazã energie).
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Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI
ºi MARIN TURCITU

Retrospectiva anului politic 2011
în Dolj: alianþe, alegeri ºi excluderi
Anul 2011 a fost unul plin de evenimente pentru cele trei partide care au un cuvânt de spus
pe scena politicã a judeþului Dolj. Dupã semnarea Protocolului la nivel judeþean, pentru USL
Dolj au început zbaterile pentru desemnarea
candidaþilor la Consiliul Judeþean ºi la Primã-

Ponta despre USL: “Împreunã
suntem puternici cu adevãrat”
La semnarea Protocolului USL la nivelul judeþului, la data de 17 martie
a.c., preºedintele PSD Dolj, Ion Prioteasa, remarca uºurinþa cu care s-a
realizat uniunea la nivel judeþean, unde
pesediºtii ºi liberalii au o alianþã formalã chiar din 2008: “Nu ne-a fost
foarte greu sã facem aceastã uniune
la nivel local pentru cã suntem de fapt
într-o uniune de mai mulþi ani în care
am avut rezultate foarte bune ºi neam înþeles, iar la Consiliul Judeþean
Dolj nu a fost nici o problemã din moment ce majoritatea o facem împreunã cu Partidul Naþional Liberal”. Liderul liberalilor doljeni, Mihai Voicu, a
insistat ºi el asupra bunelor relaþii cu

pesediºtii: “Este o colaborare corectã
în limitele unei competiþii ºi a pãstrãrii
identitãþii celor trei partide însã, în primul rând vedem aceastã colaborare ca
fiind una cât mai mult în folosul cetãþenilor”. La rândul sãu, în timpul vizitei la Craiova, din data de 8 septembrie a.c., liderul social-democrat, Victor Ponta, a anunþat cã partidul pe care
îl conduce va avea în Dolj, atât candidatul la funcþia de primar al Craiovei,
cât ºi pe cel pentru funcþia de preºedinte al Consiliului Judeþean, susþinând
cã una dintre mizele USL la viitoarele
alegeri va fi sã câºtige în zonele urbane, pentru cã „din pãcate, la þarã sãrãcia este mare ºi voturile pot fi
încã cumpãrate”. Victor Ponta
s-a declarat mulþumit de activitatea parlamentarilor din Dolj,
ºi a îndemnat partidele din USL
la unitate: “Împreunã suntem
puternici cu adevãrat”. La urmãtoarea vizitã în Dolj, desfã-

ria Craiova. Social-democraþii doljeni au avut
parte de douã vizite ale preºedintelui PSD, Victor Ponta, în acest an, iar liberalii l-au avut ºi ei
în mijlocul lor pe Crin Antonescu. Cei din PDL
Dolj nu au fost scutiþi de frãmântãri, retrãgând
sprijinul politic a doi consilieri judeþeni, ºi schim-

ºuratã în data de 27 octombrie a.c.,
Victor Ponta a prezentat cele zece
condiþii impuse celor de la PDL pentru
ca USL sã voteze bugetul pe 2012. Tot
atunci, copreºedintele USL vorbea
despre situaþia extrem de ciudatã, dar
specificã guvernãrii actuale în care
opoziþia este acuzatã cã nu vrea sã colaboreze, deºi s-a prezentat tot timpul
la discuþii, dar nu a avut cu cine discuta. „Cel mult putem discuta cu UDMRul sau cu minoritãþile, niciodatã cu cei
de la putere”, afirma Victor Ponta.

bând din funcþia de preºedinte al PDL Craiova
pe primarul Antonie Solomon, dupã ce acesta a
anunþat cã va candida în 2012 din partea UNPR.
Finalul de an le-a aparþinut totuºi celor de la
PSD Dolj, prin excluderea din partid a senatorului Mircea Geoanã.

rã de mijloc. Suntem într-un moment
delicat, pentru cã Organizaþia Judeþeanã l-am susþinut pe Mircea Geoanã

Ion Prioteasa despre excluderea lui
Geoanã din PSD: “Organizaþia
Judeþeanã l-a susþinut pânã
în ultimul moment”
Un alt eveniment
important în viaþa
PSD Dolj din anul
2011, a fost excluderea senatorului de
Dãbuleni, Mircea
Geoanã, din PSD.
Social-democraþii au
luat aceastã decizie
dupã ce acesta nu a
respectat decizia Biroului Permanent
Naþional al PSD de
a face schimbul la
ºefia senatului cu Titus Corlãþean. Dupã
excluderea lui Mircea Geoanã, Ion
Prioteasa, preºedintele PSD Dolj, a
anunþat cã respectã
decizia Comitetului
Executiv Naþional,
iar drumurile organizaþiei judeþene se
despart de cele ale senatorului de Dãbuleni: „Ne pare rãu cã am ajuns în
acest moment, ne-am fi dorit o mãsu-

pânã în ultima clipã, dar din acest moment, pentru cã nu mai este membru
al PSD ºi nu mai face parte din PSD
Dolj, drumurile noastre se despart.
Dacã Mircea Geoanã porneºte pe un
alt drum, cãtre o nouã construcþie politicã, trebuie sã ºtiþi cã eu ºi organizaþia de Dolj nu plecãm. Rãmânem aici”.

Crin Antonescu: “Relaþii-etalon
în interiorul USL Dolj”

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a
venit în Dolj în luna martie, când s-a întâlnit cu simpatizanþii din mai multe localitãþi. Vizita acestuia a cãzut în ziua de
Buna Vestire, iar mesajul transmis a fost
unul de speranþã, de încredere ºi mobilizare. Antonescu le-a spus atunci doljenilor cã nu vine în faþa lor cu promisiuni
ºi i-a sfãtuit sã stea strâmb ºi sã judece

drept “fie ºi cu mintea românului de pe
urmã, cum ne spune un proverb afurisit,
dar adevãrat”, fãcând o comparaþie între guvernarea liberalã, cu
toate greºelile ºi imperfecþiunile ei, ºi cea pedelistã.
Preºedintele liberalilor nu a
pierdut prilejul sã vorbeascã despre alianþa cu PSD
care a stârnit foarte multe
discuþii, afirmând cã: “România are nevoie de unirea
tuturor forþelor pentru a înlãtura o putere care îºi bate
joc de þarã”. La a doua vizitã în Craiova, la data de
20 octombrie a.c., Crin Antonescu afirma cã relaþiile
din interiorul USL Dolj sunt
etalon pentru o alianþã politicã ºi ºi-a exprimat încrederea cã Uniunea va câºtiga în mod cert alegerile la
un scor foarte mare.
“Domnul preºedinte Ion
Prioteasa a folosit o formulã care mi se pare cea mai
precisã, mai exact, relaþii etalon. În momentul în care ai lider, un preºedinte de
Consiliu Judeþean cu autoritatea, imaginea ºi susþinerea domnului Ion Prioteasa, trebuie sã fii absurd sã discuþi altceva. Lucrurile sunt foarte clare”, afirma
Crin Antonescu.

Schimbãri de ºefie la PDL Craiova

Primul eveniment notabil din sânul
PDL Dolj a avut loc la data de 17 septembrie a.c., când Antonie Solomon a
pierdut preºedinþia PDL Craiova, funcþia fiind preluatã de viceprimarul Mãrinicã Dincã. Consiliul de Coordonare
Local al PDL Craiova, la care Solomon
nu a participat, a decis sã îºi aleagã un
nou lider în persoana lui Dincã, acesta
fiind desemnat ºi candidat al democratIonel
liberalilor la Primãria Craiova. La doar
Ciobotea
douã zile distanþã Biroul Permanent
Judeþean al PDL Dolj a decis sã le retragã
sprijinul politic consilierilor judeþeni Dan
Pãloiu ºi Ionel Panã, aceºtia fiind acuzaþi cã nu s-au implicat ºi nu au colaborat cu partidul. Cei doi au fost înlocuiþi în
Consiliul Judeþean Dolj cu Iancu Crãciunoiu ºi Marian Vava, urmãtorii democratliberali de pe lista de candidaþi.
Fãrã a fi electoral, anul 2011 a fost
unul dintre cei mai agitaþi ani ºi cu multe frãmântãri pe scena politicã. Un an
care a avut de toate. Urmeazã 2012,
care se anunþã mult mai “fierbinte”, un an care va aduce la
sfârºitul lunii noiembrie alegeri
comasate, când vom alege simultan, primarul, preºedintele
Consiliului Judeþean, consilierii
locali, consilierii judeþeni, deputaþii ºi senatorii.
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Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa:

„Vine o vreme bună şi pentru noi”
Preşedintele Consiliului Judeţean, Ion Prioteasa, ne oferă o frumoasă şi deosebit de interesantă demonstraţie despre ceea ce înseamnă să conduci cu optimism şi
încredere un judeţ de talia şi importanţa Doljului. Deşi pare să fi fost unul dintre cei
mai dificili ani, acesta spune că există şi multe lucruri mari care s-au făcut în 2011
– e adevărat, cu bani mai puţini şi cu muncă mai multă. Îl surprindem pe preşedintele Ion Prioteasa când afectat de sărăcia şi bătrâneţea satelor noastre, când nostalgic după Goicea natală, când convins că fondurile europene mai pot să aducă
salvarea comunelor doljene. Dacă schimbăm registrul şi trecem dincolo de cortina
politică, descoperim politicianul cu sânge rece, care şi-a propus să joace, din nou, o
carte mare, pe care nu concepe să nu o şi câştige.
- Tocmai se încheie 2011. Vă întrebăm
direct: cu ce vă mândriţi în acest an?
- Proiectul care este un fel de „perla coroanei” rămâne masterplanul de apă. Un asemenea proiect, de 185 de milioane de euro,
al doilea din România, este, desigur, o investiţie a căror roadele se vor vedea în următorii patru ani. O investiţie în sănătatea copiilor noştri, deoarece va aduce un adaos la
bunăstarea unei comunităţi, o investiţie care
înseamnă cea mai mare plus-valoare faţă de
tot ceea ce am realizat până acum. Judeţul
Dolj a avut două probleme speciale, care au
rezultat dintr-o serie de sondaje făcute de
oameni independenţi de judeţul nostru sau
de oameni care trăiesc aici. Studii din ce în
ce mai amănunţite au spus că avem nevoie
de apă şi de drumuri, adică a fost schimbată
ordinea de priorităţi. Acum şi-au schimbat
părerea, toţi spun: “Da, este foarte bine să
aduceţi apa în localitate”. Ştiţi cât de dificil
era să convingem o comunitate să se racordeze la reţeaua de apă? Nu era obişnuită să
plătească apa şi nu dorea să renunţe la apa
din fântâni pe care a consumat-o toată viaţă. Iar acum e altceva.
- Simţiţi că se schimbă satul doljean?
- În 2004, când vorbeam de alimentări
cu apă, oamenilor de la sate li se părea că
vorbim din cărţi. În 2008, în campanie, oamenii au realizat că beau apă din nişte fântâni care, în anumite zone, erau infestate cu
nitriţi şi nitraţi şi puneau în pericol viaţa copiilor şi bătrânilor. În anumite localităţii, cum
ar fi Segarcea, incidenţa bolilor de tipul, „cancerul albastru” la copii este, deja, un fapt
alarmant. Ministerul Mediului a fost şi el
implicat direct. De-a lungul timpului, am avut
foarte multe întâlniri şi discuţii, în special la
Bucureşti, pe marginea acestui proiect, dar,
în momentul în care l-au văzut şi finalizat,
s-au felicitat şi ei împreună cu noi. Acest
proiect s-a făcut printr-un parteneriat cu
Compania de Apă „Oltenia”. În toate oraşele, inclusiv în Craiova, plus în alte localităţi
cum ar fi Calafat, Călăraşi, Poiana Mare, o
parte din Ciuperceni, acest proiect va însemna investiţii de 10-15 milioane de euro, pentru fiecare localitate. Ca să nu mai vorbim în
Craiova – peste 40 milioane de euro. Şi ai o
satisfacţie extraordinară când ştii că aceşti
oameni vor beneficia, în următorii ani, de
apă, canalizare, staţii de epurare.
- Drumurile noastre judeţene şi apa
potabilă nu înseamnă totul. Ce ar mai
trebui făcut acum, imediat? Pentru că,
se ştie, e loc de foarte multe alte lucruri
în satele noastre...
- Eu cred că ar trebui să avem
în vedere tot ceea ce priveşte omul.
Şi, mai ales, tot ceea ce este legat
de educaţie şi sănătate. Am văzut
că doar 2% din copiii de la ţară au
mai putut să acceadă la o şcoală

superioară, iar din aceştia numai unul a putut să mai termine o facultate. Este foarte
grav, pentru că satul a dat întotdeauna oameni cu o educaţie foarte solidă, cu minte
aerisită, care au făcut diferenţa în multe domenii de activitate. Chiar eu mă consider unul
dintre aceştia. Dacă nu ar fi fost şcoala şi
dacă nu aş fi putut să acced cu uşurinţă la
diverse şcoli, aş fi rămas un ţăran. De aceea, este nevoie să existe o investiţie majoră
în educaţie, să existe ceea ce şi-a propus
toată clasa politică: un buget pentru Educaţie de 6% din PIB. Iar în ceea ce priveşte
Sănătatea, parcă s-a întors lumea cu susul
în jos! Avem o reformă care nu face bine
nimănui, o reformă prin care trebuie să închizi spitale, să ai coadă la Urgenţă … Pe
unde am fost şi eu, în lumea asta, Sănătatea
este un dar pe care statul îl întoarce către
semeni. Nu putem să spunem că, în anii
următori sau în ţările în care partidele de
dreapta au condus foarte mult, a dispărut
rolul statului social. Statul are rolul său social şi trebuie să-i aducă pe oamenii săraci la
un nivel al decenţei. Sunt oameni care nu
pot să iasă din iarnă dacă nu-i ajută cineva.
Dar sunt şi cazuri în care unii trăiesc foarte
bine şi mai merg să-şi ia şi ajutoarele. Şi asta
cred că este o chestiune care trebuie întoarsă. Cine ştie mai bine problemele existente
într-o comunitate decât primarul şi Consiliul Local? Doar aceştia ştiu, cu exactitate,
că într-o gospodărie există un copil bolnav,
o femeie care nu se poate ridica din pat. De
aceea, cred că aceste probleme trebuie lăsate la nivelul comunităţii locale.

„Satul se aşează acolo unde oamenii
şi-au asigurat existenţa peste ani”
- Au fost şi la noi, în Dolj, şcoli închise, copiii care au fost puşi pe drumuri…
- Sunt unităţi şcolare în care s-au investit bani, iar apoi s-au închis, copiii fiind
nevoiţi să se ducă în altă parte să studieze.
La Afumaţi, copiii trebuiau să se ducă de la
şcoala din reşedinţa de comună într-o localitate vecină. Părinţii au refuzat să-i mai
trimită la şcoală. Şi pe bună dreptate, pentru că am abandonat o şcoală pusă la punct
şi ne ducem într-o altă unitate care nu are
grup sanitar în incintă. Se investesc bani în
fiecare an, miliarde şi miliarde şi tot massmedia, la începutul fiecărui an şcolar, trage
linia şi face un bilanţ spunând că un număr
de şcoli nu are autorizaţie sanitară.
- De ce credeţi că se întâmplă aşa?
- Dacă vom trata fiecare şcoală doar în
funcţie de culoarea politică a primarului,
vom face o mare greşeală şi toate aceste
lucruri se vor întoarce împotriva generaţiilor noastre. Deşi sunt un om politic, spun
cu toată forţa că politicul trebuie să iasă
afară din şcoli, iar directorul să rămână doar
cu calitatea sa de om respectat. Să locuias-

că neapărat în comuna respectivă şi să fie
prezent la toate deciziile importante care se
iau la nivel de comunitate. Directorul, dascălul sunt persoane prin faţa cărora trebuie
să treci aşa, pe vârfurile picioarelor… Când
se va ajunge la o situaţie de acest gen, vom
putea vorbi de normalitate. Ceea ce am văzut noi, în anul acesta, cu bacalaureatul ne
pune un mare semn de întrebare despre
valoarea elevilor. Aici, investiţia trebuie să
fie reală şi adevărată.
- Mai există şanse de însănătoşire a
lumii satului?
- Dacă ar fi să ne luăm după prinţul Charles, care a spus că noi nu trebuie să ne
schimbăm, nu ar mai trebui să mai facem
noi lucruri mari la sat. Posibil să ne reducem doar la lucrări de tipul asfaltărilor, canalizărilor, adică să existe condiţii primare
de igienă. Nu ştiu cum să rămână aşa satul… Oricum, îmi este foarte greu să vă
vorbesc despre evoluţia satului românesc,
dar am şi această proiecţie pozitivă, optimistă că satul se aşează acolo unde oamenii şi-au asigurat existenţa peste ani, acolo
unde vor şti să se asocieze, acolo unde vor
şti să acceseze fonduri europene.
- Se apropie vreo comună de acest
ideal?
- Aş putea să încep cu Poiana Mare, să
continuu cu Moţăţei, Sadova, Podari, Daneţi, Melineşti... Sunt comune foarte mari
care şi-au rezolvat principalele probleme.
Nu pot să uit nici Goicea – chiar dacă aici
ar putea zice lumea că sunt puţin subiectiv,
pentru că e comuna mea natală. Dacă o
comună şi-a rezolvat problema cu asfaltul,
alimentarea cu apă, staţia de epurare, şcoala
să se învârtească după soare, un părculeţ
pentru relaxare, trotuare, un sediu modern
de Primărie, parcări la nivelul localităţii, înseamnă că vorbim de o comună modernă,
care poate concura cu oricare alta din Europa.
- De ce la alţii se poate, şi la noi nu?
- Uniunea Europeană ne spune cu voce
tare să ne asociem ca să luăm bani mai mulţi.
Dar toţi fugim de aceste asociaţii, pentru
că ne vin în minte amintiri urâte. Ne aducem aminte de colectivizarea de acum 25
de ani, dar ce spun oficialii europeni este
cu totul altceva. UE nu dă bani către un

singur om, ci către o asociere. Cei care
ştiu să facă aceste asocieri vor lua şi banii
europeni. Dacă este vorba de unul singur,
indiferent cât de deştept ar fi, nu va reuşi
să ia fonduri europene.

„Un anumit număr de oameni va trebui
să fie reînnoit, probabil un sfert”
- Care e relaţia dintre preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj şi primari?
- Dacă ar fi să ne luam după legea care
ne guvernează, Legea nr. 215, între preşedintele Consiliului Judeţean, primari şi prefectul judeţului nu există o relaţie de subordonare, ar trebui să existe doar o relaţie interumană normală, de colaborare. Aici depinde de stilul şi felul fiecăruia, de cum ştie
să folosească această relaţie. Personal, mă
simt un om fericit, pentru că am o relaţie
excelentă cu toţi primarii. Aproape că îmi
este imposibil să nominalizez vreun primar
cu care să nu mă înţeleg. Sigur că supărări
mai pot să existe, sunt situaţii diverse pe
parcursul unui an, însă aceste lucruri, de
obicei, nu pleacă de la răutăţi reciproce. De
aceea, ele sunt surmontabile. Îmi place să
merg prin judeţ şi să mă opresc prin toate
localităţile, nu ţin cont de la ce partid este
primarul respectiv. Şi sunt primit bine de
toate comunităţile şi de toţi primarii. Îl respect pe cel care este ales. De fiecare dată îi
întreb pe cei care vin la mine în audienţe
dacă, înainte să ajungă în biroul meu, au
stat de vorbă cu primarul. Edilul localităţii
trebuie să fie primul care să ia la cunoştinţă
problema în cauză, după aceea trebuie să
se ajungă cu aceea problemă la mine. Primarul este persoana pusă în valoare de votul popular, de la el pornesc toate. Aşa că
relaţia mea cu primarul este, de fapt, relaţia
mea cu satul, cu comuna respectivă şi este
o legătură de suflet. Este şi un dar pe care
mi l-a dat Dumnezeu – să fiu aproape de
oameni, să comunic şi să le cunosc problemele. Trăiesc intens momentele
plăcute şi, mai ales, cele neplăcute
prin care trece o familie. Le întind o
mână de ajutor atunci când aud că
un primar sau un membru al familiei sale are vreo problemă de sănătate sau orice altă problemă, acţionez exact ca şi cum aş face-o pen-
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tru cineva din familia mea.
- Dar cu consilierii judeţeni
cum colaboraţi?
- Încerc să caracterizez foarte
bine această relaţie pe care o avem,
pentru că aici e tranşeea de luptă
cea mai dezvoltată a partidelor.
După parlamentari, a doua funcţie – ca vizibilitate – este cea a consilierilor judeţeni şi
a celor locali din municipiul reşedinţă de
judeţ. Trăind mai intens activitatea politică
şi comportându-se ca într-un mini-Parlament, aceşti oameni fac lucruri care se petrec şi în Parlamentul de la Bucureşti, au
trăiri mai mult sau mai puţin intense. Însă
dincolo de bătălia care se duce într-o şedinţă
de Consiliul Judeţean şi care face ca ziua
aceea să fie cea mai grea din luna respectivă, avem relaţii normale cu toţi consilierii.
Avem discuţii pe parcursul unei luni întregi,
nu ne alergăm între noi, avem uşa deschisă, ne salutăm, ne respectăm şi ne consultăm. Cât despre cei care fac parte din aceeaşi sferă politică ca şi a mea, sigur că le
urmăresc cu atenţie evoluţiile. În acest
mandat, a fost înnoit Consiliul în proporţie
de 60%, am adus o serie de tineri care au
confirmat şi care sunt personalităţi din ce
în ce mai puternice. Îmi place să spun că
una dintre cele mai mari realizări ale mele,
ca om politic, a fost aceea că am întinerit
clasa politică din PSD. Este un lucru remarcat şi de alţii, de la alte partide. Când a
trebuit să punem directori, noi am făcut un
lucru care nu s-a mai făcut până atunci: am
luat numai tineri de 35-40 de ani. Nu toţi au
corespuns, nu toţi au avut cele mai bune
rezultate, dar, dintre ei, am ales un grup
care, cu siguranţă, va putea fi folosit în viitor.
- Pe câţi dintre ei nu îi mai treceţi,
totuşi, pe lista de anul viitor?
- Acest lucru nu îl voi spune în nici un
caz, pentru că nu am gândit acest aspect.
Mai avem un an până atunci, deci nu vă pot
spune. Cu siguranţă, un anumit număr de
oameni va trebui să fie reînnoit, probabil
un sfert. Nu numai de la consilierii judeţeni, peste tot e nevoie de reînnoire.

interviu
scoasă în evidenţă cumva. De aceea, cred
că vom avea un an cu consilieri de înaltă
ţinută, nu numai simpli membri de partid şi
cu patalamaua agăţată de ei că sunt de la
începutul partidului. Cei care sunt acolo şi
pe care îi vedem la toate şedinţele trebuie,
într-adevăr, să îi reprezinte pe toţi membrii
de partid şi pe simpatizanţii acestora. Este
o încărcătură foarte mare pe umerii fiecărui consilier local, uneori ei produc pentru
cei care i-au votat şi i-au adus în consilii
efecte benefice sau, dimpotrivă, mai multe
deservicii decât un parlamentar. În 2012,
mai mult ca niciodată, oamenii vor conştientiza ce funcţie importantă este aceasta, a
consilierului judeţean, şi când vor pune ştampila o vor pune în cunoştinţă de cauză.
- Atunci şi USL-ul va trebui să aleagă candidaţi pe măsura acestor aşteptări.
- Aşa este, e o sarcină extraordinară. Aşteptăm cu interes să vedem şi cum arată
colegiile, să vedem care este numărul de
parlamentari... Suntem într-o situaţie specială, pentru că ne-au dispărut doi parlamentari, Mircea Geoană şi Florentin Gust,
în locul lor va trebui să punem pe cineva.
Conform statutului nostru, 25% din funcţii
vin de pe plan central. Vom vedea dacă
mai vine cineva de la Bucureşti, însă, fiind
una dintre cele mai puternice organizaţii ale
partidului, eu vă asigur că ne vom face treaba foarte bine. În primul rând cu cei care

va de la Bucureşti, aşa că va trebui să găsim pe cineva. Vrem să creăm o competiţie
internă în PSD Dolj, cu nişte reguli foarte
stricte şi transparente, în urma căreia să îl
alegem pe cel care îi va lua locul. Nu se
înghesuie foarte multă lume, pentru că, după
părerea mea, Mircea Geoană va rămâne fie
independent, fie de la o altă formaţiune politică, exact pe acest colegiu. Şi, atunci, cel
care vine va trebui să se bată cu Mircea
Geoană. Va fi o competiţie de urmărit.

sunt actualii parlamentari, la care vom adăuga alţii. Şi pe Craiova, unde până acum nu
am avut rezultate, cred că vom avea de
această dată.
- Deci, mergeţi pe mâna parlamentarilor actuali?
- În principiu, da. Sigur că sunt forurile
partidului care vor decide, preşedintele partidului decide lista la fiecare judeţ împreună
cu noi. Cine vrea să devină sau să rămână
parlamentar trebuie să treacă prin multe
furci caudine. Probabil că va fi o competiţie internă în partid, aşa cum s-a întâmplat
altădată. Poate vom aplica sistemul franţuzesc – ca la Partidul Socialist Francez –,
prin care fie membri, fie simpatizanţi, timp
de o zi sau de două, să voteze pe cineva
fiindcă îl simpatizează. Să strângă acolo
20.000 de semnături şi altul – 21.000 de
semnături şi să fie ales ultimul. Deci, e un
semn mare de întrebare cine va fi. Dar
vreau să vă spun şi că avem de unde să
alegem, iar aceasta este partea bună.
- Pentru înlocuitorul domnului Mircea Geoană ce propunere aveţi?
- Nu e stabilit cineva dinainte. Din discuţiile pe care le-am avut, nu va veni cine-

vor ajunge vreodată. Apoi am descoperit
legătura cu Marea Britanie, care a ieşit mai
repede din criză, nici nu a fost în plasa
monedei euro şi, din multe puncte de vedere, a ieşit bine. A fost şi un concurs de
împrejurări favorabil, oameni din primele
zece companii ale Europei au venit aici, la
Craiova, şi au stat de vorbă cu noi. Vă
amintiţi şi de prezenţa lui Victor Ponta şi
de contribuţiile Olguţei Vasilescu... Deci,
un grup care am gândit cum să facem
să-i aducem pe aceşti oameni mai aproape
de noi. Fără falsă modestie vă spun: când
te duci într-o ţară străină, contează mult
şi modul în care te prezinţi, în care ştii să
îţi prezinţi punctele tari. Şi cred că noi am
făcut o impresie foarte bună în Marea Britanie. Acest lucru a fost amplificat şi de
faptul că exista acolo o comunitate românească deosebit de apreciată, profesori universitari, doctori renumiţi, pe care lumea
îi respecta. Când am stat de vorbă cu ei,
cu omologii noştri, ne-au primit la un nivel special şi s-a legat această strânsă prietenie. Chiar am fost foarte surprins să întâlnesc o doamnă care conducea o mare

„Chiar cred într-un viitor al Doljului”
- Doljul are o relaţie specială cu Marea Britanie, iar dumneavoastră sunteţi printre puţinii, dacă nu singurul
preşedinte de Consiliu Judeţean, care
a primit un titlu onorific de ambasador.
Cum caracterizaţi această relaţie şi ce
avantaje ne va aduce?
- Am încercat să deschidem nişte breşe
cu mai multe ţări. Am încercat întâi cu
Italia, ne-am asociat cu regiunea Lazio, au
fost foarte multe vizite reciproce. Chiar
eu am vorbit în faţa miniştrilor italieni, încercând să pun în comparaţie ce a făcut
Germania pentru Cehia şi ce ar trebui să
facă italienii pentru noi: să se implice în
activităţile din România care le erau uşor
de abordat, cel puţin din punctul de vedere al limbii. Nu ştiu ce s-a întâmplat pe
această linie, a venit această criză care pe
unele ţări, cum este şi Italia, le-a adus întro situaţie în care nu ar fi crezut nici ele că

„Noi nu prea mai facem împrumuturi”
- Aţi punctat oameni din afară pe care
să îi aduceţi în partid, pentru lista de
consilieri locali sau judeţeni, chiar şi
pentru candidatul la Primărie?
- Sigur că avem o anumită strategie.
Poate că aş fi putut să vă spun mai multe
lucruri dacă alegerile ar fi fost în iunie, dar
cum ele au fost amânate – nu ştiu dacă să îi
spun sine die, fiindcă e posibil să fie chiar
în februarie 2013 –, nu pot să vă spun nimic. Ce pot să afirm e că noi nu prea mai
facem împrumuturi. Dacă altădată ne venea câte o echipă cu câte un om mai răsărit
– să zicem de la un alt partid – şi spunea că
vine la noi, îl luam ca stindard şi îl puneam
consilier local sau judeţean. De data aceasta nu mai facem acest lucru. Fiecare dintre
oamenii noştri încearcă să se afirme. La
organizaţia municipală a apărut o echipă din
mediul academic, de intelectuali, oameni
foarte puternici pe care nu îi vei putea ţine
departe de Consiliul Local.
- Daţi un nume...
- Nu, nu dau nume, ar însemna să îmi
stric lucrurile pe care le gândesc. Se întâmplă însă o chestiune pe care pot să v-o
spun: sondajele de opinie ne arată un lucru
care nu s-a petrecut de foarte mulţi
ani – o simpatie către stânga cum
nu am mai avut de pe vremea
domnului Iliescu, o întoarcere a
mediului intelectual către stânga cu
o forţă deosebită care trebuie
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agenţie, cu 4.000 de firme în turism,
şi care ne-a spus că s-au săturat de
kitsch-urile din Turcia şi de pietrele
din Grecia, vor să descopere o ţară
nouă. Şi, în luna ianuarie, vor veni
aici. Vrem să îi ducem în Oltenia,
în Doljul nostru, apoi şi în ţară. Ei
doresc să înceapă să aducă din
aceste 4.000 de firme în România, şi eu
chiar cred într-un viitor, pentru că nu putem să rămânem numai pe loc. De aceea,
în momentul când avem fondurile acestea
europene şi vedem că se mai realizează
ceva, îmi vine să le scot în evidenţă, nu
ştiu cum să le pun ca să se vadă mai bine.
Nu că le-am făcut noi, Consiliul Judeţean,
ci pentru că a existat o posibilitate să se
mai facă ceva, că şi noi am mai făcut un
pas înainte.
- Veţi păstra şi în 2012 titlul acesta
de judeţ care a accesat cele mai multe
fonduri europene?
- Să privim cu realism anul 2012, care
înseamnă alegeri, şi să ne ajute Dumnezeu
să mai fim în continuare la conducerea Consiliului Judeţean. Dacă vom rămâne, eu cred
că vom dubla ceea ce am avut acum. Am
învăţat această lecţie europeană, ne-am rezolvat foarte multe lucruri – să-ţi cunoşti
foarte bine proprietatea, să ai un studiu de
fezabilitate, să ai şi un proiect tehnic, dacă
este posibil. Adică să fii aşa de pregătit încât să dai un proiect peste noapte dacă spune
cineva că, mâine, la ora 10.00, trebuie să îl
depui. Nu vreau să mai dau şi la alţii idei,
dar noi ştim pe ce ne bazăm, ne-am făcut
treaba. Aştept cu mare interes începutul
anului viitor, să vedem dacă ni se aprobă
proiectul care este depus pentru Aeroport,
de aproape 20 de milioane de euro.
- Aeroportul a fost un proiect ambiţios. De ce aţi ţinut să-l realizaţi?
- Noi nu contam pe harta aeroporturilor
din România, de fapt nici nu ştiu dacă s-a
dorit să existe unul în sudul ţării, atât timp
cât erau Otopeni şi Băneasa. Se spunea de
fiecare dată: „Voi, Craiova – Nu, că nu puteţi!”. Noi ne-am luat viaţa în propriile mâini
şi am realizat ce am realizat. Când au venit
cei de la Bucureşti şi au văzut ce am făcut sau mirat: „Cum, aţi făcut şi voi, pe banii
voştri?”. Când le spuneam cât ne-a costat
nu le venea să creadă, pentru că ei băgau de
două ori mai mult în alte locuri, făcând mai
puţine decât am făcut noi. Am făcut partea
de infrastructură la vedere şi ne mai rămâne
partea cealaltă care nu are o problemă. Pe
toată infrastructura de mişcare mai tragem
un strat de asfalt. Cu această ocazie, mărim
platforma din faţă ca să poată să fie parcate
mai multe avioane la vedere şi schimbăm instalaţiile de ghidare, care fac ca aeroportul
să fie văzut de la o distanţă mai mare din aer
şi, în alt doilea rând, aterizarea în condiţii de
siguranţă – şi pe ploaie, şi pe ceaţă. După ce
am făcut chestiunea asta, eu vă spun că vine
o vreme bună peste noi. Vom fi legaţi şi de
ceea ce se va petrece la Deveselu sau la Ford.
Deci, vine şi vremea noastră, sigur vine şi
vremea noastră...
- Ce le uraţi doljenilor în 2012?
- Le urez să-şi regăsească liniştea. Fiind
judeţul cu cei mai mulţi şomeri, le doresc
să-şi găsească un loc de muncă în cursul
anului viitor. Şi, în felul acesta, le doresc
celor care şi-au început investiţiile – şi Fordul, şi cei din jurul uzinei – să poată să facă
angajări astfel încât aceşti oameni
să vină cu un salariu acasă, să aibă
familia mulţumită. Le mai doresc
multă sănătate, să poată să îşi petreacă aceste sărbători în tihnă, acasă, alături de cei dragi.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi MARGA BULUGEAN
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Forþele de ordine, “pe baricade” la sfârºit de an
Sute de poliþiºti vor petrece noaptea
dintre ani în stradã, pentru asigurarea ordinii ºi liniºtii publice atât în Craiova, cât
ºi în judeþ. Poliþiºtii de la compartimentele de ordine ºi siguranþã publicã, investiReprezentanþii Inspectoratului de Poliþie al Judeþului
Dolj au precizat cã, prin
efectivele de care dispune
unitatea, se vor întreprinde
toate demersurile necesare
pentru asigurarea unui climat
de ordine ºi siguranþã publicã pe parcursul acestui sfâr-

gaþii criminale, proximitate ºi rutier, împreunã cu jandarmi, vor patrula în zonele
aglomerate, vor fi prezenþi la spectacolul
din noaptea de Revelion, însã vor continua sã acþioneze ºi în zilele urmãtoare.

ºit de sãptãmânã, dar ºi în
seara de Revelion. Poliþiºtii
vor acþiona ºi în sistem integrat, împreunã cu jandarmi,
oamenii legii urmând sã-ºi intensifice acþiunile specifice
de prevenire ºi combatere a
faptelor antisociale în toate
localitãþile din judeþ. Pe lân-

gã forþele de ordine vor fi
prezente în trafic ºi echipaje
ale Poliþiei Rutiere, fie pentru fluidizarea traficului în locurile aglomerate, fie pentru
prevenirea producerii unor
evenimente neplãcute, astfel
cã, cel mai indicat ar fi ca nici
un conducãtor auto sã nu
urce la volan dupã ce a
consumat bãuturi alcoolice. Împreunã cu poliþiºtii, aproximativ 100 de
jandarmi ai Grupãrii de
Jandarmi Mobile Craiova
vor fi prezenþi zilnic în
activitãþile de patrulare,
alþi 60 de jandarmi urmând sã asigure, împreunã cu lucrãtori ai Poliþiei Municipiului Craiova
ºi poliþiºti locali, mãsurile de ordine la concertul
organizat în noaptea de
Revelion în centrul Craiovei. Pe “baricade” vor
fi ºi cadrele Inspectoratului pentru Situaþii de

Sistem de monitorizare performant la Rutierã
Poliþiºtii de la Serviciul Rutier Dolj, dar
ºi conducãtorii auto au de acum motive sã
fie mult mai atenþi în trafic. Asta pentru
cã, de ieri, pe unul din Loganurile de la
Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Dolj a primit,
în dotare, de la IGPR,
un sistem audio-video
DMV – 750 care a
fost montat, ieri, pe
una dintre autospecialele Serviciului Rutier
Dolj. Sistemul de monitorizare conþine
douã camere video,
una principalã, montatã pentru a înregistra în afara vehiculului, ºi o altã camerã
pentru înregistrarea
ocupanþilor din interiorul autovehiculului.
“Acest sistem are o razã
de acþiune de aproximativ 20 de metri pentru înregistrarea audio ºi 300
de metri pentru înregistrarea video. Pot fi astfel înregistrate discuþiile
dintre contravenienþi ºi
poliþiºti în momentul în
care aceºtia
sunt opriþi pentru cã au încãlcat o prevedere
a Codului Rutier. De asemenea, imaginile ºi

Rutierã a fost montat un aparat de monitorizare extrem de performant, care poate înregistra chiar ºi discuþiile purtate la
o distanþã de 20 de metri de autovehicul.

înregistrãrile audio pot fi utili-

zate ca material probator în cazul în care sunt depuse plângeri împotriva
mãsurilor luate de cãtre agenþii Poliþiei Rutiere”, a precizat agent
Amelia Cãprãrin, purtãtrul de cuvânt al IPJ
Dolj. D i s p o z i t i v u l
este foarte util în
munca poliþiºtilor rutieri, putând fi prevenite faptele de naturã
a perturba ordinea ºi
liniºtea publicã, însã
putem spune cã îi ºi
fereºte de tentaþii,
pentru cã nici unul nar risca sã fie înregistrat când se înþelege
cu o persoanã ce a încãlcat legea.
În plus, ambele
camere se declanºeazã automat atunci
când Loganul creºte
brusc viteza sau
când pornesc semnalele acustice ºi luminoase, astfel cã pot fi
identificaþi ºi cei ce
nu opresc la semnalele poliþiºtilor ºi vor
sã fugã.

Urgenþã (ISU) Dolj, însã este
de preferat sã nu fie nevoie
de intervenþia acestora.
Pentru a evita sã devinã
victime sau sã fie implicaþi în
evenimente negative, poliþiºtii recomandã cetãþenilor sã
aibã grijã la buzunare, genþi,
bagaje ºi sã nu pãstreze sume
de bani în buzunarele laterale ale vestimentaþiei, sã parcheze autoturismul în locuri
special amenajate, iluminate
ºi sã nu lase în interiorul
acestuia obiecte de valoare
sau documente ºi sã încuie
uºa de la intrarea în locuinþã

înainte de a pleca. În ceea
ce-i priveºte pe cei care pleacã la un drum mai lung, este
recomandat sã verifice înainte starea tehnicã a autovehiculului ºi sã-l doteze corespunzãtor pentru sezonul rece.
În plus, oamenii legii atrag
atenþia asupra faptului cã
este interzisã folosirea obiectelor de distracþie pe bazã
de amestecuri pirotehnice
(petarde, pocnitori, rachete),
nerespectarea prevederilor
legale în materie putând sã
le aducã un dosar penal celor în cauzã.

Ucis de vitezã
Un doljean ºi-a pierdut viaþa, în
noaptea de miercuri spre joi, într-un
accident de circulaþie petrecut în comuna Afumaþi. Potrivit poliþiºtilor de
la Rutierã, evenimentul s-a petrecut
în jurul orei 01.45, pe DJ 561, în Afumaþi. Din primele verificãri, oamenii
legii au stabilit cã Tudorel Potbãniceanu, de 44 de ani, din municipiul
Craiova, în timp ce conducea o autoutilitarã Mercedes înmatriculatã în
Bulgaria, pe fondul vitezei excesive,
într-o curbã la stânga, a pierdut controlul asupra volanului, a pãrãsit partea carosabilã ºi s-a izbit de gardul din
beton al unei locuinþe. În urma accidentului a rezultat decesul conducãtorului auto, care era singur în autovehicul. “Poliþiºtii doljeni continuã cercetãrile pentru a stabili cu exactitate
condiþiile în care a avut loc evenimentul
rutier. Pentru evitarea altor tragedii de
acest gen, mai ales acum, în perioa-

da sãrbãtorilor, poliþiºtii de la Rutierã
recomandã conducãtorilor auto sã
adopte o manierã calmã de conducere, fãrã bruscarea comenzilor vehiculelor, sã efectueze fiecare manevrã
doar dupã o temeinicã asigurare, sã
utilizeze preponderent frâna de motor, sã evite efectuarea depãºirilor ºi
sã circule cu vitezã redusã, adaptatã
permanent condiþiilor concrete din
trafic”, a declarat agent Amelia Cãprãrin, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Peste 80 de vitezomani sancþionaþi de poliþiºti
Poliþiºtii Biroului Drumuri Naþionale ºi Europene ºi Biroului Rutier Craiova au organizat, miercuri, o acþiune având ca scop prevenirea ºi combaterea accidentelor cauzate de viteza excesivã, traversãrile neregulamentare ºi nerespectarea culorii roºii a semaforului. Echipajele de poliþiºti au fost prezente pe principalele artere de
circulaþie din Craiova, dar ºi pe drumurile naþionale, unde au acþionat cu aparatele radar din dotare, însã oamenii legii au încercat ºi
conºtientizarea conducãtorilor auto ºi a pasagerilor cu privire la
importanþa portului centurii de siguranþã. Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, în cadrul activitãþilor desfãºurate au
fost constatate 169 abateri de naturã contravenþionalã pentru care au fost aplicate sancþiuni în sumã totalã de 19.973
lei. Cele mai multe amenzi, mai exact 82, au fost aplicate
pentru vitezã, alte 12 sancþiuni au vizat traversãri neregulamentare ºi 9 conducãtori auto au rãmas fãrã permisele de
conducere pentru cã au trecut “pe roºu”.

miercuri, 2 octombrie 2011
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Domeniul Coroanei Segarcea:
Recunoaºtere unanimã!
V

inurile „Domeniul Coroanei Segarcea” nu
mai au nevoie de elogii. Sunt deja validate pe piaþa vinului, deja consacrate prin numãrul mare de premii anuale la concursurile
internaþionale. „Domeniul Coroanei Segarcea”
a devenit expresia unui potenþial viticol doljean atestat, încã nevalorificat adecvat ºi, peste
toate, un motiv de mândrie olteneascã. Încã
mai putem fi competitivi. Încã mai putem avea
nãdejdi într-o revigorare ce se amânã. Încã nu
totul este pierdut. Povestea vinurilor de Segarcea, geneza acestui plai viticol, este veche
ºi istoricii craioveni Dincã Ciobotea ºi Ion Zarzãrã o deapãnã, cu argumente autentice, de
arhivã, în agreabila monografie „Istoria Domeniului Coroanei de la Segarcea Dolj” (Ed. Sitech, 2011). ªi dacã se poate vorbi de o continuitate fireascã pe Dealul Robului, pe acelaºi
generos pãmânt ºi sub acelaºi soare, într-o
altã filosofie, prin adaptarea întregii tehnologii
de vinificaþie la standardele sofisticate ale Uniunii Europene, vinurile obþinute aici au dobândit, de datã recentã, pe lângã inegalabilul buchet de arome, eleganþã, þinutã aristocraticã,
savoare, suflet, prospeþime. ªi meritul deplin

pentru aceastã adevãratã restaurare a unui
consacrat plai viticol, menþionat ºi de merituoºi oenologi, în scrierile lor, revine, neîndoielnic, lui Mihai Anghel, proprietarul întregii exploatãri agricole. De la început, adicã dupã
2004, s-a demarat un proiect fabulos, nu atât
pentru conservarea a ceea ce exista, cât pentru a se conferi adevãratul prestigiu unor vinuri de clasã. Întreaga plantaþie, de 300 ha, a
fost defriºatã ºi replantatã cu sortimentul de
soiuri consacrat, crama a devenit o construcþie de avangardã, în arhitectura specificã a
acestui domeniu, iar tehnologia de vinificaþie
schimbatã radical, adicã pliatã pe normele europene. Atingerea celor mai ridicate exigenþe
de pe piaþa internaþionalã a vinurilor a necesitat investiþii masive, competenþã, dar ºi trudã.
Acum, la capãtul unui an agricol generos, budanele cramei Segarcea, strãlucind de curãþenie ºi bun gust, pãstreazã în pântecele lor
adevãrate licori miraculoase, sub denumirea
de Sauvignon blanc, Feteascã albã, Tãmâioasã româneascã, Cabernet sauvignon, Merlot,
Feteascã neagrã, Riesling italian, Muscat
ottonel, Chardonais.

Medalii peste
medalii
Pentru vinurile „Domeniul Coroanei Segarcea”, deja binecunoscute pe piaþa internã, dar ºi externã, este vremea medaliilor. La orice concurs internaþional la care
participã, vinurile albe ºi roºii sunt
sistematic premiate, întregind o
salbã de medalii, încât Mihai Anghel chiar nu le mai ºtie numãrul.
Poate, în schimb, savura altceva,
ºi anume izbânda. Ce ºi-a propus
în urmã cu aproape opt ani a izbândit. În acest moment, structura pe soiuri a celor 300 ha de vie
pe rod aratã cam aºa: 60% soiuri
pentru vinuri roºii; 30% soiuri pentru vinuri
albe ºi 10% soiuri pentru vinuri aromate. O
vie modernã, cu soiuri nobile, în plin potenþial de rodire, întreþinutã cu migalã, dupã cele
mai avansate tehnologii, nu poate rãspunde
decât adecvat, adicã prin producþii rezonabile, trudei ºi competenþei profesionale a celor care o gestioneazã. Pe Dealul Robului,
ca peste tot, un an nu seamãnã cu altul ºi
bobul de strugure colecteazã dulceaþa pe
care o faciliteazã strãlucirea soarelui, dar ºi
umiditatea solului ºi cea atmosfericã. O particularitate distinctã, dacã nu inegalabilã, este
prezenþa în structura soiurilor a Muscatului
Frontignan, deºi vinurile roºii (Pinot Noir
sau Cabernet Sauvignon) întrunesc toate sufragiile. Cum anul care se încheie a fost unul
bun, din toate punctele de vedere, inclusiv
climatic, vinurile obþinute nu pot fi definitite
decât ca „excepþionale”.

Producþia 2011:
peste 1,5
milioane litri
de vin
Fireºte, nu discuþia despre
vinurile „Domeniul Coroanei

Segarcea” revine, obsedant, în discursul lui
Mihai Anghel. ªtie ºi el, deja, cã la cramã s-a
finalizat, în mod fericit, un proiect în care a
investit încredere. De treburile oenologice se
ocupã soþia sa, Cornelia Anghel, ºi colaboratorii acesteia, cu toþii destoinici. Anul acesta s-a obþinut peste 1,5 milioane de litri vin,
din toate sortimentele enunþate. ªi asta datoritã faptului cã nu întreaga suprafaþã ade vie
se aflã în plin potenþial de rodire. Când vorbeºte de vinuri, Mihai Anghel nu uitã sã menþioneze „intoxicarea” pieþei cu vinuri contrafãcute, care fac un rãu greu de comensurat.
Despre ceea ce se consumã prin localitãþile
doljene nici nu vrea sã audã. ªi are dreptate.
Când intri în competiþie cu vinurile franceze,
italiene, spaniole ºi portugheze dobândeºti rafinament ºi gusturi selecte. Forþând puþin lucrurile, am putea spune cã la „Domeniul Coroanei Segarcea” nici un rabat exigenþei nu
este îngãduit. Sau, mai exact, orice greºealã
se plãteºte. Deviza subînþeleasã nu este alta
decât maxima performanþã.

Furnizor al Casei
Regale
La 14 septembrie 2010, dupã 68 de ani
de la ultima descindere fãcutã la Segar-

cea, Regele Mihai I,
însoþit de Principesa
Margareta, a vizitat
crama „Domeniul
Coroanei”, a discutat
cu proprietarii companiei despre reabilitarea palatului vinului,
despre tehnologiile
promovate, prilej de
acordare a titlului de
furnizor al Casei Regale pentru urmãtorii
trei ani. Fireºte, dupã
o degustare a soiurilor de vin. Cotidianul
nostru a scris, la vremea respectivã, despre acest moment. Se spune, ºi nu din
curtoazie, cã vinurile obþinute de „Domeniul Coroanei Segarcea” au fost, de-a lungul timpului, alãturi de regii României, la
toate marile recepþii. Nu-i mai puþin adevãrat cã ºi liderii politici ai vremurilor recente s-au lãsat seduºi de savoarea acestor licori, curate precum lacrima, cu arome îmbietoare. De fapt, întreg peisajul viticol în care se regãseºte crama, modernizatã structural, se înfãþiºeazã ochiului
ca un însemn al profesionalismului, bunului gust ºi al unei vocaþii greu egalabile.
Existã, se subînþelege, numeroase poveºti
„de culise” care, depãnate în faþa unui pahar cu vin, dominat de prospeþime, induc
sentimentul cã, de fapt, întreaga cramã
ascunde o istorie enigmaticã, singurul regret rãmânând acela cã toate cotloanele
sunt mute. Dacã ar mai trebui ceva adãugat este doar faptul cã vinurile produse
la Segarcea au o putere mare de învechire, ceea ce le face apte a sta alãturi de
vinurile aristocratice ale bãtrânului continent. Oricum, rar poþi identifica, pe toatã întinderea Doljului, un perimetru atât
de incitant privirii, dar ºi simþurilor
olfactive.

Paginã realizatã de
ANA-MARIA GEBÃILÃ
ºi MIRCEA CANÞÃR
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sãnãtate

Atenþie la excesele
alimentare de Revelion!
De Anul Nou, mesele copioase ºi alcoolul consumat în exces se pot încheia nefericit, cu
o… vizitã la spital. Þinând cont
de tradiþia anilor din urmã, medicii recomandã cumpãtare. CarPentru a evita o vizitã neplãcutã la
spital, medicii craioveni avertizeazã
cã petrecerea de Anul Nou nu trebuie
sub nici o formã sã se transforme
într-un prilej de exces alimentar ºi
bahic. Un consum cumpãtat de
produse tradiþionale ºi bãuturã este
recomandat pentru a nu trece de la

masa festivã direct pe patul camerelor de gardã. Fripturile suculente din
carne de porc, caltaboºii ºi dulciurile, toate udate din plin cu bãuturã,
trebuie consumate cu moderaþie,
pentru cã toate aceste preparate
culinare sunt digerate greu de organism. De preferat pentru bolnavii
cronic ar fi sã opteze pentru carne
de pasãre sau de vitã, fiartã sau la
grãtar. Aceeaºi recomandare se
aplicã ºi în cazul cardiacilor, diabeticilor ºi persoanelor cu afecþiuni
digestive renale. Sarea ºi condimentele – ardei iute, hrean, usturoi –
trebuie consumate cu prudenþã, mai
ales de persoanele cardiace. Medicii

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

diacii, diabeticii ºi persoanele cu
afecþiuni gastrice trebuie sã se
„înfrupte“ cu atenþie din bunãtãþile de pe masã. ªi gurmanzii
pot avea însã probleme din
cauza exceselor alimentare.

ne atrag atenþia ºi în ceea ce priveºte
consumul de alcool. Nu este indicat
amestecul de bãuturi, în special
spirtoase.

Medicii recomandã
cumpãtare
Cum românul
sãrbãtoreºte cel mai
bine mâncând, din
meniul de la masa
festivã nu pot fi
excluse dulciurile,
fie cã este vorba de
torturi sau delicioasele prãjituri cu
cremã. Un sfat de
luat în considerare
ar fi sã gustãm
câte puþin din
toate, dar fãrã sã
ne sãturãm. Cei
care opteazã
pentru un stil de
viaþã sãnãtos pânã
la capãt pot
înlocui fãrã
regrete dulciurile cu fructe ºi
legume. Atenþie mare ºi la bãuturile
consumate! Evitaþi pe cât posibil
sucurile carbogazoase. Aportul de
lichide trebuie sã fie de minimum
doi litri pe zi. Recomandate sunt
ceaiurile de plante neîndulcite, apa
platã sau sucurile naturale.

cu medicii
curanþi pentru a
evita agravarea
stãrii de sãnãtate ºi sã ia mãsuri profilactice suplimentare. „Este important sã sãrbãtorim pãstrând tradiþiile cu care ne-am
obiºnuit în familie, dar trebuie sã
acordãm mai multã atenþie consecinþelor provocate de alimentele în
exces pe care le vom consuma cu
aceastã ocazie. Astfel, friptura de
porc la tavã, caltaboºii, sosurile,
salatele cu maionezã, cozonacul,
prãjiturile ºi vinul, care nu vor lipsi de
pe masa de sãrbãtori, trebuie sã nu ne
creeze probleme de sãnãtate, cum ar

în primele zile ale lui 2012 cei care
au totuºi probleme provocate de
excesele alimentare ori bahice se
pot adresa camerelor de gardã ale
spitalelor. Vor funcþiona non-stop
Unitatea de Primiri Urgenþe a
Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã din Craiova, Compartimentul de
Primiri Urgenþe al Spitalului Clinic
Municipal Filantropia din Craiova,
Camera de Gardã a Spitalului Clinic
de Boli Infecþioase din Craiova ºi
Camera de Gardã a Spitalului Clinic

Bolnavii trebuie
sã continue
tratamentul
Bolnavii cronic nu trebuie sã
întrerupã regimurile recomandate de
medici în aceastã perioadã. Persoanele cu afecþiuni cunoscute sunt
sfãtuite sã pãstreze continuu legãtura

Sfaturi utile

• Friptura de porc trebuie consumatã în cantitãþi moderate, alãturi de garnituri de
legume: broccoli, fasole verde, varzã, salate ºi mai puþin cu garnituri de cartofi, orez
sau paste.
• Alimentele prãjite (de la carne
pânã la legume) trebuie evitate mai
ales de cei care au probleme
digestive, fiind preferat grãtarul sau
friptura la tavã ºi legumele la grill.
• Dulciurile, mai ales prãjiturile
cu cremã, trebuie consumate în
cantitãþi foarte mici sau chiar
înlocuite cu salate de fructe sau
fructe proaspete.
• Alcoolul trebuie ºi el
consumat cu moderaþie,
evitându-se bãuturile
spirtoase ºi cele carbogazoase.
• Evitaþi fumatul ºi
cafeaua în exces.

fi indigestiile, colicile abdominale,
balonãrile, arsurile gastrice, mahmureala ºi pancreatitele. Trebuie sã fim
foarte atenþi la ce mâncãm, cum
mâncãm ºi cât mâncãm. Ar fi bine sã
alternãm carnea de porc ºi cu o carne
mai uºoarã: pui, curcan sau peºte”, a
precizat dr.
Narcisa Dinicã,
consilier superior
în cadrul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj.

Program
de
sãrbãtori
pentru
spitale
În noaptea de
Anul Nou, dar ºi

de Neuropsihiatrie Craiova. Nu însã
ºi policlinicile acestor unitãþi
sanitare. De asemenea, Serviciul
Judeþean de Ambulanþã ºi SMURD,
apelabile la numãrul de telefon 112,
vor avea în zilele de sãrbãtoare
program normal de lucru.
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actualitate

Cea mai mare dezamãgire a
prefectului de Dolj, în 201
1:
2011:
Podul Calafat-V
idin stã… într-un picior
Calafat-Vidin
Zilele lui 2011 au intrat în sac una câte
una, iar anul ce este pe cale sã se încheie
e gata sã-ºi lase “moºtenirea” – lucrurile
bune, dar ºi cele rele – urmaºului 2012.
Cu regrete, cu mulþumiri, însã, cel mai
important poate, cu multã speranþã, autoritãþile judeþene spun cã îºi vor înteþi activitãþile pentru ca fiecare zi sã fie puncta*** “Marea mea dezamãgire
pentru judeþul Dolj este cã n-am
reuºit sã inaugurãm podul de la
Calafat în acest an. Acum ar fi
fost deja vizibile primele semne
de vitalizare economicã ºi socialã
pentru Calafat. Vreau sã vã spun
însã cã nu din vina noastrã nu a
fost posibilã realizarea acestui
obiectiv. Partea românã s-a achitat de sarcini, însã cea bulgarã
avea o restanþã, la un moment
dat, de 18 luni; au promis cã vor
face tot ce este posibil sã recupereze cât se poate de mult din
aceastã întârziere ºi pânã la 31

tã de câte o realizare. Ce va fi vom vedea!
Pânã una, alta, în rândurile urmãtoare, vã
prezentãm câteva dintre proiectele ºi
schimbãrile pe care ni le rezervã anul viitor, dar ºi unele regrete pe care reprezentantul Guvernului în teritoriu, Nicolae Giugea, le-a fãcut cunoscute în ultima conferinþã de presã din 2011:

decembrie 2012 sã se finalizeze
întreaga investiþie”. “Unul dintre
regretele mele din acest an este
cã toþi, la un loc, tot ceea ce înseamnã administraþie, putere de
decizie, oameni cu putere de decizie, nu am fãcut suficient pentru judeþul Dolj”.
*** “Am întreprins deja demersurile pentru aducerea la cunoºtinþa investitorilor strãini ºi
autohtoni a noii hotãrâri aparþinând Consiliului Judeþean Dolj,
referitoare la concesionarea terenurilor din zona Aeroportului
Craiova. Am avut în vedere canalele diplomatice,
adresându-ne unui
numãr de 55 de misiuni diplomatice din
Bucureºti. Totodatã,
ne-am îndreptat
atenþia cãtre Camera de Comerþ ºi Industrie a României ºi
cãtre camerele de
comerþ bilaterale,
mai precis 33, care
reunesc în activitãþile lor numeroºi oameni de afaceri ro-

mâni ºi strãini. Am transmis ºi
tuturor prefecturilor binevenita
iniþiativã a Consiliului Judeþean de
a concesiona aceste terenuri.
Într-un timp relativ scurt vom
transmite ºi celor mai potenþi
oameni de afaceri din România,
cei din Top 300, aceastã intenþie
a Consiliului Judeþean Dolj de a
concesiona aceste terenuri”.
*** “S-au fãcut plãþi de cãtre
Ministerul Finanþelor pentru ºcolile din judeþul Dolj. Inspectoratul ªcolar Dolj este cel care gestioneazã cele circa 20 de miliarde de lei vechi, pe care ISJ le va
distribui unitãþilor de învãþãmânt
care au plãþi restante faþã de constructori”.
*** “Cu 1 ianuarie, Agenþia
Naþionalã de Prestaþii Sociale îºi
schimbã titulatura ºi îºi accentueazã operativitatea, devenind
Agenþia Naþionalã pentru Plãþi ºi
Inspecþii Sociale. Aºadar, preia
ºi acþiunea de inspecþii sociale.
Deja s-a stabilit între Inspectoratul Teritorial de Muncã ºi
Agenþia de Prestaþii Sociale
transferul de personal”.
ANA-MARIA GEBÃILÃ

Sfântul Vasile cel Mare,
Arhiepiscopul Cezareei Capadociei
La 1 ianuarie, este prãznuit Sf.
Vasile cel Mare, a cãrui sãrbãtoare
coincide cu praznicul Tãierii împrejur a Domnului. Sf. Vasile s-a nãscut în Cezareea Capadociei din Asia
Micã, a trãit între anii 330-379, pe
vremea Sf. Împãrat Constantin. Tatãl sãu, un luminat dascãl în cetate,
i-a insuflat dragostea de carte ºi
Vasile a mers, rând pe rând, la ºcolile din Cezareea, Bizanþ ºi apoi la
Atena, cea mai vestitã ºcoalã din
vremea sa, unde a studiat filosofia,
retorica, astronomia ºi toate ºtiinþele acelui timp. Colegi i-au fost Sf.
Grigorie de Nazianz, cu care a legat
o sfântã prietenie, ºi Iulian, împãratul apostat de mai târziu.
La anii maturitãþii, a primit botezul în apele Iordanului, împreunã cu
celebrul sãu profesor Eubul. În anul
370, în vremuri grele pentru Bisericã, a fost înãlþat la scaunul de Arhiepiscop al Cezareei. A dus
o luptã crâncenã, cu scrisul ºi cuvântul, luminând
creºtinãtatea ºi apãrând
dogma Sfintei Treimi. Sf.
Vasile cel Mare nu a scris
nimic fãrã o necesitate imediatã pentru Bisericã ºi pen-

tru viaþa creºtinã în general. Scrierile sale au fost apreciate de criticã,
încã de la început, pentru însemnãtatea istoricã ºi dogmaticã, pentru

felul în care ºi-a organizat gândirea
ºi, mai ales, pentru demonstraþia tezelor. Sunt Pãrinþi care fac teologie
pentru uz propriu, în vederea mântuirii personale, spunea prof. I. G.
Coman. Dar sunt ºi Pãrinþi care fac
teologie în serviciul fraþilor lor, cu o
sinceritate ºi un devotament puþin
obiºnuite. Acolo unde teologia se
uneºte cu dragostea de aproapele,
avem de-a face cu o operã clasicã.
Este cazul operei Sf. Vasile, care nu
i-a uitat nici pe cãlugãrii din vremea

sa, îndrumându-i pe calea mântuirii. Regulile fixate de el pentru cãlugãri, acum 16 veacuri, existã ºi astãzi. Este primul ierarh care a întemeiat pe lângã bisericã aziluri ºi spitale pentru cei sãraci, bolnavi ºi neputincioºi, cerându-le celor bogaþi
sã sprijine aºezãmintele creºtine întemeiate de el. Susþinãtor al curãþiei
morale, zelot al trãirii religioase, culme a gândirii teologice, ziditor ºi stâlp
al Bisericii lui Dumnezeu, Sf. Vasile
ºi-a meritat pe deplin apelativul de
“mare”. În cântãrile sale, Biserica îl
numeºte “dumnezeiasca albinã a Bisericii lui Hristos, care adunã sufletele credincioºilor cu dulceaþa cinstirii de Dumnezeu, iar cu acul dumnezeiescului dor, ca ºi cu o armã,
rãneºte hulele ereticilor.”
În ziua de 1 ianuarie a anului 379,
la vârsta de 50 de ani, s-a mutat la
Domnul, fiind plâns de credincioºi
ºi necredincioºi deopotrivã, care-l iubeau ºi-l cinsteau pentru bunãtatea
ºi înþelepciunea lui. Cei zece ani de
arhipãstorire a Cezareei Capadociei
i-au fost de ajuns ca sã intre în istoria Bisericii cu numele de Sfântul
Vasile cel Mare.
ELENA DONDONEAÞÃ
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Previziuni politice, marca
Solomon
Întrebat cum va fi anul
2012 din punct de vedere
politic, primarul Antonie Solomon a rãspuns fãrã ezitare:
„În termeni academici, îmbârligat”.
Edilul a explicat cã, fiind un an electoral, se aºteaptã ca lucrurile sã nu
decurgã liniºtit: „Va fi un an dur, cu
strigãturi, ca la români. Dupã 20 de
ani, încã nu ºtim ce înseamnã democraþie, ce înseamnã o campanie decentã. Dar vom rezista pentru cã suntem cãliþi”. Mai mult decât atât, Solomon a dat ºi un pronostic concret în ceea ce priveºte rezultatul alegerilor viitoare. „Nici un partid nu va depãºi 25% ºi va fi o alianþã. Nu cred cã
se va schimba puterea, pãrerea mea”, a punctat edilul-ºef al Craiovei.
LAURA MOÞÎRLICHE

Flori pentru jurnaliste
din partea primarului

Primarul Antonie Solomon le-a
urat jurnaliºtilor ieri, în ultima sa conferinþã de presã din acest an, sã aibã
parte de un an mai bun în 2012 ºi sã
reflecteze în continuare, „cu aceeaºi
corectitudine, starea de lucruri a Craiovei”. „Sã aºteptãm cu mai multã
speranþã anul 2012 pentru cã speranþa este un motor care merge cu
nimic. Spectacolul vieþii a fost reluat
în Craiova. În Primãrie exista o stare
de neliniºte, acum toatã lumea aºteaptã cu nerãbdare venirea noului an. Pe mine sã mã suportaþi cu calitãþi ºi
defecte, aºa cum sunt eu, dar cred cã reprezint viaþa”, a spus primarul
Craiovei. Gândurile primarului au fost însoþite ºi de câte un frumos buchet de flori pentru reprezentantele feminine ale presei craiovene.

LAURA MOÞÎRLICHE

Solomon petrece
Revelionul la Leamna

Dacã nici un an nu a lipsit de la
petrecerea organizatã în centrul oraºului la trecerea dintre ani, este pentru prima datã când primarul Antonie
Solomon nu va mai numãra secundele pentru intrarea în noul an alãturi de
craioveni. „Nu o sã fie în centrul oraºului. La ora 7 seara plec la Leamna
pentru cã vreau sã îmi petrec acolo
Revelionul cu soþia mea. Este prima
datã în cei 17 ani de când mi-am fãcut
casa ºi vreau sã fiu acolo în noaptea dintre ani”, a mãrturisit primarul,
provocat fiind de jurnaliºti. Mesajul ºi urãrile sale pentru craioveni vor fi
transmise prin intermediul consilierilor: „Avem consilieri, care vor fi prezenþi la spectacol. Eu prefer sã mã retrag de aceastã datã, în familie”. Primãria Craiova îi invitã pe craioveni la un concert al trupei Talisman, care va
începe la ora 23.30 pe scena ce va fi amplasatã chiar în faþa instituþiei. ªi de
aceastã datã, atracþia Revelionului va fi un spectaculos foc de artificii.

CARMEN RUSAN

9 milioane de euro
pentru linia de tramvai

Primarul Antonie Solomon a
anunþat ieri, într-o conferinþã de
presã, cã a semnat un contract pentru reabilitarea liniei de tramvai, în
valoare de 9 milioane de euro, fonduri europene. „Nu voiam sã vã
spun, dar dacã tot m-aþi iscodit, vã
zic cã am semnat în aceastã dimineaþã, fãrã presã, un contract de 9
milioane de euro pentru reabilitarea liniei de tramvai. A fost trimis
prin poºta specialã, iar eu am semnat ca primarul, lângã semnãtura doamnei ministru Elena Udrea, ºi acest proiect fãcând
parte din Planul de Investiþii ºi Dezvoltare Urbanã al Craiovei”, a afirmat edilul-ºef. Cu aceºti bani urmeazã ca, începând
de anul viitor, sã se modernizeze 11 kilometri de linie dublã de
tramvai. „Nu îmi convine cã tramvaiul trece prin centru, dar
asta este. Vom reabilita linia ºi vom aduce ºi tramvaie noi. ªi
sper sã fie altceva”, a mai spus primarul Antonie Solomon.

CARMEN RUSAN
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Luare de ostatici
în China

Poliþia chinezã a
împuºcat mortal ºapte
rãpitori care au luat
ostatici la Xinjiang, în cadrul
unei operaþiuni ce a permis
eliberarea celor douã persoane
þinute captive, anunþa, ieri,
agenþia China Nouã. Un poliþist
a fost ucis, iar patru „suspecþi”
au fost rãniþi ºi arestaþi în cursul
acestei operaþiuni, care a avut loc
miercuri seara, dupã ce o „grupare teroristã violentã” a luat
ostatice douã persoane, în
comitatul Pishan, în sudul
regiunii, au precizat autoritãþile
de la Xinjiang pe contul lor de
micro-blogging. Evenimentele
s-au petrecut în aceastã regiune
cu o populaþie majoritar musulmanã, în care Beijingul se
confruntã cu tulburãri sporadice.

AFP: România ºi Bulgaria au cules
roade de pe urma integrãrii în UE
Bulgaria ºi România au beneficiat din plin de integrarea
lor în UE, în urmã cu cinci ani,
profitând de miliardele de
euro din fondurile comunitare, libera deplasare a persoanelor ºi progresele înregistrate în combaterea corupþiei,
chiar dacã recunosc cã au
avut aºteptãri mai mari, sus-

þine AFP într-o analizã. „S-au
schimbat multe lucruri de la
1 ianuarie 2007: românii ºi
bulgarii pot cãlãtori liber în
UE”, a declarat pentru AFP
ministrul român pentru Afaceri Europene, Leonard Orban. Deºi restricþiile se menþin, sute de mii de bulgari ºi
douã milioane de români ºi-

Kim-Jong-Un, proclamat
„lider suprem” în Coreea
de Nord

Coreea de Nord l-a proclamat,
ieri, „lider suprem” pe Kim JongUn, fiul ºi succesorul lui Kim
Jong-Il, într-un imens miting
militar organizat la Phenian, ca
un omagiu adus liderului sãu
defunct. „Marea inimã a tovarãºului Kim Jong-Il a încetat sã
batã”, a spus Kim Yong-nam, care
exercitã funcþia de preºedinte de
onoare al statului. „O plecare atât
de neaºteptatã ºi precoce este cea
mai mare ºi mai de neimaginat
pierdere suferitã de partidul nostru
ºi de revoluþie”, a subliniat KimYong-nam. Alãturi de acesta se
afla Kim Jong-Un, aºa cã a
continuat: „Respectatul tovarãº
Kim Jong-Un este liderul suprem
al partidului nostru ºi al armatei,
care a moºtenit inteligenþa,
capacitatea de a conduce, caracterul, simþul moral ºi curajul lui Kim
Jong-Il”. Mitingul din Piaþa Lim
Il-sung a fost încheiat prin
intonarea „Internaþionalei” de
cãtre o orchestrã militarã ºi cu
aproximativ 20 de lovituri de tun.

Bãtaie cu mãturi între
preoþi, în bisericã

Aproximativ 100 de preoþi
greci ortodocºi ºi armeni s-au
bãtut cu mãturile în Biserica
Naºterii Domnului din Betleem,
spre uimirea turiºtilor, în timpul
pregãtirii acesteia pentru sãrbãtorirea Crãciunului pe rit vechi, la
7 ianuarie. Poliþia palestinianã,
înarmatã cu bastoane ºi scuturi, a
pus însã capãt acestei bãtãi,
relateazã BBC News Online.
„Este o problemã trivialã... se
întâmplã în fiecare an”, a
declarat locotenent-colonelul
Khaled al-Tamimi. „Nimeni nu a
fost arestat, pentru cã toþi cei
implicaþi sunt slujitori ai Domnului”, a declarat el. Potrivit
poliþiei, nimeni nu a fost rãnit în
aceste confruntãri,
generate de problemele
administrative de
împãrþire a zonelor
între culte.
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externe

au gãsit locuri de muncã în
Italia, Spania sau Germania.
Muncitori în construcþii sau
infirmiere care îngrijesc persoanele în vârstã, ei au trimis
familiilor lor din Bulgaria 680
de milioane de euro ºi celor
din România 2,7 miliarde de
euro, în perioada ianuarie-octombrie 2011.
Pentru aceste douã þãri
foste comuniste, aflate printre cele mai sãrace din Europa, intrarea în UE a fost
însoþitã de fonduri structurale importante: 6,67 de miliarde de euro pentru Bulgaria ºi
aproape 20 de miliarde pentru România, puse la dispoziþie în perioada 2007-2013.
În afarã de acestea au fost
ºi ajutoarele pentru agriculturã, în valoare de 13 miliarde de euro. Destinatã reducerii diferenþei care le separã pe cele douã þãri de membrii mai vechi ai clubului european, aceastã manã a permis lansarea lucrãrilor de
modernizare a infrastructurii,
chiar dacã procedurile complicate ºi dificultãþile legate
de confinanþare au întârziat
încheierea numeroaselor lucrãri la autostrãzi ºi cãi ferate. Nici suspiciunile de
fraudã nu au lipsit, determinând Bucureºtiul sã îngheþe,
în octombrie anul acesta, o

parte din proiecte, pentru verificãri aprofundate, în scopul de a evita blocarea banilor de cãtre Bruxelles. În
2008, Comisia Europeanã a
îngheþat folosirea de cãtre
Sofia a sute de milioane de
euro din fondurile de preaderare din cauza neregulilor.
Cele douã þãri, supuse
unei supravegheri stricte a
UE în privinþa justiþiei ºi luptei împotriva corupþiei, au
adoptat reforme importante,
chiar dacã mai sunt multe de
fãcut, recunoaºte AFP. În
plinã crizã europeanã a datoriilor, cele douã þãri se numãrã printre cele cu datoriile cele mai mici ºi cele mai
disciplinate, preþul fiind însã
o austeritate dureroasã.
Directorul Centrului Român pentru Politici Europene
(CRPE), Cristian Ghinea, nu
vede o transformare „radicalã” în cei cinci ani de la integrarea în UE, dar vede schimbãri vizibile. „Pentru prima
datã, în satul bunicii mele
existã un serviciu de colectare a gunoiului. La fel se întâmplã ºi în multe alte comune”, se bucurã el. „Existã ºi
o anumitã deziluzie, deoarece aºteptãrile au fost prea
mari, UE a fost consideratã
un fel de Moº Crãciun”, recunoaºte acesta.

Grevã de 48 de ore în Grecia C o m u n i º t i i d i n R e p u b l i c a
a angajaþilor fiscali
Moldova, în ascensiune
Angajaþii fiscali din Grecia au
intrat, ieri, într-o grevã de 48 de
ore, pentru a protesta împotriva
mãsurilor de austeritate, care includ ºi reduceri salariale, pe fondul eforturilor Guvernului de a
îndeplini cerinþele creditorilor internaþionali ai þãrii. Ieri, oficiile
fiscale s-au închis pentru ultimele douã zile lucrãtoare ale anului, aºa cã miercuri numeroºi
greci s-au grãbit sã îºi rezolve
problemele fiscale restante. Mulþi
ºi-au predat plãcuþele de înmatriculare ale automobilelor, preferând sã renunþe la acestea decât sã plãteascã taxa de drum

majoratã. În încercarea de a atenua efectele crizei financiare acute (al patrulea an consecutiv de
recesiune ºi ºomaj de 17,5% în
septembrie) Guvernul interimar
de coaliþie de la Atena a promis
crearea a 150.000 de locuri de
muncã în primul trimestru al
anului viitor, precum ºi aplicarea unor programe sociale. Noul
efort de creare de locuri de muncã va implica mai ales activitãþi
pentru comunitate, iar autoritãþile locale vor primi fonduri pentru a angaja ºomeri, inclusiv
5.000 de persoane cu vârste între 55 ºi 64 de ani.

Partidul Comuniºtilor din Republica Moldova înregistreazã o
creºtere în sondaje, în timp ce
Partidul Liberal Democrat
(PLDM), al premierului Vlad Filat, scade, potrivit unui studiu sociologic realizat de Compania
IMAS-INC, la comanda portalului www.politik.md, care a fost
prezentat ieri. Astfel, dacã duminica viitoare ar avea loc alegeri
parlamentare, 47% din numãrul
celor care au exprimat o opþiune
au declarat cã ar vota pentru comuniºti, în comparaþie cu 39% cât
a acumulat formaþiunea la ultimele alegeri parlamentare. Pentru

PLDM ar vota 23%, în comparaþie cu peste 29% în luna martie.
Pentru Partidul Democrat ºi-au
exprimat opþiunea de vot 16%, iar
pentru Partidul Liberal - 9%. Cea
mai bunã candidaturã pentru funcþia de premier este Vlad Filat, iar
cel mai bun preºedinte ar fi actualul preºedinte interimar, Marian
Lupu (21%), urmat de liderul comuniºtilor, Vladimir Voronin, ºi de
Vlad Filat, potrivit aceluiaºi sondaj. Studiul aratã cã oamenii au
cea mai mare încredere în Vladimir Voronin, urmat de Vlad Filat,
Marian Lupu ºi primarul Chiºinãului, Dorin Chirtoacã.

A început un rãzboi al nervilor între SUA ºi Iran
Un avion iranian a „identificat” un portavion american în zona manevrelor navale desfãºurate de marinã în regiunea, deosebit de
sensibilã, a strâmtorii Hormuz, a declarat un
oficial militar, citat, ieri, de agenþia oficialã Irna,
relateazã AFP. „Un avion de supraveghere iranian a identificat un portavion american în zona
manevrelor, unde sunt mobilizate nave iraniene, ºi a realizat filme ºi fotografii”, a declarat
amiralul Mahmoud Moussavi. „Acest lucru
demonstreazã cã marina iranianã observã ºi
supravegheazã toate miºcãrile forþelor (...)
(strãine) în zonã”, a adãugat el.

Statele Unite menþin o prezenþã navalã puternicã în Golful Persic, în special cu ajutorul flotei a V-a, cu sediul în Bahrain.
Iranul, care a început, sâmbãtã, manevrele navale, ce vor dura zece zile, în regiunea
strâmtorii Hormuz, în Marea Oman ºi în
Oceanul Indian, a evocat posibilitatea închiderii strâmtorii în cazul unor sancþiuni occidentale, pentru a împiedica exportul de petrol. Comandantul marinei iraniene, amiralul
Habibollah Sayyari, a subliniat, miercuri, cã
este „foarte uºor” pentru Iran sã închidã
strâmtoarea Hormuz, pe unde trec numeroa-

se exporturi petroliere, apreciind însã cã o
astfel de mãsurã nu este necesarã pentru
moment. Aceastã strâmtoare, pe unde trece
o treime din traficul maritim petrolier din lume,
este deosebit de vulnerabilã, din cauza celor
50 de kilometri lãþime ºi a adâncimii
sale, care, pe alocuri, nu depãºeºte
60 de metri.
Reacþionând la ameninþarea iranianã, Statele Unite au avertizat Teheranul afirmând cã „nu va fi toleratã nici
o perturbare a traficulului maritim în
strâmtoarea Hormuz”.
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Pagină realizată de ALINA SĂNDOI

Flori dalbe nu vor s[ cânte
Aho, aho, de Noul An
V-aducem colinda-n geam
Să citiţi la felinar
O colindă din ziar,
Nu suflaţi în lumânare
Că v-aducem o urare,
Mult noroc din partea nostră
Şi linişte sufletescă.
Busuioc uscat la grindă,
Prinzi pojghiţă de colindă
Şi cântă tu leru-i ler
Printre florile de ger
Că mi-a amuţit şi vorba
Parcă n-aş fi din Craiova,
Cu gura-şi fac loc oltenii
Şi-acu’ tac în miezul iernii.
A-nlemnit ţara cu totu’
Doar colinda-şi plânge focu’,
Flori dalbe nu vor să cânte,
A-ngheţat norocu-n frunte,
Buhaiu’ rămasă-n ger
Doar aţa mai e de el,
Hai, mai trageţi şi de bici
Că nu-i de-nnoptat pe-aici,
De-o mai fi bine vreodată
Om vedea pe lumea-ailaltă.
Pământul tot a-ngheţat
Pluguşorul n-am uitat,
Vi-l aducem an de an
De la Bădica Traian...Hu, hăi, hăi!...
Îmi suspină vorba-n gât
Plesnesc din bice şi-atât
V-aş ura un an mai bun
Da-ngheţă colinda-n drum
V-aş dori un an bogat
Da’ mi-e să nu fac păcat
Că pământu-i nearat,
Nici bob de grâu semănat
N-o mai fi cât trestia
Şi în spic cât vrabia ,
Astea toate-au fost odată,

Sorcova
suspină-n
casă

Azi E-uri e pâinea toată,
Cozonac nu împletim
Că-i supermarketul plin,
Nuci şi mere nu-s pe masă
A sarmale nu miroasă,
Nici ciolan nu e-n piftie
C-aşa e-n democraţie
S-au săturat toţi de ros
Carne nu mai e pe os!
Vai de oamenii de rând
Colinda-i găsi oftând
Şi nu-i mai dau drumu-n casă
Că au doar ziar pe masă,
Mi se prind vorbele-n bici
Nu-i de colindat pe-aici,
Nici copii nu văd la geam
Colindă-n vise şi-n basm

Sorcova, vesela
Da’ noi ştim că nu-i aşa,
De trăiţi, de mai trăiţi,
Ca pomii tot înfloriţi
Şi de două ori pe an
Bate vânt european,
De e primăvară, vară,
Pe toţi vă suflă din ţară,
Plecarăţi toţi peste văi
Şi-o să-i colindaţi pe ei,
Pe străini, nu pe coconi,
Că doar ei v-au făcut domni.
Aveţi galbeni mulţi pe masă,
Acolo e casa-casă,
Traista-i plină de mălai
Trăiţi traiu’ pe vătrai!
Ăi de sus aşa au zis
Nu v-au dat ce v-au promis
Şi n-au zis-o într-o doară
Ba v-au dat şi brânci din ţară,
Să munciţi în Uniune
Ca s-aveţi zile mai bune.
Câte nuieluşe-n poartă
Atâtea măicuţe aşteaptă

Şi de-aş şti că-n vis e-aşa
Nici eu n-aş mai colinda,
Sorcova sub cap aş pune,
Aş pleca în altă lume
Pe toţi v-aş lua cu mine
Să trăim un pic mai bine.
Visaţi măi, hăi, hăi...
Vorbe goale stau presate
Prin ziare mult umblate,
V-ar ura de bine toate,
Este ger, dar ţara arde!
Strigaţi, măi, hei, hăi!
A-ngheţat Boc(nă) pământul
Să trăiţi! zice Cuvântul
Sănătoşi şi voinicei
Dar nu bine cum zic ei!

Să le vină-n prag feciorul
Că e nearat ogorul,
De-ar veni acas-o fată
Ar lua foc tăciunii-n vatră,
Că de dor nici foc nu arde
Când sunt copiii departe
Şi-i o vorbă din bătrâni
Numai la noi, la români:
„Cât păr e într-un cojoc
Atâţia copii la foc!”
Azi oricât v-aş sorcovi
Cum a fost nu va mai fi,
Fie cât de-ntinsă masa
Parcă-i tot mai goală casa,
Nici pâinea gust nu mai are
C-o mâncaţi peste hotare
Lucraţi pământul străin
Şi-al nostru e numai pir,
Câţi euro-n buzunare
Degeaba, nu ţin de foame,
Că staţi toţi printre străini
Ca iarba prin mărăcini.
Sorcova veselă nu-i
Că n-o mai daţi jos din cui

Prin internet vă uraţi
Şi la surori şi la fraţi,
Plecaţi toţi în colţ de lume
Să trăiţi un pic mai bine,
Sorcova suspină-n casă
Ca şi pietrele de-acasă!
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Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătăţii.
Tutunul cauzează cancer.
Evitaţi consumul excesiv de zahăr, sare şi grăsimi!
Na! La mulţi ani, acum! Să fiţi fericiţi!
***
El: Iubito, calcă-mi, te rog, cămaşa albastră, că am o
şedinţă importantă azi.
Ea: Mă, tu vrei să te duci la fomei!!!
El: Nu, iubito, promit, am o şedinţă importantă. Te rog,
pregăteşte-mi şi cravata.
Ea: Măăăă, tu vrei să te duci la fomei, d-aia te aranjezi!!!
El: Nu, iubito, îţi promit!!! Te rog, şi parfumul să mi-l
aduci.
Ea: Pfaaaa, clar te duci la fomei la cum te-ai aranjat!!
Promiţi că nu te duci??
El: Iubito!!! Promit!!!!
Se întoarce bărbatul beat acasă pe la 4 dimineaţa şi îi
spune soţiei: Ai cobit!

Mica publicitate:
 Căutăm un om să aibă grijă de un lot de vaci
care nu fumează şi nici nu bea.
 Varză acră de vânzare la doamna Popescu în
fund.
 Nu primim buteliile clienţilor care explodează.
 Eşti analfabet? Scrie-ne azi şi te ajutam pe gratis!
 Vând câine: mănâncă orice şi îi plac foarte mult
copiii.
 Castron pe placul oricărei gospodine cu fund rotund pentru batere eficientă.
 De vânzare: birou de epocă pentru o doamnă
cu picioare subţiri şi sertare largi.
 Maşini uzate: De ce să te duci în altă parte ca
să fii păcălit? Vino aici!
 Vând pat pentru copil cu picioare de fier.
 Tânără doamnă, drăguţă, inteligentă, caracter,
familie bună, doreşte căsătorie cu domn bine situat care
să aibă şi autoturism. Ofertele se vor adresa subsemnatei, însoţite de fotografia autoturismului.
 Asociaţie de locatari angajează fochist de înaltă
presiune.
 Căutăm femeie la fetiţă în vârstă şi nefumătoare.
 Vând maşină de cusut mână şi picior.
 Cumpăr îmbrăcăminte de damă deosebită şi puţin întrebuinţată.

***
Ion şi Gheo, trecuţi bine de
80 de ani, stăteau în faţa casei,
pe băncuţă, şi povesteau. La un
moment dat îl întreabă Ion pe
Gheo:
- Mă, da’ cu sănătatea cum
mai stai?
- Bine, zice Gheo, am avut
numa’ nişte probleme de memorie, da’ am găsit un doctor
tare bun şi m-o tratat.
- Apăi, mă, Gheo, zi şi mie
cum îl cheamă pe doctoru’ cela,
că şi eu am probleme cu memoria.
- Păi îl cheamaaaă... stai
aşa... cum Dumnezeu îl cheamă... Numa un pic, că îţi zic
amu... Aaaa, apăi cum se numeşte floarea aia micuţă cu
mijlocu’ galben şi cu petale albe?
- Apăi aia-i margaretă,
mă, Gheo.
- No, aşe că bine zici...
Margaretoooooo, cum îl
cheamă pe doctoru’ ăla?
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 La un concurs
de animale, în cadrul
unei sărbători agricole, s-a afişat programul: ora 10.00 – prezentarea invitaţilor; ora 12.00
– prezentarea animalelor;
ora 14.00 – masa comună.
 Într -o cro itorie de
damă: Fustele se ridică zilnic,
între orele 10.00 şi 14.00.
 Consumaţi cu încredere supa de pasăre vegetariană.
 Servim cu frişcă clientela bine bătută.
 Avem frişcă bătută toata ziua.
 Nu servim minori sub 18 ani.
 Nu servim în stare de ebrietate.
 Avem ciorapi de femei lungi.
 Lenjeria de corp nu se schimbă.
 Croim rochii pentru dame de lux!
 Confecţionăm poşete şi genţi şi din pielea clientului.
 Angajez vânzătoare răcoritoare.
 Avem ciorapi pentru bărbaţi supraelastici.
 Vindem scaune pentru copii cu trei picioare.

Soţul: Draga mea, ţi-am cumpărat ceva frumos!
Soţia: Oh, da?
Soţul: Vezi Ferarri-ul ăla roz?
Soţia: Vai, Doamne, dar...
Soţul: Exact aşa o ojă roz ţi-am
luat!
Soţia către soţ la petrecerea
de Revelion:
- Bravo, Mitică, bravo! Mai
cântă vreo 3-4 cântece!
- De ce să mai cânt, că m-am
săturat!?
- Cântă, cântă! Când cânţi, nu
bei!
Sună telefonul…
Bărbatul: „Dacă e pentru
mine, nu sunt acasă”.
Nevasta răspunde: „Este
acasă”.
Bărbatul: „Ce ţi-am spus,
femeie???”.
Nevasta: „A fost pentru
mine!!”.
Secretara deschide cu piciorul uşa directorului: - Din această
clipă, salariul meu va fi de 3 000
euro şi voi avea 4 zile de odihnă!
Directorul: - Cine ţi-a zis asta,
draga mea?
Secretara: - Ginecologul şi
avocatul!
Odată cu mâna fiicei mele,
ginerele mi-a cerut un împrumut de zece mii de dolari şi
maşina, până o să-şi cumpere
el una nouă.
- Şi ce ţi-a înapoiat din toate astea?
- Pe fiică-mea.
Dacă într-un grup de 40 de
persoane 2 se gândesc la sex şi
restul la mâncare, este nuntă. Dacă
într-un grup de 40 de persoane
toate se gândesc la mâncare, este
parastas. Dacă într-un grup de 40
de persoane toate se gândesc la
sex, este team building!

Gabriel Bratu

“Tare ca fierul,
Iute ca oţelul”

“O, ce veste minunată...”

“Aho, aho, copii şi fraţi
Staţi aşa şi nu mânaţi!...
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Bulă îl întrebă pe taică-su:
- Tată, anul ăsta ce o să avem
sub pomul de Crăciun?
- Linoleum!!!

Doi pensionari, prieteni vechi,
se regăsesc pe o terasă, la o bericică rece:
- Cum te descurci cu pensia?
- Nu prea bine, dar mai şi lucrez!
- Unde?
- Joc în filme erotice pentru bătrâni.
- Si cum te descurci la scenele alea tari?
Mai poţi?!
- Aaa, nu, prietene, acolo avem cascadori...
***
- De ce nu a avut prinţul William parte de o petrecere a burlacilor?
- Pentru că e cel puţin ciudat să bagi în chiloţii unei stripteuze
bancnote care au imprimate pe ele chipul bunicii tale.
***
Un bătrân are probleme cu auzul şi se duce la doctor, care îi
dă un aparat auditiv.
Peste o lună se întoarce la cabinet pentru control.
- Aparatul îşi face treaba, auzul dumneavoastră este perfect.
Cred că familia este foarte bucuroasă că puteţi auzi din nou.
- A, nu le-am spus încă, doar stau şi ascult. Mi-am schimbat
testamentul de trei ori până acum.
***
Când eram mai mic şi mergeam la nuntă, toate babele mă luau
de obraz şi ziceau: „Lasă că şi tu urmezi...”. Acum m-am făcut
mare şi la fiecare înmormântare le iau pe babe de obraz şi le zic:
„Lasă că şi tu urmezi...”.

 Culmea singurătăţii: Să nu-ţi mai scrie nici spamerii...

 Adevărata fericire constă în lucrurile mici:

o mică vilă, un mic iaht, o mică moştenire…
Pentru a păstra liniştea şi pacea în
familie, aveţi nevoie de răbdare, dragoste,
înţelegere şi de cel puţin două televizoare.
 Cele mai multe minciuni se spun înainte de alegeri, în
timpul sexului şi după pescuit!
 Există trei lucruri pe care le poţi privi la nesfârşit: focul,
apa şi cum parchează o femeie!
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Superstiţii de Anul Nou!
Află ce trebuie să faci
ca să-ţi meargă bine
Oriunde ne-am afla în
noaptea ce face trecerea
dintre ani, trebuie să ştim
că fiecare ţară are propriile
tradiţii şi superstiţii legate
de Revelion.
La noi, tradiţia spune că e
bine să fie mult zgomot în noaptea dintre ani pentru a alunga spiritele rele. Unii merg mai departe
şi ţin în buzunar o căpăţână de
usturoi, pentru ca spiritele rele săi ocolească.
O altă superstiţie a românului este aceea ca în ultima zi din
an şi în prima zi din cel nou nu
este bine să facem cheltuieli sau
să aruncăm ceva din casă (nici
măcar gunoiul), pentru că, odată cu el, dăm afară şi norocul.
Tot legat de bani, nu trebuie să
avem nici un fel de datorie când
începe noul an.
Se mai spune că primul om
care ne va trece pragul casei în
prima zi din noul an ne va influenţa tot anul. Persoanele blonde
sau roşcate aduc ghinion, în timp
ce cele brunete aduc noroc. La
fel, dacă această primă persoană
care intră în casa ta este bărbat,
e cu noroc, iar dacă e femeie,
poartă ghinion.
Tot în Ajun, fetele nemăritate
trebuie să pună într-un vas cu
apă un fir de busuioc, o ramură
de măr şi un ban, pentru a-l visa
pe cel cu care se vor căsători.
La miezul nopţii de Anul Nou
trebuie să deschideţi uşa, pentru
ca anul vechi să iasă, iar cel nou

să intre. De asemenea,
un obicei pe care îl
practică îndrăgostiţii este sărutatul sub vâsc, pentru a fi însoţiţi de dragoste tot anul.
La trecerea dintre ani, spun bătrânii, este bine ca fiecare să
poarte o haină nouă şi ceva roşu
sau o altă culoare veselă, care să
atragă energiile pozitive.
Şi dacă românul este din caleafară de supersiţios, ei bine, nici
restul popoarelor nu sunt departe de noi.
De exemplu, în Italia, Anul
Nou este întâmpinat printr-un
obicei special, care constă în a
arunc a pe fe rea stră obiec te
vechi, simboluri ale anului care a
trecut. Astfel, obiecte de mobilier şi haine ajung în stradă.
Spaniolii sunt şi ei destul de
superstiţioşi. Un obicei de Anul
Nou este să mănânci câte o boabă de strugure la fiecare din cele
12 bătăi ale ceasului care vestesc
trecerea în noul an, ele fiind dorinţe pentru fiecare lună a anului
următor. Şi portughezii fac la
fel, numai că locul strugurilor
este luat de smochine.
Grecii dedică ziua de Anul
Nou Sfântului Vasile. Copiii îşi
lasă încălţările lângă şemineu în
noaptea de Anul Nou, pentru a

a plecat cu colindatu’

“Sus boieri, nu mai dormiţi, “Şi-a-ncălecat mai an
Vremea e să vă treziţi!...
Bădica Traian”...

“Ia mai mânaţi măi”...

primi daruri de la sfântul cel bun.
Adulţii mănâncă ceva tradiţional,
vassilopitta, o prăjitură în care
este pusă o monedă din argint sau
din aur. Cel care găseşte moneda va avea noroc tot anul.
La olandezi, „Oudejaarsdag” sau „ziua anului trecut”
(31 decembrie) este sărbătorită
prin multe focuri de artificii, care
încep în zori şi ţin până târziu în
noapte.
În Scoţia, Anul Nou este numit „Hogmanay”. În unele sate
sunt aprinse suluri de smoală,
care apoi sunt lăsate să se rostogolească pe străzi. Astfel, anul
vechi este ars şi celui nou îi este
permis să vină. La fel ca şi la
români, scoţienii cred că prima
persoană care le va intra în casă
de Anul Nou va aduce fie noroc,
fie ghinion. Anul va fi norocos
dacă este un bărbat brunet, care
aduce un dar.
Anul Noul chinezesc este sărbătorit între 17 ianuarie şi 19 februarie, când este Lună Nouă,
„Yuan Tan”. Chinezii din întreaga lume participă la procesiuni pe
stradă, unde sunt aprinse mii de
lanterne. Ei cred că spiritele rele
sunt peste tot în acea perioadă,
aşa că aprind artificii pentru
a le îndepărta.
Pentru japonezi, Anul
Nou, „Oshogatsu”, este una
dintre cele mai importante
sărbători. În decembrie, sunt
organizate „petreceri de uitat anul” sau „Bonenkai”,
prin care oamenii lasă în
urmă problemele şi grijile
anului pe cale să se încheie.
În Ajun, la miezul nopţii, familiile merg la cel mai apropiat templu pentru a împărţi
sake şi pentru a asista la cele
108 de lovituri de gong care
anunţă trecerea în noul an.
Obiceiurile şi superstiţiile
variază de la o ţară la alta,
unele au fost „modernizate”,
în timp ce altele au fost uitate sau ignorate de noile generaţii. Oricum ar fi, cert
este că în noaptea dintre ani
trebuie să facem un lucru
important! Să nu uităm să ne punem o
dorinţă şi să întâmpinăm noul an cu speranţe mari.
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VINERI - 30 decembrie
TVR 1
7,00 Telejurnal matinal
8,10 Film * ARCA LUI NOE
9,45 Spectacol de circ internaþional
10,10 Moºtenirea domnului
Caragiale
12,10 Zestrea românlor
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
14,00 Telejurnal
14,45 Desene animate
15,30 M.A.I. aproape de tine
16,00 Legendele baletului rus
17,00 Telejurnal * Sport * Meteo
17,30 La vie en rose
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Lozul cel mare
22,00 Retrospectivã politicã
externã
23,10 Film * TRÃDAREA
0,50 Jartele, dantele, amoruri,
voaluri ºi... can can
1,50 Legendele baletului rus (r)
2,45 Zestrea românilor
2,50 Spectacol de circ ... (r)
3,05 Sport (r)
3,20 Telejurnal (r)
4,10 Retrospectivã politicã
externã (r)
5,00 Sport 2011
5,50 Zestrea românilor (r)

TVR 2
8,00 Film serial * TANDEM DE
ªOC; 9,10 Film * AL ZECELEA
REGAT (IV) (r); 11,00 Clubul
de comedie (r); 11,30 Latitudin;
12,00 Pe picior mare (r); 12,45
Confesiuni (r); 13,30 Jamie;
14,00 Campionatul de comedie;
14,35 Împreunã în Europa!;
15,30 Teleshopping; 16,00 Film
serial * TANDEM DE ªOC (r);
17,00 Legendele; 17,30 Clubul
de comedie; 18,00 Telejurnal;
18,30 Planeta puilor; 19,00 Ultimul
stinge lumina; 20,10 Film * AL
ZECELEA REGAT (V); 22,00
Ora de ºtiri; 23,00 Gãrâna Jazz
Festival; 0,00 Pescar hoinar (r);
0,30 Planeta puilor (r); 1,00
Ultimul stinge lumina (r); 1,30
Campionatul de comedie (r); 2,00
Jamie (r); 2,30 Pe picior mare (r).

HBO
6,00 Film * DANSUL DRAGOSTEI
3; 7,45 Film * SURPRIZÃ: VINE
POLLY!; 9,15 Film * MIªCAREA
PERFECTÃ; 10,55 Film * CRÃCIUNUL CU FAMILIA KRANK; 12,35
Concert Byron; 13,35 Film *
MÃNÂNCÃ, ROAGÃ-TE, IUBEªTE; 15,55 Film * INFORMATORUL!; 17,45 Film * ÎNFRUNTAREA TITANILOR; 19,30 Filme ºi
vedete; 20,00 Film * JONAH HEX;
21,25 Film * TOTUL DESPRE SEX
2; 23,50 Film * BRUNO; 1,10 Film
* ÎNªELAT DE SARAH MARSHALL.

DIVA UNIVERSAL
6,00 Film serial * FIICELE LUI
MCLEOD; 7,00 Film * MISTERLE INSULEI SHADOW:
ULTIMUL CRÃCIUN; 9,00 Film
* CRÃCIUNUL CU „C” MARE;
11,00 Film * UN ÎNGER DE
CRÃCIUN; 13,00 Film *
SCRISORI CÃTRE MOª
CRÃCUN; 15,00 Film * UN
DAR MINUNAT; 17,00 Film *
SCRISORI CÃTRE MOª
CRÃCUN (r); 19,00 Film *
CRÃCIUN CU „C” MARE; 21,00
Film * DINCOLO DE UªI; 23,00
Film *FAVOAREA; 1,00 Film *
CRIMELE DIN MIDSOMER.

PRO TV

SÂMBÃTÃ - 31 decembrie

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film * BULGÃRI DE
ZÃPADÃ (r)
12,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT (r)
13,00 ªtirile Pro TV
14,00 Film * FIICA LUI
D’ARTAGNAN
16,15 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT (r)
17,15 Film serial * INCREDIBILELE AVENTURI ALE URSULEÞULUI PANDA
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film * SPARTANUL
22,45 Film * RÃZBOIUL
STELELOR – O NOUÃ SPERANÞÃ
1,15 Film * REGELE ORB
3,00 Film * RÃZBOIUL
STELELOR – O NOUÃ SPERANÞÃ (r)
5,00 Film * FIICA LUI
D’ARTAGNAN (r)

6,00 Observator
8,00 Neatza
10,00 Mireasã pentru fiul meu
11,30 Între prieteni (r)
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 OBSERVATOR
20,20 Film * 007: VIITORUL E
ÎN MÂINILE LUI
22,00 În puii mei!
0,15 Film * HACKER-UL
1,45 În puii mei! (r)
3,00 Film * HACKER-UL (r)

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Concert ªtefan Bãnicã
Jr. (r)
11,30 Film * INCREDIBILELE AVENTURI ALE URSULEÞULUI PANDA (r)
13,15 Film * CRONICILE
SPIDERWICK
15,00 Film * VÂNÃTOAREA
DE ªOARECI
16,45 Film * HO HO HO
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Serviciul Român de
Comedie
21,45 Star Maraton de
Revelion
2,00 Film * VIAÞA CA UN
PARIU
4,00 Film * VÂNÃTOAREA DE
ªOARECI
5,030 Film * CRONICILE
SPIDERWICK (r)

ACASÃ

8,00 Film serial * ÎN FAMILIE (r)
9,30 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
10,30 Film * CINCI ZILE
PÂNÃ MORI (IV) (r)
11,30 Film serial * TRANDAFIRI SÃLBATICI
13,00 Sport, dietã ºi o vedetã
(r)
13,30 Teleshopping
14,00 Film * PUTEREA
IUBRII
16,00 Film * CÃLÃTORIA
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * PROGRAMUL DE
PROTECÞIE A PRINÞESELOR
22,30 Film * ATERIZARE
IMPOSIBILÃ
0,30 Film * CINCI ZILE
PÂNÃ MORI (V)
2,00 Film serial * TRANDAFIRII SÃLBATICI (r)
3,00 Focus (r)
3,30 Film * PUTEREA
IUBIRII (r)

7,00 Desene animate
8,10 Omul ºi timpul
9,30 Pro patria
10,10 Film * ARTHUR ªI
RÃZBUNAREA LUI MALTAZARD
11,50 Spectacol de circ
internaþional
12,10 Film * VINE FANFARA!
13,00 Spectacol de circ
internaþional
14,00 Telejurnal
14,30 Universul Celibidache
15,00 Tezaur folcloric
16,00 Dã, Doamne, la lume
bine!
17,00 Retrospectiva anului
sportiv 2011
17,50 Film * ANASTASIA
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Distractis Show
21,30 ÎnTrecerea vedetelor
1,15 Cu lãutarii dupã mine
2,50 Film * ÎNTREABÃ
PRAFUL
4,45 The Royal Variety
Performance

07,00 Observator
10,00 Film * ªAPTE BÃIEÞI
ªI O ªTRENGÃRIÞÃ
12,00 Film serial * XENA:
PRINÞESA RÃZBOINICÃ
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Mireasã pentru fiul meu
19,00 Observator
20,20 În puii mei!
21,45 Revelion de poveste
1,00 Revelion de Revelion
3,00 Film * DOI VÃCARI
PRIN NEW YORK
5,00 Film * ªAPTE BÃIEÞI ªI
O ªTRENGÃRIÞÃ (r)

7,45 Teleshopping; 8,30 Film
serial * STÃPÂNA; 9,30
Teleshopping; 10,00 Film serial
* ÎMPREUNÃ PENTRU
TOTDEAUNA; 12,30 Teleshopping; 12,45 Film * CAVALERUL
DE ONOARE (r); 14,30 Film
serial * ESMERALDA; 15,30
Film serial * ÎMBRÃÞIªÃRI
PÃTIMAªE; 17,30 Film serial *
LOLA; 18,30 Film serial * SUB
CERUL ÎN FLÃCÃRI; 19,30
Film serial * STÃPÂNA; 20,30
Film * ULTMUL SÃRUT; 22,30
Film serial * JOCUL SEDUCÞIEI; 23,30 Film serial * LACRIMI DE IUBIRE; 0,30
Poveºtiri adevãrate (r); 1,30
Film serial * ESMERALDA (r);
2,15 Film serial * LOLA (r);
3,00 Film serial * SUB CERUL
ÎN FLÃCÃRI (r).

PRO CINEMA
8,45 Film serial * DOUÃ
ACORDURI (r); 9,45 Teleshopping; 10,00 Happy Hour; 11,15
Teleshopping; 11,30 Acasã în
bucãtãrie; 12,30 Film serial *
DOUÃ ACORDURI; 13,40
Teleshopping; 14,00 Acasã în
bucãtãrie; 15,00 Film * O VARÃ
NEBUNÃ (r); 17,00 Film serial *
LA BLOC (r); 18,00 Film serial
* SEINFELD (r); 19,00 Film
serial * LA BLOC; 20,00 Film *
REVANªA; 22,00 Film * IUBIRE
DUPÃ HOROSCOP; 23,45 Film
serial * PRIETENIE PE MUCHIE
DE CUÞIT; 0,45 Film *
TENACOUS D – PANA DESTINULUI; 2,15 Film * IUBIRE
DUPÃ HOROSCOP (r).

NAÞIONAL TV
6,45 Taxi Driver (r); 7,45 Film
serial * DRAGOSTE DULCE
AMARÃ (r); 9,00 Film serial *
TRIUNGHIUL IUBIRII 2 (r);
10,15 Clipuri; 10,45 Baronii (r);
11,15 Film serial * ÎN CÃUTAREA FERICIRII; 12,30 Stars +
Pub; 13,00 Film serial *
JEREMIAH; 14,00 Clipuri; 14,15
Film serial * DESTINUL
REGELUI (r); 15,45 Copii
contra pãrinþi; 17,30 Film serial *
DRAGOSTE DULCE AMARÃ;
18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15 Film
serial * SUFLETE PERECHE;
20,15 Film * AI TÃI, AI MEI ªI AI
NOªTRI; 22,15 Film * OBLIGAT
SÃ UCIDÃ; 0,15 Film serial *
JEREMIAH (r); 1,15 Film *
OBLIGAT SÃ UCIDÃ (r).

PRIMA TV

B1 TV
6,30 Vedetele se întreabã (r);
7,00 ªtirile B1 TV; 8,00
Lumea lui Banciu (r); 9,00
ªtirile B1TV; 10,20 B1, viaþa
e frumoasã!; 11,00 ªtirile
B1TV; 11,20 B1, viaþa e
frumoasã!; 12,00 ªtirile B1
TV; 13,00 ªtirile B1 TV;
16,00 Fapt divers; 18,00
ªtirile B1 TV; 19,00 Retrospectiva evenimentelor anului
2011; 20,00 Nemuritorii;
23,00 ªtrile B1 TV (r); 0,00
Universul adolescenþilor; 1,00
Fapt divers (r); 2,40 B1,
viaþa e frumoasã! (r); 4,00
ªtirile B1 TV (r); 5,00
Retrospectiva ... (r).

TVR 2
6,00 Ora de ºtiri (r); 7,00
Teleshopping; 8,00 Arhi-texturi;
8,30 D’ale lu’ Miticã (r); 9,10 Film
* AL ZECELEA REGAT (V) (r);
10,45 Film * ARDE-I UNA
FRANÞUZOAICEI; 12,25
Rapsodia pãmântului …; 13,30
Jamieîn America; 14,00
Campionatul de comedie; 14,35
Film * FARUL SINGURATIC;
16,15 Pastla de sãnãtate; 16,20
Poate nu ºtiai; 16,30 Clubul de
comedie; 17,00 Festivalul Circo
Massimo;18,00 Paºaport de
România; 19,00 Clubul de
comedie; 20,10 Film * RÃZBUNAREA PANTEREI ROZ; 21,55
Pastila de sãnãtate; 22,10 Concert
Company Segundo; 23,35
Concert; 0,30 Film * PETRECEREA; 2,15 Concert; 3,10 Film *
ECHILIBRU; 5,00 Vitas la
Bucureºti.

HBO
7,30 Film * SURORILE; 9,20
Film * UªURATICUL; 11,15
Film * O POVESTE ÎNCÂLCITÃ;
12,55 Film * TOTUL DESPRE
STEVE; 14,35 Film * PRNÞUL
PERSIEI: NISIPURILE
TIMPULUI; 16,30 Film *
ÎNTÂLNIRE EXPLOZIVÃ;
18,20 Film * O FAMLIE DE
COªMAR; 20,00 Film serial *
BINE DOTAT; 21,00 Film *
ÎNMORMÂNTARE CU PERIPEÞII; 22,30 Film * AGENÞII DE
REZERVÃ; 0,15 Film *
MEGAPREMERÃ DE ANUL
NOU – FILM SURPRIZÃ; 2,40
Lady Gaga.

DIVA UNIVERSAL
6,00 Film serial * FIICELE LUI
MCLEOD; 7,00 Film * CRIMELE
DIN MIDSOMER; 9,00 Film *
UN ÎNGER DE CRÃCIUN; 11,00
Film * PRIMUL NOSTRU
CRÃCIUN; 13,00 Film * UN
DAR MINUNAT; 15,00 Film *
MAJORETELE: TOTUL SAU
NIMIC; 17,00 Film * MAJORETELE: TOTULPENTRU
VCTORIE; 19,00 Film *
MAJORETELE: LUPTÃ PÂNÃ
LA CAPÃT; 21,00 Film *
FAVOAREA; 23,00 Film *
ROMANE ªI PSIHOTERAPIE;
1,00 Film * MUZA; 3,00 Film *
VEDERE DE ANSAMBLU.

ACASÃ
7,45 Teleshpopping; 8,30
Film serial * STÃPÂNA (r);
9,30 Teleshopping; 10,00
Film serial * ÎMPREUNÃ
PENTRU TOTDEAUNA;
11,00 Teleshopping; 11,30
Film serial * ÎMPREUNÃ
PENTRU TOTDEAUNA;
12,45 Film * ULTIMUL
SÃRUT (r); 14,30 Film serial
* ESMERALDA; 15,30 Film
serial * ÎMBRÃÞIªÃRI
PÃTIMAªE; 17,30 Film serial
* MOªTENITORII; 19,30
Film serial * STÃPÂNA;
20,30 Film * IUBITUL
MAMEI MELE; 22,30
dezvãluiri din lumea telenovelelor; 23,30 Concert LaLa
Band; 23,55 Transmisiune
directã din Piaþa Revoluþiei;
0,05 Concert LaLa Band;
0,30 Film * BURLACUL;
2,15 World Music Awards;
4,00 Staruri ºi legende; 5,00
Film serial * ESMERALDA
(r).

PRO CINEMA
8,45 Happy Hour (r); 9,45
Film serial * DOUÃ ACORDURI (r); 10,45 ProMotor;
11,15 Descoperã România;
11,45 Acasã în bucãtãrie (r);
12,45 Din culisele Hollywoodului; 13,15 Film serial * LA
BLOC (r); 14,15 Film *
REVANªA (r); 16,15 Film *
AVIOANE, TRENURI ªI
AUTOMOBILE; 18,00 Filmele
ºi vedetele anului 2011; 19,00
Film serial * LA BLOC; 20,00
Concert ªtefan Bãnicã Jr.;
22,00 Revelionul Revelioanelor; 23,55 Transmisiune din
Piaþa Revoluþie; 0,00 Revelionul Revelioanelor; 2,00 Film *
PRINÞESE RÃZBOINICE
(r); 3,45 Concert Piaþa
Revoluþiei.

NAÞIONAL TV
7,00 Pastila Vouã (r); 7,15
Film serial * SUFLETE
PERECHE (r); 9,15 Desene
animate; 11,15 Film serial *
AVENTURILE LUI TARZAN;
12,15 Film * AI TÃI, AI MEI
ªI AI NOªTRI (r); 14,15 Film
* KHONANESTA; 16,15 Film
* ROCKY 5; 18,30 ªtiri
Naþional TV; 19,15 Film serial
* SUFLETE PERECHE; 20,15
Revelion 2012; 2,00 Film *
RESIDENT EVIL: EXPERIMENT FATAL; 4,00 Film *
KHONANESTA (r).

PRIMA TV
6,00 Cireaºa de pe tort (r)
7,00 Cu lumea-n cap (r)
7,30 Teleshopping
8,00 Secrete de stil
8,30 Autoforum
9,00 Film * CINCI ZILE PÂNÃ
MORI (r)
10,00 Teleshopping
10,30 Sport, dietã ºi o vedetã
11,00 Film serial * TRANDAFIRI SÃLBATICI
13,00 Film * ATERIZARE
IMPOSIBILÃ (r)
14,30 Film * PROGRAMUL DE
PROTECÞIE A PRINÞESELOR (r)
16,30 Schimb de mame (r)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * CÃLÃTORIA 2:
RÃTÃCIÞI ÎN SAN FRANCISCO
22,15 Focus monden
23,00 Trãsnelion 2012
1,00 Cronica cârcotaºilor (r)
3,00 Film * CHICAGO
5,00 Trãsnelion 2012 (r)

B1 TV
7,00 ªtirile B1 TV; 10,00
Cinemas; 11,00 360 0 ; 12,00
ªtirile B1 TV; 13,00 Teleshopping; 13,30 Proiect
pentru România; 14,00
Retrospectiva anului 2011;
15,00 ªtirile B1 TV; 16,00
Pasul Fortunei; 18,00 ªtirile
B1 TV; 19,00 Vedetele se
întreabã; 20,00 Condamnaþii;
21,00 Sãptãmâna mondenã;
23,00 Revelion 2012 ; 2,00
Vedetele se întreabã (r).
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programe TV

DUMINICÃ - 1 ianuarie

LUNI - 2 ianuarie

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

7,00 Desene animate
7,55 Zoom
8,10 Universul credinþei
10,10 Film * TOÞI SPRE VEST,
O NOUÃ AVENTURÃ CU
LUCKY LUKE
11,45 Spectacol de circ internaþional
12,15 Concertul de Anul Nou de
la Viena (I)
13,00 Telejurnal
13,15 Concertul de Anul Nou de
la Viena (II)
14,45 12 mese
15,20 Dacã doriþi sã revedeþi
(I)
17,15 Distractis Show (r)
17,50 Film * ANASTASIA
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,10 Film * EL DORADO:
TEMPLUL SOARELUI (II)
22,55 Zestrea românilor
23,10 Film * CAPCANA
SUSPICIUNILOR
0,45 Dacã doriþi sã revedeþi
(III)
1,45 Tezaur folcloric (r)
2,40 Dã, Doamne, la lume bine
(r)
3,35 Sport (r)
3,45 Telejurnal (r)
4,35 Universul credinþei (r)

7,00 Film * LUCAS, SPAIMA
FURNICILOR
8,30 Concert Piaþa Revoluþiei
(r)
9,45 Film * HO – HO - HO (r)
11,45 Film * EPOCA DE
GHEAÞÃ
13,15 Apropo TV
14,15 Film * DIRTY DANCING
16,00 Divertisment (r)
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * CAVALERUL
NEGRU
23,30 Serviciul Român de
comedie (r)
0,45 Film * DIRTY DANCING (r)
2,30 Film * CAVALERUL
NEGRU (r)
5,00 Concert Piaþa Revoluþiei
(r)

7,00 OBSERVATOR

8,15 Concert Piaþa Revoluþiei
(r)
9,00 Film * EPOCA DE
GHEAÞÃ (r)
10,30 Film * O MAIMUÞÃ
GROZAVÃ 3
12,00 Film * SINGUR
ACASÃ 4
13,30 Film * ªCOALA LUI
MADELINE
15,15 Film * IMPERIUL
MAGIC AL DOMNULUI
MAGORIUM
17,00 Film * CAMERISTA
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * NAªA
22,30 Film * SUB ANESTEZIE
0,00 Film * SINGUR ACASÃ
4 (r)
1,30 Film * SUB ANESTEZIE (r)
3,00 Film * ªCOALA LUI
MADELINE (r)

CURAJOS PORC DIN LUME (r)

7,00 Telejurnal matinal
8,10 Film * NU VÃ ATINGEÞI DE MISSISSIPPI!
10,10 Film * ECATERINA
CEA MARE
11,15 Zestrea românilor
12,10 Cãlãtorii la superlativ
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
14,00 Telejurnal
14,45 Film * QUIGLEY
16,20 Gala Premiilor de
Excelenþã Electrocord
17,40 Distractis Show (r)
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI (r)
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,10 Film * EL DORADO:
TEMPLUL SOARELUI (II)
23,00 ÎnTrecerea vedetelor
0,10 Cu lãutarii dupã mine
(r)
1,50 Film * ECATERINA
CEA MARE (r)
3,25 Sport (r)

PRIMA TV

TVR 2

7,00 Camera de râs

19,30 Cireaºa de pe tort

7,00 Seara divelor (r); 8,00
Bun venit la sfârºitul lumii (r);
9,00 Rãzushow; 10,10 Film *
POVESTE FÃRÃ SFÂRªIT;
12,00 Clubul de comedie;
12,30 Concert; 13,30 Clubul
de comedie; 14,10 Film *
HAINELE NOI ALE ÎMPÃRATULUI; 16,00 Concert David
Bowie 17,00 Confesiuni; 18,00
Telejurnal; 18,30 Concert;
19,30 Film serial * ULTIMUL
STINGE LUMINA; 20,10
Film * ASTERIX ªI OBELIX
CONTRA LUI CEZAR; 22,00
Ora de ºtiri; 23,10 Concert;
0,30 Clubul de comedie (r);
1,30 Fraþi de viþã (r); 2,05
Film * POVESTE FÃRÃ
SFÂRªIT (r).

6,00 OBSERVATOR
10,00 Film * KEVIN ÎN
ALASKA
11,40 Film * MARªUL
SOLDÃÞEILOR DE LEMN
13,00 OBSERVATOR
13,45 X-Factor
16,00 OBSERVATOR
17,00 Între prieteni
19,00 Observator
20,20 Film * FAMILIA
FLINSTONE: AVENTURI ÎN
EPOCA DE PIATRÃ
22,15 Film artistic
0,00 Film * KEVIN ÎN ALASKA (r)
1,45 OBSERVATOR (r)
2,45 Film artistic (r)
4,15 Film * MARªUL
SOLDÃÞEILOR DE LEMN (r)

20,30 Film * FAMILIA ROBIN-

HBO

TVR 2
6,30 Clubul de comedie (r);
7,00 Rapsodia pãmântului...;
8,00 Rãzushow (r); 9,10 Film
* FARUL SINGURATIC (r);
10,50 oate nu ºtiai; 11,00 Vitas
la Bucureºti; 12,00 Festivalul
Circo Massimo (r); 13,30 Jamie
în America; 14,10 Film *
POVEªTI CU ZÂNE; 15,55
Pastila de sãnãtate; 16,10
Premiile Magioei 2009; 17,45
Lumea modei; 18,00 Rãzushow;
19,00 Seara divelor; 19,45
Poate nu ºtiai; 20,10 Film * O
ÎMPUªCÃTURÃ ÎN ÎNTUNERIC; 22,00 Bun venit la
sfârºitul...; 23,10 Film *
ECHILIBRU (r); 1,00 Concert
Ali Campbel (UB40) (r).

HBO
6,00 Film * CASA BUDDENBROOK (I); 7,30 Film *
CASA BUDDENBROOK
(II); 9,00 Film * UN
CADOU PENTRU EA; 10,25
Film * CINE VREA PIELEA
LUI ROGER RABIT?; 12,10
Film * CUM SÃ-ÞI DRESEZI
DRAGONUL; 13,50 Film *
KARATE KID; 16,10 Film *
IAR TU?!; 17,55 Film *
ZIUA ÎNDRÃGOSTIÞLOR;
20,00 Film * SOROCUL;
21,35 Film * FRANCESCA;
23,15 Film * KICK - ASS;
24,10 Film * FEREASTRA
SECRETÃ.

DIVA UNIVERSAL
6,00 Film serial * FIICELE
LUI MCLEOD; 7,00 Film *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
9,00 Film * CRIMELE DIN
MIDSOMER; 10,00 Film *
CRÃCIUNUL CU „C”
MARE; 13,00 Film * SCRISORI CÃTRE MOª CRÃCIUN; 15,00 Film * COMPLIC LA CRIMÃ 2: GHID
DE RÃPIRE; 17,00 Film *
FAVOAREA; 19,00 Film *
MUZA; 21,00 Film * OCHI
DE ÎNGER; 23,00 Film *
VIAÞA DUBLÃ A LUI
ELEANOR KENDALL; 1,00
Film * VEDERE DE ANSAMBLU.

ACASÃ
7,45 Teleshopping; 8,30
Film serial * STÃPÂNA;
9,30 Teleshopping; 10,00
Staruri ºi legende (r); 11,00
Teleshopping; 11,30 Dezvãluiri din lumea telenovelelor
(r); 12,30 Teleshopping;
12,45 Film * IUBITUL
MEMEI MELE (r); 14,30 Film
serial * ESMERALDA; 15,30
Film serial * ÎMBRÃÞIªÃRI
PÃTIMAªE; 17,30 Film
serial * MOªTENITORII;
19,30 Film serial * STÃPÂNA; 20,30 Film * GREASE;
22,30 Film serial * JOCUL
SEDUCÞIEI; 23,30 Film
serial * LACRIMI DE IUBIRE; 0,30 Doamne de poveste
(r); 1,30 Film serial *
ESMERALDA (r); 2,15
Film serial * MOªTENITORII (r); 4,00 Film serial *
LACRIMI DE IUBIRE (r).

PRO CINEMA
8,00 Acasã în bucãtãrie; 9,00
Din culisele Hollywood-ului;
9,30 Film serial * SHAGGY
ªI SCOOBY FAC ECHIPÃ;
10,00 Revelionul Revelioanelor; 12,00 Concert ªtefan
Bãnicã Jr.; 14,00 Lumea Pro
Cinema; 14,30 Filmele ºi
vedetele anului 2011 (r);
15,30 Film serial * LA
BLOC (r); 16,45 Film *
CASABLANCA; 19,00
Film serial * APUNCT ªI DE
LA CAPÃT; 20,00 Film *
MOROCÃNOªII; 22,00 Film
* TENTAÞIA; 0,00 Flm *
MOROCÃNOªI (r); 1,45
Film * TENTAÞIA (r); 3,15
Lumea Pro Cinema (r).

NAÞIONAL TV
6,00 Film serial * SUFLETE PERECHE (r); 7,00
Film serial * AVENTURILE
LUI TARZAN (r); 8,00
Ciocãnitoarea Woody ºi
prietenii ei (r); 9,45 Film *
ROCKY 5 (r); 11,45 Film
* HILDEGARDE; 12,45
Revelion 2011 – 2112 (r);
16,30 Film * O LECÞIE DE
VIAÞÃ; 18,30 ªtiri Naþional
TV; 19,00 Film serial *
SUFLETE PERECHE;
20,00 Film * IUBIRE DE
LEGENDÃ (r).

9,00 Film * BABE, CEL MAI
CURAJOS PORC DIN LUME
11,00 Film * COMOARA DIN
SPATELE CÃRÞILOR 2
13,00 OBSERVATOR
14,00 Selecþii de Revelion (r)
16,00 Super-Bingo Metropolis
19,00 OBSERVATOR
20,20 X-Factor
23,00 În puii mei! (r)
0,15 Film * DOI VÃCARI PRIN
NEW YORK (r)
2,15 Film * COMOARA DIN
SPATELE CÃRÞILOR 2 (r)
4,00 Film * BABE, CEL MAI

7,30 Film * CULOAREA
MAGIEI (I)
9,00 Film * CULOAREA
MAGIEI (II)
10,30 Cu lumea-n cap
11,00 Film * CÃLÃTORIA 2:
RÃTÃCÞI ÎN SAN FRANCISCO
13,00 Focus monden (r)
13,30 Film * CHICAGO (r)
15,30 Cronica cârcotaºilor (r)
18,00 Focus
19,00 Focus Sport

SON
22,15 Film * KILL BILL:
VOLUMUL 1
0,00 Film serial * IUBIRI
SECRETE (r)
3,00 Film * KLL BILL: VOLUMUL 1 (r)

B1 TV
6,00 Teleshopping; 7,00
ªtirile B1 TV; 9,30 Teleshopping; 10,00 Pasul
Fortunei (r); 12,00 ªtirile
B1TV; 13,00 Teleshopping;
13,30 Producãtorii... merg
mai departe; 14,00 Lumea
în 10.000 de minute; 15,00
ªtirile B1 TV; 16,00 Sãptãmâna mondenã (r); 18,00
ªtirile B1 TV; 19,00 Doctor
B1; 21,00 Ultimul cuvânt;
23,00 Generaþia cu cheia de
gât; 0,00 ªtirile B1 TV; 1,00
Cinemas (r); 1,50 Ultimul
cuvânt (r); 03,30 Lumea în
10.000 de minute (r).

6,00 Film * ZIUA ÎNDRÃGOSTIÞILOR; 8,00 Filme ºi
vedete; 8,30 Film * JACK;
10,20 Film * SOLISTUL;
12,15 Film * HERCULE; 13,50
Film * RAMONA ªI BEEZUS;
15,35 Film * RECOMPENSÃ
CU BUCLUC; 17,25 Film *
OMUL DE OÞEL 2; 19,30 Pe
platourile de filmare; 20,00
Film serial * LARRY DAVID;
21,00 Film * NUMÃRUL
PATRU; 22,50 Film serial *
BINE DOTAT; 23,50 Film *
STOPOVER.

DIVA UNIVERSAL
6,00 Film * FIICELE LUI
MCLEOD; 7,00 Film *
COMPLICI LA CRIMÃ 2:
GHID DE RÃPIRE; 9,00
Film * COMOARA DRAGOSTEI; 11,00 Film *
MAJORETELE: TOTUL SAU
NIMIC; 13,00 Film * MAJORETELE: TOTUL PENTRU
VICTORIE!; 15,00 Film *
MAJORETELE: LUPTÃ
PÂNÃ LA CAPÃT; 17,00
Film * PLANUL PERFECT;
19,00 Film * VIAÞA DUBLÃ
A LUI ELEANOR KENDALL;
21,00 Film * RÃPITÃ DIN
DRAGOSTE; 23,00 Film *
OCHI DE ÎNGER; 1,00 Film
* MINCIUNI MORTALE;
3,00 Film * VEDERE DE
ANSAMBLU.

ACASÃ
8,30 Film serial * STÃPÂNA
(r); 9,30 Teleshopping; 10,00
Film serial * ÎMPREUNÃ
PENTRU TOTDEAUNA; 11,30
Concert; 12,30 Film * GREASE (r); 14,30 Film serial *
ESMERALDA; 15,30 Film
serial * ÎMBRÃÞIªÃRI
PÃTIMAªE; 16,30 Poveºtiri
adevãrate; 17,30 Film serial *
LOLA; 18,30 Film serial * SUB
CERUL ÎN FLÃCÃRI; 19,30
Film serial * STÃPÂNA; 20,30
Film serial * TRUMFUL
DRAGOSTEI; 22,00 Poveºtiri
de noapte; 22,30 Film serial *
JOCUL SEDUCÞIEI; 23,30
Film serial * LACRIMI DE
IUBIRE; 0,30 Poveºtiri
adevãrate (r); 1,30 Film serial
* ESMERALDA (r); 2,15
Poveºtiri de noapte (r).

PRO CINEMA
9,00 Desene animtate; 10,00
Happy Hour; 11,30 Desene
animate; 12,15 Zoom în 10;
12,30 Acasã în bucãtãrie (r);
14,00 Film serial * TEORIA
BIG BANG; 15,00 Film serial
* SMALLVILLE; 16,00 Film *
CASABLANCA (r); 18,00
Film serial * PUNCT ªI DE LA
CAPÃT (r); 19,00 Film serial
* LECÞIA DE MATERNITATE;
20,00 Film serial * TERMINATORUL; 21,00 Film serial *
SEINFELD; 22,00 Film *
AMERICAN NINJA; 23,45
Film serial * OZ – ÎNCHISOAREA FESERALÃ; 0,45 Film
serial * CU SÂNGE RECE;
1,45 Film serial * DISPÃRUÞI FÃRÃ URMÃ (r); 2,30
Film serial * AMERICAN
NINJA 2 (r).

NAÞIONAL TV
6,00 Sare ºi piper (r); 7,45
Film serial * DRAGOSTE
DULCE AMARÃ (r); 8,45 Film
serial * SUFLETE PERECHE (r); 9,45 Film *
HILDEGARDE (r); 11,30
Bugs Bunny; 12,45 Film *
UTOPIA (r); 14,30 Petrecere
ca la români (r); 17,30 Film
serial * DRAGOSTE DULCE
AMARÃ; 18,30 ªtiri Naþional
TV; 19,15 Film serial *
TRUNGHIUL IUBIRII 2;
20,15 Film serial * DESTINUL
REGELUI; 21,45 Film * 2012:
GLACIAÞIUNEA; 23,45 Film *
O LECÞIE DE VIAÞÃ (r); 1,45
Petrecere ca la români (r);
4,45 Revelionul duetelor (r).

PRIMA TV
7,00 Film * CULOAREA
MAGIEI (r)
10,30 Film * OCHELARII
BUCLUCAªI
12,30 Film serial * IUBIRI
SECRETE
14,00 Film * INELUL BUCLUCAª
16,00 Film * MINUNATA
LUME DISNEY: FAMILIA
ROBINSON (r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Cu Horia Vîrlan
20,30 Mi-s bãiatul de la þarã
22,15 Trãsrevelion 2012 (r)
23,15 Film * CRIMA DIN VIS
1,00 Focus 18 (r)
2,00 Film * OCHELARII
BUCLUCAªI

(r)

3,30 Film * CRIMA DIN
VIS (r)
5,30 Trãsnelion 2012 (r)

B1 TV
6,30 Vedetele se întrabã (r);
7,00 ªtirile B1 TV; 9,00
ªtirile B1 TV; 10,00 ªtirile B
1 TV; 10,20 B1, viaþa e
frumoasã!; 11,00 ªtirile B1
TV; 11,15 B1, viaþa e frumoasã!; 12,00 ªtirile B1 TV;
16,00 Poliwood; 18,00 ªtirile
B1 TV; 19,00Retrospectiva
anului 201; 20,00 Sub semnul
întrebãrii; 22,00 Ultimul cuvânt;
23,00 ªtirile B1 TV; 0,00
Kapitalism – Reþeta noastrã
secretã; 1,40 Sub semnul
întrebãrii (r).

16 / cuvântul libertãþii

MARÞI - 3 ianuarie
TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

7,00 Telejurnal matinal
8,10 România, zi de zi!
10,10 Film * ECATERINA CEA
MARE (II)
11,15 Iubiri dincolo de ecran
12,10 Cãlãtorii la superlativ
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI (r)
14,00 Telejurnal
14,45 Teleshopping
15,30 Rom european
16,00 Maghiara de pe unu
17,00 Telejurnal
17,30 Film serial * PRIN
PÃDURI ªI MUNÞI, INIMI
ÎNLÃNÞUITE
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Film serial * ANATOMIA
LUI GREY
22,45 Film * K-PAX
0,45 Film * ECATERINA CEA
MARE (II) (r)
2,20 Zestrea românilor
2,30 Telejurnal (r)
3,25 TVR 55 (r)
4,55 Film serial * PRIN
PÃDURI ªI MUNÞI, INIMI
ÎNLÃNÞUITE (r)

6,00 Concert Piaþa Revoluþiei
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Apropo TV
11,00 Film * IMPERIUL
MAGIC AL DOMNULUI
MAGORIUM
13,00 ªtirile Pro TV
13,30 Zâmbete într-o pastilã
14,00 Film * CAMERISTA
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELINIªTIT
17,00 Film * NAªA (r)
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * VÂNÃTOAREA DE
MAFIOÞI
22,15 Film * ASALT ASUPRA
SECÞIE 13
0,15 Film serial * CSI: MIAMI
1,00 Film * VÂNÃTOAREA DE
MAFIOÞI
2,30 ªtirile Pro TV
4,00 Film serial * CSI: MIAMI
4,45 Film * ASALT ASUPRA
SECÞIEI 13 (r)

6,00 OBSERVATOR
10,00 În gura prese
11,10 Film serial * KITT
12,00 Film serial * AVENTURILE LUI SINDBAD
13,00 Observator
13,30 X-Factor
16,00 Observator
17,00 Între prieteni
19,00 Observator
20,20 Film * STAI CÃ TRAGE
MAMA
22,00 Film serial * LALE
22,50 Observator
22,45 Film * IDENTITATE
1,30 Între prieteni (r)
3,00 Observator
3,45 Film * IDENTITATE

TVR 2
6,00 ORA DE ªTIRI (r); 7,00
Teleshopping; 8,00 Campionatul
de comedie; 8,30 Film serial *
ULTIMUL STINGE LUMINA
(r); 9,00 Confesiuni (r); 10,10
Film * HAINELE NOI ALE
ÎMPÃRATULUI (r); 12,00
Latitudini; 12,35 Concert Jon
Lord (r); 14,00 Planeta puilor;
14,35 mpreunã în Europa!;
15,30 Teleshopping; 16,00 Film
serial * TANDEM DE ªOC (r);
17,00 Confesiuni; 18,00
Telejurnal; 18,30 Apocalipsa
animalelor; 19,30 Film serial *
ULTIMUL STINGE LUMINA;
20,10 Film * POMPEI (I);
22,00 Ora de ºtiri; 23,10
Concert Jon Lord; 8,15 Poate nu
ºtiai; 0,30 Campionatul de
comedie (r); 1,00 Apocalipsa
animalelor (r); 2,00 Film *
POMPEI (I) (r); 3,40 Film serial
* TANDEM DE ªOC (r); 4,30
Copnfesiuni (r); 5,20 Mesager.

HBO
6,00 Film * OMUL DE OÞEL 2;
8,00 Film * MÃSURI EXTRAORDINARE; 9,45 Film *
PECK; 11,20 Film * MEGAMIND; 12,55 Film * NUMÃRUL
PATRU; 14,45 Film * SOÞIA
CÃLÃTORULUI ÎN TIMP; 16,30
Film * 10 CHESTII NU-MI
PLAC LA TINE; 18,10 Film *
VIAÞÃ PENTRU SORA MEA;
20,00 Film * CONSPIRAÞIA
TÃCERII; 21,30 Film * FURÃ
ªI FUGI; 23,15 Film * DRAGOSTE MARE; 1,15 Film *
CABINA TELEFONICÃ.

DIVA UNIVERSAL
6,00 Film * UN ÎNGER DE
CRÃCIUN; 8,00 Film serial *
FIICELE LUI MCLEOD; 10,00
Film * CRÃCIUNUL CU „C”
MARE; 12,00 Film serial * LEGE
ªI ORDINE; 13,00 Film *
COMOARA DRAGOSTEI;
15,00 Film * PLANUL PERFECT; 17,00 Film * CRIMELE
DIN MIDSOMER; 19,00 Film
serial * FETELE GLMORE;
20,00 Film serial * TREI
RÂURI; 21,00 Film * FETELE
FAC LEGEA; 23,00 Film *
TÃCEREA; 1,00 Film * UN DAR
MINUNAT; 3,00 Nevestele din
Orange County.

ACASÃ
6,45 Film serial * ÎMBRÃÞIªÃRI
PÃTIMAªE (r); 7,45 Teleshopping; 8,30 Film serial * STÃPÂNA;
09,30 Teleshopping: 10,00 Film
serial * ÎMPREUNÃ PENTRU
TOTDEAUNA; 11,00 Teleshopping; 11,30 Film serial * ÎMPREUNÃ PENTRU TOTDEAUNA; 12,00
Teleshopping; 13,00 Film serial *
LEGÃMÂNTUL; 14,30 Film serial *
ESMERALDA; 15,30 Film serial *
ÎMBRÃÞIªÃRI PÃTIMAªE; 16,30
Poveºtiri adevãrate; 17,30 Film
serial * LOLA; 18,30 Film serial *
SUB CERUL ÎN FLÃCÃRI;
19,30 Film serial * STÃPÂNA;
20,30 Film serial * TRIUMFUL
DRAGOSTEI; 22,00 Poveºtiri de
noapte; 22,30 Film serial * JOCUL
SEDUCÞIEI; 23,30 Film serial *
LACRMI DE IUBIRE; 0,30
Poveºtiri adevãrate (r); 1,30 Film
serial * ESMERALDA; 2,15
Poveºtiri de noapte; 2,45 Film serial
* LOLA; 3,30 Film serial * SUB
CERUL ÎN FLÃCÃRI; 4,15 Film
serial * LACRIMI DE IUBIRE (r).

PRO CINEMA
8,00 Film serial * LIGA DREPTÃÞII; 8,45 Film serial * TEORIA BIG
BANG (r); 9,45 Teleshopping;
10,00 Happy Hour; 11,15
Teleshoppng; 11,30 Film serial *
LIGA DREPTÃÞII; 12,15 Zoom în
10; 12,30 Film serial * SMALLVILLE; 14,00 Film serial * TEORIA
BIG BANG; 15,00 Film serial *
SMALLVILLE; 16,00 Acasã în
bucãtãrie; 17,00 Film serial *
LECÞIA DE MATERNITATE; 18,00
Film serial * SEINFELD (r); 19,00
Film serial * LECÞIA DE MATERNITATE; 20,00 Film serial *
TERMINATORUL: RÃZBOIUL
CONTINUÃ; 21,00 Film serial *
SEINFELD; 22,00 Film *
PRIZIONIERII ÎNTUNERICULUI;
0,00 Film serial * OZ – ÎNCHISOAREA FEDERALÃ; 1,00 Film serial *
CU SÂNGE RECE; 2,00 Film serial
* DISPÃRUÞI FÃRÃ URMÃ.

NAÞIONAL TV
6,00 Sãrut mâna, mamã; 7,45 Film
serial * DRAGOSTE DULCEAMARÃ (r); 9,00 Film serial *
TRIUNGHIUL IUBIRII; 10,15 Baronii;
10,45 ªocant TV; 11,15 Film serial *
ÎN CÃUTAREA FERICIRII; 12,30
Stars + Pub; 13,00 Bugs Bunny; 14,15
Film * DESTINUL REGELUI; 15,30
Film * GLACIAÞIUNEA; 17,30 Film
serial * DRAGOSTE DULCE AMARÃ; 18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15
Film serial * TRIUNGHIUL IUBIRII
2; 20,15 Film serial * DESTINUL
REGELUI; 21,15 Film * MISIUNE
DE CRÃCIUN; 23,45 ªocant TV; 0,15
Film serial * ÎN CÃUTAREA
FERICIRII; 1,15 Film * MISIUNE
DE CRÃCIUN (r); 3,00 Pitici de varã
(r); 4,00 Clipuri.
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programe TV

PRIMA TV
6,00 Cireaºa de pe tort
07,00 Iubiri secrete (r)
09,00 Teleshopping
09,30 Film * INELUL BUCLUCAª (r)
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial * ÎN FAMILIE
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
14,00 Teleshopping
14,30 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
17,00 Trãsnelion 2012 (r)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort (r)
20,30 Film * MINELE REGELUI SOLOMON (I)
22,15 Trãsnelion 2012
23,15 Film * ATRACÞIE
INFERNALÃ
1,00 Focus (r)
2,00 Film * MINELE REGELUI
SOLOMN (r)

B1 TV
6,30 Vedetele se întreabã (r);
7,00 ªtirile B1 TV; 8,00 Lumea
lui Banciu (r); 9,00 ªtirile B1 TV;
10,20 B1, viaþa e frumoasã!;
11,00 ªtirle; 11,20 B1, vaþa e
frumoasã!; 12,00 ªtirile B1 TV;
13,00 ªtirile; 13,00 ªtirile B1
TV; 13,30 Teleshopping; 14,00
ªtirile B1 TV; 16,00 Fapt divers;
18,00 ªtirile B1 TV; 19,00
Retrospectiva evenimentelor
anului 2011; 20,00 Sub semnul
întrebãrii; 22,00 Ultimul cuvânt;
23,00 ªtirile; 0,00 Carisma în
politicã; 1,00 Sub semnul
întrebãrii (r); 2,40 ªtirile B1TV
(r); 3,30 Ultimul cuvânt (r); 4,20
Fapt divers (r).

MIERCURI - 4 ianuarie
TVR 1
7,00 Telejurnal matinal
8,00 România, zi de zi!
10,10 Film * POVESTEA LUI
AUDREY HEPBURN (I)
11,55 Iubiri dincolo de ecran
12,10 Cãlãtorii la superlativ
12,40 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
14,00 Telejurnal
14,45 Teleshopping
15,30 Oameni ca noi
16,00 Convieþuiri (r)
17,00 Telejurnal
17,30 Film serial * PRIN
PÃDURI ªI MUNÞI, INIMI
ÎNLÃNÞUITE
18,25 Film serial * LEGENDELE PALATULUI
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,10 Film * CELE MAI BUNE
NTENÞII
0,15 Film * POVESTEA LUI
AUDREY HEPBURN (I) (r)
2,00 La vie en rose (r)
2,45 Sport (r)
3,00 Telejurnal
3,50 Zestrea românilor
4,00 TVR 55 (r)
4,55 Film serial * PRIN
PÃDURI ªI MUNÞI, INIMI
ÎNLÃNÞUITE (r)

TVR 2
7,00 Teleshopping; 8,00
Campionatul de comedie; 8,30
Film serial * ULTIMUL STINGE
LUMINA (r); 9,00 Confesiuni (r);
10,10 Film * VIAÞÃ DE FAMILIE;
12,00 Latitudini; 12,35 Concert Jon
Lord (r); 13,30 Clubul de
comedie; 14,00 Sfinþi ºi meserii (r);
14,35 Împreunã în Europa!;
15,30 Teleshopping; 16,00 Film
serial * TANDEM DE ªOC (r);
17,00 Confedsiuni; 18,00
Telejurnal; 18,30 Planeta puilor;
18,30 Apocalipsa animalelor; 19,30
Ultimul stnge lumina; 20,10 Film *
POMPEI (II); 22,00 Ora de
ºtiri; 23,10 Concert Ten Years
After; 0,05 Clubul de comedie (r);
0,35 Campionatul de comedie (r);
1,05 Apocalipsa animalelor (r);
2,00 Film * POMPEI (II) (r);
3,40 Film serial * TANDEM DE
ªOC (r); 4,30 Confesiuni (r);
5,20 Mesager.

HBO
6,00 Film * VIAÞÃ PENTRU
SORA MEA; 7,50 Film *
MIªCAREA PERFECTÃ; 9,30
Film * CARLITOS ARE ªANSA
VIEÞII; 11,15 Film * BUN VENIT
ACASÃ, ROSCOE JENKINS!;
13,10 Film * ÎNFRUNTAREA
TITANILOR; 14,55 Film * TONA
ªI PAQUITA; 16,25 Film *
NEBUNIE ÎN ALABAMA; 18,15
Film * CE-O FI CU SOÞII
MORGAN?; 20,00 Film *
SOROCUL; 21,45 Vorbitor;
22,50 Film serial * LARRY
DAVID; 23,55 Film * INCREDIBILUL HULK; 1,45 Film *
TICÃLOªI FÃRÃ GLORIE.

DIVA UNIVERSAL
6,00 Film * SCRISORI CÃTRE
MOª CRÃCIUN; 8,00 Film serial
* FIICELE LUI MCLEOD; 10,00
Film * CRIMELE DIN MIDSOMER; 12,00 Film serial * FETELE
GILMORE; 13,00 Film serial *
TREI RÂURI; 14,00 Film serial *
LEGE ªI ORDINE; 15,00 Film *
TÃCEREA; 17,00 Film * CRIMELE DIN MIDSOMER; 19,00 Film
serial * FETELE GILMORE;
20,00 Film serial * TREI RÂURI;
21,00 Film serial * SOÞIA
PERFECTÃ; 22,00 Film serial *
ÎN SLUJBA ORAªULUI; 0,00
Film * COMPLICI LA CRIMÃ 2;
2,00 Film serial * LEGE ªI
ORDINE (r); 3,00 Nevestele din
Orange County.

PRO TV

ANTENA 1

6,30 Zâmbete într-o pastilã
07,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film * ALISEA ªI
PRINÞUL
12,00 Film serial * TÂNÃR ª
NELINIªTIT
13,00 ªtirile
14,00 Film * ATACUL GRFONULUI
16,00 Film serial * TÂNÃR ªI
NELIªTIT
17,00 Film * FETIÞA DIN
JERSEY
1900 ªtirile Pro TV
20,30 Film * HITCH – CONSILIER ÎN AMOR
22,45 Film * MÃ OMORI CU
ZILE
1,30 Film serial * CSI: MIAMI
2,15 Film * FETIÞA DIN
JERSEY (r)
4,15 Ce se întâmplã, doctore? (r)

6,00 OBSERVATOR
10,00 În gura presei
11,10 Film serial * K.I.T.T.
12,00 Film serial * AVENTURILE LUI SINDBAD
13,00 OBSERVATOR
14,00 Film * FALSIFICATORUL DE BANI
16,00 Observator
17,00 Între prieteni
19,00 Observator
20,20 Film * UN GIGOLO DE
DOI BANI
22,00 Film serial * LALE
23,00 OBSERVATOR
23,45 Film * SERVICIU DE
ESCORTÃ
1,30 Film * UN GIGOLO DE
DOI BANI (r)
2,45 OBSERVATOR (r)
3,30 Sport (r)
3,45 Film * SERVICIU DE
ESCORTÃ (r)

ACASÃ
6,45 Film serial * ÎMBRÃÞIªÃRI
PÃTIMAªE; 7,45 Teleshopping;
8,30 Film serial * STÃPÂNA (r);
09,30 Teleshopping; 10,00 Film serial
* ÎMPREUNÃ PENTRU TOTDEAUNA; 11,00 Teleshopping; 11,30 Film
serial * ÎMPREUNÃ PENTRU
TOTDEAUNA; 12,30 Teleshopping;
13,00 Film serial * LEGÃMÂNTUL;
14,00 Teleshopping; 14,30
ESMERALDA; 15,30 Film serial *
ÎMBRÃÞIªÃRI PÃTIMAªE; 16,30
Poveºtiri adevãrate; 17,30 Film serial
* LOLA; 18,30 Film serial * SUB
CERUL ÎN FLÃCÃRI; 19,30 Film
serial * STÃPÂNA; 20,30 Film serial *
TRIUMFUL DRAGOSTEI; 22,00
Poveºtiri de noapte; 22,30 Film serial
* JOCUL SEDUCÞIEI; 23,30 Film
serial * LACRIMI DE IUBIRE (r);
0,30 Reþeta de Acasã (r); 1,30 Film
serial * ESMERALDA (r); 2,15
Poveºtiri adevãrate (r); 2,45 Film
serial * LOLA; 3,30 Film serial *
SUB CERUL ÎN FLÃCÃRI (r); 4,15
Film serial * LACRIMI DE IUBIRE
(r); 5,15 Poveºtiri de noapte (r).

PRO CINEMA
8,00 Film serial * LIGA DREPTÃÞII; 8,45 Film serial * TEORIA BIG
BANG (r); 9,45 Teleshopping;
10,00 Happy Hour; 11,15
Teleshopping; 11,30 Film serial *
LIGA DREPTÃÞII; 12,15 Zoom în
10; 12,30 Film serial * SMALLVILLE (r); 13,40 Teleshopping; 14,00
Film serial * TEORA BIG BANG (r);
15,00 Film serial * SMALLVILLE;
16,00 Acasã în bucãtãrie; 17,00
Film serial * LECÞIA DE MATERNITATE; 18,00 Film serial * SEINFELD; 19,00 Film serial * LECÞIA
DE MATERNITATE; 20,00 Film
serial * TERMINATORUL; 21,00
Film serial * SEINFIELD; 22,00
Film * RUGUL VANITÃÞILOR;
0,30 Film serial * OZ – ÎNCHISOAREA FEDERALÃ; 1,30 Film serial
* CU SÂNGE RECE; 2,30 Film
serial * DISPÃRUÞI FÃRÃ URMÃ;
3,15 Film * RUGUL VANITÃÞILOT
(r); 5,15 Lumea Pro Cinema (r).

NAÞIONAL TV
6,00 Albumul Naþional (r); 7,45 Film
serial * DRAGOSTE DULCE –
AMARÃ (r); 9,00 Film serial *
TRIUNGHIUL IUBIRII 2 (r); 10,15
Baronii (r); 10,45 ªocant TV; 11,15
Film serial * ÎN CÃUTAREA
FERICIRII (r); 12,30 Stars + Pub;
13,00 Taxi Driver (r); 14,15 Film
serial * DESTINUL REGELUI (r);
15,45 Film * UTOPIA (r); 17,00
Film serial * DRAGOSTE DULCE
AMARÃ; 18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Film serial * TRUNGHIUL
IUBIRII; 20,15 Film serial *
DESTINUL REGELUI; 21,45 opii
contra pãrinþi; 23,30 ªocant TV; 0,00
Film serial * ÎN CÃUTAREA
FERICIRII (r); 1,00 Baronii; 1,30
Albumul Naþional; 3,30 Pitici de varã;
5,30 Grupul Vouã.

PRIMA TV
6,00 Cireaºa de pe tort (r)
7,00 Film serial * IUBIRI
SECRETE (r)
9,00 Teleshopping
9,30 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMLOR (r)
10,00 Autoforum
10,30 Cireaºa de pe tort
11,30 Teleshopping
12,00 Film serial * ÎN FAMILIE
13,00 Teleshopping
13,30 Camera de râs
14,00 Teleshopping
14,30 Film serial * ÎNTÂLNIREA INIMILOR
15,00 Film serial * IUBIRI
SECRETE
17,00 Trãsnelion 2012 (r)
18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * MINELE REGELUI SOLOMON (II)
22,15 Film serial * TRÃSNIÞII
23,15 Film * O POVESTE DE
IUBIRE
1,00 Focus (r)
2,00 Film * MINELE REGELUI
SOLOMON (II)
3,30 Film * O POVESTE DE
IUBIRE (r)
5,30 Film serial * TRÃSNIÞII (r)

B1 TV
6,30 Vedetele se întreabã (r);
7,00 ªtirile B1 TV; 8,00
Lumea lui Banciu (r); 9,00
ªtirile B1 TV; 10,15 B1, viaþa
e frumoasã!;11,00 ªtirile B 1
TV; 11,15 B1, viaþa e frumoasã!; 12,00 ªtirile B 1 TV;
13,00 ªtirile B 1; 16,00 Fapt
divers; 18,00 ªtirile B 1 TV;
19,00 Actual B1; 20,00 Sub
semnul întrbãrii; 22,00 Ultimul
cuvânt; 23,00 Lumea lui
Banciu; 0,00 ªtirile B1 TV;
1,00 Sub semnul întrebãrii
(r); 2,40 ªtirile B 1 TV (r);
3,30 Ultimul cuvânt (r); 4,20
Fapt divers (r).
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Administraþia
AdministraþiaBazinalã
Bazinalãde
deApã
ApãJiu
Jiu

ANUL
ANUL
ANUL NOU
NOU
NOU SÃ
SÃ
SÃ VÃ
VÃ
VÃ LUMINEZE
LUMINEZE
LUMINEZE VIAÞA,
VIAÞA,
VIAÞA,
SÃ
SÃ
SÃ VÃ
VÃ
VÃ ADUCÃ
ADUCÃ
ADUCÃ LUMINÃ
LUMINÃ
LUMINÃ ÎN
ÎN
ÎN SUFLET,
SUFLET,
SUFLET,
ÎMPLINIRI
ÎMPLINIRI
ÎMPLINIRI ªI
ªI
ªI REALIZÃRI
REALIZÃRI
REALIZÃRI ÎN
ÎN
ÎN PLAN
PLAN
PLAN
PROFESIONAL
PROFESIONAL ªI
ªI PERSONAL.
PERSONAL.
LA MULÞI
MULÞI ANI!
ANI!
LA
DIRECTOR,
DIRECTOR,
DIRECTOR,
COSMIN
COSMIN CÃLIN
CÃLIN

CONDUCEREA S.C. ERPIA S.A.
LE UREAZÃ TUTUROR
ANGAJAÞILOR ªI
COLABORATORILOR
MULTÃ SÃNÃTATE,
FERICIRE ªI
UN AN NOU
CU BUCURII.
LA MULÞI ANI!

Minunatul spirit al Sãrbãtorilor de Iarnã sã-i însoþeascã mereu pe toþi locuitorii comunei Coþofenii
din Faþã, sã le aducã multã sãnãtate, pace în suflete, bucurii
ºi realizãri alãturi de toþi cei dragi.
O caldã urare ºi tradiþionalul
„LA MULÞI ANI” din partea
primarului Cîrciumaru Constantin.
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Primarul
comunei
Mârºani,
Ghencioiu
Constantin,
le ureazã tuturor locuitorilor comunei Mârºani un An Nou
Fericit, alãturi de toþi cei dragi, sãnãtate ºi bunãstare, casele sã le fie colindate de mireasma cetinei de brad
ºi de toate gândurile bune ºi urãrile
de sãnãtate din partea mea.
LA MULÞI ANI !

Conducerea
„Fraţii Bacriz”
le urează tuturor salariaţilor
salariaţilor,,
colaboratorilor
şi călătorilor un
An N
ou F
ericit,
Nou
Fericit,
multe realizări,
împliniri şi
sănătate.
LA MUL
ŢI
MULŢI
ANI!
Fie ca toate visele pe
care le fãuriþi în aceste
zile magice de sãrbãtoare
sã se împlineascã ºi drumul strãbãtut pentru
realizarea lor sã vã aducã bucurie în inimi, iar în
case, fericire ºi belºug.
La Mulþi Ani!, le urez tuturor
locuitorilor oraºului Filiaºi,
Primar, Nicolae Stãncioi
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Sãrbãtoarea
Anului Nou îmi
oferã deosebita plãcere sã le
adresez tuturor locuitorilor comunei Coþofenii din Dos, sincere urãri de sãnãtate, fericire ºi
prosperitate.
Fie ca tradiþionalele colinde româneºti sã rãsune în
toate casele ºi sã vesteascã un An Nou îmbelºugat
pentru dumneavoastrã,
pentru familie ºi pentru
cei dragi.
Primar,
Preduca Vasile
SC
MICROCOMPUTER
SC
SC MICROCOMPUTER
MICROCOMPUTER
SC
MICROCOMPUTER
SERVICE
SA
le
ureazã
SERVICE
SERVICE SA
SA le
le ureazã
ureazã
SERVICE
SA
le
ureazã
tuturor
colaboratorilor
ºi
tuturor
colaboratorilor
tuturor
colaboratorilor
ºi
tuturor colaboratorilor
colaboratorilor ºi
ºi
tuturor
ºi
clienþilor
sãi
Sãrbãtori
clienþilor
sãi
Sãrbãtori
clienþilor sãi Sãrbãtori
Fericite,
multã
sãnãtate
Fericite,
Fericite, multã
multã sãnãtate
sãnãtate
Fericite,
multã
sãnãtate
ºi
cât
mai
multe
realiºi
cât
mai
multe
cât mai
mai multe
multe realirealiºiºi cât
realizãri
în
noul
an!
zãri
în
noul
an!
zãri
în
noul
an!
zãri în
în noul
noul an!
an!
zãri
La
mulþi
ani!
La
mulþi
ani!
La
mulþi
ani!
La mulþi
mulþi ani!
ani!
La
Inf.
Constantin
Inf.
Inf. Constantin
Constantin
Inf.
Constantin
Mândruleanu
Mândruleanu
Mândruleanu
Mândruleanu
Mândruleanu
Mândruleanu
Preºedinte
Preºedinte
Preºedinte

În vremea colindelor
colindelor,,
vremea bucuriei ºi speranþei,
primarul comunei Brãdeºti,
Ionel Rãcãreanu, le ureazã
tuturor locuitorilor comunei
Brãdeºti multã sãnãtate,
un An Nou îmbelºugat ºi
fericit, realizãri ºi împliniri,
sã îi aibã în preajmã pe
toþi cei dragi.
LA MUL
ÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!
MULÞI
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Mircea Guþã, primarul oraºului Calafat,
este alãturi de toþi
locuitorii din Calafat
cu un gând bun ºi cu
o urare caldã, acum
în preajma Noului An.
Vã doresc sã
aveþi parte de
un an mai
bun, plin de
Luminã,
Speranþã ºi
Iubire!

Mireasma cetinei de
brad sã poarte aiasma
colindelor ºi sã ajungã în
casele tuturor locuitorilor comunei Poiana Mare,
alãturi de toate urãrile de
sãnãtate, prosperitate ºi
bunãstare din
partea primarului
Marin Vintilã.

LA MULÞI
ANI!
CERERI SERVICIU
Caut de lucru ca menajerã sau îngrijitoare bãtrâni. Telefon:
0758/966.232; 0762/
320.416.
OFERTE SERVICIU
Croitor, instalator
gaze, ajustez haine
damã ºi bãrbaþi. Repar instalaþii (aragaze). Telefon: 0766/
304.708; 0351/
465.498.
Filmez, fotografiez la
preþuri avantajoase
albume digitale cu
calitate de înaltã rezoluþie ºi filmãri de
înaltã clasã HD sau
DV. Telefon: 0766/
359.513.

Caut persoanã fãrã
vicii, fãrã locuinþã pentru îngrijire domiciliu la
þarã ºi animale. Telefon: 0761/462.422.
Cãutãm confecþioneri,
confecþionere, operatori în producþie pentru
Slovacia ºi Cehia. Telefon: 0757/368.778.
PRESTÃRI SERVICII
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diverse, mobilã, tarif 0,90
l e i / k m . Te l e f o n :
0761/906.706.
Cadastru apartamente. Telefon: 0744/
345.112.
Amenajãri interioare. Telefon: 0753/
046.965
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LA MULÞI
ANI !
Pictez icoane foiþã ºi
în ulei sau tablouri
peisaje, portrete, etc.
la comandã. Telefon:
0767/116.092.
Instructor auto ºcolarizez pentru categoria B.
Telefon:0744/211.789;
0770/333.559.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon:0771/215.774;
0722/943.220.
VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar, vând garsonierã parter, Rovine, îmbunãtãþitã, termopane, uºã metalicã, bloc nou. Telefon:
0752/641.487.
Vând garsonierã. Telefon: 0786/141.944;
0251/547.564.

E vremea colindelor ºi bucuriei; norocul sã
vã ur
me
ze, b
unãstar
e s-a
veþi, pace în suf
let
urme
mez
bunãstar
unãstare
s-av
suflet
vã dorim de sãrbãtori ºi-n anul care vine. Sã-i
aveþi aproape pe cei dragi, mesele sã fie
tea noastrã cele
îmbelºug
ate ºi sã primiþi din par
îmbelºuga
partea
mai calde urãri ºi un sincer LA MULÞI ANI!
Primar Eugen Bãlan ºi viceprimar Flori Ovidiu.

Vând camerã cãmin
Lãpuº. Telefon: 0765/
527.750.
Proprietar vând garsonierã parter, Rovine, termopane, uºã
metalicã, parchet. Telefon: 0752/641.487.
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere Brazdã parter,
preþ negociabil. Telefon: 0249/516.582;
0729/004.018.
Vând apartament 2
camere decomandat,
zonã centralã. Telefon: 0744/319.448.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon: 0723/692.884.

Vând douã apartamente (2 ºi 3 camere), împreunã sau
separat, semidecomandate, bilateral,
renovate ºi modernizate, etaj 1/P+4,
izolaþie termicã,
parchet original restaurat, termopan,
centralã proprie în
fiecare apartament,
Brazda lui Novac
(zona BRD – Complex Vechi), preþ negociabil. Accept
credit Prima Casã.
Tel.: 0746.241.231.
Corniþoiu, 2 decomandate, 4/ 4, mobilat, utilat complet,
45.000 E. Telefon:
0743/697.127.

Sãrbãtorile de Iarnã sã le lumineze
casele tuturor locuitorilor comunei
Maglavit, sã le aducã sãnãtate, fericire,
belºug ºi bucurii, din partea primarului
Dinu Ion. Fie ca ºi Noul An sã vã
gãseascã pe toþi la fel de voioºi, sãnãtoºi
ºi împliniþi sufleteºte.
LA MULÞI ANI!

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere mobilat,
70.000 Euro Lãpuº
Argeº. Telefon:
0770/ 317.820.
Particular, vând apartament 3 camere decomandate,termopan,
uºã metalicã, centralã,
izolaþie termicã, Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament
zona Sucpi 3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil. Telefon:
0764/658.600.
Vând apartament 4
camere, Mercur.
Tel: 0724/804.875.
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Lumina Sãrbãtorilor de Iarnã sã
pãtrundã în toate casele locuitorilor
oraºului Dãbuleni, sã le aducã din
partea primarului Drãgoi Nicolae multã
sãnãtate, bucurii ºi un AN NOU FERICIT!

Vând (închiriez) apartament 4 camere, parter, vedere trilateralã,
100 mp, centralã, AC,
gresie, faianþã, parchet stejar masiv, 2 bãi,
2 balcoane închise, jaluzele exterioare, izolaþie exterioarã, cart.
Sãrari, 79.000 euro,
negociabil. Telefon:
0770/174.583.
CASE

Vând casã Siliºtea Crucii, teren 5000 mp central. Telefon: 0728/
053.012;0744/319.448;
0747/115.485.
Urgent! Variante!
Vând sau schimb
casã Craiova, str.
„Fluturi” nr. 28.

Vând casã Ciutura,
Dolj, 25 km de Craiova, 3 camere + dependinþe, teren+ vie,
totul în curte 3000
mp. Negociabil. Telefon: 0755/805.422.
Vând casã modestã
str. „Zorelelor” nr. 1,
preþ negociabil. Telefon: 0751/124.146.
Vând vilã nouã. Telefon: 0784/200.037.
Vând casã 162 mp –
teren 450 mp în
zona Agronomie,
preþ negociabil. Telefon: 0729/092.211.
Vând casã Gherceºti + teren (4300
mp). Telefon: 0768/
710.866.

publicitate
Luminã în case, pace în
suflete, mese îmbelºugate ºi toþi cei dragi acasã
acasã,,
vã ureazã la ceas de sfântã sãrbãtoare a Anului
Nou ªtef
an Vasilca,
ªtefan
primar
ul com
unei
primarul
comunei
Car
pen. LA MULÞI ANI!
Carpen.

SCHIMBURI
Schimb apartament
etaj 1, 2 camere,
Kaufland – Penny, cu
similar Brazdã sau
Calea Bucureºti. Telefon: 0723/692.884.
Proprietar, schimb
garsonierã Rovine,
parter, îmbunãtãþitã,
cuapartamentRovine,
Lãpuº-Argeº, Lãpuº,
Calea Bucureºti, Centru, parter sau etajul I.
Telefon:0752/641.487.
Schimb casã cu 3 camereºimagazin+anexe în oraºul Corabia,
are facilitãþi cu apartament 2 camere în Craiova. Telefon: 0770/
918.018;0351/172.213.

Primarul comunei Greceºti, Firu Marcel, le
ureazã tuturor locuitorilor comunei Greceºti
multã sãnãtate, belºug în case, Sãrbãtori
liniºtite alãturi de cei dragi.

LA MULÞI ANI!

TERENURI
Vând pãdure Borãscu, Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând proprietate
Cârcea – Viaduct, locaþie deosebitã. Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren
Comuna Maglavit,
preþ negociabil. Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe malul Oltului dincolo de Slatina. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren extravilan, 5.000 mp (poate fi parcelat), Iºalniþa. Telefon: 0745/
623.463.
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Mircea Beznã, primarul
comunei Argetoaia, în preajma
sãrbãtorii Anului Nou este alãturi de toþi locuitorii comunei
cu un gând curat ºi cu cele mai
calde urãri de
sãnãtate,
belºug ºi
prosperitate.
LA MULÞI
ANI!

Ocazie! Vând 2000
mp, 1000 mp Calea Bucureºti –
Citroen, Mazda,
deschidere 35 m,
ideal hale, depozite, showroom. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp,
Fermierului. Telefon:
0748/038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în
oraº. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1500 mp în
Bãile Govora „Belvedere”, toate utilitãþile
instalate, împrejmuit,
lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.

Proprietar vând 3 terenuri: 5000 m cu 20
m deschidere drum
European Craiova –
Balº-Bucureºti, cu utilitãþi, pentru investiþii;
5000 m Pieleºti – „Q
Fort”; 1000 m Cârcea
– Centura Ford. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitãþile, cadastru, intabulare, deschidere
10,62 m/19,30 m. Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750
mp, 1500 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus,
fiind la stradã betonatã
ºi cu toate facilitãþile,
preþ convenabil. Telefon: 0746/467.922.

Primarul
comunei
Cârcea vã
ureazã multã
sãnãtate,
prosperitate,
bucurii ºi putere de muncã.
Fie ca noul an sã ne
gãseascã pe toþi mai
înþelepþi, mai puternici
ºi mai solidari faþã de
cei care ne sunt alãturi ºi
care se bazeazã pe noi!
SÃRBÃTORI FERICITE
ªI UN AN NOU
PLIN DE ÎMPLINIRI.
LA MULÞI ANI!
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Tache Constantin,
primarul comunei Ghidici,
la ceas de sãrbãtoare, le
transmite tuturor locuitorilor comunei Sãrbãtori
Fericite, sãnãtate, bucurii,
sã pãºim încrezãtori în
Noul An, cu sufletele pline
de iubire ºi speranþã.
LA MULÞI AN!

Vând teren intravilan la
intrare în Preajba, 700
mp sau variante. Telefon: 0723/253.544.
Vând 1 ha teren, tarlaua 58, în zona gara
Pieleºti, preþ 2 euro/
mp. Telefon: 0724/
584.370.
Vând 4800 mp tarlaua 58, în zona gara
Pieleºti, preþ 4 euro/
mp. Telefon: 0724/
584.370.
Vând 5000 mp, tarlaua 55, în zona QFort Pieleºti, preþ 4
euro/mp. Telefon:
0724/584.370.
Vând 4000 mp Iºalniþa, preþ 4 euro/mp. Telefon: 0724/584.370.

Vând teren 3,15 ha,
plantaþie pomi pe
marginea lacului
Fântânele. Telefon:
0726/376.221.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comunaAmãrãºtii de Jos, Dolj. Telefon: 0351/422.201.
Vând 8 ha plantaþie
meri Balta Ciutura. Telefon: 0744/319.448.
AUTO
Vând Renault Clio,
diesel, 2005, full option, garaj, unic proprietar. Telefon:
0760/272.814.
Vând Nubira 1 GPL
omologat, 2200 E,
negociabil. Telefon:
0763/647.330.

Iulian Siliºteanu,
primarul comunei
Rast, este alãturi
de toþi locuitorii
comunei, cu cele
mai calde urãri de
sãnãtate,
prosperitate ºi
belºug, acum,
în preajma
Anului Nou ºi
le transmite
tuturor
LA MULÞI ªI
FERICIÞI
ANI !
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Primarul comunei
Drãgoteºti, Dincã
Dumitru, le transmite
tuturor locuitorilor
comunei Drãgoteºti
multã sãnãtate,
prosperitate, împlinirea dorinþelor
alãturi de cei dragi.
UN AN NOU
FERICIT!
LA MULÞI ANI!

Primarul comunei
Almãj, Ion Rãcãreanu,
le transmite tuturor
locuitorilor comunei
Almãj calde urãri
la ceas de Sfinte
Sãrbãtori, sã aibã parte
de un An Nou
îmbelºugat, iar casele
sã le fie colindate
de multe bucurii.
LA MULÞI ANI!

Vând Ford Transit basculabil3,5tone,3.600E,
negociabil. Telefon:
0767/581.664.
Vând Peugeot 206,
fabricaþie 2002, motor 1,4, benzinã, climã, geamurui securizate, oglinzi electrice, închidere centralizatã, preþ 2000
euro, negociabil. Telefon: 0767/311.574.
Vând Chevrolet
Aveo, berlinã 2008,
preþ 3900 E. Telefon:
0768/417.804.
Vând Mercedes C
180 coupe, an 2002,
full option, anvelope
varã + iarnã. Telefon:
0761/137.238.

DIVERSE
Vând centralã trifazicã PROTHERM
18 Kw, inclusiv
cronotermostat
fãrã fir, în garanþie. Telefon: 0729/
033.903.
Urgent! Anvelope
iarnã 205/55/R16
noi (rulate 2000
km). Telefon: 0728/
928.909.
Vând groapã suprapusã, Sineasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/
624.612.
Vând 3 tone grâu
ºi ovãz, preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.

Le urez tuturor locuitorilor comunei Ostroveni
multã sãnãtate, bucurii,
belºug în case un An
Nou Fericit alãturi de cei
dragi. LA MULÞI ANI!
Primarul comunei Ostroveni,
Gheorghe Oprescu

Vând putinã salcâm
nouã – 50 vedre; 2
scãri duble din þeavã
la 2,5 m - 1 /2; roabã
– cãruþ curte cu rotile Ø 300; butelie originalã – Peco – polizor flex. Telefon:
0784/200.037.
Vând sticle 1 litru ºi
0,5 l din geam cu naveta respectivã. Telefon: 0251/562.625.
Vând douã locuri de
veci în Cimitirul Sineasca, zona 0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând 2 porci rasa
Duroc, 200 kg fiecare. Telefon: 0764/
678.826.

Vând butelii aragaz
ºi spalieri pentru
viþa-de-vie. Telefon:
0744/928.444.
Vând loc de veci lângã biroul central, Cimitirul Sineasca, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând ladã prãjituri
verticalã tip Horenca.Telefon: 0724/
967.663.
Vând anvelope iarnã
puþin uzate R 13/
175/70, 4 bucãþi ºi R
14/185/60, 4 bucãþi,
jenþi 4 gãuri. Telefon:
0762/672.086.
Vând masã pentru
calculator. Telefon:
0728/309.011.

E vremea colindelor ºi
bucuriei, norocul sã
vã urmeze, sã aveþi
bunãstare, pace în
suflet, sãnãtate ºi
împliniri alãturi de cei dragi.
Conducerea SC RELOC SA
le ureazã tuturor angajaþilor
ºi colaboratorilor
LA MULÞI ANI !
Director general,
Mihail Rãduþoiu
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În dulcele ecou al colindelor româneºti, sã
ne deschidem inima pentru bucurie ºi
luminã, sã privim cu încredere în viitor, sã
ne amintim cã viaþa este o binecuvântare.
LE urez cadrelor didactice, elevilor
ºi pãrinþilor Sãrbãtori minunate în tihnã
ºi armonie.
Gândurile frumoase sã devinã fapte, Noul
An sã aducã tuturor împliniri, belºug ºi
sãnãtate!
La mulþi ani!
Inspector ªcolar General,
Prof. Mihaela Cristiana Moþãþeanu

Vând cãrucior pentru handicap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil. Telefon:
0736/311.844.
Vând icoanã Sfinþii
Împãraþi Constantin
ºi Elena, 30/40 foiþa,
100 lei înrãmatã. Telefon: 0767/116.092.
Vând 2 plãpumi de
lânã ºi 1 masã – birou
pentru calculator. Telefon: 0728/309.011.

Vând 2 cojoace
damã lungi noi mãrime 46 – 48, 1 cojoc
gri cu glugã, 1 cojoc
maro cu guler blanã,
preþ negociabil. Telefon: 0351/446.918.
Vând groapã boltitã
2 locuri Cimitirul Ungureni. Telefon:
0724/452.643.
Vând pendule. Telefon: 0722/422.312.
Vând binoclu 250 lei.
Telefon:0767/116.092.
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Vând bocanci militari
43-44, ghete 43,
pantofi 42-43, piese
Dacia noi, piese 445,
þuicã 9 lei/litru, drujbã
alpina defectã, anvelope 165/13 noi 2
bucãþi, frigider Electrostar 320 litri. Telefon: 0721/179.420.
Vând ieftin injector
pentru centralã de
încãlzire, cântar. Telefon: 0729/092.211.
Vând bicicletã de
damã 150 Ron, minibicicletã 110 Ron,
totul negociabil. Telefon: 0771/385.193.
Vând convenabil fotoliu pat, uºi, ferestre cu
geam, extinctoare. Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic
pentru varzã 120 kg,
preþ negociabil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mozaic, marmurã, putinã 500 l,
butoi 700 l stejar. Telefon: 0731/989.215.

Vând sau închiriez
spaþiu comercial 25
mp, sat Braniºte comuna Podari. Vad comercial excelent. Telefon: 0758/576.984.
Vând alternator 12 V
nou, aragaz trei
ochiuri, canistre 20 l
metal, reductor oxigen sudurã, polizor
(flex) D 125 X 850 w,
preþ negociabil. Telefon: 0251/427.583.
Vând trandafiri extraparfumaþi preþ
120 Ron. Telefon:
0762/278.639;
0253/285.145.
Vând fabricã de monopol, comuna Negomir, judeþul Gorj,
sat Palchinu. Telefon: 0762/278.639;
0253/285.145.
Vând menghinã
pentru lãcãtuºerie cu
deschidere între bacuri 180 mm. Telefon: 0251/531.294.
Vând uruitoare manualã, preþ 30 lei. Dinuþi Ilie, Comuna Întorsura – Dolj.
Vând 5000 kg grâu
jumãtate vechi – jumãtate nou, 1 leu/kg.
Dinuþi Ilie, Comuna
Întorsura – Dolj.
Vând presã faguri
39/29 cm, 1600 lei.
Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut
cismãrie nr. 9 Singer,
pe rotund, 1000 lei.
Dinuþi Ilie, Comuna
Întorsura – Dolj.
Vând cãrucior pentru handicap, cadru
metalic ºi ploscã
(toate sunt noi), preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
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Conducerea
SC NOVUS SA le
ureazã tuturor
angajaþilor, colaboratorilor ºi cumpãrãtorilor un An Nou
cât mai prosper,
sãnãtate ºi un sincer
ºi cãlduros
La Mulþi Ani!

Vând maºinã cusut
Nauman, bicicletã
medicalã, cãrþi multe de tot felul, ceasuri de masã, aparate de radio, insigne, medalii, pardesie, paltoane. Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând la preþ convenabil 32 de giurgiuvele fãrã toc ºi 6 uºi
de interior. Telefon:
0251/452.233.
Vând toc solid + ferestre funcþionale,
bonus 2 ferestre. Telefon: 0721/644.992.
Vând convenabil
mobilã bunã, vitrinã,
birou, masã, scaune, comodã, diverse. Telefon: 0723/
692.884.
Vând maºinã de cusut Naumann. Telefon: 0351/404.153.
Vând recamier –
bine întreþinut, preþ
negociabil. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci Cimitirul Sineasca. Telefon: 0351/422.201.

Vând maºinã de
nervurat tablã, barã
inox rotundã diametru 38 mm ºi lungã de
300 mm.Telefon:
0351/800.654.
CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

Casã la þarã la asfalt
Podari, Vîrvor, Þuglui,
etc, cu apã ºi curent.
Garsonierã Craiova.
Telefon:0748/195.954.
DIVERSE

Cumpãr 3 bucãþi
voucher auto. Ofer
1.000 RON/bucatã.
Plata pe loc. Telefon: 0723/918.382.
Particular, cumpãr
cuier pom din lemn.
Telefon:0756/500.628;
0762/820.095.
ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez spaþiu comercial. Telefon:
0744/391.195.
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CONDOLEANÞE Roxana, Mihaela,

CERERI

Doresc apartament
mobilat 2 sau 3 caÎnchiriez spaþiu 50 Închiriez garsonierã mere. Telefon: 0749/
mp, pentru diferite Sãrari. Telefon: 287.709; 0763/
787.678.
activitãþi comercia- 0725/096.284.
le. Telefon: 0722/ Particular, închiriez SPAÞII COMERCIALE
773.522.
apartament 2 ca- Vând sau închiriez
Închiriez garsoni- mere etaj 1 Lãpuº, spaþiu comercial 96
erã Calea Bucu- mobilat, aragaz, fri- mp în comuna Cârreºti (lângã ºcoa- gider, 600 Ron. Te- na - Dolj zonã cenla „Mihai Emines- lefon: 0762/672.086; tralã, vad comercial
cu”), complet mo- 0351/467.841.
excelent. Telefon:
bilatã. Telefon: Închiriez apartament 0740/049.845.
0 7 6 2 / 2 9 9 . 9 1 3 ; nemobilat Craioviþa MATRIMONIALE
Nouã, 100 E. Tele0764/855.169.
Doamnã (1.75), neProprietar, închiriez fon: 0744/139.476; fumãtoare, caut suîn regim hotelier gar- 0740/509.191.
fletul pereche cu
sonierã de lux, par- Închiriez apartament 2 vârstã 57 – 60 ani
ter, Rovine, ieftin. Te- camere central, zona pentru o relaþie selefon: 0752/641.487. Primãriei Craiova, aer rioasã. Telefon:
Închiriez garsonierã condiþionat, termopa- 0768/266.714.
parchet, gresie,
mobilatã 1 Mai, fãrã ne,
DIVERSE
uºã metalicã. Telefon:
îmbunãtãþiri. Telefon: 0722/753.922.
Singura argintãrie
0351/422.165, dupã
Spaþiu ultracentral din Craiova, situaora 20.00.
lângã Romarta, ex- tã în Valea Vlãicii
Închiriez apartament cepþional, parter, (vis-a-vis de ElecBrazdã, AC, maºinã bloc, 4 camere, in- trica) unde gãsiþi bide spãlat, îmbunãtã- trare separatã de juterii lucrate maþiri, mobilat, telefon, locatari, balcon în- nual, cu argint la
internet. Telefon: chis, microcentra- schimb ºi manope0752/282.724.
lã, alarmã, gresie, ra / obiect. Telefon:
Închiriez aparta- faianþã, pretabil in- 0351/423.493.
ment 3 camere, clusive pentru Ofer unei pensiozonã ultracentralã, douã cabinete, bi- nare sub 70 ani
parter, pentru firmã rouri, diverse acti- adãpost ºi cãldusau familie. Tele- vitãþi. Telefon: rã. Telefon: 0251/
fon: 0770/174.355. 0722/956.600.
428.437.

Ancuþa ºi Irina sunt
alãturi de Raluca ºi
Andreea la marea
durere pricinuitã
de decesul tatãlui
MIHAI CONSTANTINESCU. Dumnezeu sã-l ierte! Sincere condoleanþe
familiei îndurerate!
COMEMORÃRI
Azi comemorãm 4
ani de la dispariþia
minunatei noastre
ALINA TILIHOI cãreia îi vom pãstra o
vie amintire. Dumnezeu sã te odihneascã în pace.
Fam. Marin Perciu.

Familia Mocanu
Constantin este alãturi de doamna Milena, în aceste momente grele pricinuite de decesul soþului,
MIHAI CONSTANTINESCU. Dumnezeu
sã-l odihneascã în liniºte ºi pace! Sincere condoleanþe ºi regrete eterne!
Regret profund decesul lu ION DELCEA, unul dintre promotorii progresului
înagriculturaOlteniei,
deputat în Marea
Adunare Naþionalã.
Sincere condoleanþe
familiei îndoliate.
George Socoteanu.

Doresc sã îngrijesc familie pentru cedare locuinþã. Telefon: 0786/
815.805.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi aparatul
de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/
512.304.
PIERDERI

Pierdut ºtampilã
rotundã aparþinând SC CLIRAAS
WAY SRL. Se declarã nulã.

=

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

Talonul - contract de micã publicitate nr: .................

Cãtre S.C.

CUVÂNTUL LIBERTÃÞII S.A.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vineri, 30 decembrie 2011 Semnãtura:..........................................

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

sp

vineri, 30 decembrie 2011

rt

cuvântul libertãþii / 23

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Man United a devenit cea mai titratã echipã englezã de club!

Vârfurile anului 2011
în fotbal

Site-ul oficial al FIFA a trecut în revistã
cele mai importante momente ale anului 2011.
Barcelona, Manchester United ºi naþionala
Uruguayului fost marile câºtigãtoare ale anului ce tocmai stã sã se încheie. Iatã o parte
din cele mai importante evenimente, “traduse” în numere.
♦ 98.943 de spectatori au trãit, în iulie,
pe arena Azteca (Ciudad de Mexico), succesul gazdelor în faþa Uruguayului, în finala CM
U17!
♦ 178 de prezenþe în naþionala Egiptului a atins, în noiembrie, Ahmed Hassan (36
de ani), devenind cel mai selecþionat fotbalist din istorie, la egalitate cu goalkeeper-ul
saudit Al Deayea (retras în 2006).
♦ 150 de meciuri de invincibilitate pe
teren propriu, în nouã ani, o lunã ºi 10 zile, a
fost recordul lui Jose Mourinho (foto), doborât în aprilie, de Gijonul lui Preciado, care a
reuºit ce n-au putut alþi 107 antrenori!
♦ 110 ani de prezenþe consecutive în
prima ligã argentinianã ale echipei River Plate s-au sfârºit în iunie, cu retrogradarea “Mi-

lionarilor”.
♦ 108 goluri au
reuºit, împreunã, Ronaldo ºi Messi, pentru
Real ºi Barcelona.
Portughezul a marcat
53 de goluri în 51 de
meciuri, argentinianul
– 55 în 57.
♦ 100 de ani au trecut între înfiinþarea
echipei norvegiene Molde ºi primul titlul câºtigat în varã, cu Ole Gunnar Solskjaer la timonã.
♦ 57 de ani au trecut între al doilea ºi al
treilea titlu de campioanã a Franþei al lui Lille.
♦ 29 de meciuri fãrã înfrângere au marcat marºul triumfal al celor de la Boca spre
titlul de campioanã a Argentinei. Boca e prima echipã, dupã 26 de campionate, care rãmâne neînvinsã pânã la final.
♦ 23 de victorii, douã egaluri ºi nici
un eºec a fost bilanþul lui Porto, care în
aprilie a devenit prima echipã, dupã Benfica (1972-1973), ce câºtigã titlul fãrã înfrân-

PREMIER LEAGUE –
ETAPA A XIX-A

Vineri
Liverpool – Newcastle
Sâmbãtã
Man. United – Blackburn
Bolton – Wolverhampton
Chelsea – Aston V.
Norwich – Fulham
Arsenal – QPR
Stoke – Wigan
Swansea – Tottenham
Duminicã
West Brom – Everton
Sunderland – Man. City

21:45, Digi Sp.1
14:45, Digi Sp.1
17:00
17:00, Digi Sp.1
17:00
17:00, Digi Sp.2
17:00
17:00, Digi Sp 3
14:30, Digi Sp.1
17:00, Digi Sp.1

ETAPA A XX-A

gere în Portugalia.
♦ 19 titluri (record), din care ultimul obþinut în mai, au transformat-o pe Manchester
United în cea mai titratã echipã din Anglia.
♦ 15 milioane de euro (record) a plãtit
în iunie Chelsea lui Porto pentru antrenorul
Andre Villas-Boas. În mai, portughezul devenea cel mai tânãr tehnician ce câºtiga un
trofeu european, Liga Europa, la 33 de ani ºi
213 zile.
♦ 15 trofee Copa America (record) are
în palmares Uruguay-ul, ultimul câºtigat în
iulie, dupã 3-0 în finala cu Paraguay.
♦ 13 trofee (din 16 posibile) are Barcelona sub comanda lui Guar-diola, ultimul câºtigat chiar în aceastã lunã, CM al Cluburilor.

Luni
Wolverhampton – Chelsea 17:00, Digi Sp.1
Aston V. – Swansea
17:00, Digi Sp.2
Blackburn – Stoke
17:00
QPR – Norwich
17:00
Fulham – Arsenal
19:30, Digi Sp.1
Marþi
Tottenham – West Brom 21:45, Digi Sp.2
Wigan – Sunderland
21:45
Man. City – Liverpool
22:00, Digi Sp.1
Miercuri
Newcastle – Man. United 22:00, Digi Sp.1
Everton – Bolton
22:00, Digi Sp.2
Clasament: 1. Man. City 45p (+38), 2.
Man. United 45p (+33), 3. Tottenham 38p
(un joc joc mai puþin), 4. Chelsea 34p, 5.
Arsenal 33p…16. QPR 17p, 17. Wolverhampton 16p, 18. Wigan 14p, 19. Bolton
12p, 20. Blackburn 11p.

Premianþii acestui an în sportul internaþional
Novak Djokovici

Tenismanul sârb Novak Djokovici, pilotul
german de Formula 1 Sebastian Vettel, atletii
jamaicani Yohan Blake si Usain Bolt, ciclistul
australian Cadel Evans si judoka francez Teddy Riner sunt doar câþiva dintre sportivii ce au
fãcut senzaþie în acest an.
Lista completã îi cuprinde pe urmãtorii:
Marit Bjoergen (Norvegia, schi fond) –
Sportiva norvegiancã a cucerit patru titluri mondiale în luna martie în probele de 4x5 km, 10 km
clasic, sprint individual ºi urmãrite). Bjoergen,
triplã campioanã olimpicã la Vancouver, a devenit sportiva cu cele mai multe titluri la Cupa
Mondialã, 46, devansând-o pe rusoaica Elena
Vaelbe, care a cucerit 45 de titluri în anii ‘90.
Yohan Blake (Jamaica, atletism) – În absenþa lui Usain Bolt, Blake a devenit campion mondial la 100 metri ºi astfel principalul rival al conaþionalului sãu. Blake, care a fost cronometrat
cu timpul de 9 secunde ºi 82 de sutimi, a reuºit
a doua performanþã din toate timpurile, la doar
7 sutimi de secundã de recordul mondial deþinut de Bolt.
Usain Bolt (Jamaica, atletism) – Deºi a fost
descalificat în proba de 100 metri de la Campionatele Mondiale, Bolt ºi-a luat revanºa la
200 metri ºi în proba de ºtafeta 4x100
metri, unde a ajutat echipa Jamaicãi sã
stabileascã un record mondial.
Novak Djokovici (Serbia, tenis) –
La 24 de ani, sârbul a izbutit un sezon
de exceptie. El ºi-a adjudecat 10 ti-

tluri, dintre care 3 de Mare Slem (Australian
Open, Wimbledon ºi US Open) ºi a devenit numãrul 1 ATP pentru prima oarã în carierã. Sârbul
a început anul cu o serie de 41 de victorii consecutive, cu una mai puþin decât recordul deþinut de americanul John McEnroe.
Cadel Evans (Australia, ciclism) – Australianul a câºtigat în premierã Turul Franþei, dupã
ce în 2007 ºi 2008 a terminat pe locul secund.
Campion mondial în 2009, Evans a devenit, la
34 de ani, cel mai vârstnic câºtigãtor al Marii
Bucle.
Mark Cavendish (Marea Britanie, ciclism) –
El a devenit campion mondial pe ºosea la Copenhaga, fiind al doilea britanic care reuºeºte
aceastã performanþã dupã Tom Simpson. Cavendish a câºtigat tricoul verde în Turul Franþei ºi a ajuns la 20 de succese de etapã în aceastã prestigioasã cursã.
Vivian Cheruiyot (Kenya, atletism) – Sportiva africancã a reuºit sã câºtige medaliile de
aur în probele de 5.000 ºi 10.000 de metri la Campionatele Mondiale de la Daegu. Ea deþinea ºi
titlul mondial la cross-country.
Alberto Contador (Spania, ciclism) – A câºtigat Turului Italiei, al saselea succes într-un
mare tur, ºi a terminat pe poziþia a cincea în Turul Franþei.
Thierry Dusautoir (Franþa, rugby) – Capitanul naþionalei “Cocoºului galic” în 49 de meciuri a fost desemnat cel mai bun jucãtor al anului de catre IRB. El ºi-a ajutat echipa sã ajungã

Cadel Evans

în finala Cupei Mondiale, pierdutã în faþa Noii
Zeelande.
Philippe Gilbert (Belgia, ciclism) – Campionul Belgiei a câstigat World Tour ºi a reuºit o
triplã istoricã în cursele clasice (Amstel Gold
Race, Fleche Wallonne ºi Liege-Bastogne-Liege). El s-a mai impus în Pro Tour, în clasica San
Sebastian ºi în Marele Premiu de la Quebec.
Gilbert a reuºit 18 victorii în acest an ºi a câºtigat prima etapã din Turul Franþei.
Carmelita Jeter (SUA, atletism) – Medaliata cu bronz în 2007 ºi 2009, Jeter a reuºit sã
câºtige la Daegu primul sãu titlu mondial.
Ivica Kostelici (Croaþia, schi alpin) – Croatul a câºtigat în premierã Globul de Cristal, dupã
o carierã marcatã de multe accidentãri.
Ryan Lochte (SUA, nataþie) – Americanul a
fost vedeta Campionatelor Mondiale de la Shanghai, reuºind sã cucereascã ºase medalii, dintre care cinci de aur. De asemenea, a devenit
deþinãtorul recordului mondial în proba de 200
metri mixt.
Sebastian Loeb (Franþa, raliuri) – Sportivul
din Hexagon a devenit pentru a opta oarã campion mondial la vârsta de 37 de ani.
Patrick Makau (Kenya, atletism) – La 26 de
ani, Makau a devenit deþinãtorul recordului
mondial la maraton, reuºind o performanþã mai
bunã decât cea a etiopianului Haile Gebreselassie. Câstigator la Berlin ºi Rotterdam în 2010,
kenyanul se anunþã marele favorit la Jocurile
Olimpice de la Londra.

Sebastian Vettel

Richie McCaw (Noua Zeelanda, rugby) –
Cãpitanul Noii Zeelande ºi-a condus echipa
spre al doilea titlu de campioanã mondialã. El a
adunat 103 selecþii în naþionala “All Blacks.”
Rafael Nadal (Spania, tenis) – Ibericul a pierdut prima poziþie în clasamentul ATP, dar a câºtigat pentru a ºasea oarã la Roland-Garros ºi a
egalat recordul deþinut de suedezul Bjorn Borg.
De asemenea, Nadal a fost artizanul succesului
obþinut de Spania în finala Cupei Davis.
Maria Riesch (Germania, schi alpin) – Germanca, dublã campioanã olimpicã, a câºtigat în
premierã Globul de Cristal, devansând-o pentru trei puncte în clasamentul final pe americanca Lindsay Vonn.
Teddy Riner (Franþa, judo) – Francezul a
devenit primul sportiv din judo care a câºtigat
cinci titluri mondiale ºi nu îi lipseºte din palmares decât titlul olimpic.
Casey Stoner (Australia, motociclism) – Stoner a cucerit pentru a doua oarã titlul la MotoGP, reuºind sã câºtige 10 din cele 17 curse
din 2011.
Sun Yang (China, nataþie) – Chinezul a cucerit patru medalii la Campionatele Mondiale,
dintre care douã de aur, ºi a stabilit un record mondial în proba de 1.500 metri.
Sebastian Vettel (Germania, Formula
1) – Germanul a devenit pentru a doua
oarã consecutiv campion mondial. El a
reuºit 11 victorii ºi 15 pole-position în
cele 19 curse din 2011.
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Premiile Academiei „Cuvântul Libert{|ii” pe 2011

Decernarea „Oscarurilor”
de tinichea ale anului
Marele premiu: „Don Quijote” – Povestea lui Don „Diminuto” Mititelu, un campesino desprins din comuna natală Booveni, care parvine pe
scară socială devenind lider de
brutărie şi apoi de club de fotbal. Rămas fără leţcaie şi fără păr,
el sacrifică „Dulcineea” pe care
pusese mâna, intitulată Universitatea Craiova, şi declanşează un
atac kamikaze asupra morilor de
vânt din fotbalul românesc. Suit
pe Rosinanta sa SLK, scoasă
la mezat de fiscul regiunii căreia îi răpise cea mai strălucitoare nestemată din blazon,
viteazul toreador cade răpus în
duel de Don Victorio de Orodel,
un hidalgo specialist în mânuirea
cărţilor de joc. Cavalerul rătăcitor
pe la DNA a fost însoţit în tot periplul său de Vlado Roshkanza, un stelist notoriu, moldovean scurt şi îndesat, pripăşit printre olteni pentru celebra ciorbă de praz a cărui renume
ajunsese şi în dulcele târg la Ieşului.

Alte
nominalizări:
„F ight Club” – Protagonişti
principali sunt Galamaz, Martinovici şi „huliganul fan Petrolul”, care
şi-au disputat supremaţia în piramida de la Ploieşti.
„12 oameni furioşi” – Duzina
de membri ai Comitetului Executiv
al FRF care a dictat dezafilierea Universităţii Craiova într-o zi fierbinte
de vară.
„Cârtiţa”– Premiul „lingura de
lemn” pentru strategie ieftină este
primit de delegaţia de suporteri ai
Ştiinţei care l-au „lucrat” profesionist pe Victor Piţurcă înregistrân-

du-l într-un restaurant din Bucureşti la ordinul lui Mititelu.
„Strălucirea eternă a minţii
neprihănite” – Cristian „Dodel”
Tănase, zis mai nou „Danke Shanke”, premiu cucerit la mare luptă cu
Mihăiţă „Nilă” Costea, care a câşti-
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gat însă la altă categorie.

Premiul 1: „Naşul” (The
Godfather) I, II şi III - O trilogie care înfăţişează odiseea
lui „Don Corleone de Pleniţa”,
Nicu Neagoe, preşedintele AJF
Dolj, cel care încearcă să fie copia lui Mircea Sandu la nivel judeţean. Rodul unei familii de minoritari din comuna doljeană, Nicushor a început de jos, şi, deşi
nu a urcat prea multe trepte în
arbitraj, pe sub mustaţa lui - pana
corbului, i se întrevedea o carieră strălucită în fruntea ajefeului. Sub aripa-i protectoare avea să intre Sorinel Pătraşcu, un Josep Guardiola al fotbalului feminin, cei doi obţinând mandat după
mandat pe „Ghiţă Doja street”. Şi-au eliminat adversarii unul câte unul, folosind orice
metodă şi nici justiţia, rivalii din Camorra lui Silviu Bogdan sau FRF-ul nu au putut
distruge „Famiglia” bine înrădăcinată. „Într-o zi, şi acea zi cu siguranţă va veni, o să-ţi
cer o favoare” este motto-ul favorit al lui Nea(Corle)goe de la ajefe a cărui telenovelă va
dăinui de-a pururi, aşteptând noi episoade fascinante, presărate cu acţiuni atroce.

„Moromeţii” – Premiul
pentru rol secundar intră în
posesia pesonajului Mihai Costea „Nilă”, care la un moment
dat fuge cu oile la Bucureşti.
„Nilă” se implică într-o poveste de amor superficial cu
mioara de Ferentari, Dănuţa
Crudu, o „noatină” precoce în
ale sexului, însă neproductivă
din punct de vedere al laptelui
din cauza silicoanelor implantate.

Premiul Special

„Discursul regelui”
(King’s speech) – Gică
Hagi vrea „să fie bine să
nu fie rău” şi ne oferă o
cugetare proprie: „omul
este o persoană umană”
„ Le bă da ne a g ră ”
(Black Swan) – Bănel Nicoliţă, a cărui cotă a crescut neverosi mi l de l a
transferul la St. Etienne, coechiperii închinându-i adevărate imnuri în vestiar.
„Luke, mână rece”
(Cool hand Luke) – premiul pentru dexteritate
este acordat stelistului Marius Ianuli „Mache”,
pentru relaţi a
specială pe care
„Închisoarea a arătat că o are
îngerilor”
cu mâna sa
dreapt ă î n ti (Shawshank
Redemption) – moul cantonamentelo r chi Fostul şef al
nui t o are di n
CCA, Vasile
Antalya, deparAvram şi
te de „Bambooreprezentantul
ul” natal.
FCM Târgu
Mureş, Sorin
„O fa tă de
Ţerbea, arestaţi milioane” (Miîn dosarul „Mită lion dollar baby)
– F et el e di n
în arbitraj” şi
echipa naţionapuşi apoi în
l ă de spadă,
libertate.
Ana
Mari a
Brânză, Simona
Alexandru, Loredana Dinu şi Anca
Măroiu, campioane mondiale în
2011.
„Şi băieţii plâng câteodată” – Un
musical despre dinamovistul Cosmin
Moţi, cel care a declarat că „nu am
plâns, dar mi-au dat lacrimile”.

„Ticăloşii fără glorie”
(Inglorious Bastards) –
Premiu acordat de Adrian
Porumboiu lui Constantin
Zotta şi jucătorilor care
i-au răspuns la SMS înainte de meciul FC Vaslui – Rapid.

„Suspecţi de serviciu” - Mitică Dragomir, Mirce a Sandu,
Vasile Avram, Adalbert
Kassai şi Valentin Alexandru, capii unui fotbal pătruns de corupţie şi scandaluri care
depăşesc puterea de
înţelegere a celor de la
DNA.

„Marea mahmureală” (The Hangover) – În ultima parte a acestei serii
tragi-comice, tricolorii Adrian Mutu
şi Gabriel Tamaş trag o beţie care nu
s-a mai pomenit pe teritoriul enclavei
San Marino. Ardelean straşnic şi rezistent la beţie, Găbiţă este purtat de
„Briliantul turmentat” pe căi doar de
el ştiute, în încercarea de a mai cafti
cu sârguinţă nişte chelneri impertinenţi.
„Iarba verde de acasă” – „Naţional Arena” concurează pentru suprafaţa arabilă cu care i-am întâmpinat
pe francezi la inaugurarea oficială a
stadionului care va găzdui finala Europa League.
„Eu când vreau să fluier, fluier”
– Premiu pentru rol principal şi unic

acordat lui „Brad Pitt” Alexandru Tudor, a cărui infatuare şi aroganţă nu
atinge limite. Săndel îşi închipuie că
a făcut din intrumentul său de suflat
un obiect de artă, autointitulându-se
„Gheorghe Zamfir al arbitrajului românesc”
Salvaţi-l pe soldatul (Ma)Ryan” –
Marian Iancu, patronul lui Poli Timişoara, care după ce a ratat licenţa cu
Poli Timişoara a fost condamnat la
închisoare.

„Nu există ţară pentru bătrâni”
– Cam aceasta ar fi pe scurt varianta
literară a reproşurilor adresate de Pavlovici sexagenarului Viorel Hizo, cu
un debit de 10 înjurături pe secundă
într-o coproducţie sârbo-româno-anglo-moldovenească.
„American History X” – adaptat
„Romanian history x” – Povestea hocheistului român, „minoritar” la naţionala de juniori a României, unde a
fost persecutat de 3 colegi maghiari.

Notă: Festivitatea de decernare a Premiilor Academiei CL a fost efectuată în secret. Orice asemănare
cu personaje reale este recomandată. Acesta este un
pamflet şi trebuie tratat ca atare... Oare?

