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Primul

cotidian al

Olteniei

Conducerea SC TERMO CRAIOVA SRL le
urează salariaţilor, colaboratorilor şi tuturor
craiovenilor să aibă parte de un AN NOU mai
bun, sănătate, multe realizări alături de cei
dragi, căldură în inimi şi în case!

LA MULŢI ANI!

La cumpăna dintre ani, le transmit
tuturor salariaţilor ITM Dolj şi

colaboratorilor multă sănătate,
linişte în suflet, un AN NOU generos,
presărat cu multe bucurii şi realizări!

La Mulţi Ani!

Conducerea
„FRAŢII  BACRIZ”
le urează tuturor
salariaţilor,
colaboratorilor
şi călătorilor
un AN NOU Fericit,
îmbelşugat,
plin de realizări,
împliniri şi sănătate.

LA MULŢI ANI!
Inspector–şef,

Ghiluş Lorena Luciana
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Ghiluş Lorena Luciana
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Inspector–şef,

Ghiluş Lorena Luciana
Inspector–şef,

Ghiluş Lorena Luciana

Următorul număr al cotidianului nostru

va apărea vineri, 4 ianuarie 2013

Se  înche ie  2012.  Se duce .
O vestesc ultimele file ale ca-
lendarului. O vestesc pregătiri-
le febrile de întâmpinare a nou-
lui an. Pentru unii dintre noi,
poate s-a dovedit generos, pen-
tru alţii, calic. Sau poate un an
normal. Pe ansamblu, a fost
„aşa şi aşa”, poate mai bun ca
la alţii. Năzuinţe de la anul ce
vine avem cu toţii şi fiecare ni-l
dorim un an prietenos,  fertil,
paşnic şi, peste toate, unul în care
să fim împreună şi în parte să-
nătoşi şi cu putere de muncă. De
fapt, cam asta ne dorim de când
ne ştim la cumpăna dintre ani.
Să fim, totuşi,  mai puţin mâ-
nioşi, să ne bucurăm de frumu-
seţile vieţii, atâtea câte sunt.
La mulţi ani tuturor!
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PSD susþine „întoarcerea la listã” ºi o re-
formã electoralã care sã permitã alegeri din
care sã rezulte o Camerã a Deputaþilor cu 300
de membri ºi un Senat cu câte doi senatori pe
judeþ, a declarat, joi, la Târgu Jiu, premierul
Victor Ponta. Acesta ºi-a exprimat, într-o con-
ferinþã de presã, nemulþumirea cu privire la
numãrul mare de parlamentari, inclusiv cu
referire la situaþia din Gorj, judeþul având 11
parlamentari în loc de 8, câþi au fost în legis-
latura trecutã, pe douã colegii de deputaþi ºi
unul de senator existând câte doi aleºi. Pon-
ta a menþionat cã legea uninominalului pur,
convenabilã partidului sãu, va fi greu de ac-
ceptat de cãtre partidele „mici” ºi, ca urmare,
PSD susþine „întoarcerea la listã”. „Ori ne
întoarcem la listã, lista fiecãrui partid, cu 300
de deputaþi, iar Senatul trebuie sã aibã ca
atribuþii doar reprezentarea regiunilor ºi a
autoritãþilor administraþiei publice locale, cu
un numãr mult mai mic de senatori. Din punc-
tul meu de vedere, ar trebui ca fiecare judeþ

sã aibã, ca în America, un numãr de doi sena-
tori”, a spus Ponta, care a þinut sã dea asigu-
rãri cã în 2016 „ne vom întoarce la o cifrã cât
de cât normalã”. Premierul a precizat cã în
2013 va fi fãcutã ºi regionalizarea României,
lucru care va fi realizat odatã cu modificarea
Constituþiei. „Dacã n-o facem în
2013, iar mai aºteptãm câþiva ani.
Acum putem, avem ºi majorita-
te, nu avem alegeri, nu avem nici
un impediment. Avem ºi obliga-
þia ca de la 1 ianuarie 2014 sã
avem structurile pregãtite pen-
tru un nou exerciþiu financiar mul-
tianual, iar în cazul Olteniei chiar
avem ºi pregãtite psihologic toa-
te cele cinci judeþe. Nu mã între-
baþi cine va fi însã preºedinte, cã
aici…”, a spus premierul. Ponta
a menþionat cã o regiune nu va
avea o capitalã propriu-zisã, ci
centre de decizie. „Ar fi o mare

greºealã sã strângi totul într-un singur oraº.
Noi fugim sã nu mai strângem totul la Bucu-
reºti, aºa încât ideea de dezvoltare uniformã
într-o regiune este aceea de a avea centre
diferite, în funcþie de atribuþiile care revin re-
giunii”, a spus Ponta.
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Premii mai mari

ºi extrageri suplimentare

la loto de Anul Nou
Compania Loteria Românã orga-

nizeazã duminicã, 30 decembrie, tra-
geri suplimentare la toate sistemele
de joc, care vor avea ºi un fond majo-
rat de câºtiguri. Potrivit unui comu-
nicat al Loteriei, la Tragerile Specia-
le Loto de Anul Nou, pentru fiecare
din jocurile Loto 6/49, Joker ºi Loto
5/40, cu acelaºi bilet se va participa
la douã trageri - una principalã ºi
tragerea suplimentarã, iar în cadrul
emisiunii „Lozul cel Mare” jucãtorii
vor avea o ºansã dublã de câºtig. Mai
mult, fiecare din cele trei jocuri, Loto
6/49, Joker ºi Loto 5/40 vor beneficia
de suplimentãri importante ale fon-
dului de câºtiguri al categoriei I, pen-
tru cea de-a doua tragere, cea supli-
mentarã. „Pentru tragerea suplimen-
tarã Loto 6/49, fondul de câºtiguri al
categoriei I se suplimenteazã cu
300.000 lei. Pentru tragerea supli-
mentarã Joker, fondul de câºtiguri al
categoriei I se suplimenteazã cu
200.000 lei, iar pentru tragerea su-
plimentarã Loto 5/40 fondul de câºti-
guri al categoriei I se suplimenteazã
cu suma de 100.000 lei”, se spune în
comunicat.
Laura Georgescu, noul

preºedinte al CNA
Laura Georgescu a fost aleasã ieri

preºedinte al Consiliului Naþional al
Audiovizualului (CNA), iar Rãsvan
Popescu a fost desemnat vicepreºedin-
te interimar, într-o ºedinþã care nu a
avut un regim public ºi în care voturile
membrilor au fost secrete. Laura Geor-
gescu a fost aleasã preºedinte cu nouã
voturi „pentru” ºi unul „împotrivã”.
Propunerea va fi trimisã Parlamentu-
lui spre validare ºi dacã va fi validatã
o sã fie prima femeie numitã preºedinte
al CNA. Laura Georgescu a fost numi-
tã membru titular în Consiliu pentru
un mandat de ºase ani, de plenul reu-
nit al Parlamentului, pe 30 octombrie,
la propunerea Guvernului. Membrii
CNA s-au întrunit ieri, în jurul orei
12.15, pentru a alege preºedintele in-
stituþiei, funcþie pentru care a candi-
dat doar Laura Georgescu, ºi vicepre-
ºedintele, pentru care au candidat Rãs-
van Popescu ºi Lorand Turos. Întruni-
rea s-a încheiat în jurul orei 14.00.

Plafonarea la 15% a despã-
gubirilor pentru case naþiona-
lizate, propusã de Guvernul
Ungureanu, nu este o soluþie
sustenabilã deoarece creeazã o
discriminare clarã,  iar singura
soluþie este de eºalonare a plã-
þilor „pe un termen important
de ani” ºi de reverificare a mul-
tor dosare, spune premierul
Victor Ponta. „Ar fi o discrimi-
nare clarã între cei care au pri-
mit 100% pânã acum ºi cei care
«domne’, uite astãzi vã dãm
doar 15%». Deci, aia nu era o
soluþie care se putea susþine.
Pe de altã parte - am spus-o tot
timpul în campanie, nu o spun
doar dupã campanie - sã afirm
cã putem da anul acesta 8 mili-

Despãgubirile pentru imobilele
naþionalizate, eºalonate pe mulþi ani

Premierul Victor Ponta a anunþat joi, într-o conferinþã de presã la
Târgu Jiu, cã anul 2013 va fi unul dificil, în care Guvernul va face ºi
reforme ce nu sunt „pe placul” electoratului, dar care sunt necesare
pentru viitorul þãrii. Acesta a menþionat însã cã este dispus sã îºi
asume riscurile pe care le presupun reformele preconizate, bazându-
se pe majoritatea stabilã din Parlament. „În mod sigur, anul viitor este
un an dificil, dar, din fericire, avem stabilitate ºi putem gândi lucrurile
nu pentru o lunã sau douã, ci pentru patru ani. Asta înseamnã cã vor
fi decizii care nu ne vor atrage laude, prin care vom supãra oameni.
Important este sã avem o linie foarte clarã ºi sã luãm toate deciziile,
unele mai dureroase, altele mai puþin dureroase, pentru ca judeþul
Gorj, dar ºi toatã þara, sã meargã în direcþia cea bunã”, a menþionat
Ponta. Printre chestiunile care vor genera probleme în 2013 acesta a
menþionat datoriile care trebuie plãtite cãtre FMI, dar ºi cele proveni-
te din procesele pe care Guvernul României le-a pierdut cu bugetarii,
precum ºi cele generate de nerestituirea la timp a proprietãþilor, ne-
majorarea salariilor cu mai mult decât a fost în 2012, neplata celor
care „s-au trezit” revoluþionari dupã ce s-a terminat revoluþia, re-
structurarea ministerelor ºi a companiilor de stat.

Guvernul va face în 2013 ºi reforme
ce nu sunt pe placul electoratului

arde de euro ar fi fost o mare
minciunã ºi o aberaþie. Nu se
poate pune problema decât de
eºalonare pe un termen impor-
tant de ani ºi reverificare a mul-
tora dintre dosare, pentru cã s-
au fãcut abuzuri ºi afaceri”, a
spus premierul joi searã, la RTV.
El a susþinut cã România a plã-
tit deja 4 miliarde euro pentru
imobile naþionalizate. În primã-
vara acestui an, Guvernul Mi-
hai Rãzvan Ungureanu a anun-
þat cã vrea sã limiteze la 15%
din valoarea realã a bunului
despãgubirile care vor fi plãti-
te de stat foºtilor proprietari
pentru proprietãþile naþionali-
zate ºi sã elimine posibilitatea
restituirii în naturã.

Copii de la „Gulliver” ºi „Curcubeul”,
„cãlcaþi” de Moº Crãciun

sament la aceste douã case de tip
familial. Sã nu uitãm cã vorbim de-
spre niºte copii care nu au cui spu-
ne «mamã» ºi «tatã» ºi care nu s-
au bucurat de privilegiul de a-l primi
pe Moº Crãciun acasã, sub bradul
familiei, înconjuraþi de toþi cei dragi.
Am vrut sã le arãtãm cã nu sunt
singuri, cã cineva se gândeºte la
ei, iar cãldura ºi drãgãlãºenia lor au
fost cea mai mare rãsplatã pentru
noi” a declarat Cosmin Mitricã, re-
prezentantul asociaþiei.

Guvernul va reanaliza sporu-
rile din toate ministerele ºi com-
paniile de stat ºi va revizui siste-
mul de salarizare public, aºa în-
cât diferenþa actualã, de 1-10, din-
tre venitul cel mai mare ºi cel mai
mic sã scadã la 1-3, iar drepturi
salariale suplimentare sã fie acor-
date doar angajaþilor cu salarii
mici. Noul sistem de salarizare
este deja în analiza Guvernului, a
anunþat premierul Victor Ponta.
„Facem un pic de echilibru, în aºa
fel încât între venitul cel mai mic
într-o instituþie ºi venitul cel mai
mare sã nu mai fie cum e acum,
diferenþã de la 1 la 10, vreau sã fie
de la 1 la 3 sau la 4 (...) Gãsim o
soluþie de salarizare corectã”, a
spus Ponta joi searã, la RTV. El a
arãtat cã Guvernul lucreazã la o
nouã gândire fiscalã, care va fi
aplicatã inclusiv în cazul angaja-

Tãier i  de  sporur i  º i  reducerea
d i fe renþe i  d in t re  ven i tu r i

în  s i s temul  pub l ic
þilor din Ministerul de Interne,
precum generalii ºi coloneii cu
salarii mari. „În acest moment, ºi
poliþistul pe care eu îl iau dumini-
cã noaptea ºi îl trimit la acciden-
te, incendii, zãpadã, ºi sutele de
generali ºi colonei care stau, as-
cut creioane ºi se ocupã de bârfe
prin minister, tot aceleaºi drep-
turi primesc, doar cã unul le pri-
meºte la salariu de 10 milioane
(n.r. - lei vechi), iar altul le primeº-
te la salariu de 100 milioane, ori
lucrul ãsta cred cã ar trebui sã-l
schimbãm odatã ºi odatã. Nu mi
se pare corect sã te faci cã lucrezi
la stat ºi sã ai 150 milioane pentru
cã stai într-un birou. Când ai sa-
lariu 80 milioane poate nu trebu-
ie sã îþi mai dau ºi bani de hranã
ºi echipament, îi dau celui care
are 10 milioane ºi stã în stradã”, a
explicat ºeful Guvernului.

Douãzeci de copii de la douã
case de tip familial - „Gulliver” ºi
„Curcubeul” - din cadrul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj au primit
ieri cadouri constând în dulciuri,
jucãrii ºi produse de îngrijire cor-
poralã din partea Asociaþiei pen-
tru Dezvoltarea Civicã „Evolu-
tions” Craiova. Cele 16 fetiþe ºi 4
bãieþei, cu vârste cuprinse între 5
ºi 15 ani, i-au primit cu mare entu-
ziasm pe generoºii vizitatori, mai
ales cã nu se aºteptau ca
Moº Crãciun sã mai aibã
în sacul sãu daruri ºi pen-
tru ei. „Ne-am dorit sã adu-
cem un strop de bucurie
acestor copii, lipsiþi de cãl-
dura unui cãmin, în ade-
vãratul înþeles al cuvântu-
lui. Am considerat cã este
un gest creºtinesc ce fa-
cem noi astãzi ºi am avut o
satisfacþie pe mãsurã vã-
zând cu câtã nerãbdare ºi
bucurie am fost întâmpi-
naþi de toþi copiii, mai mici
sau mai mari, aflaþi în pla-
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- Domnule preºedinte, s-a mai înche-
iat un an care, în percepþia multor ro-
mâni, a fost unul extrem de dificil ºi din
punct de vedere politic,  dar mai ales
economic. Care este punctul dumnea-
voastrã de vedere despre anul care se
va încheia peste câteva zile?

- Anul 2012 a fost un an greu, am ºtiut
de la început, dar acum, când tragem li-
nie, putem sã spunem cã a fost un an cu
foarte multe realizãri. Realizãri în plan per-
sonal, pentru cã în cursul acestui an am
câºtigat al treilea mandat ºi le mulþumesc
ºi pe  aceastã cale doljenilor care m-au
creditat, dar, totodatã, mi-au dat ºi aceas-
tã mare responsabilitate sã-i reprezint în
continuare. Aproape 200.000 de voturi,
câte am luat, nu a obþinut nimeni pânã
acum ºi nici nu cred cã va mai obþine ci-
neva un numãr atât de mare în viitorul
apropiat. Dar anul acesta am câºtigat ºi
Primãria Craiovei, cu doamna Lia Olguþa
Vasilescu, adicã avem sigura femeia pri-
mar de mare municipiu. Am avut un final
de alegeri parlamentare, cu cel mai mare
scor, 15 parlamentari, un fel de miniparla-
ment foarte puternic, care sã ne reprezin-
te la Bucureºti. Sigur cã aceste alegeri au
fost o lecþie pentru PDL, care i-a spulbe-
rat aproape din politicã, dar asta nu în-
seamnã cã nu reprezintã o lecþie ºi pentru
noi. Oamenii ºi-au pus o mare speranþã în
USL, de aceea cine nu înþelege cã trebuie
sã ne þinem de promisiuni ºi sã punem în
practicã ceea ce am promis în campania
electoralã va avea surpriza sã constate
cã ºi nouã ni se va întâmpla ceea ce li s-a
întâmplat altora. Aºa cã trebuie sã stãm
cu picioarele pe pãmânt ºi sã privim cu
atenþie în jurul nostru.

Un Ambulatoriu
de peste 10 milioane de euro

- Politic am înþeles, a fost unul foar-
te bun pentru USL. Dar economic? Mã
gândesc la nivelul investiþiilor fãcute
în Dolj…

- A fost un an foarte bun ºi din punc-
tul de vedere al investiþiilor. Am tãiat
panglicile inaugurale la o policlinicã pe
care am promis-o în cartierul Catargiu,
unde sunt circa 30.000 de oameni mai
nevoiaºi ºi unde construisem deja un
dispensar, la un segment de drum între
Gighera ºi Valea Stanciului, realizat pe
fonduri europene, fiind vorba de un pro-
iect transfrontalier cu prietenii noºtri
bulgari ºi pe care-l vom continua în ace-
laºi fel în anii viitori, la un Ambulatoriu

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, râmâne
omul de echilibru al formaþiunii politice pe care o ºi conduce, este
omul proiectelor ºi al faptelor, este omul care strânge rândurile,
este omul care priveºte cu încredere spre viitor. Am discutat cu

domnia sa despre ceea ce a însemnat anul 2012 din punct de
vedere politic, dar mai ales administrativ ºi despre cum se vede
viitorul acestui judeþ, dupã mai multe scrutine electorale, dupã o

crizã financiarã cu rãdãcini europene, dar ºi dupã mai multe
conflicte politice ºi sociale. Ion Prioteasa este optimist, dar ºi

precaut ºi încearcã sã-i sfãtuiascã pe colegii mai tineri sã nu li se
urce puterea la cap ºi sã încerce cu toþi sã facã ceea ce au promis
oamenilor : locuri de muncã ºi un nivel de trai mai ridicat. În plan

personal, preºedintele Ion Prioteasa îºi doreºte sãnãtate ºi o
perioadã de aºezare, de liniºte ºi de înþelegere.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

la Spitalul Judeþean nr. 1 din Craiova, de
circa 10 milioane de euro. Urmeazã Mu-
zeul de Artã, unde lucrãrile se vor înche-
ia la anul. Un alt proiect de suflet este
Aeroportul Craiova. Se va vedea peste
ani cât de importantã este aceastã in-
vestiþie. L-am inaugurat împreunã cu
premierul Victor la începutul lunii, cu
miniºtrii Cabinetului Ponta, dar ºi cu re-
prezentanþi ai Uniunii Europene, bucu-
rându-ne de prezenþa domnului Hannes
Swoboda la acest eveniment extrem de
important. Tot la capitolul investiþii pu-
tem trece inaugurarea Centrului SMURD
de pe Aeroportul Craiova, cu aducerea
în dotare a unui elicopter extrem de util,
cu ajutorul cãruia am salvat zilele trecu-
te vieþi omeneºti.

- Veþi continua cu investiþiile ºi în
2013?

- Da. Iatã cã ne îndreptãm cãtre un an
în care vom continua aceste investiþii. Am
depus deja un proiect, se numeºte «Cen-
trul Cultural „Brâncuºi”». Tot în 2013 vom
realiza un centru în zona Aeroportului,
ne pregãtim de o investiþie majorã în Spi-
talul Judeþean. Probabil cã în luna martie
vom depune un proiect pentru anvelo-
parea Spitalului, vom crea o Clinicã de
Cardiologie, vom mãri ºi vom moderniza
Unitatea de Urgenþã. Îl aºteptãm aici pe
domnul ministru Raed Arafat sã discu-
tãm concret ce avem de fãcut acolo. O
delegaþie de la Consiliul Judeþean Dolj se
va deplasa la Târgu Mureº pentru a ve-
dea cum este organizat acolo spitalul ºi
chiar pentru a prelua modelul Unitãþii de
Primiri Urgenþe. Ne aºteptãm de o altfel
de colaborare cu Ministerul Sãnãtãþii. Le-
am spus cã noi ne pregãtim sã investim
câteva milioane de euro, dar ar trebui sã
vinã ºi dânºii lângã noi cu dotarea. Îi spu-
neam, de exemplu, domnului Arafat cã
este foarte bine cã a adus elicopterul aici,
pentru cã se vor salva vieþi ºi de la Tg.
Jiu, ºi de la Severin, dar când sunt aduºi
pacienþii la Craiova aceºtia ar trebui sã
gãseascã un Centru foarte bine utilat, ºi
nu când trebuie operat omul sã gãseºti
un instrumentar pe care scrie „made în
URSS”. Acesta este adevãrul: instrumen-
tarul de care dispune Spitalul Judeþean
este foarte învechit.

Comunitãþile locale
vor avea apã ºi canalizare

- Aºadar, ne vom aºtepta la un
an al judeþului Dolj...

- Da, ne aºteptãm la un an mai bun. Ne

aºteptãm sã vedem începutã Autostrada
Sudului, care mi se pare unul dintre pro-
iectele extraordinare, la care au visat  foar-
te mulþi doljeni ºi olteni. Podul de la Cala-
fat va fi o altã investiþie ce va fi inaugura-
tã în 2013, drumurile naþionale reabilitate,
plus celelalte proiecte finanþate prin Pro-
gramul Operaþional Regional sã le vedem
puse în operã. În 2013 ºi în urmãtorii doi-
trei ani vom mai realiza câteva drumuri
judeþene care sã brãzdeze judeþul ºi cred
cã, astfel, vom fi unul dintre judeþele cu
cea mai bunã infrastructurã din România.
Ne aºteptãm la sume mai mari de bani care
vor fi direcþionate cãtre comunitãþile lo-
cale, sume necesare proiectelor pentru
apã, canalizare. Dorim sã se termine aces-
te lucrãri, indiferent de coloratura politi-
cã a primarului localitãþii respective, ast-
fel încât cetãþeanul din România sã se
apropie de nivelul de trai specific cetã-
þeanului din Uniunea Europeanã.

- Ce credeþi cã ar fi totuºi prioritar
pe agenda publicã?

- Mã aºtept ca mintea românului cea
dupã urmã sã funcþioneze ºi sã fim atenþi
la criza economicã din Europa, la criza fi-
nanciarã. S-ar putea sã ne îndreptãm cã-
tre o crizã a alimentelor. România are un
potenþial extraordinar, judeþul Dolj îl are.
Sã ne uitãm mai atent la agriculturã, la
canalele de irigaþii ºi la stabilizarea solu-
lui în partea de sud a României. Iar din
punctul de vedere al Craiovei, al indus-
triei, sã vedem câteva fabrici aºezate aici,
în Bãnie, sã vedem câteva mii de locuri
de muncã, pentru cã acest lucru e solici-
tat de foarte mulþi oameni, astfel încât sã
ajungã din urmã ºi zona noastrã celelalte
zone mai dezvoltate din þarã, pentru cã
noi încã nu ne putem compara cu statele
dezvoltate din UE.

„Sã fim mai prezenþi în ministere”
- Aþi vorbit despre realizãri, dar de-

spre dezamãgiri…

- Ca toatã lumea, am avut ºi eu deza-
mãgirile mele. Câteodatã, evenimentele
se desfãºoarã cu o repeziciune aºa de
mare încât îþi otrãvesc viaþa exact când
nu ar trebui. Atunci când eºti acasã ºi
eºti mai relaxat, sâmbãta sau duminica,
te gândeºti mai mult la unele lucruri care

nu îþi fac plãcere. Desigur, am avut parte
ºi de astfel de lucruri. De aceea, pe une-
le le-am tratat cu multã înþelegere...

- Care ar fi dorinþele exprese ale pre-
ºedintelui Ion Prioteasa?

- Din punct de vedere profesional, aº
dori sã putem sã facem din nou dovada
capacitãþii noastre ºi a deschiderii pe
care o avem faþã de omul  nevoiaº. Sã
putem sã ieºim în faþã cu câteva mii de
locuri de muncã ºi cu aceastã investiþie
care sã fie Spitalul de Urgenþã. Este anul
în care vom vorbi despre regionalizare.
Va trebui sã fim prezenþi în toate aceste
etape. Vrem, aºa cum este ºi normal, ca
municipiul Craiova sã devinã capitalã de
regiune. ªi, sigur, îmi doresc pentru cra-
iovenii noºtri sã fim mai respectaþi ºi mai
prezenþi în ministere, aºa cum eram, de
exemplu, înainte de 1989. În plan perso-
nal, îmi doresc sãnãtate, o perioadã de
aºezare, de atenþie mai specialã.

„Secretul meu
este corectitudinea”

- Care este secretul dumneavoas-
trã?! 200.000 de voturi ºi sute de prie-
teni care vorbesc mereu frumos despre
dumneavoastrã...

- Cred cã secretul meu este exemplul
personal. Sunt foarte puþine situaþiile în
care nu  am arãtat cã tot ceea ce am în-
cercat ºi încerc eu sã realizez ar avea un
alt interes decât acela în favoarea oame-
nilor din jurul meu. Exemplu meu a fost
luat ºi de tinerii pe care i-am format ºi se
vede lucrul acesta, pentru cã ºi ei se com-
portã se la fel. A mai fost, totodatã, ºi o
serie de proiecte, de fapte cu care nu m-
am lãudat, dar le-am fãcut. Nu am pro-
mis niciodatã nimic fãrã sã fiu convins
cã pot sã ºi onorez toate aceste promisi-
uni. Lumea a constatat lucrul acesta...

- Ce le transmiteþi doljenilor, acum,
la cumpãna dintre ani?

- Doljenilor le transmit în primul rând
sã fie sãnãtoºi, sã fie uniþi. Sã aibã un
mai liniºtit ºi mai relaxat, mai multã înþe-
legere faþã de cei din jur. Le doresc sã
gândeascã pozitiv ºi sã vadã jumãtatea
plinã a paharului. La mulþi ani!

„ 2012 a fost un an foarte bun
din punctul de vedere al investiþiilor”
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- Care a fost cea mai mare
problemã pe care aþi gãsit-o în
Primãria Craiova?

- În primul rând, regiile au fost
într-o stare de faliment. Nu mã
aºteptam sã gãsesc atâtea
datorii, mai ales cã era vorba de
datorii ascunse în conturi din
afara bilanþului, despre care nu
ºtia nici Consiliul Local. Manage-
mentul a fost foarte prost. Este
inadmisibil sã ai monopol pe
piaþã, cum avea Compania de
Apã, ºi, cu toate acestea, sã ai
pierderi de 9 milioane de euro.
Erau foarte mulþi angajaþi care nu
îºi gãseau de lucru, pur ºi simplu
au fost angajaþi din punct de
vedere electoral, de fiecare datã
când era un an în care aveau loc
alegeri. Le-am gãsit ºi lor ceva
de fãcut, în sensul cã deszãpezi-
rea de anul acesta s-a fãcut
foarte bine ºi cu ajutorul lor. Au
fost descongestionate trotuarele,
nu doar strãzile, a fost cãratã
zãpada în afara oraºului. Câteva
sute de basculante încãrcate cu
zãpadã au fost scoase, s-a
muncit zi ºi noapte. Acest lucru i-
a fãcut pe unii craioveni sã
creadã cã nu a mai nins ca anul
trecut. Ba, a nins exact ca anul
trecut, numai cã deszãpezirea s-a
fãcut altfel ºi cu alte costuri,
pentru cã am preferat sã nu
lucrãm cu companii private, ci sã
facem totul cu angajaþii noºtri ºi
cu resurse proprii.

- Fostul primar fãcea multe
lucrãri edilitare mari…

Primarul Lia Olguþa Vasilescu:

Craiovenii vor avea facturi mai mici la întreþinere, iar cei
care s-au înscris în programul de reabilitare termicã vor face
economii. Tot din 2013, locuitorii din Bãnie vor circula cu
autobuze noi ºi ar putea scãpa de maidanezi. Dupã ºase luni de
mandat, primarul Lia Olguþa Vasilescu recunoaºte cã admi-

- Vom face ºi noi lucrãri
edilitare mari. Ne propunem sã
unim, de exemplu, Râului cu
Craioviþa, peste Balta Craioviþei,
sã fie fãcutã o pasarelã pe patru
benzi. Ne propunem sã facem un
spital municipal care nu va fi pe
fonduri europene, ci va fi dintr-un
împrumut. Dar eu consider cã
este o investiþie vitalã în Craiova
pentru cã, dacã te îmbolnãveºti,
nu prea ai unde te duce sã te
tratezi în niºte condiþii
decente. Vreau sã
încep, de anul viitor, un
cartier nou de locuinþe
foarte ieftine, pentru cã
am gãsit aproximativ
5.000 de cereri din
partea craiovenilor ºi nu
se puteau soluþiona
decât construind. Tot
pentru anul viitor ne
propunem sã schimbãm
pubelele care sunt în
faþa blocurilor. Este
vorba de declanºarea
Masterplanului de
deºeuri, iar toate pube-
lele vor fi puse în
pãmânt, la 4 metri
adâncime, astfel încât
nu va mai exista mirosul
pestilenþial de pe timpul
verii. Vom rezolva
problema câinilor
maidanezi tot printr-o
investiþie pe care am
început-o deja. Am
finalizat perioada de
licitaþie pentru construi-
rea unui adãpost de
câini ºi vrem sã îi luãm

din stradã, pentru cã este cea
mai deranjantã problemã a
Craiovei.

„Facturile vor fi
scãzute cu 35%”

- O altã promisiune a fost
scãderea facturilor la cãldurã…

- Îmi place sã spun cã vreau
sã fie craiovenii fericiþi cã au
votat USL-ul. Primul lucru pe
care l-am fãcut a fost acela de a
scãdea cu 10% factura la întreþi-
nere. Nu este o chestiune de
campanie electoralã, de acum
înainte acestea vor fi facturile ºi
când va începe reabilitarea
termicã a blocurilor – din pãcate,
începem doar cu 300 de scãri,
pentru cã aºa ºi-au dorit cetãþe-
nii, aceºtia au semnat –, facturile
vor fi scãzute cu 35%. Este cifra
corectã, pentru cã am realizat
deja un bloc experimental în
Craioviþa Nouã pentru reabilitare
ºi, dupã o lunã, ne-au spus
locuitorii de acolo cã factura lor
a scãzut cu 35%.

- Se face absorbþia, pânã la
urmã?

- Eu sper din toatã inima cã
da. Practic, suntem în grafic cu
absolut toate procedeele de

fuzionare între Regie ºi CE. Era
singura modalitate de a ºterge
acele penalitãþi la întreþinere de
care craiovenii nu puteau sã
beneficieze comparativ cu alte
oraºe din þarã. Eu zic cã, în luna
aprilie, Regia va fi preluatã, iar
asta va însemna ºi ºtergerea
datoriei istorice de peste 2.200
de miliarde de lei vechi, care ar
fi fost o piatrã de moarã ce ar fi
distrus bugetul Craiovei, pentru
cã asta însemna tot bugetul
Craiovei pe un an de zile. Deci,
dacã plãteam datoria însemna cã
nu mai realizam nimic în Craio-
va. S-a ºi fãcut un studiu, care a
fost comandat de Guvernul
României în urma nenumãratelor
presiuni pe care le-am fãcut
acolo. Noi am reuºit sã îi punem
la aceeaºi masã pe toþi miniºtrii
de resort, preºedinþii de la
ANRE ºi ANRSC, absolut toþi
ºi-au dat acordul ºi sperãm sã nu
avem surprize.

„Conducta
de la Izvarna
ne va costa
300 de milioane
de euro”

- Am vãzut cã aþi fost la
Izvarna. Cu ce intenþii?

- Da, am fost la
Izvarna pentru cã este
un proiect de suflet pe
care vreau sã îl realizez
ºi eu ºi prim-ministrul
Victor Ponta. În urmã
cu o lunã, el mi-a trimis
în birou proiectanþii
pentru primul fir de la
Izvarna. Era vorba de
niºte persoane foarte în
vârstã, care sunt acum
la pensie ºi care mi-au
spus cã i-au expus
premierului situaþia
dezastruoasã pentru
Craiova. Conducta de
la Ivarna – mã refer la
primul fir – ar fi trebuit
sã aibã perioada de
viaþã pânã acum 20 de
ani. Ea continuã sã
existe ºi de acolo ne
alimentãm noi, craiove-
nii. Dacã, Doamne
fereºte, vine un cutre-
mur sau altceva, rãmâ-
ne tot oraºul fãrã apã.
ªi atunci proiectul este
ca localitãþile din Gorj,
prin care trece Izvarna,
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ºi Craiova sã beneficieze de al
doilea fir. Pentru asta am fost
acolo chiar în a doua zi de
Crãciun, ca sã vãd care e
stadiul. Va costa undeva la 300
de milioane de euro, investiþie
care nu poate fi realizatã decât
pe fonduri europene, dar pentru
asta trebuia sã ºtim cu exactita-
te ce se prevede pentru urmãto-
rul ciclu al fondurilor europene,
care este în perioada 2014-
2020. ªi aceasta va fi una dintre
investiþiile prioritare.

- Se va construi, deci, firul
al doilea…

- Da, firul al doilea, care
înseamnã acoperirea de 80% din
cartierele craiovene cu apã de
Izvarna. La ora actualã, nimeni
nu bea apã de Izvarna din
Craiova, este o singurã sursã,
undeva la ieºirea din oraº. Acolo,
la Iºalniþa, am dat dispoziþie sã
se facã ºi o fântânã, pentru cã
sunt foarte multe persoane care
merg ºi iau apã cu bidonul.
Practic, în tot oraºul, numai de
acolo se consumã apã de Izvar-
na, în rest este amestecatã cu
apã din Jiu sau din Gioroc.
Atunci am acoperi tot necesarul
cu apã de la Izvarna. Ar fi
fantastic, pentru cã este cea mai
bunã apã. Avem ºi o problemã.
În mod normal, ar fi trebuit ca,
pe lângã acea magistralã, sã se
lase câte ºapte metri în stânga ºi
în dreapta, care sã fie teritoriul
statutului. Ei bine, primarii de pe
tot traseul au eliberat titluri de
proprietate. ªi vreau sã vã spun
cã sunt case întregi aºezate pe
conducta de apã a Craiovei.
Dacã mâine se întâmplã ceva,
casa celui care este pe conducta
de apã este luatã cu totul.
Trebuie luate în calcul ºi expro-
prierile.

„Vreau un spital
care sã fie
de standarde
occidentale”

- În ultimul timp, aþi vorbit
insistent despre un nou
spital municipal…

- Spitalul este un proiect de
suflet al meu. L-am avut pe
copil bolnav în urmã cu câteva
sãptãmâni, avea febrã noaptea
ºi mã gândeam disperatã unde
sã-l duc. Îl duci într-un spital ºi
se îmbolnãveºte de alte trei-
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patru boli. De aceea, vreau sã
avem un spital care sã fie de
standarde occidentale, adicã
totul sã fie la þiplã. ªi aparatura
sã fie de ultimã generaþie ºi
atunci când mergem acolo sã nu
avem ºi grija cã luãm alte boli,
ci cã ne tratãm în condiþii
civilizate.

- Vom putea sã-l               în-
treþinem?

- Vor fi aceleaºi costuri ca ºi
spitalele actuale, poate chiar
mai mici, pentru cã, la ora
actualã, aparatura foarte veche
se întreþine mai greu. E adevã-
rat cã investiþia va fi ceva mai
mare, dar va fi plãtitã în urmã-
torii 20 de ani. Eu zic cã e o
investiþie care meritã. ªi iarãºi
un împrumut îl vom face pentru
autobuze. Suntem de râs în
toatã þara cu parcul de autobu-
ze, care este foarte vechi.
Cetãþenii din zonele de periferie
reclamã faptul cã la ei nu
ajunge autobuzul. Nu poate sã
ajungã pentru cã strãduþele
sunt foarte mici ºi neasfaltste,
iar autobuzele sunt într-o stare
deplorabilã. ªi atunci ne-am
decis sã achiziþionãm 20 de
microbuze care sã poatã sã
deserveascã zona de periferie
ºi 50 de autobuze noi. Din 2014
încolo, devin eligibile pe proiec-
te europene ºi achiziþiile de
maºini pentru transportul în
comun ºi, probabil, atunci vom
reînnoi absolut tot parcul auto.
Dar pânã atunci trebuie sã fie
în stare de funcþionare. Ori,
anul trecut, de exemplu, când
au fost minus 25 de grade
afarã, doar douã maºini au fost
în stare sã iasã în traseu. Anul
acesta nu am avut, deocamda-
tã, temperaturi atât de scãzute,
dar vã spun cã ar fi aceeaºi
situaþie. Sunt maºini care au 37
de ani, sunt de-o vârstã cu
mine.

„Actualii
parlamentari
sã vinã cu o lege
mai inspiratã”

- Ne scãpaþi de câini?

- Eu zic cã da, scãpãm de
câini. Suntem în lucru cu adã-
postul. Eu, care nu am lucrat
pânã acum în administraþie ºi nu
ºtiam ce presupune birocraþia,
eram foarte convinsã cã undeva

la sfârºitul lunii noiembrie va fi
gata adãpostul de câini. Din
pãcate, numai perioada de
licitaþie a durat pânã în luna
decembrie. Va trebui sã îi luãm,
sã îi mutãm în adãpost. În
acelaºi timp, va trebui sã se
facã o modificare de legislaþie,
pentru cã actuala lege nu ne
lasã nici sã-i þinem în adãpost,
nici sã îi eutanasiem, nu ne
permite nimic. Practic, eu strâng
câinii de pe stradã, îi bag în
adãpost, îi crotaliez, îi sterilizez,
le dau sã mãnânce 7 zile, dupã
care sã îi arunc înapoi în stradã.
Dacã le dau sã mãnânce mai
mult de 7 zile, vine Curtea de
Conturi ºi mã întreabã de ce am
depãºit aceastã datã. Ori aºa
ceva este de neconceput. Prima
sarcinã pe care am trasat-o
parlamentarilor de la USL, pe
care i-am sprijinit în aceastã
campanie electoralã, a fost
aceea de a rezolva problema
câinilor comunitari. Sã vinã cu o
lege mai inspiratã decât cea pe
care am fost noi în stare sã o
producem când am fost parla-
mentari.

- Câþi dintre parlamentari
au promis cã vor iniþia pro-
iectul de lege?

- Toþi trebuie sã-l iniþieze.
Singura iubitoare de câini cu
care vom avea probleme este
doamna Cristiana Anghel, care
ne-a spus cã, din punctul ei de
vedere, câinii pot sã stea foarte
bine în stradã. Noi nu suntem de
acord cu acest lucru, dar doam-
na este unul din cei 15 parla-
mentari care vor vota aceastã
lege... Însã actuala lege nu ne
sprijinã cu absolut nimic.

- Cum vedeþi anul politic?

- Eu zic cã mai calm. Acum
avem guvern, trebuie sã îl lãsãm
sã lucreze, iar noi trebuie sã îl
mai deranjãm din când în când
cu problemele noastre. Oricum,
vreau sã mulþumesc guvernului
Ponta I – Ponta II nu a apucat
sã se instaleze –, pentru cã nu
mi-a închis niciodatã uºa în nas
pentru nici un fel de proiect al
Craiovei, ci m-a ajutat extraor-
dinar de mult. Ne-a ajutat ca
Termoficarea sã poatã sã fie
preluatã de CE, cu Parcul
„Romanescu”, unde grãdina
zoologicã era în pericol sã fie
închisã. De aici s-a plecat prost
cu un proiect care a fost aban-
donat la un moment dat. Am fi
avut nevoie de finanþare ºi, dacã
nu o gãseam pânã la sfârºitul
acestui an, trebuia pur ºi simplu
sã închidem Zoo. Ori, doamna
Rovana Plumb a blocat pentru
toatã þara finanþarea, ca sã aibã
timp ºi Craiova sã-ºi rescrie
proiectul. ªi am reuºit pânã la
urmã sã beneficiem de aceºti
bani, astfel încât de anul viitor
sã ne apucãm de reconstrucþia
ei. Practic, nu a existat ministru
la care sã nu mã fi dus sã bat la
uºã ºi sã nu îmi fi rezolva
problema.

- Ce le uraþi craioveni
pentru 2013?

- Sã fie un an cu noroc! Eu
obiºnuiesc sã spun cã sãnãtate
ºi bani aveau ºi cei de pe
Titanic, dar nu au avut noroc.
Sper ca anul viitor sã fie foarte
norocos pentru noi toþi, pentru
cã meritãm sã avem ºi un an
mai norocos, dupã ce am suferit
o perioadã de privaþiuni.
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nistraþia nu este aºa cum se aºtepta, birocraþia încurcându-
i puþin planurile, dar este hotãrâtã sã-ºi respecte toate pro-
misiunile din campanie. Edilul a anunþat ºi un proiect în-
drãzneþ: o pasarelã pe patru benzi peste Balta Craioviþei,
care sã lege cartierele Popoveni ºi Craioviþa Nouã.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

- Suntem la final de an, unul
dificil din punct de vedere economic,
dar ºi politic. Vã rugãm sã ne faceþi o
scurtã radiografie a ceea ce a însem-
nat pentru dumneavoastrã acest an.

- Pentru mine, 2012 a fost un an
normal, cu multã muncã. Am fost reales
vicepreºedinte al grupului PPE ºi am
continuat sã prezidez grupul de lucru al
Popularilor Europeni, Comisia de Buget
ºi Politici Structurale, care este o comi-
sie cu multe responsabilitãþi, ºi am în-
cercat sã mã achit cât se poate de bine
de toate sarcinile, sã mã ridic la nivelul
pretenþiilor colegilor mei europeni. Am
fost desemnat raportor al Parlamentului
European pentru cinci rapoarte legislati-
ve ºi raportor al grupului PPE pentru mai
mult de zece rapoarte legislative. Am
depus un numãr mare de amendamente
în special la propunerile legislative refe-
ritoare la politicile europene pentru pe-
rioada 2014-2020, multe dintre ele refe-
ritoare direct la România.

„Pentru PDL a fost un an foarte greu”
- Aþi muncit foarte mult ºi la

Bruxelles, dar ºi aici, acasã, în nu-
mele PDL Dolj. V-aþi susþinut colegii
la alegerile parlamentare, iar din
acest punct de vedere ce ne puteþi
spune... cum a ieºit totuºi partidul din
competiþia electoralã?

- Pentru PDL ºi, implicit, pentru
mine, din acest punct de vedere, a fost
un an greu. Cele trei campanii electorale,
duse din opoziþie, ulterioare unei perioa-
de de guvernare în plinã crizã economi-
cã, nu au fost uºoare. Rezultatele nu au
fost dintre cele mai bune. Dar eu cred
cã, pe fond, PDL a fãcut ce trebuia fã-
cut în astfel de situaþii. Cred cã, politic,

a acþionat corect. Nu a ales întotdeauna
foarte bine oamenii cu care sã punã în
aplicare politicile ºi nici nu a comunicat
cum ar fi trebuit sã o facã. Fondul însã –
se va dovedi în viitorul foarte apropiat –
a fost corect. O parte din colegii mei au
înþeles ce înseamnã sã îþi ºi asumi anu-
mite decizii, ce înseamnã sã iei decizii
delicate, mai puþin favorabile imaginii tale
ca politician, dar care sã salveze þara. Cine
a înþeles acest lucru a rãmas în conti-
nuare în partid ºi încearcã sã reconsoli-
deze partidul, cine nu a înþeles a pãrãsit
partidul, în cãutarea unor locuri cãlduþe,
dar mai târziu istoria va arãta cine a avut
dreptate ºi cine a fost doar demagog.

- Ce v-a dezamãgit mai mult în
2012 ºi care a fost cea mai mare rea-
lizare a dumneavoastrã  din punct de
vedere profesional?

- Suntem dupã 23 ani de democra-
þie. Am intrat în Uniunea Europeanã, în
NATO, mulþi cãlãtoresc sau muncesc în
afara României. Sunt foarte mulþi tineri
care studiazã în universitãþile din Occi-
dent. Vãd, citesc, se informeazã. Existã
internet, informaþiile din toate domeniile
sunt acum mult mai uºor de accesat. ªi,
totuºi, minciuna, impostura, corupþia, lip-
sa de caracter ºi de valoare pot încã avea
câºtig de cauzã. Este o dezamãgire pe
care mulþi ar trebui sã o avem. Poate cã
argumentele noastre nu au fost suficien-
te în faþa campaniilor de manipulare gro-
solanã fãcute de alþii, dar totuºi, existã o
dezamãgire vizavi de faptul cã oamenii
nu încearcã sã se documenteze singuri,
sã verifice informaþia din mai multe sur-
se ºi se mulþumesc doar cu ce le livreazã
unii sau alþii în funcþie de un anumit inte-
res. Ca realizare profesionalã, eu apre-
ciez faptul ca mi-am fãcut din nou trea-

ba aºa cum este normal.

„Coeziunea, agricultura, transportul
vor genera dezbateri aprinse”

- Sunteþi vicepreºedintele celui
mai puternic grup parlamentar din
Parlamentul European. Cum se vede
2013 de la Bruxelles?

- Anul 2013 va fi un an greu pen-
tru Europa ºi, implicit, pentru România.
Va fi un an în care se va decide viitorul
Uniunii Europene. Va fi un an în care
criza încã va afecta economiile europe-
ne, un an în care unele State Membre,
pentru a reveni la o situaþie financiarã
sãnãtoasã, vor trece prin perioade grele.
La Bruxelles existã mai puþin optimism
ºi mai multã precauþie, lucrurile se cân-

tãresc de câteva ori, iar informaþiile se
dau doar dupã ce au fost verificate.

- S-au creionat deja principale-
le proiecte ale Parlamentului Euro-
pean ce se vor derula pe parcursul
anului viitor?

- O parte din ele, da. Cum ar fi
bugetul, de exemplu. Mai exact, anul vi-
itor se vor decide bugetul ºi politicile eu-
ropene pentru perioada 2014-2020. Va fi
un an foarte aglomerat ºi cu multe dis-
pute politice. Coeziunea, agricultura,
transportul vor genera dezbateri aprinse.
Sunt state europene care vor mai puþine
fonduri pentru agriculturã ºi politica de
coeziune. De exemplu, România susþine
proiectul unei finanþãri mai consistente
la capitolul agriculturã ºi coeziune. Sunt
state europene, mai dezvoltate decât
România, care vor mai mulþi bani pentru
cercetare-inovare.

„Cred cã trebuie sã muncim mai
mult, sã risipim mai puþin”

- Care credeþi cã va fi relaþia
României cu Bruxelles în 2013?

- Greu de spus. Depinde de cei
cãrora românii le-au pus þara pe tavã.

Pot sã spun însã, cu certitudine, ca
instituþiile europene se vor comporta la
fel de normal ca ºi pânã acum: vor res-
pecta ºi apãra valorile europene ºi ale
democraþiei.

- Vor trãi românii mai bine? Ce

spun europenii? Ce ar trebui, totuºi,
sã facem ca sã trãim mai bine? Þine
de noi, de fiecare în parte...?!

- Eu nu prevãd în 2013 o îmbunã-
tãþire a situaþiei economice. Nu existã
condiþii pentru aceastã situaþie. Trebuie
mai multã economie, investiþii, locuri de
muncã.  Cred cã trebuie sã muncim mai
mult, sã risipim mai puþin, sã respectãm
munca, scara valorilor, sã nu încurajãm
nemunca. Nu vãd cine ar putea sã facã
acest lucru în 2013.

- Care sunt ºansele României
de a intra în 2013 în Schengen?

- Depinde de noi. Dacã ne com-
portãm normal, adicã dacã vom respec-
ta normele unui stat de drept, probabil
cã intrãm în spaþiul Schengen cu prima

etapã. Dar totuºi aº vrea sã aduc în aten-
þia oamenilor politici din România faptul
cã nu trebuie sã uitãm cã în luna sep-
tembrie 2013 sunt alegeri în Germania.

„Eu apreciez foarte mult urãrile
ºi mai puþin cadourile”

- Ce i-a adus Moº Crãciun eu-
roparlamentarului Marian Jean Ma-
rinescu?! În primul rând, a venit
Moºul pe la Strasbourg?

- Moºul trece peste tot, prin toatã
Europa, inclusiv prin Strasbourg. Mie,
personal, Moº Crãciun mi-a adus câte
puþin de la foarte mulþi. Gestul conteazã
în primul rând în lumea asta. Eu apreciez
foarte mult urãrile ºi mai puþin cadourile.
Când cineva îþi transmite un gând înseamnã
cã el, în acel moment, s-a gândit într-ade-
vãr la tine ºi asta conteazã enorm, mai
ales cã aceste sãrbãtori ne fac mai umani,
mai romantici ºi mult mai sensibili.

- Unde vã veþi afla la cumpãna
dintre ani?

- Voi trece ºi în 2013 tot alãturi de
doamna mea. Sãrbãtorile sunt prilej de
reîntâlnire, de relaxare ºi de petrecere a
timpului alãturi de familie. De fapt, cel
mai important lucru.

- Ce le uraþi doljenilor?
- Sã fie sãnãtoºi ºi voioºi!
- Colectivul Cotidianului „Cu-

vântul Libertãþii” vã ureazã ºi dum-
neavoastrã „La mulþi ani!”.

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu ne-a obiºnuit deja cu seriozi-
tatea domniei sale, cu simþul datoriei, dar ºi cu responsabilitatea pe care o
are în ceea ce priveºte reconsolidarea organizaþiei doljene a PDL. Despre
proiectele realizate de Marian Jean Marinescu la Bruxelles ºi la Strasbourg,
despre rezultatul alegerilor parlamentare din acest an, dar ºi despre ce ne va
rezerva anul 2013 în plan european am discutat pe larg într-un interviu acor-
dat de vicepreºedintele grupului PPE cotidianului nostru.

„2013 va fi anul în care se va decide„2013 va fi anul în care se va decide„2013 va fi anul în care se va decide„2013 va fi anul în care se va decide„2013 va fi anul în care se va decide
viitorul Uniunii Europene”viitorul Uniunii Europene”viitorul Uniunii Europene”viitorul Uniunii Europene”viitorul Uniunii Europene”

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:
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Dan Claudiu
Dãniºor, rectorul
Universitãþii din
Craiova:

 «Cea mai mare realizare a acestui
an? Desigur, faptul cã am fost ales
rector al Universitãþii din Craiova! Apoi
cã, în condiþiile unui buget redus cu
25% ca urmare a politicii Ministerului
Educaþiei, am reuºit sã finalizãm 2012
cu bine ºi sã realizãm unele proiecte. Pe
plan ºtiinþific: iniierea unei colecþii, Re-
pere, la Editura „Universul Juridic” (Bu-
cureºti) în colaborare cu Editura „Uni-
versitaria” ºi Centrul de Traduceri al Universitãþii din Craiova; prima carte este deja în
librãrii: Democraþia post-totalitarã a lui Jean-Pierre Le Goff. Dacã totul decurge conform
planului, vor apãrea cinzeci de titluri anul urmãtor».

Prof. univ. dr. Ion Turculeanu,
decanul Baroului Dolj:

 «Ar fi multe de spus, dar cred cã cel mai important este faptul
cã nu m-am schimbat, cred eu. E important sã rãmâi cu picioarele
pe pãmânt, sã îi faci treaba cu profesionalism, sã fi atent la cei din
jurul tãu ºi sã nu rãmâi indiferent la problemele lor».

Mario
Ovidiu
Oprea,
secretar al
Senatului:

«M-am implicat
foarte mult sã salvez
viaþa unei persoane
bolnave de cancer.
Dacã nu aº fi ajutat
atunci, azi nu mai era
printre noi. Contea-
zã enorm sã fii omul

potrivit la locul potrivit ºi sã-þi doreºti sã faci
un lucru bun. Nu ºtiu dacã este neapãrat o
realizare. Dar este, cu siguranþã, o împlinire
sufleteascã, ºtiind cã cineva se poate bucura
de ce este în jur, graþie ºi contribuþiei mele».

Deputatul USL Petre Petrescu:
 «Cred cã cea mai mare realizare a fost câºtigarea celui de-al

doilea mandat de deputat în Colegiul 5 Filiaºi. Acum, dupã alegeri,
pare cã totul a fost uºor, dar nu este deloc aºa. Am reuºit o victorie
frumoasã, sub umbrela USL, ºi astã mã bucurã foarte mult. Pe
plan personal, cea mai mare satisfacþie este cã în acest an bãiatul
meu a devenit student la Facultatea de Drept din Bucureºti».   

Mircea Corniºteanu,
directorul Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”:

«Realizarea Integra-
lei Caragiale, prezen-
tatã în Sãptãmâna Ca-
ragiale –  integralã din
care spectacolele regi-
zate de mine „Noaptea
furtunoasã” ºi „Scri-
soarea pierdutã” au
constituit, dupã cum
afirmã critica de specia-
litate ºi dupã succesul
de public, adevãrate
evenimente – rãmâne,
în opinia mea, punctul
forte al anului care se încheie. În 2013 mi-aº dori… sã
fie iarna mai cald ºi vara mai  rãcoare!».

 «Cele mai mari realizãri ale anului 2012 au fost organi-
zarea expoziþiei retrospective „Ion Þuculescu” la Muzeul
de Artã din Timiºoara, anterior organizatã la Bucureºti ºi
Braºov, ºi tipãrirea albumului „Ion Þuculescu”».

Lucian
Dindiricã,
managerul
Bibliotecii
Judeþene
„Alexandru ºi
Aristia Aman”:

«Cea mai mare realizare,
din punctul meu de vedere,
este modul în care colecti-
vul a reuºit sã revitalizeze ºi
sã aºeze biblioteca acolo
unde îi era locul – cea mai
importantã instituþie de culturã, de cunoaºtere din Oltenia. Cea
mai mare dorinþã a mea pentru anul viitor þine de viaþa perso-
nalã, de familie. Sper sã devenim o familie mai numeroasã».  

Comisar-ºef Constantin
Nicolescu,   inspector-
ºef al Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj:

 «Dacã ar fi sã fac o rapidã retrospectivã a
anului care se încheie, mã pot declara satisfã-
cut din punct de vedere profesional de contri-
buþia – zic eu importantã, dacã nu chiar deci-
sivã – pe care am avut-o în formularea ºi im-
plementarea conceptului de eficientizare a
poliþiei de ordine publicã în mediul rural, prin
reînfiinþarea Posturilor de Poliþie comunale,
mãsurã, care, iatã, ºi-a dovedit roadele în doar
câteva luni de la implementare ºi care a avut
un impact deosebit de pozitiv în rândul co-
munitãþilor, mai ales a celor din mediul rural.
Din punct de vedere personal, oare ce poate
fi mai plãcut decât sã ai alãturi, în permanen-
þã, o familie frumoasã, sãnãtoasã ºi prieteni
adevãraþi, de-o viaþã, cu care sã îmi petrec
puþinul timp liber…».

Colonel Constantin Florea,
inspector-ºef al Inspectoratului
de Jandarmi Judeþean Dolj:

«Încheiem un an plin de evenimente, care a supus perso-
nalul unitãþii la misiuni inedite, dar grele, ºi numai prin cola-
borarea cu celelalte instituþii am putut spune cã în Dolj nu
am avut evenimente negative deosebite. Pentru 2013 ne
dorim competenþe prin care sã fim mai aproape de cetãþeni,
ºi mã refer aici la cele de poliþie rutierã ºi poliþie judiciarã, ºi
dotarea tehnicã necesarã pentru îndeplinirea misiunilor la
standarde europene. Ne propunem sã dezvoltãm parteneria-
tele cu comunitatea ºi cetãþenii sã fie mai aproape de noi».

Florin Ridiche,
managerul
Muzeului
Olteniei:

«Consider cã în anul 2012
cea mai mare satisfacþie pro-
fesionalã pe care am trãit-o,
în calitatea de muzeograf pe
care o am, în primul rând, a
fost privilegiul de a fi martor,
dar ºi direct implicat în finali-
zarea, într-un singur an, a mai
multor procese de moderniza-
re iniþiate de Consiliul Judeþean
Dolj, pentru Muzeul Olteniei. ªi aici amintesc finalizarea restaurãrii
imobilului Secþiei de Istorie-Arheologie, cu ajutorul fondurilor eu-
ropene, în luna mai, ºi amenajarea tuturor spaþiilor expoziþionale
de la Secþia de ªtiinþele Naturii, concretizatã prin inaugurarea ori-
ginalã fãcutã în cursul acestei luni. Asemenea evenimente, în isto-
ria Muzeului Olteniei, sunt comparabile doar cu importanþa mo-
mentului înfiinþãrii acestei prestigioase instituþii de culturã, în anul
1915. De fapt, am asistat nu la înfãptuirea neapãrat a unei moder-
nizãri, în sensul tehnic al cuvântului, ci la naºterea pe piaþa cultu-
ralã a unui nou concept de muzeu ce a presupus parcurgerea a
douã direcþii principale, refacerea infrastructurii, în sensul asigu-
rãrii interactivitãþii cu vizitatorii, ºi un alt mod de a te adresa publi-
cului atât prin modalitatea de realizare a evenimentelor culturale,
cât ºi de promovare a acestora. În 2013 îmi doresc sã aducem cât
mai mulþi vizitatori la muzeu, cã de fapt acesta este scopul tuturor
eforturilor fãcute atât de Consiliul Judeean Dolj, cât ºi de colecti-
vul Muzeului Olteniei. Tuturor oltenilor le doresc un An Nou cu
mai multe împliniri, bunãstare, liniºte ºi sãnãtate!».

2012, cu bune ºi rele2012, cu bune ºi rele2012, cu bune ºi rele2012, cu bune ºi rele2012, cu bune ºi rele
Sfârºitul de an este unul al bilanþului ºi introspecþiei pentru
oricine, fie el politician, profesor, medic, poliþist, reprezentant al
administraþiei publice, al unei instituþii de culturã sau orice
altceva. Au tras linie ºi au fãcut un scurt bilanþ al activitãþii
desfãºurate în 2012 câþiva dintre colaboratorii noºtri, subliniind
realizãrile pe plan profesional, dar ºi personal. Nu lipsesc,
desigur, micile insuccese, frãmântãrile, momentele dificile pe
care nu întotdeauna ºtim sã le gestionãm cel mai bine, însã
rãmâne speranþa cã toate vor fi „îndreptate” în anul care vine.

Cristinel Iovan,
vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Dolj:

 «Dacã ar fi sã evaluãm anul 2012, eu cred cã a
fost unul mulþumitor. Din punct de vedere politic, am
putea sã spunem cã, odatã cu alegerile locale din iunie
2012, s-a reconfirmat cã atunci când îþi exerciþi un
mandat în bune condiþii, când reuºeºti sã aduci în faþa
comunitãþii proiecte finalizate, oamenii îþi acordã din
nou încrederea sã conduci acest judeþ. S-a confirmat
cã PSD-ul este principala forþã politicã din acest judeþ.
Ion Prioteasa a fost reales în funcþia de preºedinte al
Consiliului Judeþean Dolj, cu un numãr uriaº de vo-
turi, peste 200.000, ºi o majoritate în CJ Dolj, un
miniparlament local care adoptã hotãrârile ce influen-
þeazã dezvoltarea tuturor comunitãþilor din judeþul Dolj.
Ne gândim serios la ceea ce se va întâmpla în perioa-
da 2012-2016».

Paginã realizatã de
MARIN TURCITU, MARGA BULUGEAN, ALINA DRÃGHICI,

CARMEN ZUICAN, MAGDA BRATU

Florin Rogneanu,
directorul Muzeului
de Artã din Craiova:



sâmbătă, 29 decembrie 20128 / cuvântul libertăţii actualitate

Urare pentru 2013:
Se încheie 2012. Se duce. O vestesc ultimele file ale calendaru-

lui. O vestesc pregătirile febrile de întâmpinare a noului an. E
momentul colindătorilor şi urărilor, al brazilor împodobiţi cu glo-
buri şi beteală, decorul ideal pentru ca Anul Nou să sosească, ofe-
rindu-ne inegalabila şansă de a spera. 2012 a fost cum a fost. Şi
trece deja în amintire. Pentru unii dintre noi, poate s-a dovedit
generos, pentru alţii, calic. Sau poate un an normal. Pe ansamblu,
a fost „aşa şi aşa”, poate mai bun ca la alţii. Din Europa. Fiindcă la
ei ne raportăm în permanenţă. A adus şi românilor jinduita schim-
bare. Politică. Parţială. Societatea s-a dovedit polarizată isteric în
pro-băsescieni obsesivi şi anti-băsescieni de aceeaşi factură. Nă-
zuinţe de la anul ce vine avem cu toţii şi fiecare ni-l dorim un an
prietenos, fertil, paşnic şi, peste toate, unul în care să fim împreu-
nă şi în parte sănătoşi şi cu putere de muncă. De fapt, cam asta ne
dorim de când ne ştim la cumpăna dintre ani. Când ne facem iluzii.
Să fim, totuşi, mai puţin mânioşi, să ne bucurăm de frumuseţile
vieţii, atâtea câte sunt. Prea colecţionăm doar antipatii şi prilejuri
de insatisfacţie. Mânia de care vorbeam, deşi e omenească, nu e
altceva decât reacţia monotonă, mecanică şi inadecvată la disfunc-
ţiile curente ale comunităţii şi semenilor. Şi nu poţi schimba nimic

Cristinel Iovan, vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Dolj:

Dan Claudiu
Dănişor, rectorul
Universităţii din
Craiova:

«Îmi doresc un buget mai bun
pentru Universitate. Sper, de ase-
menea, să reuşesc să finalizez pro-
iectul de obţinere a fondurilor eu-
ropene necesare pentru reabilita-
rea campusului de la Facultatea de
Mecanică şi să încep reabilitarea
tuturor căminelor studenţeşti».

Alin Goga,
directorul RAT Craiova:

 «Anul 2012 pentru Regie, ca şi pentru toţi agenţii economici, a
fost foarte dificil. Eu mă aştept ca 2013 să fie şi mai dificil. Avem
nişte cheltuieli foarte mari cu materialele, cu piesele, cu consumul.
Toate lucrurile acestea trebuie să le ţii sub control şi atunci trebuie să
iei măsuri pentru sporirea veniturilor şi diminuarea costurilor salaria-
le. Am înfiinţat inclusiv o societate comercială împreună cu sindicate-
le, am preluat staţiile de autobuz spre administrare de la Primărie şi
toate lucrurile acestea, zicem noi, ne vor aduce anumite venituri în
2013. Avem şi alte măsuri, dar nu aş vrea să le dezvălui acum, şi sper
ca, dacă se vor concretiza, să fie o surpriză plăcută pentru toţi craio-

venii. Eu zic că, în şase luni, am făcut destul de multe lucruri fără să mă plâng de greaua
moştenire, mi-am văzut de ce am avut eu în grădină şi m-am uitat mai puţin în curtea altora.
Oricum, aş da cu greu o notă de trecere transportului în comun din Craiova şi sunt şi eu
convins că stăm foarte prost la acest capitol».

Prof. univ. dr.
Ion Turculeanu,
decanul
Baroului Dolj:

 «În anul care ne bate la
uşă îmi doresc să fiu sănă-
tos. Dacă avem sănătate le
putem rezolva pe toate. Şi asta
le doresc,  în 2013, tuturor
doljenilor, avocaţilor de la Ba-
roul Dolj ş i partenerilor
noştri».

Mario Ovidiu
Oprea, secretar
al Senatului:

«Îmi doresc enorm ca 2013
să fie anul în care partidele
politice redobândesc încrede-
rea electoratului, având o men-
talitate matură. 2012 a fost anul
marilor speranţe şi sper că
2013 să fie anul marilor împli-
niri».

«Sunt câteva direc ţii pe
care mergem în 2013. Înce-
pem să privim atent la ceea
ce se întâmplă la Spitalul nr.
1, devenit Spital Regional de
Urgenţă, un spital care, din
punctul nostru de vedere, ală-
turi de Aeroportul Internaţio-
nal şi de Universitate, este unul
dintre obiec tivele regionale,
ţinând c ont c ă deserveşte
foarte mulţi cetăţeni din Olte-
nia, şi vom încerca să adu-
cem fonduri către această in-
vestiţie. Vom construi o nouă
unitate de primiri-urgenţe. La
începutul lui 2013, odată cu
votarea bugetului, vom aloca
fonduri pentru acest proiect.
Totodată, specialişti din cadrul
Consiliului Judeţean Dolj se
vor deplasa la Târgu Mureş
să vadă cum a fost construită

Adrian
Glugă,
procuror-
şef
DIICOT –
Serviciul
Teritorial
Craiova:

«Cel mai im-
portant lucru pe care zic eu că am reuşit să-l
realizăm anul acesta a fost formarea unui co-
lectiv competent şi ridicarea standardelor la
nivelul Serviciului Teritorial Craiova al DIICOT.
Avem o echipă foarte bună, pregătită să lupte
în continuare împotriva criminalităţii organi-
zate. Pentru 2013 îmi doresc şi urez tuturor
multă sănătate, pentru că, dacă suntem sănă-
toşi, putem face faţă tuturor provocărilor».

Florin Rogneanu,
managerul Muzeului
de Artă din Craiova:

 «Cea mai mare dorinţă pentru anul 2013
este finalizarea proiectului Centrului Cul-
tural „Cons tantin Brâncuşi” din incinta
Muzeului de Artă Craiova». Florin Ridiche,

managerul
Muzeului Olteniei:

«În 2013 îmi doresc să aducem
cât mai mulţi vizitatori la muzeu.
De fapt, acesta este scopul tutu-
ror eforturilor făcute atât de Con-
siliul Judeţean Dolj, cât şi de co-
lectivul Muzeului Olteniei. Tutu-
ror oltenilor le doresc un An Nou
cu mai multe împliniri, bunăstare,
linişte şi sănătate!».

General de brigadă Constantin
Ion, comandantul Grupării de
Jandarmi Mobile Craiova:

«Anul 2012 a fost unul foarte dificil pentru noi, dar am încer-
cat să executăm toate misiunile la standarde cât mai înalte. Cât
priveşte anul care vine, trăim cu speranţa şi suntem optimişti că
evoluţia internă şi internaţională va fi una propice dezvoltării noas-
tre, iar pe linie profesională ne dorim foarte tare să se rezolve
problema dotării tehnice şi a reglementării structurale. În rest,
probleme vor fi, dar sperăm să trecem cu bine peste toate».

această unitate, considera-
tă model la nivel naţional.
Încercăm, de asemenea, să
cons truim un Centru de
Chirurgie Cardiovasculară,
încât persoanele care sufe-
ră un infarct să poată fi tra-
tate în c adrul ac estuia.
Odată cu aducerea elicopte-
rului SMURD la Craiova,
acesta va deservi toată Olte-
nia, în primă etapă, cazurile
vor fi tratate la Craiova şi nu-
mai acele cazuri care nu îşi
găsesc rezolvarea vor fi trans-
ferate la Bucureşti. Tocmai de
aceea, acest spital trebuie să
fie pregătit şi pentru a face
intervenţii şi pe cord deschis.

Le transmit doljenilor sănă-
tate, feric ire şi un strop de
optimism. 2013 este un an
destul de dificil din punct de

vedere economic. Ne frămân-
tă foarte mult modul în care
vom reuşi să atragem fondu-
rile necesare pentru dezvolta-
rea proiectelor pe care ni le-
am propus să le facem. Pri-
vesc cu încredere la dezvol-
tarea judeţului, pentru că sunt
foarte multe lucruri bune care
s-au întâmplat şi în mod cert
şi în anul următror vom ajun-
ge la un alt nivel de dezvolta-
re, la o altă etapă».
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Nicolae
Degeratu,
administratorul
SC Termo
SRL
Craiova:

 «2013 va fi un an
mai bun prin faptul că
vom fuziona cu Com-

plexul Energetic, probabil că se vor stinge acele pena-
lităţi şi vor rămâne de recuperat doar debitele de la po-
pulaţie. Va începe şi programul de investiţie al comple-
xului pe reţele secundare, iar noi vom continua cu punc-
tele termice, care sunt aduse într-un anumit stadiu de
modernizare, dar nu sunt finalizate. Vom încerca să
asigurăm toate condiţiile ca populaţia să nu simtă nici
un fel de frustrare sau stres în ceea ce priveşte furni-
zarea şi asigurarea condiţiilor optime pentru căldură şi
apă caldă. Oricum, suntem singurul oraş din ţară care,
de când a venit doamna primar Olguţa Vasilescu, am
redus preţul la gigacalorie cu 10%, în timp ce alţii l-au
crescut».

să fim mai puţin mânioşi!
în bine enervându-te prea uşor şi defulând în înjurătură. Se spune
că românul de astăzi e mânios. Iar oltenii sunt mai iuţi la mânie
decât alţii. Ţara a fost în 2012 enervată la maximum şi s-a văzut
asta în alegerile locale şi, apoi, parlamentare, chiar şi la referen-
dum. Convieţuirea noastră a avut în exces bombăneală, scandal,
răbufniri isterice şi alte ingrediente ce au conferit o indispoziţie
fără evoluţie. Sărăcia i-a înrăit pe nu puţini, după cum bogăţia
scăpată de sub control i-a prostit pe alţii. Sentimentul insecurităţii
a generat îngrijorări. Fiindcă a trăi îngrijorat, fără proiecte de du-
rată, fără garanţia că eşti protejat, duce la o contaminare de o
acreală aproape indecentă. Ritmul vieţii zilnice nu poate să mena-
jeze nici el pacea interioară, încât portretul fiecăruia e suma insa-
tisfacţiilor şi balastului de indispoziţie pe care l-am acumulat. Ne-
am confecţionat fericirea din fragmente de bombăneală şi deriziu-
ne. Nimic nu pare să ne facă mai buni, dar nimic poate să ne facă
mai răi. Şi dacă dorim ceva nespus de la anul care vine, dorim ca
relele lumii în care trăim să nu prevaleze semnificativ asupra păr-
ţilor ei bune. Să ne urăm, aşadar, ca anul ce vine să fie mai bun,
mai bogat, mai fericit. La mulţi ani tuturor!

MIRCEA CANŢĂR

Pagini realizate de LAURA
MOŢÎRLICHE, RADU ILICEANU,

MARIN TURCITU, MARGA BULUGEAN,
ALINA DRĂGHICI, CARMEN ZUICAN,

MAGDA BRATU

Conf. univ. dr. Florin Petrescu,
managerul Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă
din Craiova:

Dr. George Beţiu,
director al Direcţiei de
Sănătate Publică Dolj:

«Direc ţia de Sănătate
Publică (DSP) Dolj va avea
ca principal obiectiv şi pe
parcursul anului viitor buna
desfăşurare a programelor
de prevenţie. Considerăm
că este mult mai uşor să
previi boala decât să o tra-
tezi. Astfel, prin fondurile
care vin de la Ministerul
Sănătăţii, DSP coordonea-
ză o serie de programe de
sănătate la nivel judeţean.

Prevenţia presupune inclusiv imunizările c are se
realizează în tot judeţul Dolj: imunizarea copilului
sau imunizarea grupurilor populaţionale cu risc. DSP
Dolj are printre atribuţii promovarea sănătăţii prin
mai multe programe. Ne propunem să conştienti-
zăm populaţia în legătură cu factorii de risc. Este
foarte necesar ca populaţia să realizeze cât este de
important ca, măcar o dată pe an, să meargă cel
puţin la un control medical. Orice afecţiune depis-
tată în stadiu incipient are şanse de vindecare mult

« S u n t
multe proiecte pentru anul 2013 la Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă din Craiova. Sperăm ca
măcar 90% din acestea să se finalizeze la sfârşi-
tul anului viitor. În decembrie 2013 avem prevă-
zut termenul de finalizare pentru ambulatoriul de
specialitate. Este o lucrare amplă, care la ora ac-
tuală este gata în procent de 25-30%. Aşteptăm
să se încheie, tot anul viitor, şi procedurile pentru
lucrarea de la obstetrică şi neonatologie. Sunt multe
aspecte tehnice care trebuie să se finalizeze şi la
nivelul Ministerului Sănătăţii. Este nevoie de o ex-
pertiză tehnică pentru a continua lucrările care au
fost începute. Ne dorim, totodată, să realizăm
reparaţii curente în toate secţiile spitalului, pentru
că în anul 2012 s-au întreprins lucrări la blocurile
operatorii. La începutul lui 2013 vor fi finalizate
şi ultimele săli de operaţie. Pentru anul 2013 spe-
răm să demarăm lucrările, într-un parteneriat cu
Consiliul Judeţean Dolj, la o construcţie care să

vizeze rezolvarea cazurilor ce ţin de cardiologie
intervenţională şi chirurgie cardiovasculară. Spe-
răm ca, tot în anul 2013, şi pentru Urgenţă să
obţinem nişte fonduri, astfel încât să reamena-
jăm spaţiile. Este şi un aspect care priveşte Ur-
genţa, pentru că Ambulatoriul de specialitate are
în proiect ca structură de rezistenţă şi intervenţie
în urgenţă. Este o Urgenţă care trebuie să cores-
pundă normelor. Şi aceasta este o prioritate. Un
alt lucru important, pentru că noi tratăm foarte mulţi
bolnavi oncologic la ora actuală: am vrea să facem
demersurile pentru a obţine un nou accelerator prin
Ministerul Sănătăţii. Nu în ultimul rând, mai este şi
morga. Noi am făcut un proiect, pentru că şi acea
zonă a spitalului trebuie reabilitată în totalitate. Se
estimează cam un milion de euro valoarea acestei
lucrări. Există un proiect şi pentru reabilitarea sec-
ţiei de oncologie, pentru care rămâne să vedem
unde vom face demersuri. Am realizat, de aseme-
nea, o evaluare pe tot spitalul în ceea ce priveşte
aparatura medicală. Noi ne-am făcut temele, ră-
mâne să vedem ce putem obţine anul viitor».

Comisar-şef Constantin
Nicolescu, inspector-şef
al Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului Dolj:

 «Cu si-
guranţă, pri-
mul gând
c are îmi
vine în min-
te este ace-
la c a în
2013 să
reuş im, ca
poliţiş ti, să
a s ig u r ă m
climatul de

linişte şi siguranţă dorit de toţi concetăţe-
nii noştri. Vă asigur că ne vom afla în per-
manenţă în prima linie de luptă împotriva
infractorilor şi a altor persoane certate cu
legea şi unul dintre dezideratele mele este
acela de a-i convinge pe doljeni că meri-
tăm să aibă încredere în noi şi vom face
tot ceea ce depinde de noi să ne creştem
nivelul performanţelor profesionale».

Comisar-şef Silviu Văcaru,
comandantul Brigăzii de
Combatere a Criminalităţii
Organizate (BCCO)
Craiova:

«Anul 2012 fost unul bun pentru noi, în care am
încercat şi am reuşit să fim în prima linie în lupta cu
infracţionalitatea şi, totodată, să ne menţinem ca una
dintre structurile de
elită a Poliţiei. Cea
mai mare dorinţă
pentru anul ce stă
să înceapă ar fi să
ne găsească pe toţi
sănătoşi şi toate
problemele apărute
să fie rezolvate la
acelaşi nivel la care
au fost create sau
la unul superior».

Vlad
Drăgulescu,
managerul
Filarmonicii
„Oltenia”:

 «Principala re-
alizare a acestui an
rămâne,  pentru
mine, turneul „Te-
atru peste tot” –
ediţia a II-a, des-

făşurat de Asociaţia „I.S. Drăgulescu”, care a
cuprins 20 de comune din Oltenia, în care am
ajuns în 30 de zile. Aş vrea ca, la anul, să reu-
şesc să introduc în şcolile craiovene mini-or-
chestrele de suflători, proiect pe care încercăm
să-l dezvoltăm împreună cu Yamaha».

Deputatul USL
Petre Petrescu:

 «Pentru 2013, pe plan po-
litic îmi doresc să avem o gu-
vernare bună, reuşită, în fo-
losul cetăţenilor. Îmi doresc,
de asemenea, ca alocarea bu-
getară la nivel european pen-
tru perioada 2014-2020 să fie
una favorabilă României, pen-
tru că de aceşti bani depinde
o generaţie. Le mulţumesc
încă o dată celor care au avut încredere în mine şi sper să
nu îi dezamăgesc. Le doresc tuturor doljenilor ca în 2013
să le cadă tot binele pe umeri!».
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Prof. univ. dr. Ion Turculeanu,
decanul Baroului Dolj: «Cea mai
bunã glumã mi se pare aceea cã în
2013 vom fi mai buni. Mai buni
decât în 2012 ºi mai puþin buni
decât în 2014? Eu cred cã fiecare
dintre noi trebuie sã ne propunem
sã fim mai buni în fiecare zi».

Deputatul USL Petre Petrescu: «La o petrecere, niºte prieteni îi dedi-
cau primarului de la Filiaºi, Nicolae Stãncioi, cântecul „Mulþi ar vrea ca
sã mã vadã, ca pe un bulgãr de zãpadã”, cu direcþie cãtre veºnicul sãu
contracandidat la Primãria Filiaºi. La un moment dat, Nicolae Stãncioi a
oprit lãutarul ºi i-a cerut foarte serios cântecul „Stã murgul legat la
gard”. A fost o glumã foarte gustatã de cei prezenþi la eveniment».

Comisar-ºef Constantin Nicolescu, inspector-ºef al Inspectoratului de Poli-
þie al Judeþului Dolj: «Gluma aº vrea sã o înlocuiesc cu o situaþie amuzantã,
absolut realã. La un moment dat, am fost abordat de un reporter de teren, specia-
lizat în transmiterea de breaking news-uri, care, pe un ton foarte serios ºi incisiv,
m-a întrebat ce mãsuri a luat poliþia pentru asigurarea ordinii ºi liniºtii publice „de
sfârºitul lumii”... Deºi iniþial am luat-o ca pe o glumã ºi chiar am zâmbit, ziaristul a
insistat ºi am fost nevoit sã îi ofer rãspunsul standard, pe care, de altfel, îl ºi
aºtepta, ºi anume cã poliþiºtii de vor afla la datorie ºi în aceastã zi „apocalipticã”.
Cred cã aceastã goanã zilnicã dupã senzaþional ºi subiecte rãsunãtoare de presã,
chiar ºi în cele mai banale situaþii, conduce, câteodatã, la crearea unor circumstan-
þe sau interpretãri de care trebuie sã ne mai ºi amuzãm, uneori…».

Mircea Corniºteanu, directo-
rul Teatrului Naþional „Marin
Sorescu”: «Cea mai bunã glumã?
Cã noul Parlament ar fi mai acã-
tãrii decât ãla care s-a dus! Priviþi
feþele ºi ascultaþi-i glãsuind pe vreo
75% din noii aleºi!».

Florin Rogneanu, directo-
rul Muzeului de Artã din Cra-
iova: «Cel mai hazliu banc pe
care l-am auzit în anul 2012 este
cel cu apocalipsa în þara noas-
trã. Cicã apocalipsa ajunge ºi în
România, se uitã lung în stânga,
se uitã lung în dreapta, dupã
care pleacã suspinând: „Am mai
trecut pe aici!”».

Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”: «Am auzit multe glume. Îmi este
greu sã aleg… A fost un an plin de evenimente, mai ales politice.
Cum românul face tot timpul haz de necaz, dar nu numai…
gândiþi-vã câte glume au circulat cu prilejul celor douã rânduri
de alegeri – locale ºi parlamentare – ºi de referendum…».

Deºi anul 2012 a fost unul greu, cu multe
schimbãri ºi frãmântãri sociale, românii nu
au uitat sã zâmbeascã, sã spunã o glumã sau
un banc bun. Umorul nu ne-a lipsit nicio-
datã, dovadã cã nu de puþine ori trecem pes-
te momentele mai dificile cu zâmbetul pe
buze ºi cu un optimism molipsitor. Politi-

Haz de… necazuri!Haz de… necazuri!Haz de… necazuri!Haz de… necazuri!Haz de… necazuri!

Dan Claudiu Dãniºor, rectorul
Universitãþii din Craiova:

«Un britanic ºi un chinez se plimbã
prin Londra. Chinezul zice:

- Priveºte toate steagurile astea! Îmi
umplu sufletul de mândrie patrioticã!

- Dar, prietene, tu eºti chinez, iar aces-
tea sunt steaguri britanice!

- Da?! Eu priveam la etichete».

Mario Ovidiu Oprea,
secretar al Senatului:
«Cea mai bunã glumã a
fost sfârºitul lumii! Cu-
nosc persoane care au fu-
git în pãdure de teamã ºi
asta m-a amuzat teribil».

General de brigadã
Constantin Ion, coman-
dantul Grupãrii de Jan-
darmi Mobile Craiova: «O
glumã bunã pe care am auzit-
o anul acesta… cã vom avea
în 2013 echipã de fotbal în
divizia A! Lãsând gluma la o
parte, eu sunt microbist ºi
mi-aº dori foarte tare sã
avem echipa noastrã, pentru
cã asigurãm mãsuri de ordine
la meciuri în celelalte judeþe
din raza de competenþã ºi
ducem dorul „ªtiinþei”».

Adrian Glugã, procu-
ror-ºef DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craio-
va: «ªtiþi cum se fac per-
cheziþiile la Strehaia? La
ora 5.00 se trezesc þiga-
nii, îºi fac o cafea ºi, dacã
pânã la 6 ºi un sfert nu
vine DIICOT-ul, se cul-
cã la loc...».

Vlad Drãgulescu,
managerul Filarmoni-
cii „Oltenia”: «Cicã
ºeful intrã la lucrãtorii sãi.
V-am spus: în timpul lu-
crului sã nu fumaþi! Unul
dintre lucrãtori, uitându-
se la ºef, spune: Dar cine
lucreazã?».

Comisar-ºef Silviu
Vãcaru, comandantul
Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organiza-
te (BCCO) Craiova: «O
glumã bunã n-aº putea ale-
ge în acest moment. Îmi
amintesc însã un citat:
„Dacã lupþi, poþi sã pierzi;
dacã nu lupþi, ai pierdut
deja” ºi le doresc tuturor
ca în 2013 sã câºtige toate
luptele pe care le vor da,
pe toate planurile...».

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN, MAGDA BRATU,
MARIN TURCITU, ALINA DRÃGHICI

Florin Ridiche, managerul Muzeului Olteniei: «Cele mai amu-
zante momente din cursul anului 2012 legate de activitatea Muzeu-
lui Olteniei s-au produs în momentul instalãrii meteoritului în fata i-
mobilului din strada „Madona Dudu” ca parte a campaniei de pro-
movare pentru inaugurarea expoziþiei permanente „Universul ºi Sis-
temul Nostru Solar”, la Secþia de ªtiinþele Naturii. Butaforia (meteo-
ritul) este atât de bine realizatã încât îi intrigã pe mulþi trecãtori,
provocând fel ºi fel de reacþii legate de originalitatea piesei. Un
craiovean a venit sã-mi precizeze ce mare noroc am avut ca acel
meteorit nu s-a prãbuºit peste clãdire: „Domne, mare noroc aþi avut!
Dacã pica pietroiul ãsta peste frumuseþea asta de muzeu, praf vã
fãcea! Uitã-te ºi dumneata! Cum a distrus trotuarul!”».

cieni, medici, profesori universitari, avo-
caþi, oameni ai legii sau de culturã, cu toþii
reprezentanþi ai unora dintre cele mai im-
portante instituþii ale Craiovei ºi Doljului,
au fãcut ºi ei haz de… necazuri. ªi ne-au spus
ºi nouã câteva dintre cele mai bune glume
auzite în anul ce tocmai se încheie.
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ALINA SĂNDOI

Aho, aho, plugari fraţi,
În vorbe nu vă răzmaţi,
Nici nu vă lăsaţi mânaţi
C-aţi fost destul înjugaţi!
Hai, din bice să pocnim,
Pe vătafi să îi trezim
Şi să ţinem drumul drept,
S-ajungem la Parlament!
Pocniţi bicele-n Senat
C-am avut un an bogat
Şi-am cules ce-am semănat,
Cu inima n-am votat!
Roşie e ţara toată,
Parcă a-mbobocit deodată!
Am avut un an mănos
Portocaliii  sunt jos,
Trandafirii le-au luat locul
O-nflori-n ţară norocul!

Aho, aho, voi plugăraşii,
Roşii să aveţi obrajii,
Roşii şi îmbujoraţi
Că morcovii sunt muraţi!
Strigaţi măi, hăi, hăi!

Chemaţi cumnaţii, vecinii
Că am stârpit mărăcinii,
Trageţi brazda voinicească
Iarba rea să nu mai crească,
Trageţi tare şi pocniţi
C-am dus anii grei sortiţi,
Jos cu bicele din cui
La aleşii neamului,
Avem senatori destui,
Şi parlamentari avem,
Greul n-o să-l mai ducem
În locul nostru-l duc ei.

Ziceţi, măi, din zurgălăi!
Plesniţi biciul şi strigaţi
Poate  îi mai speriaţi,
Portocaliul să piară,
Să ia mâna de pe ţară,
Bateţi biciu’ până-n grindă,
Anul Nou să nu-i mai prindă,
Ne-au făcut netrai în casă,
Cozonac nu e pe masă,
Pleava de foame nu ţine,
Ei au zis că  trăim bine!

Dă-mi covrigii să mă duc
Că nu ştiu unde s-apuc,
Colaci n-aţi mai împletit
Şi de frig am înlemnit.
Opriţi plugul, măi, flăcăi,
C-a fost destul tras de boi!
Ăsta-i greul dus de noi!
Hu, hăi, hăi!

Nici aşa nu se mai poate,
Carnea de porc se dă-n rate,
Aşa ceva n-am văzut
De când mama m-a făcut!
Câte cuie sunt în gard
Vrem subvenţii de la stat!

Nu mai vrea boul la plug
Aho, aho, de Noul An
Daţi urechea mai la geam!
Noi, plugarii-am înjugat
Boi cu sufletul curat,
La urechi cu zurgălăi,
La pinteni cu clopoţei,
Să mai uităm de nevoi,
De rate în euroi,
De pensii şi alocaţii.
Cui să facem contestaţii?
Cui să cerem nuci şi mere?
Că-s zilele tot mai grele!

Cozonacii copţi în vatră
Nu mai sunt, au fost odată!
De sarmale şi friptură
Nu mai strig, că-mi plouă-n gură!
Mi-ngheaţă biciul în mână,
Nu-i rachiu de tescovină,
Nici vin nu mai e-n butoi,
L-au băut ăle nevoi.

La grindă nu-s  atârnaţi
Nici slănină, nici cârnaţi,
Pe la coş, pe la urloi
Doar funii de usturoi,
C-aşa era vorba-n sat:
La omu’ care-i sărac
Parcă nici boii nu trag!

Şi cu sufletul la gură
Vă facem o urătură:
Câte mere în livezi
Atâţia boi în cirezi!
Iar în anul care vine
S-aveţi datorii puţine!
Pace-n inimi, gând curat,
Bucurii şi an bogat!

Dar cum vine Anul Nou
E cel mai greu pentru bou
Să stea cu coarnele şute,
Numai de stăpân s-asculte,
C-a tras în plug şi ăst an
Precum Bădica Traian.
Hu, hăi, hăi!

Nici acuma nu mai vrea,
Nici în ceasu’ al doişpelea
Că se anunţă iarnă grea!
Singur vrea să tragă-n jug,
Atâţia stăpâni i-ajung.
De se duce la arat
Se simte discriminat,
N-ar da greş pe arătură
Moţiunea de cenzură.

Nu mai vrea boul la plug
Că a tras degeaba-n jug,
În zadar a pus sămânţă,
N-a răsărit în brăzdiţă,
Cât am semănat se cară
Şi nici vorbă să răsară.
Da’ să coacă pân’deseară?!...
Trageţi măi, hăi, hăi!

La lună, la săptămână
Lor le trec toate prin mână,
De-aia le zice coconi
Şi au lefele de domni,
De-aia sunt parlamentari
Să aibă foloase mari.

Iarăşi mai trecu un an,
Doarme Bădica Traian,
Din ţol nu s-a mai sculat,
Peste câmp nu s-a uitat
Ca s-aleagă loc curat
De arat şi semănat!
Holde mari cu bob tot unul
N-are în pătul românul,
Buzunarul e tot gol,
Plugul nu iasă-n ogor,
Sămânţa e de hibrid
Nu-i mai place în pământ,
De glie nu se mai prinde,
Ce-i mai place să colinde
În UE, în laboratoare,
Nu-ncolţeşte în tarlale!
Strigaţi măi, hăi, hăi!

Cât e anul de mănos
Toate-s întoarse pe dos,
Câţi boi ar fi la arat
Roade nu-s la secerat!
De-am merge la mori cu sacii
Gustoşi nu mai ies colacii,
Or ieşi de-acum ‘nainte
C-am avut alegeri multe,
Locale şi generale
Azi credem numa-ntr-o floare,
Are prea mulţi spini în coadă,
Românul  tace şi rabdă,
Aşa e de când pământul
La Mulţi Ani! Zice Cuvântul!

Să ne citiţi tot pe noi
C-am tras cot la cot cu voi,
Tot anul  i-am luat în bice,
Mulţi ne-ar da între corniţe!
Aşa zice-o vorbă mare:
Biciul-l bate pe spinare
Tot pe boul care trage
De când lumea, n-ai ce-i face!
Le spunem într-un-an -odată:
„Boii bătrâni trag brazda dreaptă!”
C-am fost primii gazetari
Şi-am prins nămeţi şi mai mari!

La mulţi ani, olteni ca brazii!
Roşii să aveţi obrajii,
Sănătate cât cuprinde,
De la noi multe colinde!
Sorcova v-aduce-n an
Tot primul cotidian.
Trăiască ce-aveţi mai drag,
Luaţi ziarul de pe prag
Să băgaţi norocu-n casă,
Aşezaţi-l şi pe masă,
Crapă piatra, e ger greu,
Împreună-am fost mereu,
Primul ziar la olteni
Şi-om răzbi printre TRAIENI!

umor
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Ştii că vin sărbătorile
de iarnă atunci când:

- Leru-i Ler; 
- autorităţile sunt luate prin surprindere; 
- PRO TV transmite pentru a nu ştiu câta oară seria „Home Alone”; 
- Bănica Jr. are concert la Sala Palatului; 
- reîncep reportajele despre Revoluţia din ’89; 
- se cumpără tot; 
- orice costă măcar dublu; 
- mama lui Fuego împodobeşte bradul; 
- LUXTEN împodobeşte restul...; 
- toate panaramele din show-biz cântă despre nămeţi; 
- Cătălin Radu Tănase transmite de sub nămeţi; 
- românul se pregăteşte să sărbătorească „aşa cum se cuvine”.

Un poliţist s-a apropiat de mine pe stradă şi mi-a
spus:

- Nu cumva ai droguri la tine?
- Îmi pare rău că nu te pot servi, amice, îi zic. Deja

am vândut totul.

  
Mi-am plătit cinstit toate taxele şi acum dorm liniş-

tit… pe o bancă, în parc.

 
Dacă bărbatul tău nu vorbeşte urât, nu

bea, nu se enervează, nu stă în faţa calcula-
torului, nu merge cu prietenii la pescuit…
încearcă să-l împungi cu un ac. S-ar putea
să fie mort demult!

 
- Fiule, a venit vremea să vorbim despre

filmele deocheate pe internet.
- Ok, tată, spune-mi.
- Cum fac să şterg istoricul, să nu vadă

mă-ta că m-am uitat la ele?

 
I-am căzut în genunchi prietenei mele blonde şi am

întrebat-o:
- Vrei ca, de azi înainte, să-mi porţi numele?
Ea mi-a răspuns:
- Nu! Nu mi-ar plăcea să mă cheme Costel!

De acasă de la mine până la primul bar fac doar 10
minute. Ciudat, înapoi fac două ore.

Mai mulţi emigranţi, la angajare,  în
America. Printr-un translator, patronul
întreabă:

- Face cineva finisări?
Românul:  Fac io!
- Face cineva confecţii metalice?
Românul: Fac io!!!
- Face cineva faianţări?
Românul:  Fac io!!!
Patronul îi spune translatorului:
- Zi-i românului că-l angajez, dar, dacă

mă mai înjură o dată, pleacă!
În faţa porţii Raiului stăteau

un popă şi un şofer de autobuz.
Vine Sfântu’ Petru şi zice:
- Tu, şoferule, poţi să treci, iar

tu, părinte, mai aşteaptă.
Popa, indignat:
- Cum  aşa, Sfinte Petre, eu,

care mi-am închinat toată viaţa
Bisericii?

- Ei, şi? La tine în
biserică toată lumea
dormea, iar la el în
autobuz toată lumea
se ruga!

Un cuplu tânăr, aflat în pragul
divorţului, hotărăşte să se adreseze
unui consilier marital. Consilierul o
întreabă pe tânăra soţie:

- Care ar fi problema?
- Soţul meu suferă de ejaculări

premature, răspunde soţia.
Consilierul se întoarce spre soţ

şi-l întreabă:
- Este adevărat?
- Ei bine… nu chiar! răspunde

soţul. Ea este cea care suferă, nu eu!

Soţia îşi sună soţul:
- Dragul meu, ai o proble-

mă...
- Ce s-a întâmplat?
- Am intrat cu maşina într-

un Maybach, i-am propus pro-
prietarului să-i achit „în natu-
ră” şi el a fost de acord.

- Şi care e problema mea?
- Proprietarul este gay!

Ce este im-
potenţa? Acel feno-

men care apare atunci
când forţa de atracţie a
Pământului este mai
mare decât forţa de

atracţie a femeii!

Un cioban îşi păştea oile pe o pajişte. La
un moment dat, zăreşte un hotel, îşi lasă tur-
ma şi se duce direct într-acolo. Îl întâmpina
patronul:

- Ce e cu dumneata aici? Nu cazăm cio-
bani!

Ciobanul: - Ştiţi, eu sunt cioban, sunt obosit
şi vreau ca în seara aceasta să dorm la dvs.
în hotel. E singurul din zonă, vă plătesc 1.000
de euro!

Patronul: - 1.000 de euro
pentru o noapte? Sigur, poftiţi
în apartamentul prezidenţial!

Ciobanul: -  Ştiţi, în seara
aceasta aş dori şi eu o domni-
şoară, dacă se poate… Vă mai
dau 1.000 de euro.

Patronul se conformează şi îi adu-
ce o domnişoară. După ce termină
treaba, ciobanul îl cheamă pe patron
din nou.

- Ştiţi, nu m-am săturat numai cu
domnişoara pe care aţi adus-o… Am
văzut pe hol o doamnă înaltă, blondă,
superbă… Dacă se poate… să o che-
maţi la mine…

Patronul: - Păi aia e nevastă-mea!
Ciobanul: - Vă mai dau 3.000 de

euro.
Patronul: Încă 3.000… Hmmm…

Ok!
După ce termină treaba şi cu ne-

vasta patronului, ciobanul începe să
râdă în hohote… timp de 10 minute.

La un moment dat, patronul îl în-
treabă nervos:

- Ce ai, domnule, de ce râzi?
Ciobanul: - În viaţa mea nu

am avut atâtea datorii! Dar mă
simt aşa de bineee…

Gabriel Bratu

Am plecat să colindăm
Domn, Domn să-nălţăm
Dar boierii nu-s acasă

C-au plecat să facă-un tur
Prin Dubai şi Coasta de Azur.

Sorcova, vesela,
Să trăiţi, să-mbătrâniţi

Tare ca fierul
Iute ca oţelul

Fără medicamente
Şi fără tratamente.

O, ce veste minunată
Ar fi pentru români dacă

Pensiile or să crească,
Leafa o să se mărească,

Toată lumea să muncească.

C     M     Y       K

C     M     Y       K
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a plecat cu colindatu’

A venit mai an
Bădiţa Traian

Şi-a spus în mulţime
“Să trăiţi bine!”
Şi noi azi venim

Şi zicem “Bine că trăim!”

Aho, aho,
Sore şi fraţi,

Staţi aici,
Nu mai plecaţi
Să ne consultaţi
Şi să ne trataţi.

... Şi la anul care vine
S-auzim numai de bine

Pentru-ntreaga Românie
“13” cu noroc să fie

LA ANUL
ŞI LA MULŢI ANI!

C     M     Y       K

C     M     Y       K

Mama îi face morală fiu-
lui ei:

- Bine, măi, Ionele...  În
Spania, la căpşuni, nu vrei să
te duci. În Italia, la îngrijit,
bătrâni, nu vrei. La fotbal nu
vrei… Atunci, du-te, mamă,
la facultate, ca să ne facem

de râsul blocului!
 
Examen la cursul

de logică. Subiectul
era „demonstraţi că
scaunul de la catedră
es te invizibil”.  Toţi
studenţii scriu câte 5-
6 pagini, dar nota 10
o ia Bulă, care scri-
sese doar 2 cuvinte:
„Care scaun?”.

 
 

Vorbesc doi prieteni:
- Cum a fost BAC-ul în

sesiunea asta?
- S-a scumpit !

 
Să nu faci nimic e tare

greu. Nu ştii când ai termi-
nat...

Dacă găseşti un prieten
nou, găseşti o comoară.

Dacă găseşti o comoară,
găseşti zeci de prieteni noi!

  
 
- Marie, uită-te pe geam,

e un cal în curtea noastră!
- Nu e cal, Ioane, e vacă!
- Pe geam, Marie, nu în

oglindă!

O cioară stătea pe o cracă şi nu făcea nimic toată

ziulica. Un iepuraş, văzând-o, o întreabă:

- Aş putea să stau şi eu şi să nu fac nimic toată ziua?

- Bineînţeles, de ce nu? îi răspunse cioara. Astfel că

iepuraşul stătea pe pământ sub cioară şi nu făcea ni-

mic. Deodată, apare o vulpe şi-l mănâncă pe iepuraş.

MORALA: Ca să poţi să stai şi să nu faci nimic

toata ziua trebuie să fii foarte sus.

O fetiţă vine acasă şi îi spune ma-
mei:

- Un băiat de la mine din clasă mi-
a zis azi să ne jucăm de-a doctorul...

- Vai de mine! Şi ce-aţi făcut?
- M-a lăsat să aştept o jumătate

de oră pe culoar şi apoi m-a trimis
acasă când n-am avut să-i dau şpagă.

De ce se dau jos din pat
bărbaţii la mijlocul nopţii?

- să bea apă: 5%;
- să meargă la toaletă: 12%;
- să meargă... acasă: 83%.

Ion s-a întors din deplasare. A deschis
uşa, a intrat în apartament, iar din dormi-
tor a auzit gemete şi scârţâit de pat.

- Curva! a şoptit el. Apoi a ieşit din
apartament, a închis uşa şi a plecat acasă
la soţie.

O soţie îşi dojeneşte soţul:
- Ştii,  vecinul nostru îi

aduce tot timpul flori soţiei
sale şi o duce prin tot felul
de locuri frum oase. N-ai
putea să faci şi tu la fel?

Uşor încurcat, soţul îi răs-
punde:

- De mulţi ani mă gân-
desc s-o fac, dar mă temeam
ca tu şi cu el să nu vă supă-
raţi dacă o copleşesc cu ca-
douri şi o duc în vacanţe…

Doi tineri se plimbă prin
ploaie... e aşa de romantic!  El
spune:

- Iubito, te-ai mărita cu un
bărbat fără un ochi?

- Nu! Categoric nu!!
- Atunci, dă să ţin eu um-

brela...

Când un băr-
bat are de luat o deci-

zie importantă  închide
ochii, îşi cuprinde capul în
mâini, îşi ascultă conştiinţa,
gândeşte profund, apoi ex-
clamă hotărât:

-  Nevas tă,  tu c um
crezi c-ar  trebui să

facem?

Bărbatul care
se căsătoreşte cu

secretara sa
trage nădejde

că tot el va
rămâne şef.

Care e diferenţa între o
zână şi o vrăjitoare?

Câţiva ani de căsătorie.

Studenţii
europeni
strâng bani
pentru studii.
Studenţii
români strâng
pentru
exam ene!

Secretara către şef:
 - Sunt concediată?
 - Nu. De ce întrebi?
 - Păi de ce aţi scos ca-

napeaua din birou?

El: Bună, vreau să te cunosc
mai bine, am 38 de ani, sunt de-
putat de 10 ani şi sunt onest...!

Ea: Bună, eu am 30 de ani, sunt
curvă de 15 ani şi sunt virgină...!

Două surori nemă-
ritate aveau o farma-
cie, moştenită de la
părinţi. Într-o zi, in-
tră un tip şi le cere
un prezervativ.

Una îi dă măsu-
ra 35 şi el zice că e
mic. Încearcă cu 42.
E mic. În final, aia o
strigă pe soră-sa:

-  Auzi tu, domnul
zice că 52 îi e mic. Ce-i dăm?

- Casă, masă şi jumătate de far-
macie!









Şeful,
prezen-
tând un nou angajat, le spune
celorlalţi:

- Acesta este noul venit în
echipa noastră.

 Arătaţi-i, vă rog, cu ce va
ocupaţi, când aveţi
impresia că sunt cu
ochii pe voi.



7,00 Zestrea românilor
8,10 Omul ºi timpul
9,30 Cântece de Iarnã cu
Bimbam
10,05  Film * PINOCCHIO
11,20 Film  * FROG ªI
WOMBAT
13,00 Ora regelui
14,00 Jurnalul TVR
14,30 Filmoteca veselã
15,00 O datã-n viaþã  (r)
17,00 Ne vedem la TVR
18,45 Teleenciclopedia   (r)
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,10 Film * CU CÃRÞILE PE
FAÞÃ
23,00 Profesioniºtii...
0,10 „Vãduva veselã”
2,35 Filmoteca veselã   (r)
3,25  Telejurnal  (r)
4,15 Viaþa satului  (r)

TVR 1
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6,00 Celebritãþile timpului tãu
(r); 7,00 Teleshopping;  8,00
Doi care doinesc;  8,35 Moº
Crãciun, unu’ ºi bun!  (r);
10,10 Gala sportului româ-
nesc; 12,00 Replay; 13,00
Ferma; 14,10 Film *  UCENI-
CUL LUI MERLIN  (I); 15,50
Daruri de Crãciun;  16,00
Memoriarul durerii; 17,10
Film * CAPCANA  IUBIRII;
18,50 Daruri de Crãciun;
19,00 Groelanda – Aventuri în
Epoca de gheaþã; 20,10 Film
* LA ÎNCEPUT A FOST
CUVÂNTUL   (I); 21,45
Lumea modei; 22,00 Concert;
23,10  Film * LUPTÃ ÎN
CÂMP DESCHIS; 1,30 Film *
CAPCANA IUBIRII  (r); 3,00
Film   * LA ÎNCEPUT A FOST
CUVÂNTUL  (I)  (r); 4,30
Memoriarul durerii  (r); 5,20
Mesager.

TVR 2

6,00 Film *  OARE CUM O
REUªI?;  7,30  Filme ºi
vedete; 7,55 Film * TRECU-
TUL GEORGIEI; 9,20
Premiile Billboard 2012;
11,35 Film * EXPRESUL;
13,45 Film * FAMILIA
TUCHE;  15,20 Film * SOLA-
RIS; 17,00 Film * MOTANUL
ÎNCÃLÞAT;  18,30  Film *
OARE CUM O REUªI?;
20,00 Film * RANGO; 21,45
Film  * PIRAÞII DIN CARAI-
BE: PE APE ªI MAI TUL-
BURI; 0,00 Film * JURNA-
LUL UNUI IUBITOR DE
ROM; 2,00 Film  * ªTIRI DE
TELEVIZIUNE; 4,10 Film   *
LUPTE DE STRADÃ.

HBO

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film *  MARIA MIRABELA
11,00 Film serial  *    PARIU CU
VIAÞA  (r)
13,00 Film  * ACE VENTURA
JR.
15,00  Film * ªCOALA SUPERI-
OARÃ DE EROI
17,00 Film   * DIRTY DANCING
19,00 ªtirile PRO TV
20,30 Film *  DOI CUSCRI DE
COªMAR
23,00 Film  * AVENTURI ÎN
BURGES
1,30 Film  *  DOI CUSCRII DE
COªMAR  (r)
3,30 Film *  AVENTURI ÎN
BRUGES  (r)
5,30 Film *  ACE VENTURA JR.
(r)

PRO TV

ACASÃ
6,00 Film serial  *  ÎN NUMELE
IUBIRII   (r); 7,00 Poveºtiri
adevãrate  (r); 8,00 Teleshop-
ping; 8,30  Film serial  *
DRAGOSTE ªI LUPTÃ  (r);
9,30 Teleshopping; 10,00 Film
serial  * DRAGOSTE LA INDIGO
(r);  11,00 Dezvãluiri din lumea
telenovelelor  (r);  12,00
Teleshopping;  12,30 Film serial
* ABISUL PASIUNII (r); 14,00
Teleshopping; 14,30 Film serial
* UN COLÞ DE RAI; 16,30
Poveºtiri adevãrate; 17,30 Film
serial  * LARA; 19,30 Dezvãluiri
din lumea telenovelelor;  20,30
Film serial *  ABISUL PASIU-
NII; 22,00  Poveºtiri de noapte;
22,30 Film   * NUNTÃ DE
CRÃCIUN;  0,30  Film serial  *
ÎN NUMELE  IUBIRII   (r); 1,30
Poveºtiri de noapte  (r); 2,30
Film serial  *  UN COLÞ DE RAI
(r); 4,00 Poveºtiri de noapte
(r); 4,30 Film *  NUNTÃ DE
CRÃCIUN   (r).

06,00 Observator
9,00 Next Top Model
11,00 Film * CÂINII ZÃPEZII
(r)
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Mireasã pentru fiul meu
19,00 Observator
20,00 FamiliaDA
20,30 Film  * UN PRIETEN
DEOSEBIT
22,30 Top Chef
1,00 Film serial  *     LA BIROU
2,00 OBSERVATOR  (r)
3,00 Film  *  VLAD  ÞEPEª

ANTENA 1

9,00 ªtirile B1TV;   10,00
Weekend  B1; 12,00 ªtirile
B1 TV;  13,00 3600;    15,00
ªtirile B1 TV;  16,00 Pasul
Fortunei;  17,00 ªtirile B1;
18,00   Talk  B1;  20,00
ªtirile B1; 21,00 Butonul de
panicã; 23,00 La taifas;  0,00
ªtirile Pro TV; 1,00 Lumea în
10.000 de minute; 2,00
Butonul de panicã  (r); 3,40 La
taifas  (r).

B1 TV

PRIMA TV
6,00 Cireaºa de pe tort  (r)
7,00 Cu lumea-n cap (r)
7,30 Teleshopping
8,00 Flavours, 3 bucãtari
8,30 Galileo  (r)
9,00 Film serial  *    VIPO  (r)
9,30 Un zâmbet pe…4 roþi
10,00 Teleshopping
10,30 Secrete de stil
11,00 Sport, dietã ºi o vedetã
11,30 Verde-n în faþã
12,30 F Pod
13,30 Film serial * FLASH
GORDON
14,30 Film *  CLEOPATRA
(II)  (r)
16,30 Schimb de mame  (r)
18,00 Focus
19,00 Focus sport
19,30 Cireaºa de pe tort
20,30 Film * COMOARA
NAÞIONALÃ: CARTEA
SECRETELOR
23,00 Film serial  *      TRÃS-
NIÞII  (r)
0,00 Film serial  *    NCIS:
ANCHETÃ MILITARÃ
1,00 Film * AUGUST
3,00 Focus  (r)
3,30 Film * AUGUST   (r)
6,00 Cunoaºte, viseazã,
iubeºte  (r)

6,00 Film serial  * APROAPE
LEGAL; 19,00 Film serial  *
ANATOMIA  LUI GREY;
20,00 Film serial  *  NEVES-
TE  DISPERATE; 21,00 Film
* PROCESUL LUI MOª
CRÃCIUN;   23,00 Film
serial  *   NEVESTE DISPE-
RATE; 2,00 Film serial  *
ANATOMIA LUI GREY;  5,00
Film serial  * APROAPE
LEGAL.

DIVA UNIVERSAL

6,00 Pitici de varã  (r); 8,00
Clipuri (r);   8,15 Film serial *
ÎMPÃRÃTEASA DE FIER   (r);
9,45 Film serial *     SUFLETE
PERECHE  (r);  10,45   Film
serial  * CONDAMNATA  (r);
11,45 Film serial  *  DESTINE
ÎMPLINITE; 12,45 Film serial  *
ÎMPÃRÃTEASA DE FIER;  14,15
Film serial  *    CUCERITORUL;
15,30 Film serial  *    AVENTURI-
LE LUI SINBAD; 16,30 Film  *
ÎN LUPTÃ CU NATURA
DEZLÃNÞUITÃ; 18,30 ªtiri
Naþional TV; 19,15 Film serial  *
SUFLETE  PERECHE; 20,15
Film * TITANIC 2; 22,15 Film  *
DIN GREªEALÃ, PREªEDIN-
TE; 0,30 Documentar; 1,30 Film  *
DIN GREªEALÃ, PREªEDINTE
(r);  3,30 Pitici de varã  (r).

NAÞIONAL TV

7,45 Film serial  *     REDACÞIA
(r); 8,45  Happy  Hour  (r);
10,15 ProMotor;  10,45 Acasã în
bucãtãrie  (r); 11,45 Film serial  *
REDACÞIA; 13,00 Teleshop-
ping; 13,30 Descoperã Româ-
nia; 14,00 Acasã în bucãtãrie;
15,00 Film serial  *  LA BLOC
(r); 16,00 Film * MOARTE ªI
MUZICÃ  (r); 18,00 S.O.S.  -
dezastre aeriene; 19,00 Film
serial  * LA BLOC; 20,00 Film *
PÃCATELE TRECUTULUI;
22,00 Film  * CE SE ÎNTÂMPLÃ,
DOCTORE?;  0,00 Film serial  *
REDACÞIA  (r); 1,00 Film *
PÃCATELE TRECUTULUI (r);
2,30 Lumea Pro Cinema   (r).

PRO CINEMA

7,00 Zestrea româniloer
8,10 Universul credinþei
10,10 Film * A DOUA ªANSÃ
12,00 Tezau folcloric  (II)
13,00 Parteneri de weekend
14,00 Jurnalul  TVR
14,30 Magazin mondial
15,00 Olimpiada veseliei
16,00 Tezaur folcloric  (II)
17,10 Gala teatrului ºi filmului
de televiziune  (I)
19,00  Lozul cel mare
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Gala teatrului ºi filmului
de televiziune  (II)
23,00 Garantat 100%  (r)
0,10  Film *  A DOUA ªANSÃ
(r)
1,55 Tezaur folcloric (r)
3,35 Sport  (r)
3,50 Telejurnal   (r)
4,40 Universul credinþei  (r)
6,20 Teleshopping

TVR 1

DUMINICÃ - 30 decembrie

8,10 Film *  RUDI, PURCE-
LUªUL ALERGÃTOR; 10,10
Teatru; 12,00 Rezistenþa prin
culturã; 13,00 Universul
Celibidache; 13,30 Jocuri ºi
viaþa;  14,10 Film * UCENI-
CUL LUI MERLIN  (II);
15,50 Cântecele “Cerbului”;
17,00  D’ale lu’ Miticã; 18,00
Legendele Moºului; 19,00
Pelerinaje; 20,10 Film  *  LA
ÎNCEPUT A FOST CUVÂN-
TUL   (II); 21,45 Lumea
modei; 22,00 Concert; 23,10
Film * FACEREA DE BINE;
0,50 Film *  STEAUA  CRÃ-
CIUNULUI; 2,30 Jocuri ºi
viaþa  (r); 3,00 Film  * LA
ÎNCEPUT A FOST CUVÂN-
TUL   (II)  (r); 4,30 Pelerina-
je  (r); 5,20 Mesager.

TVR 2

6,00 Film *  LIGA FEMININÃ
DE BASEBALL; 8,05 Film *
CALENDARUL;  9,30 Film *
CEI MICI, CEI MARI, CEI
FURIOªI;  10,50 O chestiu-
ne de gust; 12,00 Film *
PROFESORUL TRÃSNIT;
13,35 Film  * SCOBBY –
DOO;  14,50  Film * FACE
TOÞI BANII;  16,20 Film *
LUMEA PIERDUTÃ; 18,00
Film * JOCUL SE SCHIMBÃ;
20,00 Film * MISIUNE
IMPOSIBILÃ; 22,10 Film *
SÃ NU MÃ PÃRÃSEªTI;
23,55  Film serial  *   TRUE
BLOOD; 0,50 Film  * ZONA
VERDE; 2,40 O chestiune de
gust....

HBO

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film *  AMINTIRI DIN
COPILÃRIE
11,15 Film * BEBELUªI
GENIALI
13,00 Film * DIRTY  DANCING
(r)
15,00 Vocea României  (r)
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film * RÃPIREA
22,45 Film * STILETTO
0,45 Film *  RÃPIREA  (r)
2,30 Film * CÃLÃTORIE LA
CAPÃTUL NOPÞII   (r)
4,00 Film * BEBELUªI GENI-
ALI    (r)
5,45 Film  * AMINTIRI DIN
COPILÃRIE  (r)

PRO TV

ACASÃ
7,00 Poveºtiri adevãrate  (r);
8,00 Teleshopping;  8,30 Film
serial * LARA  (r); 9,30
Teleshopping;  10,00 Film
serial  * LARA  (r);   11,00
Dezvãluiri din lumea telenove-
lelor  (r); 12,00 Teleshopping;
12,30  Film serial * ABISUL
PASIUNII  (r); 14,00 Tele-
shopping; 14,30 Film serial *
UN COLÞ DE RAI; 16,30
Doamne de poveste; 17,30
Film serial  *   LARA; 19,30
Film serial  * REFUGIUL;
20,30 Film serial * ABISUL
PASIUNII; 22,00  Poveºtiri de
noapte; 22,30  Film * DE-Aª
DA TIMPUL ÎNAPOI;  0,30
Film serial  * ÎN NUMELE
IUBIRII  (r); 1,30 Doamne de
poveste  (r); 2,30 Film serial  *
UN COLÞ DE RAI  (r);  4,30
Film *  DE-Aª DA TIMPUL
ÎNAPOI   (r).

7,30 Film serial  * REDACÞIA
(r);  8,30 Happy Hour  (r);
10,00 Acasã în bucãtãrie  (r);
11,00 Film serial  *   REDAC-
ÞIA; 12,15 ProMotor; 12,45
Teleshopping; 13,15  Acasã în
bucãtãrie; 14,15 Lumea Pro
Cinema; 14,45 Zoom în 10;
15,00 S.O.S. – Dezastre
aeriene  (r); 16,00  Film serial
*    LA  BLOC  (r);   17,00 Film
* CE SE ÎNTÂMÃLÃ DOCTO-
RE?  (r);  19,00 Film serial  *
LA BLOC; 20,00 Film  *
AMINTIRI DIN  ÎNTUNERIC;
22,00  Film serial  *    APROA-
PE DE ADEVÃR; 0,00 Film
serial  * REDACÞIA;  1,00 Film
serial  *  APROAPE DE
ADEVÃR  (r); 2,45  Lumea Pro
Cinema  (r); 3,15 Apropo TV.

PRO CINEMA

6,00 OBSERVATOR
9,00 Te pui cu blondele?  (r)
11,00 Film * HERCULE ªI
CERCUL DE FOC
13,00 OBSERVATOR
14,00 Film  * ÎNTOARCEREA
LUI PRANCER, MICUL REN
16,00 OBSERVATOR
17,00 Film * UN PRIETEN
DEOSEBIT
19,00 OBSERVATOR
20,00 FamiliaDA
20,30 Film *  LUMEA APELOR
23,15 Film *  ACUZATUL
1,00 Top Chef  (r)
3,00 FamiliaDA  (r)
3,30 Film  * LUMEA APELOR
(r)

ANTENA 1

7,00 ªtirile B1 TV;  10,00
Weekend B1; 12,00 ªtirile B1
TV;   13,00 Business B1; 14,00
Condamnaþii; 15,00  ªtirile B1
TV;  16,00 Talk B1;  17,00
ªtirile B1; 18,00  Talk B1;
20,00 ªtirile B1; 21,00 Sub
semnul întrebãrii; 23,00 Lumea
lui Banciu;  0,00 ªtirile B1 TV.

PRIMA TV
7,00 Film serial *   PITICI ªI
TÃTICI
7,30 Teleshopping

8,00  Flavours, 3 bucãtari

8,30 Galileo  (r)
9,00 Film serial  *     VIPO  (r)
9,30 Casã, construcþie ºi

design
10,00 Teleshopping

10,30 Cu lumea-n cap

11,00 Levintza prezintã
11,30  Cunoaºte, viseazã,

iubeºte!

12,30 F Pod
13,30 Efectul WOW

14,00 Film serial  *   FLASH
GORDON
15,00 Bãtrâni ºi neliniºtiþi  (r)

15,30 Cronica cârcotaºilor  (r)

18,00 Focus 18
19,00 Focus Sport

19,30 Cireaºa de pe tort

20,30 Schimb de mame
22,00 Film serial  *    IUBIRI
SECRETE  (r)
1,00 Film serial * NCIS:
ANCHETÃ MILITARÃ  (r)
2,00 Focus  (r)

3,00 Trãdaþi în dragoste
4,30 Schimb de mame  (r)

6,00 Cireaºa de pe tort  (r)

6,00 Film serial  * APROAPE
LEGAL; 7,00 Film serial  *
OFIÞERI ÎNCEPÃTORI;
19,00 Film serial  *   ANATO-
MIA LUI GREY;  20,00  Fi lm
serial  *   NEVESTE DISPE-
RATE;  21,00  Film  *
CRÃCIUNUL; 23,00 Film
serial  *  NEVESTE DISPE-
RATE; 2,00 Film serial  *
ANATOMIA LUI GREY; 5,00
Film serial  * OFIÞERI
ÎNCEPÃTORI.

DIVA UNIVERSAL
  7,30   Film serial *   SUFLE-
TE PERECHE  (r); 8,30 Film
serial *  ÎMPÃRÃTEASA DE
FIER  (r); 10,00 Film serial *
AVENTURILE LUI SINBAD
(r); 11,00 Film  * ÎN LUPTÃ
CU NATURA DEZLÃNÞUITÃ
(r); 13,00 Sã v-amintiþi
duminica; 16,30 Film *  TITA-
NIC 2 (r);  18,30 ªtiri
Naþional TV; 19,15  Film serial
* SUFLETE  PERECHE; 20,15
Film * EROII;  23,00 Film  *
DATORIE ªI ONOARE  (r);
1,00  Sã v-amintiþi duminica
(r); 4,00  Consilier de urgenþã
(r) .

NAÞIONAL TV

B1 TV
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7,10 Gala teatrului ºi filmului
de televiziune  (I) (r)
9,00 Film serial  *     LEGEN-
DELE PALATULUI
10,00 Gala
12,00 Iatã, vin colindãtorii!
(VI)
12,40 Film serial * LEGENDE-
LE  PALATULUI  (r)
14,00 Telejurnal
14,45 Teleshopping
15,30 Maghiara de pe unu
17,00 Meseria, brãþarã de aur
17,20 Film *  COPILUL
PROBLEMÃ 3
19,00 Retrospectivã
19,30 Flori de gheaþã
19,45 Sport
20,00 Telejurnal
21,00 Revelion (I), (II), (III)
23,55 Numãrãtoarea inversã
0,05 Revelion
2,00 Muzicã de petrecere  (I)
4,00 Dragi prieteni, sus
paharul!

TVR 1

LUNI - 31 decembrie

6,00 Legendele moºului  (r);
8,10 Film  *  UCENICUL LUI
MERLIN  (I)  (r); 9,45
ABC... De ce?; 10,20 Film *
UCENICUL LUI MERLIN
(II); 12,00 Ali; 13,00 Bon
aniversare; 14,35  Împreunã
în Europa!; 16,00 Ges
Romano..;  17,00 Piersic
Show; 17,50 2 altfel; 18,00
Telejurnal; 18,30 7 nopþi;
20,10 Film *  RÃZBUNAE ÎN
VESTUL SÃLBATIC;  21,50
2 altfel; 22,00 Film   *  FI-
LANTROPICA;  0,00 2 altfel;
0,15 Crazy Horse; 1,15 Film
* ANII DE LICEU, LA
VÂRSTA A DOUA; 2,45 Film
*  PARTENERII.

TVR 2

6,00 Film * FACE TOÞI
BANII; 7,35 Film *  LUMEA
PIERDUTÃ;  9,15 Pe platou-
rile de filmare;  9,45 Film *
JOCUL SE SCHIMBÃ; 11,45
Cafeaua fierbinte;  13,10 Film
* STEALTH;  15,10 Film *
PUNCT OCHIT, PUNCT...
IUBIT!;  16,50 Film * X-MEN;
19,00 Film * L.O.L.:  20,35
Film * SCOTT PILGRIM
ÎMPOTRIVA TUTUROR;
22,30 Film   *  ªEFI DE
COªMAR; 0,10 Film  *
MEGAPREMIERA DE ANUL
NOU; 2,25  Film * BUCKY
LARSON;  4,00 Adele.

HBO

7,00 ªtirile Pro TV
10,00 Film  * AI GRIJÃ CE-ÞI
DOREªTI!
11,30 Film * LASSIE
13,15 Film *  FILE DE POVES-
TE
15,00 Film *  EDWARD MÂINI
– DE - FOARFECE
17,00 Film  * DOI CUSCRI DE
COªMAR  (r)
19,00 ªtirile Pro TV
20,00 Film  * NEA MÃRIN
MILIARDAR
21,45 revelion Pro TV
0,45 Film  *  VREI SÃ FII
SOÞIA MEA?
2,15 Film  * LASSIE   (r)
4,00 Film *  FILE DE POVES-
TE   (r)
5,45 Film * AI GRIJÃ CE-ÞI
DOREªTI!   (r)

PRO TV

ACASÃ
6,00 Film serial  *  ÎN NUME-
LE IUBIRII (r); 7,00 Doamne
de poveste  (r); 8,00 Tele-
shopping; 8,30 Film serial *
LARA   (r);  9,30 Teleshop-
ping; 10,00 Film serial *
LARA  (r);  11,00  Dezvãluiri
din lumea telenovelelor; 12,00
Film serial  *  ABISUL
PASIUNII (r); 14,30 Film
serial  *  DEMON ªI ÎNGER;
15,30  Film serial  * STÃPÂ-
NA;  17,30 Film serial  *
DRAGOSTE ªI LUPTÃ;
18,30 Film serial  * DRAGOS-
TE LA INDIGO; 19,30
Dezvãluiri din lumea telenove-
lelor; 20,30 Film * BURLA-
CUL; 22,15 Film  * IUBIRE
CA LA CARTE; 22,55 transmi-
siune;  0,05 Conert Loredana;
1,30  Concert Holograf; 3,30
Dezvãluiri  (r);  4,15  Film
serial  * BURLACUL (r).

9,00 Acasã în bucãtãrie  (r);
10,00 Teleshopping; 10,30
Happy  Hour;    12,00
Teleshopping; 12,30 Film
serial  * REDACÞIA  (r); 13,45
Teleshopping; 14,15  Zoom în
10; 14,30 Acasã în bucãtãrie;
15,30 Film serial  *   LA BLOC
(r); 16,30 Film   * AMINTIRI
DIN ÎNTUNERIC  (r);  18,30
Film serial  *  LA  BLOC;
20,45 Filmele ºi vedetele
anului 2012; 22,00 Concert;
23,55 Revelion; 0,15 Stand –
up; 1,30 Film  * JOCURI
EROTICE; 3,00 Film serial *
NEWS  RADIO;  3,45 Film  *
JOCURI EROTICE   (r).

PRO CINEMA

6,00 OBSERVATOR
8,00  Neatza
10,00 Film *  BRADUL LUI
PLUTO
10,15 Film *  ÎNTOARCEREA
LUI PRANCER, MICUL REN
(r)
12,00 Mireasã pentru fiul meu
13,00 OBSERVATOR
14,00 Mireasã pentru fiul meu
16,00 OBSERVATOR
17,00 Acces direct
19,00 Observator
20,00 Observator special
20,30  Revelionul bate
ghinionul
4,00 Film  * PLÃCINTA
AMERICANÃ: CARTEA
DRAGOSTEI

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV
6,00 Cireaºa de pe tort  (r)

7,00 Film serial  * FLASH
GORDON  (r)
8,00 Cunoaºte, viseazã,

iubeºte!  (r)

9,00 Teleshopping

9,30 Film * FAY  GRIM
11,30 Teleshopping

12,00 Vipo

12,30 Galileo

13,00 Teleshopping

13,30 Film serial *  FLASH
GORDON
14,00 Teleshopping

15,00 Film serial  *   NCIS
(r)
16,00 Cireaºa de pe tort

17,00 Film serial *  TRÃSNI-
ÞII  (r)
18,00 Focus 18

19,00 Focus Sport

19,30 Film * FRANK
21,30 Film * FIICA PREªE-
DINTELUI
23,00 Copii spun lucruri

trãsnite

0,00 Mondenii

1,00 Concert

2,00 Petreceþi cu noi! Reve-

lion 2013

6,00 Film  * FAY  GRIM  (r)

05:00 Ofiþeri începãtori; 06:00
- 03:00 Maraton Neveste
disperate

DIVA UNIVERSAL

6,00 Sare ºi piper  (r); 7,45
Clipuri; 8,00 Taxi Driver  (r);
9,00 Baronii  (r);  10,00 Film
serial  *   SUFLETE PERE-
CHE  (r);    11,00 Film serial *
CULOAREA FERICIRII  (r);
12,00 Vouã (r); 12,30 Film *
EROII (r);  15,15 Film *
STAN ªI BRAN;  15,45 Film
serial  *  UTOPIA; 17,20 Film
serial * CONDAMNATA; 18,30
ªtiri Naþional TV;  19,15
Film serial  * DESTINE
ÎMPLINITE; 20,15 Revelion
Naþional;  2,00 Film *  MAXI-
MUS;  3,30 Sã v-amintiþi...
duminica  (r).

NAÞIONAL TV

7,00 ªtirile B1 TV;  10,15
Talk  B1; 12,00 ªtirile B1
TV; 14,00 Talk B1; 15,00
ªtirile B1 TV; 16,00 Talk B1;
17,00 ªtirile B1 TV;  18,30
Aktualitatea B1; 20,00 Sub
semnul întrebãrii; 21,30
Ultimul cuvânt; 23,00 Lumea
lui Banciu;   0,00 ªtirile B1
TV; 1,00 Sub semnul întrebã-
rii  (r); 2,10 ªtirile B1TV
(r); 2,40 Aktualitatea B1  (r).

6,00 Film  * PATRU ROÞI ªI
DOUÃ ARIPIOARE
7,35  Film  *  POKEMON
FOREVER
9,00 Film serial  * LEGENDELE
PALATULUI
10,00 Film *  STÃPÂNA
BALENELOR
11,45 Selecþiuni din programul
de Revelion (r)
12,15 Concertul de Anul Nou
13,00 Telejurnal
13,15 Concertul de Anul Nou
15,00 Selecþiuni din programul
de Revelion
17,40 Film serial  * ZEUL
RÃZBOIULUI
19,00 Anul sportive 2012
20,00 Telejurnal
21,00 Divertisment
2,00 Film *  STÃPÂNA BALE-
NELOR  (r)

TVR 1

MARÞI - 1 ianuarie

6,00 Ges Romano; 7,00
Teleshopping; 8,00 Sf. Vasile;
8,30 “Micul lord”;  10,30 7
nopþi; 12,00 Ali Campbel;
12,50 2 altfel;  13,00 Bon
aniversaire; 13,55 2 altfel;
14,10 Muzicã ºi stele; 16,00
Mistere romane; 17,00
Piersic show; 17,20 2 altfel;
18,00 Telejurnal; 18,30 7
nopþi; 19,55 2 altfel;  20,10
Mayaºul, frate cu românul;
22,00 Media Music; 23,00
Film serial  * 30 ROCK; 0,10
7 nopþi; 1,40 Mayaºul, frate
cu românul  (r);  3,20 Plane-
ta puilor (r); 3,40 Piersic
Show  (r).

TVR 2

7,35 Film   *  JOCURILE
SEDUCÞIEI; 9,10 Film *
VICTOR;  10,45 Film *
BATMAN; 11,50  Film *
RÃZBOIUL NASTURILOR;
13,25 Film * IUBIT DE
ÎMPRUMUT: 15,15 Film *
SUNT UN MIC TICÃLOS;
16,50 Film *   CALUL DE
LUPTÃ; 19,15 În adâncuri;
20,00 Film *  AVENTURILE
LUI TINTIN; 21,45 Film   *
MAREA MAHMUREALÃ 2;
23,25 Film  * ROBIN HOOD;
2,00 Film * HEMINGWAY ªI
GELHORN.

HBO

8,00 Film *  TOM ªI JERRY
09,00 Concert
9,30 Film *  NEA MÃRIN
MILIARDAR  (r)
11,00 Film  * SINGUR ACASÃ 4
13,00 Film  * GARFIELD
14,45 Film * HOÞEL PENTRU
CÃÞEI
16,00 Revelion Pro TV  (r)
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film  * NEMURITORII –
RÃZBOIUL ZEILOR
22,30 Film *  DESPRE DRAGOS-
TE ªI ALTE AIURELI
0,00 Film  * NEMURITORII  (r)
2,00 Film  *  SECRETUL CELOR
DOUÃ LOTTE  (r)
3,30 Film  * SINGUR ACASÃ 4
(r)

PRO TV

ACASÃ
 8,00 Teleshopping; 8,30 Film
serial  * DRAGOSTE ªI LUPTÃ
(r);  9,30 Teleshopping;  10,00
Film serial  * DRAGOSTE LA
INDIGO  (r); 11,00 Film serial  *
REFUGIUL  (r);  12,00 Tele-
shopping; 12,30 Film serial  *
ABISUL PASIUNII (r); 14,00
Teleshopping:  14,30  Film serial
*  DEMON ªI ÎNGER; 15,30 Film
serial *  STÃPÂNA; 17,30 Film
serial * DRAGOSTE ªI LUPTÃ;
18,30 Film serial  * DRAGOSTE
LA INDIGO; 19,30 Film serial  *
PATIMILE INIMII; 20,30 Film *
ÎNVAÞÃ SÃ IUBEªTI; 22,00 Film
serial * ÎN NUMELE IUBIRII  (r);
0,00  Doamne de poveste  (r);
1,00  Film serial  * DEMON ªI
ÎNGER  (r);  2,00 Film serial  *
STÃPÂNA  (r); 3,00 Film serial *
ÎN NUMELE IUBIRII  (r); 5,00
Doamne de poveste.

7,30 Film serial *  UNITED
STATES OF TARA; 8,15 Film
serial *  TOM ªI JERRY; 9,15
Film serial * LOIS ªI CLARK;
11,00 Film serial *  NEWS
RADIO  (r); 12,00 Concert  (r);
13,45 Filmele ºi vedetele anului
2012 (r);  14,45 Film serial * LA
BLOC  (r);  17,00 Film *
CROAZIERÃ CU PERIPEÞII
(r); 19,00  Film serial *   RULE-
TA DESTINULUI; 20,00 Film
serial  * DISPÃRUÞI FÃRÃ
URMÃ; 21,00 Film serial *
NEWS RADIO;  22,00 Film   *
LEGILE ATRACÞIEI;  22,45 Film
serial  *DINASTIA TUDORI-
LOR; 2,15 Film serial *  LEGE
ªI FÃRDELEGE;  3,45 Lumea
Pro Cinema  (r); 4,15  Apropo
TV.

PRO CINEMA

6,00 OBSERVATOR

8,00 Film *  BEETHOVEN  2

9,45 Film *  BRADUL LUI

PLUTO

10,00 Film *  PÃCALÃ

12,30 Film  * MAJORETELE

14,00 Selecþiuni din progra-

mul de Revelion

16,00 Observator

17,00 Selecþiuni din programul

de Revelion

19,00 Observator

20,00 Observator special

20,30 Plecaþi cu sorcova

22,00 Film * PLÃCINTA

AMERICANÃ  (r)

0,00 Film *  MAJORETELE

(r)

1,30 Observator  (r)

2,15 Acces direct  (r)

4,15 Film * BEETHOVEN  2

(r)

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV
6,00 Film   * FAY  GRIM   (r)

7,30 Film  *  FRANK  (r)

9,30 Film *  FIICA   PREªE-

DINTELUI   (r)

11,15 Film serial * VIPO

11,30 Focus monden

12,00 Concert

13,00 Cireaºa de pe tort  (r)

13,45 Mondenii  (r)

15,00 Film serial *  FRU-

MOASA CECI

16,00 Film * CÃSUÞA DIN

PRERIE  (I)

20,30 Film  * CAVALERUL

NEGRU

22,30 Focus monden

23,00 Film * PÃCATELE

UNUI POLIÞIST

1,30 Focus   (r)

2,30 Petreceþi cu noi. Reve-

lion 2013  (r)

3,30 Film  * PÃCATELE UNUI

POLIÞIST   (r)

5,30 Cireaºa de pe tort   (r)

6,00 Film serial *  ANATOMIA
LUI GREY; 7,00 Film serial *
HERCULE  POIROT; 13,00
Film serial  * HERCULE
POIROT; 19,00   Film serial *
ANATOMIA LUI GREY; 20,00
Film serial  * NEVESTE
DISPERATE;   0,00 Film serial
*   HERCULE POIROT;   2,00
Film serial  * NEVESTE
DISPERATE.

DIVA UNIVERSAL

6,00 Albumul naþional  (r); 7,45
Clpuri; 8,00 Film serial  *
CONDAMNATA  (r);  9,00 Film
serial  *  DESTINE ÎMPLINITE
(r); 10,00 Taxi Driver  (r);
11,00 Film serial  *    CULOA-
REA FERICIRII; 12,00 Grupul
Vouã  (r); 12,15 Film serial *
ÎMPÃRÃTEASA DE FIER;
13,45 Film *  UN PUªTI LA
PALATUL LUI ALADDIN   (r);
15,30 Revelion Naþional  (r);
18,30 ªtiri Naþional TV; 19,15
Film serial  *   DESTINE
ÎMPLINITE;  20,15 Film  *
CRUCIAÞII  (I); 22,15 Film  *
MAXIMUS  (r);   0,00  Film  *
CRUCIAÞII  (I)  (r); 1,45
Revelion Naþional  (r).

NAÞIONAL TV

7,00 ªtirile B1 TV;  10,15

Talk B1; 12,00 ªtirile B1

TV; 14,00 Talk B1; 15,00

ªtirile B1 TV;   16,00 Talk

B1;  17,00 ªtirile B1 TV;

18,30  Aktualitatea B1;

20,00 Sub semnul întrebãrii;

21,30 Ultimul cuvânt; 23,00

Lumea lui Banciu; 0,00

ªtirile B1 TV; 1,00 Sub

semnul....
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6,55 Imnul României
7,00 Making of Revelion
7,35 Film * AJUTOR, SUNT UN
PEªTIªOR
9,00 Film serial  *  LEGENDE-
LE PALATULUI
10,00 Film *  TOM DEGEÞEL
ªI DEGEÞICA
11,20 Selecþiuni Revelion  (r)
12,40 Film serial * ZEUL
RÃZBOIULUI  (r)
14,00 Jurnalul TVR
14,45 Tezaur folcloric
17,40 Film serial  * ZEUL
RÃZBOIULUI
21,00 Divertisment
2,00 Film  * BÃIEÞII DIN
STRADA PAL  (I)
3,30 Muzicã de petrecere  (r)
4,25 Telejurnal  (r)
5,15 Filmoteca veselã  (r)
5,30 Film serial *  LEGENDELE
PALATULUI

TVR 1

MIERCURI - 2 ianuarie

6,00 Mistere romane  (r); 7,00
Teleshopping; 8,10 ABC... De
ce?; 8,30  Teatru pentru copii;
10,00 Planeta puilor;  10,30 7
nopþi... în 7 zile  (r); 12,00
Goombay Dance Band  (r);
13,00 Bon aniversaire; 14,10
Mayaºul, frate cu românul
(r); 16,00 Mistere romane;
17,00 Piersic show; 18,00
Telejurnal; 18,30 7 nopþi… în
7 zile; 20,10 Sã petrecem
astã-searã!; 22,00 Media
Music; 23,25 Film serial *   30
ROCK; 23,50 2 altfel;  0,10 7
nopþi… în 7 zile  (r); 1,40
Radio Music TV; 2,30 Goom-
bay;  3,20 Planeta puuilo (r);
3,40  Piersic Show   (r).

TVR 2

6,00  Film * IUBIT DE ÎMPRU-
MUT; 7,55 Film *  VIAÞA PE
CONT PROPRIU;   9,35 Film
* SCOOBY  - DOO;  10,50
Film * CALUL DE LUPTÃ;
13,15 Film * ROMY ªI
MICHELE;  14,50 Film  *
SECRETUL EVEI; 16,20  Film
* O RELAÞIE DULCE ªI
PICANTÃ;   18,10  Film *
LUPTA UNUI TATÃ; 20,00 Film
* MISIUNE IMPOSIBILÃ;
22,10 Film  * DEMON;  23,30
Film  * VINA; 1,00 Film *
COLUMBUS  CIRCLE.

HBO

6,15 Film * TOM ªI JERRY
(r)
7,00 Ceasul al 11-lea
9,00 Concert
9,30 Film *  GARFIELD  (r)
11,00 Film  *   HOTEL PEN-
TRU CÃÞEI  (r)
13,00 Film  * CE ZI MINU-
NATÃ!
15,00 Film * I-AM DAT DE
CAPÃT?
16,45 Film  * FANTOMA MEA
IUBITÃ
19,00 ªtirile Pro TV
20,30 Film *  HANCOCK
22,15 Film  * FÃRÃ TEAMÃ
0,15 Film *  HANCOCK  (r)
2,00 Film * CE ZI MINUNATÃ!
(r)
3,45 Ceasul al 11-lea  (r)
5,30 Film   * I-AM DAT DE
CAPÃT?   (r)

PRO TV

ACASÃ
6,00 Acasã în bucãtãrie; 7,00
Doamne de poveste   (r); 8,00
Telesopping;  8,30 Film serial
* DRAGOSTE ªI LUPTÃ (r);
9,30 Teleshopping; 10,00 Film
serial * DRAGOSTE LA
INDIGO  (r);  11,00  Film
serial  * PATIMILE INIMII (r);
12,00 Teleshopping;  12,30
Film serial  * ABISUL PASIU-
NII   (r); 14,00 Teleshopping;
14,30  Film serial *  DEMON
ªI ÎNGER;  15,30 Film serial
*  STÃPÂNA; 16,30  Poveºtiri
adevãrate; 17,30 Film serial  *
DRAGOSTE ªI LUPTÃ; 18,30
Film serial  * DRAGOSTE LA
INDIGO; 19,30 Film  serial *
PATIMILE INIMII;  20,30 Film
serial  * ABISUL PASIUNII;
22,00 Film serial *   ÎN
NUMELE IUBIRII  (r);  0,00
Poveºtiri adevãrate  (r);  1,00
Film serial  * DEMON ªI
ÎNGER;  2,00 Film serial  *
STÃPÂNA  (r);  3,00 Film
serial *   ÎN NUMELE IUBIRII
(r); 5,00 Doamne de poveste.

7,45 Film serial *   TOM ªI
JERRY  (r); 8,30 Film serial *
UNITED STATES OF TARA;
9,30 Film serial *   TOM ªI
JERRY; 12,15 Revelion  (r);
13,45  Film *  CROAZIERÃ CU
PERIPEÞII  (r); 15,30  Film   *
UN PEZEVENCHI DE DUM-
NEZEU;  17,15  Film * LEGILE
ATRACÞIEI   (r); 19,00 Film
serial * RULETA DESTINU-
LUI;  20,00 Film serial  *
DISPÃRUÞI FÃRÃ URMÃ;
21,00 Film serial  * NEWS
RADIO;  22,00  Film   *
CAMARAZI DE ARME; 0,00
Film serial * DINASTIA
TUDORILOR; 2,00 Film serial
*  LEGE ªI FÃRDELEGE;
3,30 Film * INAMICUL PU-
BLIC NUMÃRUL 1.

PRO CINEMA

6,00 Observator

10,00 Film *  DEPARTE DE

AFRICA  (r)

13,00 OBSERVATOR

13,30 Film *   PÃCALÃ  (r)

16,00 Observator

16,50 Bulgãreala lui Donald

17,00 Selecþii din programul

de Revelion  (r)

19,00  Observator

20,00 Observator

20,30 Film *  VECHI  TOVA-

RÃªI

22,30 Film  *  G.I. JANE

1,00 Film  * DEPARTE DE

AFRICA  (r)

4,00 Film *  G.I. JANE    (r)

ANTENA 1

7,00  ªtirile  B1 TV;   10,15

Talk B1;  12,00 ªtirile B 1

TV;  14,00  Talk B1;  15,00

ªtirile B1TV;  16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1TV; 18,00

Aktualitatea B1; 20,00 Sub

semnul întrebãrii; 21,30

Ultimul cuvânt;  23,00  Lumea

lui Banciu;  0,00  ªtirile B1

TV; 1,00 Sub semnul întrebãrii

(r) .

B1 TV

PRIMA TV
7,00 Film serial *  FRUMOA-

SA CECI   (r)

8,00 Probã de celebritate

9,00 Film  * CÃSUÞA DIN

PRERIE  (I)  (r)

11,15 Film serial  *    VIPO

(r)

11,30 Focus monden

12,00 Concert  (r)

13,00 Cireaºa de pe tort

13,45 Mondenii

14,30 Bãtrâni ºi neliniºtiþi

15,00 Film serial  * FRUMOA-

SA CECI

16,00 Film * CÃSUÞA DIN

PRERIE  (II)

18,00 Focus 18

19,00 Focus Sport

19,30 Cireaºa de pe tort

20,30 Film  serial  * FABRI-

CAT ÎN AMERICA

22,30  Film  serial  *  TRÃS-

NIÞI I

23,45 Focus  monden  (r)

0,00 Film serial  * NCIS

1,00 Focus  (r)

2,00 Trãdaþi în dragoste  (r)

 6,00  Film serial  * NEVESTE
DISPERATE; 7,00 Film  *
CRIMELE DIN MIDSOMER;
19,00 Film serial  *    ANATO-
MIA LUI GREY; 20,00 Film
serial  *   NEVESTE  DISPE-
RATE;  0,00  Film serial
*HERCULE POIROT; 2,00
Film serial  *  NEVESTE
DISPERATE.

DIVA UNIVERSAL

6,00 Sãrut mâna, mamã!; 7,45
Clipuri; 8,00 Taxi Driver  (r);
9,00 Film serial  * DESTINE
ÎMPLINITE  (r); 10,00 Film   *
STAN ªI BRAN  (r);   10,30
Film  * UTOPIA;  12,15 Film
serial *  BUGS  BUNNY; 13,45
Film  * O LECÞIE DE VIAÞÃ;
15,45 Revelion Naþional  (r);
18,30 ªtiri Naþional TV;  19,15
Film serial  * DESTINE
ÎMPLINITE;  20,15 Film   *
CRUCIAÞII  (II);  22,15 Film *
CURSA  RÃZBUNÃRII; 0,15
Film  * CRUCIAÞII  (II)  (r);
2,00 Film * CURSA  RÃZBU-
NÃRII   (r).

NAÞIONAL TV

Revelion Pro TV, Pro TV, ora 21.45, luni
Gazdele programului special de Revelion sunt

Andra ºi Cãtãlin Mãruþã. Cei trei MasterChefi vor
pregãti o masã de Revelion cum numai în vise este
posibil, iar juriul va fi unul amuzant de gurmand în
frunte cu Mãruþã. Pavel Bartoº îºi va împlini
dorinþa de a fi în pielea temutului Mihai Petre, iar
Pepe va cânta cava ieºit din comun. Printre
frumoasele care vor încânta cu numere speciale de
dans, se numãrã Roxana Ionescu, Nicoleta Luciu
ºi Bianca Drãguºeanu.

Iubire ca la carte, Acasã, ora 22.15,
comedie romanticã, luni

Brett (Sarah Michelle Gellar), o tânãrã editoare, sperã la o promovare ºi încearcã,
prin orice metodã posibilã, sã vândã cãrþile pe care le editeazã. În curând, ea îl
cunoaºte pe Archie Knox (Alec Baldwin), un adevãrat mogul al lumii literare, de
care se simte atrasã. Cei doi încep o relaþie, iar Brett este flatatã de cadourile ºi
sfaturile lui. Însã bãrbatul are probleme cu alcoolul.

Mondenii, Prima, ora 0.00, luni
Angel Popescu, Mirela Zeþa ºi Andreea

Grãmoºteanu au pregãtit, alãturi de colegii lor,
o ediþie specialã. Nilã ºi Cruduþa încearcã sã
profite de orice moment liber pentru a petrece
puþin timp împreunã. Se pare, însã, cã nici în
noaptea de Revelion Gigi Becali nu le dã pace.

Lassie, Pro TV, ora 11.30, luni
O familie aflatã în crizã financiarã recurge la

o soluþie extremã pentru a ieºi din impas. Deºi
îºi iubesc foarte mult câinele, un collie numit Lassie, aceºtia decid sã-l vândã pentru a
face rost de bani. Lassie fuge de la noii ei stãpâni li pleacã într-o cãlãtorie spre casã.

Revelionul bate ghinionul, Antena 1, ora 20,30, luni
Anul acesta, sunteþi invitaþi, pentru al 13-lea an

consecutiv, sã petreceþi noaptea dintre ani alãturi
de Dan Negru. Programul cuprinde muzicã bunã,
dansuri, glume ºi invitaþi unul ºi unul, care vor
întreþine atmosfera de sãrbãtoare. Printre invitaþi
se numãrã: Daniela Crudu, Connect-R, Elena
Meriºoreanu ºi Cãtãlin Moroºanu.

Concertul de Anul Nou de la Viena, TVR
1, ora 12.15, marþi

În cel de-al 73-lea an al Concertului de Anul
Nou, Filarmonica din Viena îi va celebra pe
compozitorii Richard Strauss ºi Giuseppe Verdi. Concertul va fi dirijat de Franz
Welser-Most (la fel ca în 2011), care are legãturi de sânge cu dinastia Strauss prin
strãbunica din partea mamei. Se estimeazã cã, în fiecare an, concertul este urmãrit de
aproximativ un miliard de telespectatori.

Legile atracþiei, Pro Cinema, ora 22.00, comedie romanticã, marþi
Daniel Rafferty (Pierce Brosnan) ºi Audrey (Julian-

ne Moore) sunt amândoi avocaþi de succes în New
York. El, autor de cãrþi despre cum sã te strecori prin
hãþiºurile legii, câºtigã orice proces indiferent de
metode. Ea, cu mai multe principii, vrea sã-ºi facã
meseria ca la carte. Într-o singurã privinþã pãrerea lor
coincide,: dragostea faþã de care ambii sunt foarte
sceptici.

Cavalerul negru, Prima, ora 20.30,
comedie, marþi

Jamal (Martin Lawrence) are o slujbã de doi bani
într-un parc de
distracþii. În timp ce
curãþa un ºanþ, vede

un medalion pe care încearcã sã îl scoatã. Dar se
loveºte la cap, cade ºi este atras într-un vârtej care
îl aruncã în Anglia anului 1328.

Cursa rãzbunãrii, Naþional,
ora 22.15, acþiune, miercuri

Dupã moartea fratelui sãu într-un accident de
maºinã, Rick Merchant (Jaz Martin), un pilot de
curse amator, intrã în lumea curselor ilegale de
maºini. El ignorã pericolele ºi îºi riscã viaþa pentru a
se rãzbuna. Este ajutat de frumoasa Kelly.

RECOMANDÃRI TV
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LLLLLumină în case, pace în sufumină în case, pace în sufumină în case, pace în sufumină în case, pace în sufumină în case, pace în suflelelelelettttte,e,e,e,e,
mese îmbelşugate şi toţi ceimese îmbelşugate şi toţi ceimese îmbelşugate şi toţi ceimese îmbelşugate şi toţi ceimese îmbelşugate şi toţi cei

dragi acasă, vă urează la ceasdragi acasă, vă urează la ceasdragi acasă, vă urează la ceasdragi acasă, vă urează la ceasdragi acasă, vă urează la ceas
de sfântă sărbătoare a Anuluide sfântă sărbătoare a Anuluide sfântă sărbătoare a Anuluide sfântă sărbătoare a Anuluide sfântă sărbătoare a Anului

NNNNNou,  Ionele Gheorou,  Ionele Gheorou,  Ionele Gheorou,  Ionele Gheorou,  Ionele Gheorghe, primarghe, primarghe, primarghe, primarghe, primarululululul
oraşului Bechet.oraşului Bechet.oraşului Bechet.oraşului Bechet.oraşului Bechet.
LA MULLA MULLA MULLA MULLA MULŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!

Popa Nicolae,
primarul oraºului
Segarcea,
în preajma sãrbãtorii
Anului Nou este alãturi
de toþi locuitorii din
Segarcea cu un gând curat
ºi cu cele mai calde urãri
de sãnãtate, belºug
ºi prosperitate.

LA MULÞI 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

Minunatul spirit al Sãrbãtorilor
de Iarnã sã-i însoþeascã mereu

pe toþi locuitorii comunei Maglavit,
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 Ion Dinu.

Sãrbãtorile de Iarnã sã le lumineze
casele tuturor locuitorilor comunei
Poiana Mare, sã le aducã sãnãtate,

fericire, belºug ºi bucurii,
din partea primarului Vintilã Marin.

Fie ca ºi Noul An sã vã gãseascã
pe toþi la fel de voioºi, sãnãtoºi

ºi împliniþi sufleteºte.

LA MULÞI ANI!

Primarul comunei
Terpeziþa, Popa Constantin,
vã ureazã multã sãnãtate,
prosperitate, bucurii
ºi putere de muncã.
Fie ca Noul An sã ne gãseascã
pe toþi mai buni, mai iertãtori,
cu sufletele curate ºi mulþumite!

SÃRBÃTORI FERICITE!
 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!

Lumina SãrbãtorilorLumina SãrbãtorilorLumina SãrbãtorilorLumina SãrbãtorilorLumina Sãrbãtorilor
de Iarnãde Iarnãde Iarnãde Iarnãde Iarnã
sã pãtrundãsã pãtrundãsã pãtrundãsã pãtrundãsã pãtrundã
în toate caseleîn toate caseleîn toate caseleîn toate caseleîn toate casele
locuitorilor comuneilocuitorilor comuneilocuitorilor comuneilocuitorilor comuneilocuitorilor comunei
Întorsura, sã le aducãÎntorsura, sã le aducãÎntorsura, sã le aducãÎntorsura, sã le aducãÎntorsura, sã le aducã
din partea primaruluidin partea primaruluidin partea primaruluidin partea primaruluidin partea primarului
Camen Constantin multã sãnãtate,Camen Constantin multã sãnãtate,Camen Constantin multã sãnãtate,Camen Constantin multã sãnãtate,Camen Constantin multã sãnãtate,
bucurii ºi un bucurii ºi un bucurii ºi un bucurii ºi un bucurii ºi un AN NOU FERICIT!AN NOU FERICIT!AN NOU FERICIT!AN NOU FERICIT!AN NOU FERICIT!

LALALALALA MUL MUL MUL MUL MULÞI ÞI ÞI ÞI ÞI ANI!ANI!ANI!ANI!ANI!

Conducerea
SC MOVIPLAST SRL

le transmite tuturor craio-
venilor ºi salariaþilor calde
urãri  de sãnãtate, bucurii
ºi împliniri alãturi de cei

dragi, sã pãºeascã
încrezãtori ºi mulþumiþi
sufleteºte în Noul An!

La Mulþi Ani!
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Primarul comunei Urzicuþa,
Grigorescu Florea,
le ureazã tuturor

locuitorilor comunei
Urizicuþa 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!

Le urez dragilor mei consãteni
din comuna Drãgoteºti sã fie
sãnãtoºi, mulþumiþi sufleteºte

ºi încrezãtori în Noul An care stã
sã vinã. Îmi doresc sã vã gãseascã
fericiþi ºi bucuroºi! LA MULÞI ANI!

primar, Dincã Dumitru

Sãrbãtoarea Anului
Nou ne oferã deosebita
plãcere sã le adresãm
tuturor locuitorilor
comunei Iºalniþa,
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 familii ºi pentru toþi cei
dragi. LA MULÞI ANI! Consiliul Local Iºalniþa,
primar Flori Ovidiu, viceprimar Bãlan Eugen

Ionel Rãcãreanu,
primarul comunei
Brãdeºti , la ceas de
sãrbãtoare,
le transmite tuturor
cetãþenilor  Sãrbãtori
Fericite, sãnãtate,
bucurii, sã pãºim încrezãtori în
Noul An, cu sufletele pline de iubire
ºi speranþã.

LA MULÞI ANI!

Consiliul Local Leu ºi primarul Iulian
Cristescu le transmit tuturor locuitorilor

comunei Leu multã sãnãtate,
prosperitate, împlinirea dorinþelor

alãturi de cei dragi. Fie ca în Noul An
sã avem cu toþii multe realizãri

ºi sã-i avem aproape pe toþi cei dragi!

UN AN NOU FERICIT! LA MULÞI ANI!

Le urez tuturor locuitorilor
comunei Cãlãraºi multã

sãnãtate, bucurii, belºug în case
un An Nou Fericit alãturi de
cei dragi. LA MULÞI ANI!

primarul comunei Cãlãraºi,
Vergicã ªovãilã

P r i m a r u l  o r a º u l u i  C a l a f a t ,P r i m a r u l  o r a º u l u i  C a l a f a t ,P r i m a r u l  o r a º u l u i  C a l a f a t ,P r i m a r u l  o r a º u l u i  C a l a f a t ,P r i m a r u l  o r a º u l u i  C a l a f a t ,
Mircea  Guþã ,  Mircea  Guþã ,  Mircea  Guþã ,  Mircea  Guþã ,  Mircea  Guþã ,  le le le le le u r eazã  tuturo rureazã  tuturo rureazã  tuturo rureazã  tuturo rureazã  tuturo r

l o cu i t o r i l o r  d in  Ca la fa t ,l o cu i t o r i l o r  d in  Ca la fa t ,l o cu i t o r i l o r  d in  Ca la fa t ,l o cu i t o r i l o r  d in  Ca la fa t ,l o cu i t o r i l o r  d in  Ca la fa t ,
mul tã  sãnãtate ,  be l ºug  în  case ,mul tã  sãnãtate ,  be l ºug  în  case ,mul tã  sãnãtate ,  be l ºug  în  case ,mul tã  sãnãtate ,  be l ºug  în  case ,mul tã  sãnãtate ,  be l ºug  în  case ,

Sã rbãto r i  l i n i º t i t e  a l ã tu r i  d eSã rbãto r i  l i n i º t i t e  a l ã tu r i  d eSã rbãto r i  l i n i º t i t e  a l ã tu r i  d eSã rbãto r i  l i n i º t i t e  a l ã tu r i  d eSã rbãto r i  l i n i º t i t e  a l ã tu r i  d e
ce i  dragi ,  un An Nou mai  bunce i  dragi ,  un An Nou mai  bunce i  dragi ,  un An Nou mai  bunce i  dragi ,  un An Nou mai  bunce i  dragi ,  un An Nou mai  bun

º i  numa i  r ea l i zã r i !º i  numa i  r ea l i zã r i !º i  numa i  r ea l i zã r i !º i  numa i  r ea l i zã r i !º i  numa i  r ea l i zã r i !
LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!

În vremea colindelor, vremeaÎn vremea colindelor, vremeaÎn vremea colindelor, vremeaÎn vremea colindelor, vremeaÎn vremea colindelor, vremea
bucuriei ºi speranþei, primarulbucuriei ºi speranþei, primarulbucuriei ºi speranþei, primarulbucuriei ºi speranþei, primarulbucuriei ºi speranþei, primarul
comunei Breasta, Marcu Marin,comunei Breasta, Marcu Marin,comunei Breasta, Marcu Marin,comunei Breasta, Marcu Marin,comunei Breasta, Marcu Marin,
le ureazã tuturor locuitorilorle ureazã tuturor locuitorilorle ureazã tuturor locuitorilorle ureazã tuturor locuitorilorle ureazã tuturor locuitorilor

comunei Breasta, multã sãnãtate,comunei Breasta, multã sãnãtate,comunei Breasta, multã sãnãtate,comunei Breasta, multã sãnãtate,comunei Breasta, multã sãnãtate,
un An Nou îmbelºugat ºi fericit,un An Nou îmbelºugat ºi fericit,un An Nou îmbelºugat ºi fericit,un An Nou îmbelºugat ºi fericit,un An Nou îmbelºugat ºi fericit,
realizãri ºi împliniri, sã îi aibãrealizãri ºi împliniri, sã îi aibãrealizãri ºi împliniri, sã îi aibãrealizãri ºi împliniri, sã îi aibãrealizãri ºi împliniri, sã îi aibã
în preajmã pe toþi cei dragi.în preajmã pe toþi cei dragi.în preajmã pe toþi cei dragi.în preajmã pe toþi cei dragi.în preajmã pe toþi cei dragi.
LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!

Mireasma cetinei de brad
sã poarte aiasma colindelor

ºi sã ajungã în casele tuturor
locuitorilor comunei Carpen,

alãturi de toate urãrile
de sãnãtate, prosperitate
ºi bunãstare din partea

primarului, Vasilca ªtefan.
 LA MULÞI ANI!
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E vremea colindelor ºi-a bucuriei,
norocul sã vã urmeze, bunãstare s-aveþi,

pace în suflet vã doresc de sãrbãtori
ºi-n anul care vine. Sã-i aveþi aproape
pe cei dragi, mesele sã fie îmbelºugate

ºi sã primiþi din partea primarului comunei
Orodel, Vâlcomeanu Jane, cele mai calde

urãri ºi un sincer LA MULÞI ANI!

Duþã Marin, primarulDuþã Marin, primarulDuþã Marin, primarulDuþã Marin, primarulDuþã Marin, primarul
comunei Cetate, estecomunei Cetate, estecomunei Cetate, estecomunei Cetate, estecomunei Cetate, este
alãturi de toþi locuitoriialãturi de toþi locuitoriialãturi de toþi locuitoriialãturi de toþi locuitoriialãturi de toþi locuitorii
cu un gând buncu un gând buncu un gând buncu un gând buncu un gând bun
ºi cu o urare caldã,ºi cu o urare caldã,ºi cu o urare caldã,ºi cu o urare caldã,ºi cu o urare caldã,
acum în preajma Nouluiacum în preajma Nouluiacum în preajma Nouluiacum în preajma Nouluiacum în preajma Noului
An. Vã doresc sã aveþi parteAn. Vã doresc sã aveþi parteAn. Vã doresc sã aveþi parteAn. Vã doresc sã aveþi parteAn. Vã doresc sã aveþi parte
de un an mai bun, plin de Luminã,de un an mai bun, plin de Luminã,de un an mai bun, plin de Luminã,de un an mai bun, plin de Luminã,de un an mai bun, plin de Luminã,
Speranþã ºi Iubire!Speranþã ºi Iubire!Speranþã ºi Iubire!Speranþã ºi Iubire!Speranþã ºi Iubire!

LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!

Preduca Vasile, primarul
comunei Coþofenii din Dos,
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!

La cumpãna dintre aniLa cumpãna dintre aniLa cumpãna dintre aniLa cumpãna dintre aniLa cumpãna dintre ani
sunt alãturi de toþisunt alãturi de toþisunt alãturi de toþisunt alãturi de toþisunt alãturi de toþi
locuitorii comuneilocuitorii comuneilocuitorii comuneilocuitorii comuneilocuitorii comunei

Coþofenii din Faþã cuCoþofenii din Faþã cuCoþofenii din Faþã cuCoþofenii din Faþã cuCoþofenii din Faþã cu
cele mai calde gânduricele mai calde gânduricele mai calde gânduricele mai calde gânduricele mai calde gânduri

de sãnãtate, belºugde sãnãtate, belºugde sãnãtate, belºugde sãnãtate, belºugde sãnãtate, belºug
ºi realizãri, sã fie încrezãtoriºi realizãri, sã fie încrezãtoriºi realizãri, sã fie încrezãtoriºi realizãri, sã fie încrezãtoriºi realizãri, sã fie încrezãtori

ºi mulþumiþi sufleteºte.ºi mulþumiþi sufleteºte.ºi mulþumiþi sufleteºte.ºi mulþumiþi sufleteºte.ºi mulþumiþi sufleteºte.
LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!

primar Cârciumaru Constantinprimar Cârciumaru Constantinprimar Cârciumaru Constantinprimar Cârciumaru Constantinprimar Cârciumaru Constantin

Anul Nou sã lumineze
sufletele ºi casele tuturor

locuitorilor comunei
Gherceºti, sã le aducã multã
sãnãtate, împliniri ºi izbândã!
LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!
primar Pãpãroiu Nolicã Cornel

Oprescu Gheorghe,
primarul comunei
Ostroveni, le transmite
locuitorilor comunei,
la cumpãna dintre ani,
cele mai alese gânduri
de preþuire ºi încredere,
multã sãnãtate, putere de muncã
ºi LA MULÞI ANI!

Consiliul Local
Malu Mare,
primarul Dicu
Alexandru
ºi viceprimarul
Marin Stancu,
la ceasul dintre ani,
le ureazã locuitorilor comunei
Malu Mare sã aibã parte de un An
Nou mai bun, presãrat cu succese
ºi realizãri, alãturi de tradiþionalul
LA MULÞI ANI!

DRAGI LOCUITORI
AI COMUNEI GOICEA
   VINE ANUL NOU…
speranþa într-un alt
început, mai bun
ºi mai fericit.

Sãrbãtori cu pace
în suflet alãturi de cei dragi!

LA MULÞI ANI!
primarul d-voastrã,
prof. MARCU DUMITRU VIOREL

Iulian Silişteanu, primarulIulian Silişteanu, primarulIulian Silişteanu, primarulIulian Silişteanu, primarulIulian Silişteanu, primarul
comunei Rast, închină în cinsteacomunei Rast, închină în cinsteacomunei Rast, închină în cinsteacomunei Rast, închină în cinsteacomunei Rast, închină în cinstea
cetăţenilor comunei Rast o cupăcetăţenilor comunei Rast o cupăcetăţenilor comunei Rast o cupăcetăţenilor comunei Rast o cupăcetăţenilor comunei Rast o cupă
a bucuriei, nădejdii şi speranţei,a bucuriei, nădejdii şi speranţei,a bucuriei, nădejdii şi speranţei,a bucuriei, nădejdii şi speranţei,a bucuriei, nădejdii şi speranţei,

acum, la cumpăna dintre ani,acum, la cumpăna dintre ani,acum, la cumpăna dintre ani,acum, la cumpăna dintre ani,acum, la cumpăna dintre ani,
când trebuie să fim cu toţii maicând trebuie să fim cu toţii maicând trebuie să fim cu toţii maicând trebuie să fim cu toţii maicând trebuie să fim cu toţii mai
buni şi liniştiţi. LA MULbuni şi liniştiţi. LA MULbuni şi liniştiţi. LA MULbuni şi liniştiţi. LA MULbuni şi liniştiţi. LA MULŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!
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DinDinDinDinDinu Ion,u Ion,u Ion,u Ion,u Ion, primar primar primar primar primarul comul comul comul comul comuneiuneiuneiuneiunei
Amãrãºtii de Jos, la ceasAmãrãºtii de Jos, la ceasAmãrãºtii de Jos, la ceasAmãrãºtii de Jos, la ceasAmãrãºtii de Jos, la ceas

de sãrbãtoare, le transmitede sãrbãtoare, le transmitede sãrbãtoare, le transmitede sãrbãtoare, le transmitede sãrbãtoare, le transmite
locuitorilor comunei calde urãrilocuitorilor comunei calde urãrilocuitorilor comunei calde urãrilocuitorilor comunei calde urãrilocuitorilor comunei calde urãri
de sãnãtate, iubire ºi speranþã!de sãnãtate, iubire ºi speranþã!de sãnãtate, iubire ºi speranþã!de sãnãtate, iubire ºi speranþã!de sãnãtate, iubire ºi speranþã!

Fie ca Anul Nou sã le aducã tuturorFie ca Anul Nou sã le aducã tuturorFie ca Anul Nou sã le aducã tuturorFie ca Anul Nou sã le aducã tuturorFie ca Anul Nou sã le aducã tuturor
bucurii ºi numai bine! La Mulþi Ani!bucurii ºi numai bine! La Mulþi Ani!bucurii ºi numai bine! La Mulþi Ani!bucurii ºi numai bine! La Mulþi Ani!bucurii ºi numai bine! La Mulþi Ani!

Primarul
comunei Ghidici,
Tache Constantin,
le transmite la cumpãna
dintre ani cele mai alese
ºi preþioase gânduri
pentru toþi locuitorii comunei Ghidici,
multã sãnãtate, putere de muncã
ºi LA MULÞI ANI!

Primarul comunei Scaieºti,
Calotã Barbu, este alãturi de toþi

locuitorii comunei Scaieºti
la cumpãna dintre ani

ºi le transmite multã sãnãtate,
bucurii, sã-i aibã aproape pe cei
dragi, sã se bucure de dragoste,

iubire ºi preþuire.
LA MULÞI ANI!

Inginer Popa Marin, primarulInginer Popa Marin, primarulInginer Popa Marin, primarulInginer Popa Marin, primarulInginer Popa Marin, primarul
comunei Bârca, le transmitecomunei Bârca, le transmitecomunei Bârca, le transmitecomunei Bârca, le transmitecomunei Bârca, le transmite
tuturor locuitorilor comunei,tuturor locuitorilor comunei,tuturor locuitorilor comunei,tuturor locuitorilor comunei,tuturor locuitorilor comunei,
la ceas de sãrbãtoare, multãla ceas de sãrbãtoare, multãla ceas de sãrbãtoare, multãla ceas de sãrbãtoare, multãla ceas de sãrbãtoare, multã
sãnãtate, bucurii ºi realizãrisãnãtate, bucurii ºi realizãrisãnãtate, bucurii ºi realizãrisãnãtate, bucurii ºi realizãrisãnãtate, bucurii ºi realizãri

alãturi de familiile dumnealor.alãturi de familiile dumnealor.alãturi de familiile dumnealor.alãturi de familiile dumnealor.alãturi de familiile dumnealor.
LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!

Safta Eugen, primarul
comunei Sadova, este alãturi
de cetãþenii comunei
la trecerea dintre ani
ºi le transmite
cu toatã dragostea
sã aibã parte
de un an mai bun,
cu realizãri
ºi belºug!

LA MULÞI ANI!

Lumina Anului Nou
sã pãtrundã în casele tuturor
locuitorilor comunei Podari,
sã le umple inimile de bucurie,
de liniºte sufleteascã, sã aibã
realizãri ºi belºug, sã poarte în
suflete izbânda ºi speranþa!
     LA MULÞI ANI!

CONSILIUL LOCAL PODARI
ªI PRIMARUL

CONSTANTIN GHEORGHIÞÃ

VINE ANUL NOU… speranþa într-un
alt început, mai bun ºi mai fericit,
timp de bunãtate, bucurie ºi pace!

Sãrbãtori cu liniºte în suflet
alãturi de cei dragi!

LA MULÞI ANI!
primarul comunei Cârcea,

VALERICÃ  PUPÃZÃ

Conducerea S.C. CORIMEX S.A.
le transmite în prag de An Nou,
tuturor salariaþilor,
colaboratorilor ºi
clienþilor multe
împliniri ºi realizãri,
sãnãtate ºi belºug,
prosperitate
ºi împlinirea
tuturor dorinþelor
alãturi de
cei dragi!
LA MULÞI ANI!

Conducerea S.C. CORIMEX S.A.
le transmite în prag de An Nou,
tuturor salariaþilor,
colaboratorilor ºi
clienþilor multe
împliniri ºi realizãri,
sãnãtate ºi belºug,
prosperitate
ºi împlinirea
tuturor dorinþelor
alãturi de
cei dragi!
LA MULÞI ANI!

Conducerea S.C. CORIMEX S.A.
le transmite în prag de An Nou,
tuturor salariaþilor,
colaboratorilor ºi
clienþilor multe
împliniri ºi realizãri,
sãnãtate ºi belºug,
prosperitate
ºi împlinirea
tuturor dorinþelor
alãturi de
cei dragi!
LA MULÞI ANI!

Conducerea S.C. CORIMEX S.A.
le transmite în prag de An Nou,
tuturor salariaþilor,
colaboratorilor ºi
clienþilor multe
împliniri ºi realizãri,
sãnãtate ºi belºug,
prosperitate
ºi împlinirea
tuturor dorinþelor
alãturi de
cei dragi!
LA MULÞI ANI!

Conducerea S.C. CORIMEX S.A.
le transmite în prag de An Nou,
tuturor salariaþilor,
colaboratorilor ºi
clienþilor multe
împliniri ºi realizãri,
sãnãtate ºi belºug,
prosperitate
ºi împlinirea
tuturor dorinþelor
alãturi de
cei dragi!
LA MULÞI ANI!

Conducerea S.C. CORIMEX S.A.
le transmite în prag de An Nou,
tuturor salariaþilor,
colaboratorilor ºi
clienþilor multe
împliniri ºi realizãri,
sãnãtate ºi belºug,
prosperitate
ºi împlinirea
tuturor dorinþelor
alãturi de
cei dragi!
LA MULÞI ANI!

Conducerea S.C. CORIMEX S.A.
le transmite în prag de An Nou,
tuturor salariaþilor,
colaboratorilor ºi
clienþilor multe
împliniri ºi realizãri,
sãnãtate ºi belºug,
prosperitate
ºi împlinirea
tuturor dorinþelor
alãturi de
cei dragi!
LA MULÞI ANI!

Conducerea S.C. CORIMEX S.A.
le transmite în prag de An Nou,
tuturor salariaþilor,
colaboratorilor ºi
clienþilor multe
împliniri ºi realizãri,
sãnãtate ºi belºug,
prosperitate
ºi împlinirea
tuturor dorinþelor
alãturi de
cei dragi!
LA MULÞI ANI!

Conducerea S.C. CORIMEX S.A.
le transmite în prag de An Nou,
tuturor salariaþilor,
colaboratorilor ºi
clienþilor multe
împliniri ºi realizãri,
sãnãtate ºi belºug,
prosperitate
ºi împlinirea
tuturor dorinþelor
alãturi de
cei dragi!
LA MULÞI ANI!

Lumina Anului Nou
sã pãtrundã în toate

casele salariaþilor
SC ERPIA SA,

sã le umple inimile de
bucurie, de liniºte
sufleteascã, sã se

bucure de mãreþia
Sãrbãtorilor de Iarnã

alãturi de cei pe care-i
preþuiesc!

La Mulþi Ani!
Conducerea SC

ERPIA SA

Lumina Anului Nou
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ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversãrii zi-
lei numelui, Asociaþia
Pensionarilor Civili „Mi-
hai Viteazul” ureazã cole-
gilor VASILE DULGHERU
MOISE ºi VASILE RAC
„La Mulþi Ani”, multã sã-
nãtate, fericire ºi numai
bucurii alãturi de familie
ºi prieteni.

CERERI SERVICIU
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut menajerã serioasã.
Telefon: 0762/382.318.
ANGAJEZ vânzãtoare stand
Sucpi. Telefon: 0764/444.900.
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã mo-
delieri cu experienþã. Tele-
fon: 0760/652.522.

MEDITAÞII
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon: 0754/
031.894.
Pregãtesc contabilitate – stu-
denþi, ºomeri, etc. Telefon:
0722/943.220; 0755/139.772.
Meditez matematicã orice
nivel. Telefon: 0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilitate
presteazã servicii de calita-
te la preþ avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere corpo-
ralã M.B.S. din spatele Pri-
mãriei, str. „Romul”, bl. B1,
ap. 2 (intrarea prin spate).
Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0771/579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine. Te-
lefon: 0741/252.102, dupã
ora 17.00.
Particular, vând apartament
decomandat, îmbunãtãþiri,
zona SIF, 43.000 euro. Te-
lefon: 0754/473.757.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie, vis-
a-vis de Spitalul Militar. Te-
lefon: 0745/456.302.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) apartament
3 camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + dife-
renþã imobil, ultra-îmbunã-
tãþit, este pretabil firmã. Te-
lefon: 0725/533.042; 0771/
510.726.
Vând sau schimb 3 came-
re Calea Bucureºti cu 2,
comfort I, etaj inferior, plus
diferenþa. Telefon: 0762/
047.095.
Vând apartament 3 came-
re, etaj 1 /4, strada Mihail
Strajan – Dezrobirii, 57.000
euro, negociabil. Telefon:
0722/376.759.
Vând apartament 3 came-
re, Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 came-
re decomandate, etaj I, lân-
gã stadionul Tineretului,
65.000 euro. Telefon: 0733/
946.776; 0351/809.320.
Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament 3
camere, 4/4, Rotonda, gre-
sie, faianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/063.773.

Vând apartament 3 came-
re Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 came-
re semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bu-
cureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro, negociabil. Te-
lefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
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, negocia-
bil. Telefon: 0764/658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 came-
re, baie cu boiler electric,
curte mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã con-
struitã: 600 mp). Preþ:
35.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0760/295.905.
Vând casã + 365 mp teren
pretabil amenajare comer-
cialã Piaþa Chiriac. Telefon:
0722/226.413.
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã, vie, teren ara-
bil, pãdure salcâm, etc. Te-
lefon: 0784/736.350.
Vând casã + teren 650 mp
str. Fragilor Aleea II. Telefon:
0751/168.297.
Vând casã 4 camere  cu
beci, anexe gospodãreºti +
locul casei în oraº Novaci –
Gorj, str. „Dumbrava” nr. 1,
preþ 100.000 negociabil. Te-
lefon: 0253/466.520; 0751/
400.571 ºi 0721/502.557.
Vând casã bunã cu anexe,
teren intravilan ºi extravilan în
comuna Bulzeºti, sat Stoi-
ceºti. Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, teren
400 mp, 2 ieºiri, vad comer-
cial. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã ºi teren intravilan
în comuna Mischii, sat Cãli-
neºti. Telefon: 0256/225.144;
0720/307.774.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.

Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp teren,
vie, grãdinã, pomi, în Livezi
– Podari. Telefon/fax: 0251/
522.579.
Vând casã 2 camere str. Rã-
ºinari, dependinþe, gaz, apã,
canal, curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negociabil. Infor-
maþii la telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, as-
falt, 12 euro/mp, posibilitate
parcelare în 2 loturi. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã Cra-
iova, Centura de Nord, te-
ren 1560 mp. Telefon: 0720/
863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã – ju-
deþul Olt, 4 camere, curte 2100
mp, vie, fântânã. Telefon: 0727/
739.810; 0770/750.488.
Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºti plus locul casei,
oraº Novaci, jud. Gorj, preþ
120.000 lei (RON), negocia-
bil. Telefon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospodã-
reºti plus locul casei oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbrava” nr.
1. Telefon: 0721/502.557;
0751/400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

TERENURI
Vând teren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard de
beton + construcþie 500 mp.
Telefon: 0721/152.832.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatriculatã în
Bulgaria, stare de funcþiona-
re, 700 euro, negociabil.
Telefon: 0769/682.917.
Pontiac Transporter 2,3 cm,
benzinã, fabricaþie 93, în sta-
re de funcþionare, nerulatã în
þarã – 550 euro, negociabil.
Telefon. 0769/682.917.
Vând Peugeot Partner 1,9
an 2001, înscris, necesitã
reparaþii. Telefon: 0766/
232.286; 0761/282.308.
Vând Skoda Fabia 1.4, nu-
meroase facilitãþi. Telefon:
0721/014.232.
Vând auto Kia Sephia. Tele-
fon: 0786/405.217.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

UTILAJE
Vând SUP 29 de Piatra-
Neamþ, în stare de funcþio-
nare, 4000 RON. Telefon:
0761/612.963.
Vând urgent tractor univer-
sal U445, preþ convenabil.
Telefon: 0746/883.199.

DIVERSE
Ozonator: purificã aerul, apã
terapeuticã, mâncare ecolo-
gicã, bãi terapeutice, sterili-
zator rufe, tacâmuri, frigider.
Telefon: 0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi ºi ghe-
te piele militari, piese dacia
noi, combinã muzicalã ste-
reo 205 nouã, piei bovinã
argãsite, calculator pentru
instruire copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând lemne pentru foc. Te-
lefon: 0251/531.246.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoare.
Telefon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.

Vând centralã electricã. Preþ
negociabil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând set 16 piese de gãtit
etajat  economic, rapid, fãrã
ulei, cadou nuntã deosebit.
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând gâºte albe (aspect ºi
mãrime) stil lebede – 20
bucãþi, preþ 55 lei/buc. Te-
lefon: 0747/813.298; 0751/
299.582.
Vând laptop Dall ºi aparat de
vidat Vacsy, cu accesorile lor
ºi perfectã stare. Telefon:
0251/599.569.
Vând arzãtoare gaze sobe,
reductor oxigen, foarfecã tã-
iat tablã de banc, arzãtor în-
cãlzire infraroºu cu ceas.
Telefon: 0351/464.563;
0771/385.734.
Vând centralã Vailand 26 kw,
membranã, apã caldã, de-
fectã. Telefon: 0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iarnã
175/65 R14(82T) M+S pneu-
mant R cu genþi la 4 gãuri, preþ
700 Ron, negociabil. Telefon:
0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50 ve-
dre nouã – douã uºi cu toc
noi pentru casã, cilindru de
cupru cu þeavã ºi butoi gal-
vanizat pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3  canate  lemn, uºã
apartament din lemn. Tele-
fon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vitri-
nã, maºini de cusut, covoa-
re, încãlzitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din pie-
le. Telefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã, dia-
metru 38 mm ºi lungã de 300
mm. Telefon: 0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând butelie aragaz - 80 lei;
pãlãrie fetru nouã 52-55 – 60
lei; covor persan 3/2 grena –
50 lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
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Vând 2 tone porumb boa-
be, preþ negociabil. Telefon:
0251/447.543.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubiliarã ar-
gint 25 gr, Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând pianinã – 10.000 euro.
Telefon: 0737/265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând pianinã. Telefon: 0746/
241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând piese noi pentru Tra-
bant. Telefon: 0745/371.616.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46 bãr-
bat- fermoar- nasturi-tine-
ret, excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi
culoare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci cimi-
tirul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Telefon:
0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã pe-
rinã electricã; ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.

Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13 cu
jantã, aragaz  voiaj douã
ochiuri cu butelie, alterna-
tor 12V nou, delcou  motor
Dacia nou. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vânã-
toare din piele, hidrofor pen-
tru irigaþii. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad
de muºcate cu floare bã-
tutã, alb, frez ºi roºu. Te-
lefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Te-
lefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poartã,
negociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare ma-
nualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2 came-
re etaj parter- etaj 2 cu balcon.
Telefon: 0760/548.459.

GARSONIERE
Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 - 5
camere + curte minimum
1000 mp, utilitãþi. Telefon:
0723/466.154.

DIVERSE
Cumpãr urgent prelatã ex-
terioarã  autoturism în stare
excelentã. Telefon: 0749/
059.070.
Cumpãr tablouri, monede,
timbre, ceasuri, icoane, cãrþi
poºtale, medalii, argintãrii,
sãbii, obiecte regaliste, acte,
antichitãþi. Telefon: 0723/
926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez spaþiu comercial Cra-
iova zona Piaþa “Chiriac”, 70
mp. Telefon: 0734/944.904.
Închiriez casã Sinaia pe tim-
pul sãrbãtorilor de iarnã ºi
vacanþelor. Telefon: 0745/
087.917; 0767/061.510.
Închiriez garsonierã pentru
ocazii speciale. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez o camerã la bloc la
2 fete salariate, preþ nego-
ciabil. Cei interesaþi sunaþi la
telefon: 0726/497.404.
Închiriez apartament 3 ca-
mere  luxos Petre Ispirescu,
250 euro. Telefon: 0761/
192.733.
Închiriez apartament 3 ca-
mere, 1 Mai (Sara). Telefon:
0251/521.652.
Primesc 2 fete în gazdã con-
diþii bloc. Telefon: 0746/
274.204.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat, zona Braz-
da lui Novac. Telefon: 0723/
099.626 sau 0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Particular, închiriez pe ter-
men lung apartament ultra-
central, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termicã, tot
confortul, preþ negociabil.
Rog seriozitate! Telefon:
0720/001.909.

Închiriez teren pretabil parc
auto, 350 mp, posibilitate
acces 2 laturi, str. „Toporaºi”
nr. 37 (zona SIF Oltenia).
Telefon: 0768/954.830.
Închiriez garsonierã Bule-
vardul 1 Mai. Telefon: 0785/
886.507.
Închiriez apartament trei came-
re  G. Enescu. Telefon: 0763/
589.837; 0740/240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Tele-
fon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2 ca-
mere Ciupercã, mobilat ºi
utilat. Telefon: 0723/207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã came-
re la casã 1-2 studenþi. Te-
lefon: 0770/682.710; 0351/
464.044.
Închiriez apartament 2 ca-
mere complet mobilat (uti-
lat) în Brazda lui Novac,
zona Simplon, pentru 2 stu-
denþi (studente). Relaþii la
telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament. Rela-
þii la telefon: 0769/477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depo-
zit materiale) la casã, stra-
da Bucovãþ – Craiova. Tele-
fon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.
Închiriez camerã mobilatã,
centru, pentru elevã - stu-
dentã – salariatã. Telefon:
0752/291.140.

Închiriez garsonierã în Bucu-
reºti – zona Dristor. Telefon:
0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobilat,
etaj 2, cartier Brazda lui No-
vac. Telefon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc, preþ
450 lei, inclusiv ºi utilitãþile.
Telefon: 0351/415.540;
0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru birouri
50 mp, central, la casã, la stra-
dã. Telefon: 0251/410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon: 0763/
992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închirie-
re apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la stra-
dã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit po-
liclinicã privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mobilat
2 sau 3 camere. Telefon:
0749/287.709; 0763/787.678.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc contra retribu-
þie, doamnã pentru compa-
nie ºi îngrijire. Telefon:
0351/446.735, între orele
12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Te-
lefon: 0251/428.437.

PIERDERI
Pierdut certificat consta-
tator conform Legii 359/
2004 pentru punct de lu-
cru Calea Dunãrii nr. 16B
aparþinând SC PRECA-
RIS ALCOM SRL, J16/
299/1994, RO 6440094.
Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Familia Vintilã regretã de-
cesul colocatarei noastre
ZOEA VOICULESCU ºi
transmie condoleanþe fa-
miliei. Dumnezeu s-o
odihneascã.

COMEMORÃRI
Fiul George Popa Mari-
nel anunþã cu profundã
durere împlinirea a 16
ani de la decesul tatãlui,
MARCEL POPA (Ajud,
jud. Alba). În veci nu te
vom uita!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

PREMIER LEAGUE –

ETAPA A XX-A

Sâmbãtã
Sunderland – Tottenham 14:45, Dg. Sp. 1

Man. United – West B. 17:00, Dg. Sp. 1

Norwich – Man. City 17:00

Stoke C. – Southampton 17:00

Fulham – Swansea 17:00

Reading – West Ham 17:00

Aston V. – Wigan 17:00

Arsenal – Newcastle 19:30, Dg. Sp. 1

Duminicã
Everton – Chelsea 15:30, Dg. Sp. 1

Queens PR – Liverpool 18:00, Dg. Sp. 1

ETAPA A XXI-A

Marþi
West B. – Fulham 14:45, Dg. Sp. 1

Wigan – Man. United 17:00, Dg. Sp. 1

Man. City – Stoke C. 17:00, Dg. Sp. 2

Tottenham – Reading 17:00

Swansea – Aston V. 17:00

West Ham – Norwich 17:00

Southampton – Arsenal 19:30, Dg. Sp. 1

Miercuri
Chelsea – Queens PR 21:45, Dg. Sp. 1

Liverpool – Sunderland 21:45, Dg. Sp. 2

Newcastle – Everton 22:00

Clasament

1. Man United 19 48-28 46p
2. Man. City 19 34-16 39
3. Chelsea 18 37-17 35
4. Tottenham 19 34-25 33
5. Everton 19 32-23 33
6. West B. 19 28-23 33
7. Arsenal 18 32-18 30
8. Stoke C. 19 18-14 28
9. Swansea 19 27-23 25
10. Liverpool 19 28-26 25
11. Norwich 19 20-28 25
12. West Ham 18 22-22 23
13. Sunderland 19 20-24 22
14. Fulham 19 29-34 21
15. Newcastle 19 23-30 20
16. Aston V. 19 15-36 18
17. Southampton 18 23-34 16
18. Wigan 19 19-35 15
19. Reading 19 21-37 10
20. Queens PR 19 16-33 10

FC Barcelona nu a câº-
tigat în 2012 decât un sin-
gur trofeu, Cupa Spaniei,
la începutul anului, însã
cifrele catalanilor rãmân
unele fabuloase. Cu doi
antrenori, Pep Guardiola
ºi Tito Vilanova, Messi ºi
colegii lui au izbutit totuºi
sã menþinã nivelul rezul-
tatelor la cele mai înalte
cote.

În 2012, echipa blau-
grana a câºtigat 49 din
cele 63 de meciuri oficia-
le, cu o ratã de succes de
78 la sutã. Restul de 22
de procente îl reprezintã cele 9 egaluri
(14 la sutã) ºi cele 5 eºecuri (8 la sutã).

Barcelona a marcat 175 de goluri,
având o medie de 2,7 reuºite per meci.
În schimb, a primit 61 de goluri, adicã
aproape unul pe meci (0,95).

Lionel Messi a fost, desigur, gol-

Barça – un singur trofeu în 2012,
dar cifre fantastice

Messi a fost mai tare decât 19 cluburi din Primera!

gheterul catalanilor în 2012, reuºind 91
de goluri de-a lungul întregului an,
performanþã cu care a depãºit recordul
istoric deþinut de Gerd Muller (85). 79
dintre punctele izbutite de Messi au
fost în tricoul Barcelonei, restul în cel
al naþionalei Argentinei. Sud-america-

nul are 59 de goluri marcate
în campionat, mai multe de-
cât alte 19 formaþii care au
evoluat în Primera Division
de-a lungul anului 2012.

Ceilalþi marcatori ai Bar-
celonei au fost la ani-lumi-
nã de Messi: Xavi, Fabre-
gas (câte 11), Alexis San-
chez (10), Pedro, Tello (câte
9), Villa (8), Iniesta (7),
Adriano (6), Puyol (5), Bus-
quets, Alves, Alba, Keita
(câte 3), Pique (2), Abidal,
Thiago, Song, Sergi (câte
unul).

Sub Tito Vilanova, Bar-
celona a avut o ratã incredibilã de suc-
ces, de 86 procente, ºi a înscris 80 de
goluri (2,85 per meci), primind 29 (1,03
per meci). În mandatul lui Guardiola s-
au reuºit 25 de victorii, 7 egaluri ºi 3
eºecuri, cu 95 de goluri primite ºi 32
primite.

Publicaþia francezã L’Equipe
a prezentat, joi, echipa idealã a
anului 2012, care conþine opt
fotbaliºti din Primera Division.

Doar Philipp Lahm, Vincent
Kompany ºi Ramires au reuºit
sã spargã dominaþia jucãtorilor
din Spania.

În schimb, Real Madrid ºi FC
Barcelona trimit câte patru
fotbaliºti, iar atacul este unul de

L’Equipe a stabilit dream team-ul anului 2012
senzaþie, cu Messi ºi Ronaldo.

Echipa aratã astfel: Iker
Casillas (Real) – Philipp Lahm
(Bayern), Sergio Ramos (Real),
Vincent Kompany (Man. City),
Jordi Alba (Barcelona) – Xavi
(Barcelona), Xabi Alonso
(Real), Ramires (Chelsea),
Iniesta (Barcelona) – Cristiano
Ronaldo (Real), Messi (Barce-
lona).

Adrian Mutu nu a avut parte de un
sezon prea bun în Franþa, unde a fost
desemnat eºecul primei pãrþi din cam-
pionat.

“Briliantul” ocupã primul loc în topu
“þepelor” din Ligue 1 realizat de sports.fr.

Pe lângã numãrul mic de goluri mar-
cate (4), la alegerea lui Mutu a contri-
buit ºi conflictul pe care l-a avut cu fos-
tul antrenor Alex Dupont.

Douã crize, trei antrenori, o Ligã a Campionilor ºi o Cupã
a Angliei: Chelsea Londra a avut cel mai “nebun” an din
istoria sa, apogeul fiind finala europeanã de la Munchen.

La 19 mai, învingând pe Bayern, la loviturile de departa-
jare, formaþia londonezã a câºtigat în sfârºit trofeul UEFA
Champions League, trofeu pe care ºi-l dorea de mult timp, în
special de când a fost cumpãratã de omul de afaceri rus
Roman Abramovici, în 2003.

Sezonul 2011/2012 pãrea mai puþin decât oricare altul pro-
pice pentru realizarea acestui obiectiv, a notat AFP. În mar-
tie, în plinã crizã, Abramovici l-a demis pe al ºaselea antre-
nor din perioada de când a preluat el clubul, portughezul
Andre Villas-Boas. Vinovat cã a încercat o întinerire a echi-
pei, în detrimentul veteranilor ca Frank Lampard sau Didier
Drogba, viitorii eroi de la Munchen, Villas-Boas a plecat de
la Chelsea, cum a fãcut-o anterior profesorul sãu Jose Mou-
rinho, sau mai recent Carlo Ancelotti.

Fostul secund ºi succesorul lui Villas-Boas, Roberto Di
Matteo, a gãsit o situaþie compromisã în campionat, dar o
echipã calificatã în Liga Campionilor ºi în Cupa Angliei. Ita-
lianul a depãºit aºteptãrile. Chelsea a trecut de FC Barcelo-

Mutu, desemnat dezamãgirea sezonului în Ligue 1
“Anunþat ca un mare star, atacantul

lui Aajaccio nu a avut un comportament
pe mãsurã nici pe teren, nici în afara lui”,
au explicat francezii.

Mutu este urmat în top de Salomon
Kalou, Marvin Martin (ambii Lille), Gre-
gory Van der Wiel (PSG), Fabian Mon-
zon (Lyon), Emmanuel Herrera, Daniel
Congre ºi Anthony Mounier (toþi Mon-
tpellier). 

2012, anul „nebun” al lui Chelsea

na, deþinãtoarea trofeului LC, ºi de Bayern Munchen în fi-
nalã. Între aceste douã momente, londonezii au câºtigat
Cupa Angliei, învingând-o în finalã pe Liverpool.

Totuºi, n-a fost suficient ca Di Matteo sã continuie pe
banca “albaºtrilor”, parcursul slab din actuala ediþie a Ligii,
care s-a soldat cu eliminarea acestora încã din faza grupelor,
fiindu-i fatal. El a fost înlocuit cu spaniolul Rafael Benitez.

Spania la putere!
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Pagină realizată de COSMIN STAICU
sport

2012 a fost un an în care evenimentele
sportive au abundat, iar „Cuvântul Liber-
tăţii” nu a trecut cu vederea niciunul dintre
ele. În anul în care a depăşit 7000 de nume-
re, cotă pe care nu şi-o pot revendica prea
multe ziare din România, „Primul cotidian
al Olteniei” a încercat să fie cât mai aproa-
pe de iubitorii sportului, reliefând pe larg
subiectele de interes, permiţându-şi în ace-

ANUL SPORTIV 2012 ÎN „CUVÂNTUL LIBERTĂŢII”
2012, an bogat

în evenimente sportive
laşi timp opinii pertinente, uneori acide, al-
teori laudative, dar încercând mereu să re-
prezinte interesul cititorilor. Europeanul din
Polonia şi Ucraina, Jocurile Olimpice de la
Londra, finala Europa League de pe „Naţi-
onal Arena”, inaugurarea Sălii Polivalente
din Bănie cu o gală K1 şi altele au reţinut
pagini întregi în „Cuvântul Libertăţii”. Aşa
cum am prevăzut, am străbătut încă un an,

al doilea, fără Universitatea Craiova, iar ab-
senţa ei nu ne face deloc să o neglijăm, să o
dăm uitării, fiindcă subiectul ne preocupă
şi ne doare şi vom încerca să-l aducem per-
manent în prim-plan. Speranţa tuturor este
ca 2013 să coincidă cu revenirea Campioa-
nei Unei Mari Iubiri pe teren, indiferent de
forma în care se va produce sau liga în care
ar evolua.


