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Următorul număr va apărea

luni, 29 decembrie 2014

Sfânta Sărbătoare a Crăciunului să ne
dea puterea să fim mai buni, să îndrăz-
nim să visăm şi să sperăm, să mergem pe
drumul vieţii că-
lăuziţi de bucurii,
încredere şi împli-
niri! Să primim
Lumina cu spe-
ranţă şi încrede-
re, linişte în suflet
şi preţuire pentru
toţi cei dragi!

La mulţi ani!
A.J.F. Dolj

Preşedinte, Silviu Bogdan

Mai înainte de a intra în Calendarele
creştine, Crăciunul a constituit, cum se
ştie, un amplu patrimoniu de rituri. Şi
de ritualuri. În parte, „păgâne”, în parte
legate de zeităţi mai mult ori mai puţin
locale, distribuite sub spectrul nevoii de
ocrotire a fiinţei umane în structura sa
cea mai intimă.

Însă, aşa cum câţiva glorioşi gânditori
mai vechi şi mai noi au decretat, Naşte-
rea Domnului Iisus semnifică intrarea
Omului în Lume – şi, fireşte, în Istorie -
, sărbătoarea Crăciunului capătă semni-
ficaţia pe care i-o conferim astăzi: glori-
ficarea unei Naşteri, în care sacrul con-
curează miracolul şi sub incidenţa căre-
ia ne re-legitimăm, la fiecare sfârşit de
decembrie, ca mlădiţe trăitoare sub nim-
bul unei continuităţi întru credinţă.

Copii, ne regăsim în râvna recunoaş-
terii darurilor, maturi, ne întoarcem, cu
gândul primenit, în zodiile copilăriei, pes-
cuind din memorie clipe astrale ale unei
bucurii uitate.

Însă, dincolo de toate, Crăciunul e un
moment al graţiei al cărui suport sufle-
tesc rămâne actul dăruirii, secondat în-
deaproape de vocaţia împăcării, sub spec-
trul scânteietor al ramurilor de brad în-
dulcind frigul alb al iernii deja sosite.

Iar peste natura ce ne provoacă, în ca-
denţe înălţătoare, odăile – de ieri şi de
azi – se umplu răbdătoare de minunile
colindelor picurând în suflete seminţele
speranţelor de fericire rămase neîncol-
ţite pe ogorul trudei unui an ce pleacă
nestingherit între o uitare nevinovată.

 GEORGE POPESCU
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CFR Cãlãtori

lanseazã

din 1 ianuarie

oferta de cãlãtorie

„Trenurile

Zãpezii 2015”
CFR Cãlãtori lanseazã

din 1 ianuarie 2015 oferta

de cãlãtorie „Trenurile

Zãpezii 2015”, prin care

cãlãtorii vor beneficia, în

perioada 1 ianuarie - 28

februarie 2015, de reduceri

tarifare la trenurile care

circulã spre ºi dinspre cele

mai cãutate staþiuni mon-

tane pentru schi, cum sunt

cele de pe Valea Prahovei,

Vatra Dornei, Petroºani -

pentru staþiunile Parâng ºi

Straja, informeazã compa-

nia de cale feratã. Reduce-

rile tarifare sunt de 25%

pentru cãlãtoriile cu punct

de sosire/plecare într-una

dintre staþiunile montane

de pe ruta Sinaia-Braºov,

de luni pânã joi, la clasa a

2-a, 25% pentru cãlãtoriile

cu punct de sosire/plecare -

din Vatra Dornei ºi Petro-

ºani, la clasa a 2-a, ºi de

31% — 56% în toate zilele

sãptãmânii, la trenurile

InterRegio care circulã pe

Valea Prahovei pe rute între

Sinaia — Braºov ºi retur.

De exemplu, pe ruta Bucu-

reºti — Predeal preþul

biletului cu aceastã ofertã

este de 27,75 lei, cu 9,25 lei

mai puþin faþã de preþul

întreg. Pentru Constanþa —

Sinaia preþul biletului este

de 53,65 lei, cu 17,85 lei

mai puþin.

Guvernul a prezentat în ºedinþa
de ieri o sintezã a numãrului de ki-
lometri de autostradã din Româ-
nia, spunând cã premierul Victor
Ponta a fãcut 293 kilometri, mult
mai mulþi decât toþi prim-miniºtrii
precedenþi, purtãtorul de cuvânt
admiþând însã ulterior cã sunt ki-
lometri „daþi în funcþiune”, nu con-
struiþi în mandatul sãu. La finalul
ºedinþei de ieri a Executivului, mi-
nistrul Muncii, Rovana Plumb, a
precizat cã premierului Ponta i s-
a prezentat un raport privind sta-
diul construcþiei de autostrãzi în
România în ultimii 25 de ani,
structurat pe fiecare mandat de
guvernare. „S-a prezentat un ma-
terial în ceea ce priveºte numãrul
kilometrilor de autostradã care au fost con-
struþi în perioada celor 25 de ani, din 1989
ºi pânã acum, pe fiecare an în parte ºi pe
fiecare guvernare în parte”, a spus minis-
trul Muncii. Întrebat de jurnaliºti care este

Guvernul a anunþat cã Ponta a fãcut 293 km de autostradã,
dupã care a explicat cã doar au fost inauguraþi

scopul pentru care a fost elaboratã o astfel
de retrospectivã, Plumb a replicat cã a fost
vorba de „curiozitate”. Cifrele au fost pre-
zentate, pe scurt, de cãtre purtãtorul de cu-
vânt al Guvernului, Corneliu Calotã, care a

afirmat iniþial cã acestea reflectã
kilometri de autostradã construiþi
în mandatele respective. „Din ’90
ºi pânã acum, s-au fãcut 97 (kilo-
metri de autostradã - n.r.), în man-
datul lui Adrian Nãstase, în man-
datul Tãriceanu s-au fãcut aproxi-
mativ 69, în mandatul Boc aproxi-
mativ 140, în mandatul Ponta s-au
fãcut 293”, a spus Calotã. Vãzând
cã jurnaliºtii au început sã râdã la
prezentarea acestor cifre, oficialul
guvernamental a revenit spunând cã
este vorba de kilometri de autostra-
dã daþi în funcþiune, nu construiþi
efectiv, în mandatele acestor pre-
mieri. „Aºa da! Doar a tãiat pan-
glica”, au spus jurnaliºtii, ministrul
Muncii replicând însã cã „ºi în man-

datul domnului Boc, tot aºa s-au dat în func-
þiune ce s-a fãcut...ce s-a început”. Purtã-
torul de cuvânt al Guvernului a intervenit din
nou, explicând cã „astea nu sunt investiþii
care sã se facã de pe o lunã pe alta”.

Bugetul Ministerului Apãrãrii
Naþionale (MApN) a fost suplimen-
tat, din Fondul de rezervã al Gu-
vernului, cu 274 milioane lei, în
vederea susþinerii investiþiilor în
industria de apãrare, precum ºi
pentru plata în avans a ultimei
tranºe destinate achiziþionãrii unui
avion militar de tip Spartan. Su-
plimentarea a fost decisã în ºedinþa
de ieri a Guvernului. Potrivit pur-
tãtorului de cuvânt al Executivu-
lui, Corneliu Calotã, în cadrul su-
plimentãrii bugetare, circa 132 mi-

Prim-vicepreºedintele PNL, Ludovic Orban,
a anunþat ieri cã deputaþii PNL au contestat la
Curtea Constituþionalã a României (CCR) Le-
gea securitãþii cibernetice, iniþiatã de Guvern ºi
adoptatã sãptãmâna trecutã în unanimitate în
plenul Senatului, deci ºi cu votul favorabil al
senatorilor PNL ºi PDL. „69 de deputaþi aparþi-
nând PNL ºi-au exercitat dreptul constituþional
de a ataca la Curtea Constituþionalã legea adop-
tatã de Parlament, Legea privind securitatea ci-
berneticã a României”, a anunþat Orban, lider al
grupului deputaþilor PNL. El a indicat prevede-
rile articolului 17 din legea invocatã, care ar
încãlca prevederile constituþionale. „Dupã opi-
nia mea, aceastã nouã tentativã a Guvernului
Ponta de a încerca sã permitã serviciilor de in-

Deputaþii PNL contestã la CCR Legea securitãþii
cibernetice, pe care toþi senatorii liberali au votat-o

formaþii, unor instituþii de autoritate, Ministerul
de Interne, Ministerul Apãrãrii Naþionale, sã in-
tre cu bocancii în viaþa privatã a cetãþeanului
român reprezintã o gravã încãlcare a democra-
þiei ºi o gravã încãlcare a drepturilor ºi libertãþi-
lor fundamentale ale cetãþeanului român. Noi,
ca liberali, nu putem permite ca acest lucru sã
se întâmple”, a spus Orban. El a menþionat cã
Legea securitãþii cibernetice „vine în aceeaºi li-
nie” cu Legea Big Brother ºi Legea cartelelor
Pre-Pay, care au fost declarate neconstituþio-
nale. Orban a fost întrebat dacã îºi acuzã cole-
gii din Senat de incompetenþã, având în vedere
cã toþi senatorii PNL, inclusiv liderul acestora,
Puiu Haºotti, ºi preºedintele Comisiei de apãra-
re, Corneliu Dobritoiu, au votat pentru. „Nu ne

acuzãm în nici un caz. Am luat legãturã cu
marea majoritate a senatorilor, cu care am vor-
bit personal. Le-am explicat cã noi, ca ºi depu-
taþi, nu am putut sã ne pronunþãm din cauza
faptului cã procedura adoptãrii tacite a fost aceea
care a permis trecerea legii prin Camera Depu-
taþilor ºi cã este un drept fundamental pe care îl
avem, ºi anume acela de a sesiza CC. De ase-
menea, consider cã prioritare sunt drepturile ºi
libertãþile fundamentale ale cetãþeanului român,
în raport cu posibila nemulþimire care ar putea
sã aparã din partea unui coleg din Senat”, a rãs-
puns liderul deputaþilor PNL. Legea securitãþii
cibernetice a fost adoptatã sâmbãtã de plenul
Senatului, camerã decizionalã, cu votul favora-
bil al tuturor senatorilor prezenþi.

Ministrul Afacerilor Interne,
Gabriel Oprea, a declarat, ieri, cã
procedurile de intervenþie în situa-
þii de urgenþã vor fi regândite ºi cã
existã acordul în acest sens dat de
premierul Victor Ponta. Potrivit lui
Oprea, aceste proceduri vor fi rea-
nalizate „în regim de urgenþã”, dupã
tragedia în care patru oameni ºi-
au pierdut viaþa, în urma prãbuºirii
unui elicopter SMURD în lacul
Siutghiol. „Am decis, ºi am tot
sprijinul primului-ministru ºi al Gu-
vernului, sã regândim tot ceea ce
înseamnã proceduri de intervenþie
la situaþii de urgenþã, pentru a asi-
gura eficienþã ma-
ximã acestui sis-
tem”, a spus vice-
premierul Gabriel
Oprea. Potrivit
acestuia, astfel de
analize s-au reali-
zat deja „la nivelul
fiecãrui judeþ” ºi
toate datele rezul-
tate „vor sta la
baza elaborãrii

Bugetul Apãrãrii, suplimentat
cu 274 milioane lei

lioane lei au fost alocate
cãtre industria de apãra-
re, iar aproximativ 142
milioane lei sunt destinate
ca platã în avans, pentru
2015, în vederea achiziþi-
onãrii celui de-al ºaptelea
avion tip Spartan din do-
tarea armatei. Guvernul ºi
Comisia Europeanã nu au
ajuns la un acord privind
suplimentarea, anul viitor,
a cheltuielilor de apãrare
cu 0,3% din PIB, soluþia

gãsitã la acest moment de cãtre au-
toritãþile române fiind suplimenta-
rea Fondului de rezervã cu bani
destinaþi inclusiv acestui domeniu.
Prin a doua rectificare bugetarã din
acest an, MApN a primit doar 140,8
milioane lei, pentru cheltuieli de
întreþinere ºi funcþionare a unitã-
þilor militare, operaþionalizarea ºi
menþinerea în funcþiune a Forma-
þiunii medicale de tip ROL2, pre-
cum ºi pentru plata integralã a
avionului scurt mediu curier C27
J SPARTAN nr.6.

MAI: Procedurile de intervenþie
în situaþii de urgenþã vor fi regândite

Concepþiei Unice de Intervenþie a
Sistemului Integrat de Acþiune la
Situaþii de Urgenþã, pe care, la fi-
nal, o vom prezenta în cadrul Co-
mitetului Naþional pentru Situaþii
Speciale de Urgenþã”. Oprea a mai
precizat ºi cã intervenþiile aeriene
în situaþii de urgenþã, pe durata în
care elicopterele SMURD sunt þi-
nute la sol, vor fi asigurate de ce-
lelalte aparate de zbor ale MAI, res-
pectiv patru elicoptere, douã aero-
nave ºi un avion. La nevoie, a mai
spus ministrul, se va putea apela ºi
la sprijinul Ministerului Apãrãrii
Naþionale.
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Ca să ajungi la familia Vasile
trebuie să părăseşti strada princi-
pală care merge Bechet şi să o
coteşti spre marginea satului Bă-
doşi. Căsuţa lor este înghesuită pe

o uliţă strâmtă şi aproape că nu o
zăreşti dintre celelalte case mai
mari. Glugile de coceni par chiar
mai înalte decât locuinţa în care
trăiesc şase suflete, părinţii şi cu
cei patru copii ai lor. Gazdele sunt
foarte primitoare şi, chiar dacă nu
sunt avuţi, ne invită cu multă bu-
năvoinţă în cămăruţa în care în-
cap doar câteva obiecte de mobi-
lier. „Mi le-au dat şi mie nişte oa-
meni care şi-au făcut modernizări
prin casă. Le-am primit şi le-am
aranjat aici pentru că altceva mai
bun nu avem”, spune parcă scu-
zându-se Sabina Vasile. Este o
femeie măruntă, cu o privire lumi-
noasă. Universul său este acum
cel mai nou membru al familiei,
Maria, o fetiţă de numai cinci luni
care doarme învelită în multe hai-
ne fiindcă în casă nu era atât de
cald cât poate ar fi trebuit. Din
cauza lipsei banilor, cei ai casei tre-
buie să-şi drămuiască bine banii,
iar lemnele sunt pentru zilele ge-
roase, când viscolul bate puternic
în această margine de sat.
Un Crăciun modest

În micuţa lor încăpere venirea
sărbătorilor aproape că nu se sim-

Crăciunul
oamenilor simpli

Bradul de Crăciun, cu luminiţele şi cadourile lui, mirosul de
cozonac şi portocale, căldura căminului, într-un cuvânt bucuria
sărbătorilor nu va ajunge nici anul acesta la familia Vasile, din
comuna Bratovoieşti. Deşi cei doi părinţi au muncit toată vara
vânzând flori şi legume pe piaţă, banii abia le ajung să trăiască
de pe o zi pe alta. Modestia se reflectă peste tot în jur şi va fi
dureroasă în ziua de Crăciun când nici măcar mirosul de frip-
tură nu se va simţi în casa lor. Dar oamenii sunt demni şi şi-au
pus deja o dorinţă pentru anul viitor: să fie sănătoşi şi uniţi ca şi
până acum, iar copiii să-şi continue studiile.

Pagină realizată de RADU ILICEANU şi LAURA MOŢĂRLICHE

te. Bradul luminat cu mii de stelu-
ţe nu se vede în nici un ungher şi
singurele podoabe de Crăciun sunt
cele pe care copii le văd doar la
televizor. Cu vocea tremurândă,

mama povesteşte cât de tristă a
fost ziua de Moş Nicolae pentru
fiul ei cel mic. „Ninel a plâns când
nu a găsit nimic în gheţute. Mi-a
spus, mami, eu chiar nu am fost
cuminte? De ce nu a venit şi la
mine Moş Nicolae? Eu i-am ex-
plicat că el este un copil cuminte,

dar că Moşul nu a mai avut bani.
A doua zi, mi-a spus că nu este
supărat fiindcă nu a venit pentru
că are căldurică în casă, are un
pat unde să doarmă ceea ce alţii

poate nu au”. Vocea ma-
mei se înnăbuşe-n plâns.
„Este un copil bun, aş vrea
să am mulţi bani ca să le
fac bucurii la toţi, dar ei
mă înţeleg că nu am”. Din
păcate, nici sărbătorile
acestea nu vor fi mai alt-
fel, mai bogate, iar copiii
trebuie, din nou, să se mul-
ţumească cu puţinul pe
care îl au. Puţină căldură
în casă, o masă caldă, dar
nu îmbelşugată, adică lu-
cruri pe care alţii le au în
mod normal.
Ninel visează
să devină pictor

Ninel, cel mai mic bă-
iat al familiei Vasile, este
în clasa a VIII-a şi are un

talent deosebit: îi place să desene-
ze. Când are puţin timp liber, îşi ia
creioanele şi o foaie de hârtie şi
începe să schiţeze tot ce vede în
jur, peisaje cu case şi oameni, flo-
rile pe care mama sa le plantează
în grădină. ”Ninel este talentat la
desen. Cea mai mare plăcere a lui

este să aibă creioane şi să-l las să
deseneze. Ia uitaţi ce frumos lu-
crează”, spune mama răsfoind foile
din blocul de desen al băiatului.
„Aici a desenat aşa cum ar vrea
să arate camera lui şi a pus pe
masă un coşuleţ cu flori pentru că
ştie că mie îmi plac florile”. Ochii
ei se umplu din nou de lacrimi pen-
tru că îşi aminteşte cum îl trezeşte
în fiecare dimineaţă, de la ora 5,
când ceilalţi copii din vecini dorm.
„Îl iau cu mine la piaţă să mă ajute
cu florile. Şi nu se plânge sărăcu-
ţul, se îmbracă şi merge cu mine
pentru că ştie că nu pot să mă duc
singură”. Pe Sabrina şi pe Ninel îli
ştiu pieţarii şi îi compătimesc, dar
oricât de mare este durerea ma-
mei nu poate să schimbe lucrurile.
”Trebuie să câştigăm şi noi o pâi-
ne, ce să facem, aşa le spun oa-
menilor care îmi zic de ce scol
băiatul la ora aia”.
Toţi copiii familiei
învaţă bine la şcoală

Recompensa lui
Ninel pentru toată
strădania de a se
trezi dis-de-diminea-
ţă sunt câte doi lei
din care băiatul poa-
te să-şi cumpere coli
de hârtie. Părinţii nu
au bani să îi cumpe-
re un bloc întreg de
desen, cu foi groase,
aşa cum ar trebui, şi
pentru că Ninel le
consumă repede, îi
cumpără coli simple
pentru scris. „El este
mulţumit şi cu aces-
tea. Le pune între
copertele vechi şi de-
senează”. Băiatul
care atunci era ple-
cat cu naşa lui la oraş
ar vrea să urmeze o
şcoală de artă, în
care să înveţe şi mai

bine cum se pictează, cu nişte vop-
seluri adevărate pe care nu şi le
permite acum. De altfel, toţi co-
piii familiei Vasile sunt cuminţi şi
învaţă bine la şcoală. Arătându-
ne o poză dintr-un album la care
ţine foarte mult, ne spune despre
fata cea mare că este în clasa a

XII-a la un liceu din Craiova, că
învaţă foarte bine, dar cel mai pro-
babil nu va putea să meargă la
facultate din cauza sărăciei în care
trăiesc. Nici celălalt băiat, Cos-
tel, nu are nişte rezultate slabe la
liceu, dar nici el nu are şanse să-
şi mai continue studiile.
Florile îi ajută să trăiască

Singurele venituri ale casei sunt
ajutorul social de 230 de lei şi alo-
caţiile copiilor. Banii care se strâng
sunt foarte puţini, mai ales iarna
când părinţii nu mai pot să mear-
gă să muncească pe la unii şi alţii,
cu ziua. Vara, însă, mama plantea-
ză flori pe care le vinde în piaţă şi
mai câştigă cât pentru o masă sau
o hăinuţă la unul dintre copii. „Flo-
rile sunt viaţa mea, îmi plac foarte
mult şi m-am gândit că pot să le şi
vând, dacă tot le plantez. Sunt flori
de grădină, îngrijite de mine, şi chiar
dacă nu ies bani mulţi, câte 2-3 lei
pe buchet, tot mă duc să îi câştig
şi pe aceştia”, spune, împăcată cu
situaţia, Sabina Vasile. În curte,
chiar la intrare, pe un mic petec
de pământ încă se mai observă
resturile uscate de flori de toamnă
care fuseseră tăiate de la rădăci-
nă şi vândute pe piaţă. Alături, sunt
şi micile solarii în care familia mun-
ceşte toată vara pentru a avea pe
masă roşii proaspete şi celelalte le-
gume trebuincioase în gospodărie.
Acum, de sărbători, linişte,a sufle-
tească pare să fie singurul bun
care şi-a găsit loc în casa lor.

***
Crăciunul este însă sărbătoa-

rea speranţei când orice dorinţă
poate fi împlinită. Mai mult decât
un brad încărcat sau cadouri sau
o masă plină cu bunătăţi, familia
Vasile îşi doreşte ca toţi să fie să-
nătoşi şi copiii lor să mai facă un
pas important în viaţă, adică să-şi
continue şi ei studiile. Ca nişte
părinţi adevăraţi, soţii Vasile cred
cu tărie că numai învăţătura îi
poate ajuta pe copii lor să depă-
şească această sărăcie amară pe
care o cunosc acum când sunt
copii. De unde vor venii banii pen-
tru cămin, pentru transport, pen-
tru cursuri, pentru pantofi şi hai-
ne, părinţii nu au, din păcate, nici
un răspuns.
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RAT Craiova anunţă publicul
călator programul de circulaţie
al mijloacelor de transport în
perioada sărbătorilor de iarnă.

 Astfel, în ziua de Crăciun,
programul de circulaţie pe tra-
seele RAT Craiova va fi în in-
tervalul orar 06.00 – 21.00 ( ple-
cări din cap linie) după urmă-
toarele frecvenţe : pe traseele
E1T, E1R, 1, 3, 100 (tramvai) se
va circula la o frecvenţă de 15
minute; pe traseul 2b se va cir-
cula la o frecvenţă de 20 minu-

Programul mijloacelor de
transport în comun în perioada

sărbătorilor de iarnă
te; pe traseul 9 se va circula la
o frecvenţă de 60 minute, între
orele 06.00 – 20.00,  cu plecări
la fix din capetele de linie iar
pe traseele 4, 5b, 10, 11, 13, 17,
20, 23, 24, 25, 29b vor avea pro-
gram de zile nelucrătoare.

În zilele de 26, 27, 28 Decem-
brie 2014 şi 02, 03, 04 Ianuarie
2015 se va circula după program
de zile nelucrătoare, între ore-
le  06.00 – 21.30.

În zilele de 29, 30 Decembrie
2014  se va circula după program

de vacanţă, între orele  06.00 –
21.30.

În data de 31 De ce mbrie
2014, ultima plecare din cap de
linie pe traseele RAT va fi la ora
18.30

În data de 01 Ianuarie 2015,
programul de circulaţie pe tra-
seele RAT Craiova va fi în in-
tervalul orar  10.00 – 18.00 (
plecări din cap linie) după ur-
mătoarele frecvenţe :

- pe traseele E1T,  E1R, 1, 100
(tramvai) se va circula la o frec-

venţă de 15 minute;
- pe traseul 2b, 3b,  se va cir-

cula la o frecvenţă de 20 minu-
te;

- pe traseul 9 se va circula
la o frecvenţă de 60 minute,
cu ple cări la fix din capete le

de linie;
- traseele 4, 5b, 10,  13, 17,

20, 23, 24, 25, 29b vor avea pro-
gram de zile nelucrătoare.

În data de 01 Ianuarie 2015,
traseul 11 (Piata Ce ntrala –
Rovine 2) nu va circula.

Până pe data de 28 dec embrie
2014, conducerea Inspectoratu-
lui de Poliţie al Judeţului Dolj a
dispus măsuri speciale pentru asi-
gurarea unui climat de linişte şi
siguranţă publică. Peste 450 de
poliţişti doljeni vor acţiona zilnic
în stradă pentru descurajarea c o-
miterii de fapte antisociale prin
creşterea vizibilităţii elementului
poliţienesc, dar şi pentru a fi în
măsură să intervină cu c eleritate
maximă la toate sesizările venite
din partea c etăţenilor. Poliţiştii ur-
mează şi acţioneze în dispoziti-
vul de ordine şi siguranţă publi-
că, pentru prevenirea şi comba-
terea oricăror evenimente c are ar
putea afec ta liniştea cetăţenilor.
Poliţiştii de la structurile de ordi-

Forele de ordine,
în stradă de sărbători

Poliţiştii continuă în aceste zile controalele la unităţile alimentare
pentru a verifica dacă produsele comercializate, ce vor ajunge pe
mesele craiovenilor de sărbători îndeplinesc condiţiile legale şi de si-
guranţă alimentară. Astfel, în urma verificărilor făcute luni, oamenii
legii au aplicat amenzi de 24.000 lei şi au ridicat peste 1.600 litri de
vin contrafăcut ce a fost confiscat.

Vin contrafăcut confiscat de poliţiştii craioveni

Poliţiştii din cadrul Serviciului de
Investigare a Fraudelor, împreună
cu specialişti din cadrul Direcţiei
Agricole Dolj şi Agenţiei Naţionale
pentru Protecţia Consumatorului -
Dolj, au organizat, luni, o acţiune,
în municipiul Craiova, pentru  pre-
venirea şi combaterea faptelor de
evaziune fiscală şi a contrafacerii
de produse  din domeniul „comer-
cializării băuturilor alcoolice”. În
cadrul acţiunii au fost verificaţi 28
de agenţi economici, iar ca urma-

re a neregulilor constatate, oame-
nii legii au întocmit 3 dosare de cer-
cetare penală şi au aplicat 11 sanc-
ţiuni contravenţionale în valoare de
24.000 lei. De asemenea, poliţiştii
au indisponibilizat 1662 litri de vin
şi confiscat alţi 208 litri de vin.

La punctul de lucru al unei so-
cietăţi din cadrul Complexului Co-
mercial Marlorex din Craiova a fost
identificată cantitatea de 1094 litri
vin, aprovizionată din Bulgaria, ce
urma a fi comercializată către po-

pulaţie,  pentru c are au
existat suspiciuni în legă-
tură c u originalitatea
acesteia. Din acest motiv,
după primele verif ic ări
efectuate împreună cu re-
prezentanţii Direc ţiei
Agricole Dolj s-a întocmit
dosar penal sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de punere în
circulaţie de băuturi alcoolice con-
trafăcute. „S-au ridicat de probe
din fiecare eşantion de băutură de

către reprezentanţii Direcţiei Agri-
cole Dolj, dispunându-se totodată
indisponibilizarea cantităţii de 1094
litri vin”, ne-a declarat inspector

principal Alin Apostol, purtătorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

ne publică şi poliţie rutieră vor ac-
ţiona în echipe de siguranţă pu-
blică şi în filtre rutiere urmărin-
du-se depistarea conducătorilor
auto c are ar fi tentaţi să se urce
la volan după ce au consumat
băuturi alcoolice, în timp ce po-
liţiştii de la structurile de investi-
gaţii criminale vor acţiona pen-
tru monitorizarea locurilor ş i
mediilor c unoscute cu potenţial
criminogen şi pentru depistarea
persoanelor urmărite în temeiul
legii care ar  putea să îş i petrea-
că sărbătorile la domiciliul per-
sonal.  Poliţiş tii de inves tigarea
fraudelor vor ac ţiona în zona
marilor  c omplexe comerc iale şi
în pieţele agroalimentare pentru
prevenirea şi combatarea acte-

lor de comerţ ilicite care ar  pu-
tea aduc e atingere intereselor
consumatorilor.

De asemenea, poliţiştii de la Bi-
roul Arme, Explozivi şi Substanţe
Periculoase vor acţiona pentru de-
pistarea persoanelor care comer-
cializează materiale pirotehnice in-
terzise.

În ac eas tă perioadă,  poliţiştii
doljeni se vor afla la datorie, în
slujba comunităţii, pentru as igu-
rarea unui climat de ordine, liniş-
te ş i siguranţă publică,  astfel în-
cât toţi cetăţenii să îşi petreacă mi-
nivacanţa de Crăciun în linişte, ne-
a declarat purtătorul de cuvânt al
IPJ Dolj, inspector principal Alin
Apos tol.

CARMEN ZUICAN

Peste 450 de poli ţişti  vor acţi ona zi l-
ni c, în perioada minivacanţei  de Cră-
ci un pentru asigurarea ordini i şi l ini ş-
ti i publ ice. Lor l i se vor alătura jandar-
mi i doljeni şi pompierii, cu toi i „pe ba-
ri cade” în aceste zi le. De al tfel, la fina-

l ul  videoconferi nei  desfăşurate i eri ,
prefectul de Dolj, Sorin Răducan, a de-
cl arat că este convi ns că fiecare şef de
structură ştie ce are de făcut, astfel î n-
cât doljeni i să se bucure de sărbători le
de iarnă în linişte.
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Ajunul Crăciunului. Zi de
iarnă, încă fără zăpadă, cu cer
opac, muced şi o febră teri-
bilă a cumpărăturilor. O sta-
re s pecială se face resimţită
la tot pasul. Poate Crăciunul
din zilele noastre e lipsit de
miste r. Şi a de venit doar o
pe trecere, deşi, în e se nţă,
suge rează un nimb de recu-
lege re, de  bucurie dome sti-
că ş i de speranţă. Motivul de
inefabilă bucurie şi bunătate
rămâne. Obiceiurile tradiţio-
nale  par obosite, dar încă ne-
uitate. Pomul de Crăciun, de
pildă, împodobit cu multico-
lore  globuleţe şi beteală ar-
gintie, apoi grupurile răzleţe
de colindători, care îşi săvâr-
şesc urările într-un registru
utopic original, apoi smere-
nia şi curăţenia, toate aces-
tea se pliază virtuţilor propo-
văduite la naş terea lui Isus
Hristos, din dorinţa redobân-

MIRCEA CANŢĂR

Crăciun fericit
şi multă lumină!

dirii curajului, atât de nece-
sar la provocările fragilităţii
ş i s ingurătăţii individului.
Venirii pe lume  a lui Isus
Hris tos îi corespunde analo-
gic venirea pe lume a cre şti-
nismului în spaţiul marelui
imperiu stoic al Romei. De
bună seamă, nu trăim la ni-
velul miturilor. Când spunem
asta ne gândim la ceva sim-
plu: Crăciunul de astăzi pare,
şi chiar es te, străin oricărei
mitologii. Ce taină, ce mister
poţi identifica la un Crăciun
împărţit între urări conve nţi-
onale şi braking news, cum
vede m pe la televiziunile de
ştiri. Astăzi e îngăduită şi co-
me rcializare a lui Hristos ,
scoaterea lui la tarabă, dară-
mite de mitizare a lui Moş
Crăciun, prin abuz de uz, con-
fuz şi mofluz. Pove ştile ne  în-
curcă, pes emne s perie: cum
să abandonăm lumea virtua-

lă în dauna e moţiilor. Mai
buni sau mai răi decât suntem
nu putem deveni la comandă.
Dar la o sărbătoare, locul agi-
taţiei poate fi luat de sinceri-
tate. E drept, nici slujitorii bi-
sericii nu par pregătiţi să re-
acţioneze adecvat. Nevredni-
cia unor preoţi e la fel de vi-
novată de  întreaga paloare
religioasă, în absenţa s tilului,
bunului gus t şi gustului bun.
Creş tinismul declară, de pil-
dă, că nu poţi funcţiona în
aceas tă lume după regulile
ei, ci după regulile celui care
a creat-o. Dar cine mai ţine
cont de aşa ceva. Le cturez
dintr-o carte: „Crăciunul adu-
ce pe pământ pace  între  oa-
me ni , bunăv oie ” (L uca,
2,14). Aşa stând lucrurile, e
foarte greu să as ociezi sen-
sul Crăciunului cu vacarmul
de afară. Şi totuşi, asocierea
s-a făcut, în dece mbrie 1989,

prin cele  întâmplate , de fapt
o decizie  misterioasă a con-
juncturilor. As ociem mereu
naşterea lui Isus Hris tos cu
naşte rea României pos t-to-
talitare. Şi dacă avem nevo-
ie  de linişte şi de  consens,
după ze ce  ani de  te ribilă
compromitere a ace stor de-
zide rate , s ă le  dăm totuş i

se nsul potrivit. Liniştea să
nu fie amorţeală s au rese m-
nare , iar conse ns ul înregi-
mentare . De  fapt, liniş te a
de plină trebuie să ne-o ofe-
re  guvernanţii. Şi n-am vrea
să fim în pilea lor, la cât de
mari s unt aş teptările. Ace s-
te a fiind zise, Crăciun fe ricit
şi multă lumină!
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Sărbătoarea Naşterii Domnului
este sărbătoare mare a bucuriei, la
care participă cerul şi pământul.
Fecioara Maria a născut, ca om, pe
Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul
omenirii. De aceea, ea este numită
“bucuria şi împăcarea lumii”; “De
tine se bucură, ceea ce eşti plină de
dar, toată făptura. Aşa cum picătu-
ra de rouă cade peste ţarină, la fel
puterea Celui Preaînalt a umbrit-o
pe Preacurata Fecioară şi S-a năs-
cut de la ea Mântuitorul lumii. Fiul
lui Dumnezeu S-a pogorât pe pă-
mânt şi S-a întrupat în linişte şi fără
zarvă...Dar lumea n-a observat
măreaţa lucrare înfăptuită de Dum-
nezeu. Oamenii erau preocupaţi fie-
care cu treburile lui, atenţia lor era
îndreptată spre grijile zilnice şi spre
zgomotoasele întâmplări ale lumii.
Însă treburile cotidiene nu-i mulţu-
meau pe oameni, chiar când aveau
spor. Tot mai tare se auzea „dorul
duhului” după adevăr şi se simţea
că lumea, împotmolită în deşertă-
ciune şi în vicii, se îndrepta spre
pieire.  Nu doar iudeii aşteptau un
izbăvitor, dar şi cei mai vrednici din-
tre păgâni erau în aşteptarea cuiva
care să mântuiască lumea de la piei-
re. Dar fiecare îşi închipuia în felul
său venirea acestuia şi, fiind ei în-
şişi trupeşti, nu se puteau gândi la

“Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru,
răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei; că întru
dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au în-
văţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să
Te cunoască pe Tine, Răsaritul cel de Sus,
Doamne, slavă Ţie”

ceva duhovnicesc. Iudeii cer sem-
ne, iar elinii caută înţelepciune (I
Cor. l, 22).  Nimeni nu aştepta un
Mântuitor blând şi smerit cu inima,
acoperit nu de slavă pământească,
ci cerească. Şi tocmai aşa a fost cu
„Cel ce voia ca toţi să se mântu-
iască şi să ajungă la cunoştinţa
adevărului”.  Nu cu o putere din
afară sau prin trufaşă înţelepciu-
ne a venit El să domnească peste
popoare, nu „înfricoşând cu nă-
luciri”, ci în chip de rob a venit
Mântuitorul, ca să ia asupra Sa
păcatul lui Adam, să poarte pe
umerii Săi povara omenească, fi-
ind gata să primească pe fieca-
re. Fiul Omului n-a venit ca să i
se slujească, ci ca El să slujeas-
că şi să-Şi dea sufletul răscum-
părare pentru mulţi (Marc u
10,45; Matei 20, 28).  Potrivit
cu aceasta, El Se naşte în peşte-
ră, într-un mărunt orăşel, în care
familia bogată doar în virtuţi a
săracului dulgher, dreptul Iosif,
sosise pentru perioada recensă-
mântului. Nimeni dintre pământeni
nu-şi închipuia că într-o asemenea
sărăcie va apărea Izbăvitorul şi că
astfel va veni la oameni Cel Ce îm-
părăteşte peste toate făpturile. Şi în-
suşi voievodul lumii de atunci, mân-
drul potrivnic al lui Dumnezeu, dia-

volul, se văzu înşelat şi nu îl recu-
noscu în Cel născut pe Acela pe
Care îl pizmuise pe când încă era
înger. Taina cea dinainte de veci,
ascunsă puterii sale, despre mân-
tuirea neamului omenesc putea fi

cunoscută doar de c ei c are iau
aminte la glasul din cer şi într-aco-
lo îşi îndreaptă privirile.

Păstorii îi auziră pe îngeri cân-
tând venirea lui Hristos în trup –
acei sărmani păstori din Bethleem,
al căror singur izvor de înţelepciu-

ne era cartea deschisă a înţelep-
ciunii lui Dumnezeu, arătată în fru-
museţea zidirilor Sale, neatinse de
păcătoasa mână omenească.  Iar
celeilalte părţi a omenirii, care nu
a auzit cântarea îngerească, prin
lumina strălucitoare a stelei ce s-a
aprins pe cer, cerul parcă din gură
i-a vestit: întru ale Sale a venit Lu-
mina cea adevărată care luminea-
ză pe tot omul care vine în lume

(In. l, 11; l, 9).
Cerul le-a vorbit tuturor celor

care au cunoscut slava lui Dum-
nezeu.

Dar numai regii magi, ce cău-
tau să descopere în cer judecăţile
lui Dumnezeu şi erau gata să mear-
gă oriunde pentru a afla adevărul,
au priceput glasul cerului. Strân-
gându-şi comorile ca să le aducă
în dar nou-născutului împărat, ei
îşi lăsară tronurile, îşi părăsiră pă-
mântul natal şi plecară neştiind în-
cotro, urmând doar mersului ste-
lei, care le arăta calea spre împă-
răţia cea veşnică.  Anevoioasă le-a
fost calea, dar raza stelei din Bet-
hleem o lumina. Şi înţelepţii-magi,
depăşind toate piedicile, mergeau
pe cărările arătate de cer, lepădân-
du-şi voia lor proprie. Steaua i-a
adus la Ierusalim, unde au auzit
cuvântul scris al lui Dumnezeu, iar
apoi la Bethleem, unde au văzut
Cuvântul întrupat, pe Dumnezeu
în trup, şi s-au închinat Soarelui
Dreptăţii. Irod, auzind de naşterea
Veşnic ului împărat,  c ăută să-l
omoare; negăs indu-l, el ucise o
mulţime de prunci, dar nu reuşi să-
l omoare pe Cel născut tainic în
peşteră. Taina aceasta rămânea
ascunsă pentru cei ce trăiau după
stihiile lumii acesteia. „El era prin-
tre oameni, dar ei nu l-au cunos-
cut” (Ioan. l, 31).  Ci li Se dezvă-

luia treptat doar inimilor curate,
căutătoare a dreptăţii lui Dumne-
zeu, gata să lupte pentru adevăr,
desc operindu-Se şi acelora care
voiau să-ş i curate inima şi erau
gata să-şi supună propria voie voii
cereşti.

Şi a venit vremea când lumina
de la Bethleem s-a întins peste toate
marginile lumii. „Astăzi va fi iarăşi
pace! Unii au fost gata să-L omoare

pe Prunc şi se străduiesc
să îi şteargă numele, alţii
parcă nici nu-L observă.
Dar El es te printre noi,
desc operindu-Se acelora
care „încearcă mărturiile
Lui şi îl caută cu toată ini-
ma lor” (Ps .  118,  2) .
„Pentru ce s-au întărâtat
neamurile şi popoarele au
cugetat deşertăciuni? Îi va
paşte pe ei cu toiag de fier,
ca pe vasul olarului îi va
zdrobi pe cei ce L-au mâ-
niat pe El! “ (Psalmi 2, l,
9).  Iar steaua de la Bet-
hleem iarăşi străluc eş te
nevăzut deasupra lumii,
chemând toate popoarele
şi pe fiecare om în parte
să-şi aţintească privirea

spre cer, sus să-şi ţină inima, să
cadă la Noul-Născut şi să se bu-
cure cu bucurie mare, fiindc ă cu
noi este Dumnezeu! „Cu noi este
Dumnezeu, înţelegeţi,  neamuri, şi
vă plecaţi, c ăci cu noi este Dum-
nezeu! Iisus S-a născ ut în peşte-
ră c a într-o biseric ă de sub pă-
mânt, iar apoi a fost aşezat în ies-
le ca într-un altar de binecuvân-
tare a pâinii.

 Astăzi, când foarte adesea iubi-
rea sau bunătatea din inimi este în-
locuită cu răutatea sau nepăsarea,
când faptele bune se împuţinează,
iar cele rele se înmulţesc, când pu-
ţini oameni se îmbogăţesc, iar foarte
mulţi sărăcesc, Evanghelia Naşterii
lui Hristos-Domnul ne cheamă pe
noi, creştinii, care purtăm numele
lui Hristos, la multă rugăciune şi pri-
veghere, la multă responsabilitate şi
multă lucrare a faptelor bune. La
Taina Naşterii lui Hristos participă
firea văzută şi nevazută, steaua şi
peştera, oraşul şi pustia: “Betleeme,
pregăteşte-te, cetate a Sionului, cân-
tă! Bucură-te, pustie, care ai vestit
de mai înainte bucuria; că steaua
merge înainte în Betleem, vestind
pe Hristos, Cel ce vine să Se nas-
că; şi peştera primeşte pe Cel întru
totul neîncăput, iar ieslea se împo-
dobeşte, ca să primească Viaţa cea
veşnică” Amin.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Aici, Popescule, sunt
“OFF-urile” lui Bratu
pentru următorii 25 de
ani.

Reconstituiri scheletice ale
mastodontului de la Stoina şi
mamutului de la Leu

La Secţia de Ştiinţele Naturii
sunt deschise expoziţiile perma-

nente „Oltenia – Terra Fossilis”,
„Condiţii fizico-geografice şi eco-
sistemele Olteniei”, „Universul şi
sistemul nostru solar” şi „Oltenia
– Terra Fossilis”.  Aceasta din
urmă încântă prin piesele de re-
zistenţă ale colecţiei paleontologi-
ce, relevante pentru diversitatea,
marea bogăţie şi valoarea ştiinţifi-
că deosebită a fosilelor descoperi-
te pe teritoriul Olteniei. Reconsti-
tuirile scheletice ale mastodontu-
lui de la Stoina, mamutului de la
Leu şi ursului de peşteră de la Baia
de Fier sunt impresionante, con-
stituind puncte de atracţie.

Expoziţiile „Condiţii fizico-geo-
grafice şi ecosistemele Olteniei”
şi „Colecţia de Minerale şi Roci”,
amplasate la etajul I, oferă publi-
cului vizitator posibilitatea cunoaş-

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Cele zece expoziţii permanente şi temporare ale Muzeului
Olteniei vor putea fi vizitate şi pe 27, 28 şi 30 decembrie

În perioada sărbătorilor de iarnă, Muzeul Ol-
teniei, prin Secţiile de Ştiinţele Naturii (strada
„Popa Şapcă” nr. 8) şi Istorie-Arheologie (strada
„Madona Dudu” nr.  14), oferă publicului craio-
ve an zece  expoziţ ii permane nte şi temporare.
Ce i ce  doresc să le vizite ze o mai pot face în
acest an în zilele de  27,  28 şi 30 dece mbrie, în-
tre orele  9.00 ş i 17.00. În 2015, instituţia se va
redeschide publicului încă din primele  zile, cra-

Sprijin pentru 700 de persoane aflate în nevoie
La începutul lunii decembrie, Asociaţia

„Vasiliada” a Mitropoliei Olteniei a
demarat campania „Să le daruim Craciu-
nul!”, prin intermediul căreia şi-a propus
să sensibilizeze comunitatea locală pentru
a veni în sprijinul cât mai multor persoa-
ne aflate în dificultate. Astfel, peste 700
de persoane (copii, vârstnici, oameni cu
handicap şi fara adăpost) au primit din
partea asociaţiei pachete cu dulciuri,
alimente şi îmbrăcăminte, în funcţie de
nevoile identificate de asistenţii sociali.

De asemenea, în cadrul campaniei, Asocia-
ţia „Vasiliada” a colectat de la copiii proveniţi
din familii defavorizate social peste 200 de scri-
sori adresate lui Moş Crăciun, care au ajuns
apoi în mâinile craiovenilor generoşi, daruind
astfel bucurie copiilor la care Moş Crăciun nu
ar fi venit nici anul acesta.

«Iniţiativa Asociaţiei „Vas iliada” reprezin-
tă expresia dragostei şi purtării de grijă a Bi-
sericii Ortodoxe din Oltenia faţă de semenii
noştri aflaţi în nevoie. Pe de o parte, am avut
în vedere să oferim persoanelor aflate în di-
ficultate cele necesare  pentru a petrec e săr-
bătoarea Naşterii Domnului cu mai puţine lip-

suri, iar pe de altă parte am chemat la a în-
faptui binele pe toţi cei care pot să fac ă ac est
luc ru, pentru că nu poate fi bucurie mai mare
decat atunci când daruieşti», a spus preotul
Adrian Stanulic ă, preţedintele Asoc iaţiei „Va-
siliada”.

Asociaţia „Vasiliada” multumeşte tuturor
donatorilor care s-au implicat în această cam-
panie, precum şi unor instituţii precum Cole-
giul Naţional „Carol I”, Fundaţia „Copii în Di-
ficultate” Bucureşti, SIF Oltenia, Cuprocast,
Graphimet International, Optiprime, Dedeman
Craiova, AMN Design, Hella Craiova, Lactag
şi Casa Corina.

Doar două zile din acest
an mai puteţi împrumuta
cărţi de la bibliotecă!

Craiovenii care, în această perioadă, vor să
împrumute cărţi de la Biblioteca Judeţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman” sau să le restituie ori să
beneficieze de alte servicii ale instituţiei mai au
la dispoziţie doar două zile în acest an: luni, 29,
şi marţi 30 decembrie, între orele 8.00 şi 19.00.
Reprezentanţii bibliotecii nu vor lucra cu publi-
cul în zilele de 24, 25, 26, 27, 28 şi 31 decem-
brie 2014, dar nici pe 1, 2, 3 şi 4 ianuarie 2014.
Activitatea va fi reluată după programul obişnuit
de luni, 5 ianuarie 2015, când craiovenii sunt
aşteptaţi din nou să treacă pragul Bibliotecii
Judeţene „Aman”, între orele 8.00 şi 19.00.

iovenii fiind aşteptaţi să îi treacă pragul pe 3,
4,  apoi din 6 ianuarie, după ace laş i program.
Preţurile  bilete lor sunt modice : 2,5 lei pentru
ele vi, s tudenţi, pensionari şi 5 lei pentru adulţi.
În toată această perioadă, până pe 6 ianuarie
2015, Secţia de Etnografie a muzeului (strada
„Matei Basarab” nr. 16) este temporar închisă,
urmare  a unor lucrări spe cif ice reabilitării sis-
te melor de preve nire  a ince ndiilor. 

terii „Condiţiilor fizico-geografice”,
„ABC-ului ecologic”, „Ecosisteme-
lor, florei şi faunei Olteniei”, „Con-
servării biodiversităţii şi protecţiei
naturii”, precum şi a „Expoziţiei de
minerale şi roci”. La etajul al II-lea

vă aşteaptă spectaculoasa expozi-
ţie „Universul şi sistemul nostru
solar”, cu adresabilitate tuturor ca-
tegoriile de vizitatori, îndeosebi ti-
nerilor, pasionaţi de Univers şi mis-
terele lui.
Planetariul digital, punctul de
maximă atracţie

Punctul de maximă atracţie este
Planetariul digital, Craiova fiind cel
de-al patrulea oraş din ţară care be-
neficiază de un asemenea sistem
performant instalat într-un muzeu.

Planetariul poate găzdui 25 de spec-
tatori, ce vor realiza o călătorie prin
Univers şi vor asista la lecţii de as-
tronomie, toate în format multime-
dia, cu sistem audio performant.
„Spectacolele de Planetariu deţinute
de Secţia de Ştiinţele Naturii a Mu-
zeului Olteniei sunt produse în Franţa
şi adaptate de specialişti pentru pu-
blicul din România. Unul dintre vo-
iajele multimedia este destinat copii-
lor: un film de desene animate, con-
ceput special pentru ca aceştia să
înţeleagă mai uşor primii paşi făcuţi
în cucerirea cosmosului”, precizea-
ză reprezentanţii instituţiei. În călă-

toria prin spaţiul cosmic recreat la
Muzeul Olteniei veţi întâlni şi un
modul lunar. Este vorba despre o
reproducere după cel folosit de as-

tronauţii americani în timpul misiu-
nilor spaţiale din anii ’60 – ’70.
Un sfert de secol de la răsturna-
rea regimului comunist, la
Secţia de Istorie-Arheologie

 Se cţia de  Istorie -Arheolo-

gie vă întâmpină cu cinci expozi-
ţii temporare: „Decembrie 2014 –
Un sfert de secol de la răsturna-
rea regimului comunist în Olte-

nia”, „Oltenia boierilor Craio-
veşti” (introducere în fascinanta
lume a legendelor, povestirilor şi
miturilor medievale româneşti „ţe-
sute” despre boierii Craioveşti) ,
„Reprezentări antropomorfe şi zo-
omorfe în preistorie şi antichita-
te”, „Istoria la feminine”, „Co-
mori pierdute, comori regăsite”
(expoziţie numismatică, în cadrul
căreia sunt expuse 15 tezaure de
monede şi podoabe, din aur, argint
şi bronz, descoperite pe teritoriul
Olteniei şi Munteniei).
50 de expozanţi la Salonul
Internaţional de Caricatură

Vizitatorii sunt aşteptaţi şi la se-
diul din strada „Madona Dudu” nr.
14, unde, în sala de expoziţii tempo-
rare „Ştefan Ciuceanu”, de la parte-
rul clădirii noi, este deschis Salonul
Internaţional de Caricatură „Nico-
lae Petrescu Găină”. În cadrul aces-
tuia îşi prezintă lucrările 33 de artişti
din România şi 21 din ţări ale Euro-
pei, Asiei şi SUA, în total fiind expu-
se 126 de lucrări, între care 5 în afara
concursului, sub semnătura „grei-
lor” c aricaturii româneşti Ştefan
Popa Popa’s şi Gabriel Bratu.
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Ziarul Cuvântul Libertãþii adãposteºte
25 de ani de cronicã a complicatului judeþ
Dolj ºi municipiu Craiova. ªi nu trebuie
sã uitãm cã ziarul condus de Mircea Can-
þãr este urmaºul ziarului Înainte, respon-
sabil pentru 50 de ani de memorie a capi-
talei Olteniei.

Memoria Craiovei este la fel de intere-
santã, de ºocantã ºi de deprimantã ca a
oricãrui mare oraº vechi al Europei. Nu-
mai cã aici obiºnuim sã ne batem joc de
tot ce poate fi numit minune. Sau valoare,
aº putea zice, dar nu ºtim ce este aceasta
fiindcã nimeni nu ne ºopteºte cã are legã-
turã cu devenirea. ªi dacã nu devii, te în-
gropi, te autodistrugi. Vãzutã din cer Cra-
iova mi se pare o prãpastie cât un punct
în care Aghiuþã ºi Aghiuþa se exerseazã
într-un tratat de autodisoluþie pe care nici
nu vor sã-l scrie, ci doar sã-l transcrie.

Într-o þarã în care unul care vindea var-
zã în studenþie susþine cã se ocupã de „edu-
caþia copiilor“ lui, fiindcã Ion, Gheorghe,

UnUnUnUnUn sfert de sec sfert de sec sfert de sec sfert de sec sfert de secol de ol de ol de ol de ol de Cuvântul Cuvântul Cuvântul Cuvântul Cuvântul      LiberLiberLiberLiberLibertãþii în Craiovtãþii în Craiovtãþii în Craiovtãþii în Craiovtãþii în Craiovaaaaa
Marin împreunã cu Elena, Maria ºi Ioana
nu pot sã se ocupe de educaþia copiilor
lor fiindcã n-au putut sã fure câteva sute
de milioane de euro din averea României.
O altã caricaturã primeºte telefoane de la
Harvard în timp ce el se pregãteºte sã facã
de trei ori câte cinci ani de puºcãrie fiind-
cã aºa vrea „farmecul vieþii“. Un „bancher
în chiloþi“ este miliardar doar fiindcã n-a
dat înapoi Republicii1,25 miliarde de do-
lari – exact averea lui.

În Uniunea Europeanã este greu de trãit
fiindcã nu ºtim ce este Uniunea Europea-
nã. Darul care i s-a fãcut poporului ro-
mân, european prin excelenþã, este cu to-
tul meritat. Rãmâne doar ca poporul ro-
mân sã fie ºi condus de niºte politicieni
europeni.

Nu de mult, la invitaþia prietenului de
suflet Mircea Canþãr, am susþinut proiec-
tul unei Craiove, capitalã culturalã euro-
peanã. Ba chiar am înºirat vreo 12 proiec-
te magnifice care ar putea schimba faþa

municipiului nostru.
Un proiect vedea craniul lui Mihai Vi-

teazul în aur, aºezat într-o piramidã (dupã
o schiþã a lui Brâncuºi). Altul – genial –
imagina reconstituirea Atelierului lui Con-
stantin Brâncuºi împreunã cu cele 74 de
lucrãri pierdute sau distruse. Valoarea
acestor lucrãri aºezate în Atelierul lui
Brâncuºi depãºeºte matematica. Dar se
pare cã depãºeºte ºi dorinþa noastrã de a
fi europeni celebri în Craiova, graþie lui
Brâncuºi.

Înainte de a-i ura la mulþi ani ziarului
Cuvântul Libertãii pentru tinereþea din
acest prim sfert de secol, vreau sã reme-
morez câteva întâmplãri personale, care
mã leagã de ziar. Îmi amintesc cum în pri-
mele zile de dupã Revoluþie, împreunã cu
prietenul meu Patrel Berceanu, marele
poet, am fãcut o vizitã în redacþia ziarului
Înainte ºi l-am „schimbat“ din funcþie pe
un colonel de securitate (Romulus Dima)
ajuns redactor ºef de ziar. Înnoind condu-

cerea ziarului, aºa cum au dorit ziariºtii
redacþiei cu Lupescu ºi Canþãr. Stupefiant
este cã nimeni n-a întrebat de unde avem
aceastã „putere“ ºi de ce „prezidãm“
ºedinþa de înnoire a redacþiei. De specifi-
cat: nu fãceam decât sã comunicãm do-
rinþa redacþiei ºi a lui Lupescu ºi Canþãr.
Erau vremuri când un colonel de securi-
tate putea sã devinã corector. Acum vreo
zece ani chiar am scris vreo douã luni o
serie de articole, sub titlul „Cuvântul meu“.
Acum un an-doi, am publicat împreunã cu
Mircea un interviu lung despre Eminescu
ºi Cantemir, interviu preluat de mai multe
agenþii de presã din Bucureºti.

Despre Cuvântul Libertãþii  aº avea de
spus trei cuvinte: este un ziar echilibrat,
onest, cu mult bun-simþ. Adicã exact cum
n-ar merita Craiova!

Fiindu-mi dragi ºi Cuvântul Libertãþii
ºi Mircea Canþãr le urez din suflet:
la mulþi ani!

CONSTANTIN BARBU

Aceastã campanie a demarat în data de
9 decembrie 2014, fiind promovatã intens
pe reþelele de socializare, cât ºi prin inter-
mediul membrilor TNL Dolj, care au cãu-
tat sã gãseascã un numãr cât mai mare de
persoane binevoitoare sã sprijine acest de-
mers, pentru a aduce bucurie pe chipul cât
mai multor copii. Campania  s-a bucurat
de un real succes, reuºindu-se sã
se colecteze cantitãþi importante
de dulciuri ºi alimente, cât ºi un
numãr impresionant de hãinuþe ºi
jucãrii. „Prin aceastã campanie de
caritate ne-am dorit ca spiritul
Crãciunului sã ajungã în sufletul
cât mai multor micuþi ºi mãcãr
pentru o clipã zâmbetul sã aparã
pe chipul lor. Îmbrãþiºãrile micu-
þilor, zâmbetul de pe chipul lor,
însã din nefericire ºi lacrimile
unor pãrinþi care ne-au mãrturi-
sit cã nu aveau ce sã le punã sub
brad copiilor de sãrbãtori, m-au
marcat în mod deosebit ºi m-au
determinat ca împreunã cu cole-
gii mei sã ne luãm angajamentul

Membrii Tineretului Naþional Liberal Dolj s-au deplasat timp de
câteva zile în comunele Ghindeni, Bucovãþ ºi Castranova pentru a

vizita peste 250 de copii aparþinând unor familii fãrã posibilitãþi finan-
ciare prea mari. Micuþii au primit pachete conþinând dulciuri, alimente,
hãinuþe ºi jucãrii, strânse în cadrul campaniei de caritate “De Crãciun,

dãruieºte-le un zâmbet!”, o iniþiativã marca TNL Dolj.

de a reveni la aceste fa-
milii….”, Doru Câplea,
Copreºedinte TNL Dolj.

„Mi-aº dori
ca aceste trãiri

sã fie împãrtãþite
ºi de ceilalþi

oameni”
Cu acest prilej, Tinere-

tul Naþional Liberal Dolj
mulþumeºte public tutu-
ror persoanelor cu inimã
mare care au sprijinit
aceastã campanie de ca-
ritate. Leontina Negrea,
iniþiatoarea campaniei de
caritate a precizat cã

aceastã acþiune a fost una dintre cele mai
importante împliniri pe care le-a avut în
2014. „Ne-am dedicat toate resursele aces-
tei iniþiative iar la final am experimentat o
bucurie pe care doar cei ce o trãiesc o pot
simþi. Mi-aº dori ca aceste trãiri sã fie îm-
pãrtãþite ºi de ceilalþi oameni. Experienþa
pe care am avut-o nu se poate compara

cu nicio altã activitate pe care am desfã-
ºurat-o în alte acþiuni. Sentimentul pe care
îl ai atunci când vezi bucurie în ochii co-
piilor care se entuziasmeazã de lucruri
mãrunte, este înãlþãtor. Rolul de Moº Crã-
ciun a amplificat ºi mai mult sentimentul
de mulþumire sufleteascã ºi mi-a dat pute-
rea de a face ºi alþi copii la fel de fericiþi.
În dorinþa de a dezvolta ºi în conºtiinþa
colectivã nevoia de a fi generoºi ºi de a
face lucruri care ne înalþã spiritual o sã
continuãm astfel de campanii ºi pe viitor.”,
a precizat tânãra liberalã.

Adrian Biþînã, Copreºedinte
TNL Dolj a trãit alãturi de colegii
sãi cele mai profunde sentimente
vâzând fericirea dn ochii copiilor
pe care tinerii i-au vizitat. „În ul-
timele zile am trãit alãturi de co-
legii mei cele mai profunde senti-
mente vãzând fericirea din ochii
copiilor pe care i-am vizitat. Chiar
dacã aceste daruri nu schimbã
prea mult situaþia lor, pentru ei în-
seamnã mult cã cineva i-a vizitat
în aceastã perioadã a sãrbãtorilor
de iarnã. În urmãtorii ani ne do-
rim ca numãrul familiilor pe care
le vom vizita sã creascã.”, a subli-
niat Adrian Biþînã, Copreºedinte
TNL Dolj.

Se spune cã luna decembrie este
luna minunilor, luna cadourilor.
Dãruieºti, primeºti, preþuieºti.
Nimic nu poate fi mai frumos sã
vezi cã semenii tãi se gândesc la
tine, te susþin ºi sunt pregãtiþi sã
continue alãturi de tine. Florin
Cãldãraru, 41 de ani, a trãit o
dramã. Un accident rutier în judeþul
Timiº i-a schimbat definitiv viaþa.
Dintr-o persoanã dinamicã, Florin
Cãldãraru a ajuns imobilizat la pat.
Dar, curajos din fire, nu s-a lãsat.
Priveºte cu optimism în viitor. Ieri,
reprezentanþii Alianþei Asociaþiilor de
Revoluþionari din Oltenia, în frunte
cu liderul lor, Marian Trandafirescu,
i-au fãcut o vizitã acestuia la domi-
ciliu. Încercaþi ºi ei în zilele fierbinþi
din decembrie 1989, revoluþionarii
olteni ºtiu cã a fi aproape de cei în
suferinþã e o datorie de onoare.
Sãrbãtãtorile de iarnã par mai
frumoase acum pentru Florin
Cãldãraru.

TIBI BOLOGH
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Parlamentul grec a eºuat, ieri,
pentru a doua oarã, în a alege pre-
ºedintele republicii, dupã ce numai
168 de deputaþi s-au pronunþat în
favoarea candidatului guvernului
Stavros Dimas, în condiþiile în care
erau necesare 200 de voturi pen-
tru a-l alege, relateazã AFP. Potri-
vit numãrãtorii oficiale, 168 de
deputaþi au rostit numele fostului
comisar european la apelul nume-
lui lor, în timp ce 131 s-au mulþu-
mit sã rãspundã „prezent”, ceea ce
înseamnã un refuz. Miercurea tre-
cutã, 160 de deputaþi au votat pen-
tru Dimas, 155 din cadrul coaliþiei
conservatoare-socialiste a premie-
rului Antonis Samaras, ºi cinci de-
putaþi independenþi. Scorul de ieri

Ucraina a renunþat la statutulUcraina a renunþat la statutulUcraina a renunþat la statutulUcraina a renunþat la statutulUcraina a renunþat la statutul
de þarã nealiniatãde þarã nealiniatãde þarã nealiniatãde þarã nealiniatãde þarã nealiniatã

Ucraina a decis, ieri, sã renunþe la statutul
sãu de þarã nealiniatã, pentru a se apropia de
NATO, dupã anexarea de cãtre Rusia a penin-
sulei Crimeea ºi conflictul în curs cu rebelii
proruºi din estul þãrii, informeazã AFP ºi RIA
Novosti. Cu o vastã majoritate de 303 voturi
„pentru” ºi doar 8 „împotrivã”, dintr-un minim
necesar de 226 de voturi, Rada Supremã a vo-
tat în favoarea unui proiect de lege în acest sens,
înaintat pentru dezbateri în parlament de preºe-

dintele Petro Poroºen-
ko, la 18 decembrie.
Poroºenko declara an-
terior cã statutul de stat
nealiniat nu a putut ga-
ranta securitatea þãrii ºi
ar trebui renunþat la el.
În acelaºi timp, ºeful
statului a dat asigurãri
cã decizia privind ade-
rarea Ucrainei la NATO
va fi luatã de poporul
ucrainean în cadrul
unui referendum. Sta-
tutul de þarã nealiniatã
a fost stipulat din 2010
în Legea privind bazele
politicii externe ºi prio-
ritãþile intereselor naþi-

onale ale Ucrainei, lege la care au fost aduse
amendamentele necesare. Se estimeazã cã noua
formã a actului normativ va intra în vigoare din
ziua imediat urmãtoare publicãrii acesteia în
presa oficialã. Scopul documentului este de a
crea un mecanism suplimentar pentru asigura-
rea suveranitãþii, apãrarea integritãþii teritoriale
ºi a independenþei Ucrainei. „Statutul Ucrainei
de þarã nealiniatã, stipulat în Legea privind ba-
zele politicii interne ºi externe, s-a dovedit ine-

ficient în contextul asigurãrii securitãþii statu-
tului faþã de agresiuni ºi presiuni externe. Fap-
tul cã Ucraina s-a aflat timp îndelungat într-o
zonã-tampon gri, între sisteme puternice de se-
curitate colectivã, constituie o provocare su-
plimentarã la adresa Ucrainei”, se subliniazã în
documentul explicativ ataºat actului normativ.

Decizia Ucrainei este contraproductivã ºi nu
face decât „sã alimenteze tensiunile”, a reacþio-
nat imediat ministrul rus de Externe, Serghei
Lavrov, informeazã agenþia de presã TASS.
„Este contraproductiv. Acest lucru (renunþarea
la statutul de þarã nealiniatã) nu face decât sã
alimenteze confruntarea ºi sã creeze iluzia cã,
prin intermediul unor asemenea legi, poate fi
reglementatã profunda crizã din interiorul
Ucrainei”, a subliniat Lavrov. În opinia ºefului
diplomaþiei ruse, „o cale mult mai productivã,
mai bine gânditã, este de a începe în sfârºit
dialogul cu acea parte a propriului popor care
a fost ignoratã în totalitate atunci când a fost
organizatã lovitura de stat”. „Nu existã altã cale
decât reforma constituþionalã cu participarea
tuturor regiunilor, a tuturor forþelor politice ale
Ucrainei, capabile sã dea tonul corect”, a spus
ministrul rus. Lavrov a amintit cã tocmai obli-
gaþia de a demara o asemenea reformã a fost
semnatã de cãtre conducerea Ucrainei în apri-
lie anul curent.

Armata francezã a desfãºurat,
începând de ieri, încã 200-300 de
militari în locurile publice din þarã,
ca urmare a succesiuni de atacuri
din ultimele zile, a anunþat premie-
rul Manuel Valls, care a precizat

Grecia: A doua încercare de alegere a preºedintelui
de cãtre parlament s-a soldat cu un eºec

marcheazã un progres, dar analiº-
tii estimeazã cã, întrucât s-au ob-
þinut mai puþin de 170 de voturi,
guvernul va avea dificultãþi în a adu-
na cele 180 de voturi necesare în
cel de-al treilea tur, de lunea vii-
toare. În acest weekend, Samaras
a fãcut câteva concesii, angajân-
du-se ca dacã preºedintele va fi ales
sã revadã calendarul legislativelor,
declarându-se gata sã le devanse-
ze din iunie 2016 „la sfârºitul lui
2015”. De asemenea, el a evocat
posibilitatea de a lãrgi componen-
þa politicã a guvernului la finalul ale-
gerilor prezidenþiale. În cazul unui
nou eºec luni searã, parlamentul va
fi dizolvat ºi vor avea loc alegeri
anticipate la finalul lui ianuarie sau

la începutul lui februarie. Partidul
favorit în sondaje este cel al stân-
gii radicale Syriza, care conduce

cu circa trei puncte în faþa parti-
dului Noua Democraþie, al lui An-
tonis Samaras.

Cum ar fi pãzitã
Alina Kabaeva,
presupusa iubitã
a lui Putin

O fotografie cu un grup de bo-
dyguarzi înarmaþi care ar fi escor-
tat-o la o cafenea pe fosta gim-
nastã olimpicã ºi presupusa iubitã
a preºedintelui rus Vladimir Putin,
Alina Kabaeva, a provocat nemul-
þumirea utilizatorilor reþelelor de
socializare din Rusia. Fotografia,
postatã de entertainerul rus Alex-
sandru Belov, înfãþiºeazã mai mulþi
bodyguarzi în faþa unei cafenele
din Moscova, care þin în mânã
arme automate, scrie Business In-
sider. Internauþii ruºi care au co-
mentat ºi preluat fotografia spe-
culau cã forþele de securitate îi erau
dedicate vreunui politician de rang
înalt sau unui oligarh. Dar, potri-
vit lui Belov, gãrzile erau acolo
pentru a o escorta pe Alina Kaba-
eva, fostã campioanã olimpicã la
gimnasticã ritmicã ºi presupusa
iubitã a lui Putin. Mai exact,
postarea de pe Facebook - care a
fost ºtearsã între timp - era urmã-
toarea: „Cine credeþi cã se temea
atât de mult sã îºi bea cafeaua în
local încât sã aibã nevoie de oa-
meni de pazã înarmaþi cu arme
automate (poza include doar jumã-
tate dintre ei)? Nu am vrut sã fiu
leneº ºi am intrat ca sã arunc o
privire. Aºa cã am aflat rãspun-
sul. Dacã ghiciþi, vã cumpãr un
latte. Update: Pe Instagram rãs-
punsul a fost deja gãsit. Era vor-
ba despre campioana olimpicã ºi
mama necãsãtoritã Alina Kabae-
va”. Mii de utilizatori Facebook
ºi Vkontakte, cea mai mare reþea
de socializare a Rusiei, au reacþio-
nat la vederea fotografiei, care a
fost preluatã ºi de opozantul Alek-
sei Navalnîi pe Twitter. „Dacã încã
nu aþi citit cum îºi bea Kabaeva
cafeaua, citiþi aici”, a scris el. Pre-
ºedintele rus ºi-a surprins audito-
riul sãptãmâna trecutã, în cursul
conferinþei sale de presã anuale,
când a mãrturisit cã este „îndrã-
gostit”, redând un dialog avut cu
„un mare lider european”, din care
reieºea cã iubeºte pe cineva ºi cã
este iubit la rândul sãu.

Damascul
a autorizat livrarea
de medicamente
la Alep

Damascul a dat undã verde li-
vrãrii de material medical ºi me-
dicamente în zonele de la Alep,
aflate sub controlul opoziþiei, pre-
cum ºi în alte douã zone din apro-
pierea capitalei siriene, a anunþat
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
(OMS). „Am primit toate scrisori-
le de autorizare. Suntem gata”, a
declarat pentru AFP reprezentan-
ta acestei agenþii ONU în Siria,
Elizabeth Hoff. Guvernul sirian a
declarat cã este gata sã autorizeze
ºi sã faciliteze livrarea de medica-
mente pentru boli cronice, vacci-
nuri, soluþii intravenoase ºi mate-
rial chirurgical în zonele controlate
de opoziþie din guvernoratul Alep,
în cartierul asediat Mouadamiya de
lângã Damasc ºi regiunea din est
Ghouta, din apropierea capitalei.

Franþa consolideazã mãsurile de securitate
dupã succesiunea de atacuri soldate cu zeci de rãniþi

cã aceste atacuri nu au nici o le-
gãturã între ele ºi nu este vorba
despre ameninþãri teroriste, el ce-
rând totodatã francezilor sã fie vi-
gilenþi ºi sã-ºi pãstreze „sângele
rece”, transmit agenþiile AFP ºi

DPA. În prezent,
780 de militari sunt
desfãºuraþi pe în-
treg teritoriul naþio-
nal, în cadrul planu-
lui de securitate Vi-
gipirate, numãrul
patrulelor urmând
sã fie sporit în pe-
rioada sãrbãtorilor
de sfârºit de an, în
special în zonele
foarte frecventate,
respectiv centrele
comerciale, gãrile ºi

aeroporturile sau zonele centrale
ale oraºelor, a indicat premierul la
sfârºitul unei reuniuni de crizã,
convocatã în urma atacurilor co-
mise în trei localitãþi de indivizi
izolaþi ºi care s-au soldat cu 26
de rãniþi. Luni searã, în oraºul
Nantes zece persoane au fost rã-
nite, dintre care douã grav, dupã
ce o camionetã a intrat în mulþi-
me într-o piaþã de Crãciun. ªofe-
rul, despre care poliþia afirmã cã
are probleme psihice, a încercat
apoi sã se sinucidã, înjunghiindu-
se de nouã ori. Duminicã, alte 13
persoane au fost rãnite la Dijon,
unde un alt individ, ce suferã, de
asemenea, de probleme psihice, a
intrat cu maºina în mai mulþi pie-
toni strigând „Allah Akbar”. Pri-
mul atac s-a produs sâmbãtã, când

un individ a pãtruns într-o secþie
de poliþie din localitatea Joue-les-
Tours ºi a înjunghiat trei agenþi,
el strigând, la fel, „Allah Akbar”
ºi a fost ulterior împuºcat mortal
de poliþie. Potrivit anchetatorilor,
motivaþia islamistã pare a fi vala-
bilã doar în cazul atacului de sâm-
bãtã, premierul Valls afirmând la
rândul sãu cã nu poate fi vorba de
acte de terorism. Dar el a atenþio-
nat, la fel cum a fãcut ºi ministrul
sãu de Interne, Bernard Cazeneu-
ve, cã misiunea autoritãþilor este
mai dificilã în cazul unor atacuri
de genul celor din ultimele zile, în-
trucât este vorba despre o ame-
ninþare difuzã, ce nu provine de la
organizaþii ce s-ar putea afla în
atenþia serviciilor de informaþii, ci
de la indivizi izolaþi ºi imprevizibili.
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07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Andografia zilei
09:00 Politicã ºi delicateþuri
10:00 Exclusiv în România
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
12:20 ROMÂNIA.ro
12:30 Europa mea
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Convieþuiri
16:55 DUPÃ 25 DE ANI
17:10 Poveste de Crãciun
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Starea naþiei. Ediþie

specialã de Crãciun
22:00 Noi umblãm ºi colindãm
00:10 Dorinþã de Crãciun
1998, SUA, Dramã

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Citeºte româneºte!
08:30 Europa 360°
09:00 Documentar 360° -GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Destine ca-n filme
12:00 D'ale lu' Miticã
13:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
14:00 Istorii încalcite
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
17:55 Dupã 25 de ani. Dreptul

la memorie
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 O, ce veste minunatã-

Concert extraordinar Angela
Gheorghiu redifuzare

19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Crãciun în familie
2013, SUA, Romantic
21:45 Mariana Nicolesco

Colinde de la Vatican
21:55 Poveste de Crãciun
22:30 Credo
00:30 Shakespeare by & by

Cãciuleanu

07:30 Vreo întrebare pentru
Ben?

09:10 Scooby Doo! Masca
ºoimului albastru

10:30 Doamna Doubtfire, tãticul
nostru trãsnit

12:35 Viaþa secretã a lui Walter
Mitty

14:30 Thor: Întunericul
16:20 Olive Kitteridge
17:25 Olive Kitteridge
18:25 Avioane
20:00 Cãpitanul America:

Rãzboinicul iernii
22:15 Amanþii pasageri
23:45 Fetele

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
14:45 Încurcãturi sentimentale
1994, SUA, Comedie, Familie
16:45 Miracolul de pe strada 34
1994, SUA, Dramã, Familie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Un Crãciun altfel
23:15 În cãutarea fericirii
2006, SUA, Dramã

07:45 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:00 Clona (R)
10:15 Pasiune interzisã (R)
11:15 Regina inimilor (R)
12:30 Îngeri pãzitori (R)
14:00 “Christmas Symphony” –

Zdob ºi Zdup
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Concert “Christmas

Symphony” – Zdob si Zdup
23:30 Terra Nostra
00:30 Numai iubirea
01:30 Hawthorne
03:00 Iubire nebunã

07:15 Bucataria iadului
08:00 Francois Villon, poetul

vagabond (R)
10:00 Doamne de poveste (R)
11:00 Aventurile lui Jackie Chan

(R)
11:30 Aventurile lui Jackie Chan
12:00 Bruneta mea favoritã
13:30 La Mãruþã (R)
15:00 Oglinda
17:00 La bloc (R)
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Spitalul de demenþã
21:00 Seinfeld
22:00 Cele douã fete ale

dragostei
00:30 Spitalul de demenþã (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 Câinii zãpezii (R)
2002, SUA, Comedie
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 Cum sã îþi dresezi

dragonul
2010, SUA, Animaþie, Aventuri,

Fantastic
22:30 Concert extraordinar de

Craciun Stefan Bãnica Jr.
00:30 Crãciunul la Castel
2011, SUA, Comedie, Dramã,

Familie, Romantic
02:30 Piratul regelui
1967, SUA, Aventuri
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Cei 7 ani de acasã (R)
10:00 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Iosif (R)
1995, Italia, SUA, Germania,

Aventuri, Dramã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz special
22:45 Biblia: Moise
1995, SUA, Dramã
00:45 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Cei 7 ani de acasã (R)
03:15 Ochii din umbrã (R)
04:45 Te vreau lângã mine (R)

07:00 Dosarele DNA (R)
08:00 Epic Show (R)
09:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
09:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
10:45 Teleshopping
11:15 Cireaºa de pe tort (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Râzi ºi câºtigi (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Click! Poftã bunã! (R)
14:30 Cum sta treaba cu ai mei

(R)
2005, SUA, Comedie
16:30 Focus
17:00 Walker, poliþist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Mondenii
2006, România, Comedie
23:00 Superman / Batman:

Inamici publici
2009, SUA, Dramã
00:30 Salvaþi Crãciunul
2010, Comedie, Familie
02:15 Primul nostru Crãciun
2008, SUA, Familie
03:00 Cronica cârcotaºilor (R)
04:00 Walker, poliþist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
05:00 Cronica cârcotaºilor (R)
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)

09:30 Promotor
10:00 ªtiri Sport.ro
10:55 Sete de crapi
11:00 Marea Þãcãnealã
11:55 Sete de crapi
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 CE de minifotbal din

Muntenegru, România
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Stelele Local Kombat:

Ghiþã vs Zmãrãndescu
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Dinastia Campionilor
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Sete de crapi
18:45 Spãrgãtorii de râs
19:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Sete de crapi
21:15 România face legea!:

Boxbuster: Cristian Ciocan
22:00 Punk'd
23:00 Film WWE: Bãtaia e ruptã

din rai! (cu Edge)
01:00 Wrestling SMACK
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07:00 DUPÃ 25 DE ANI
07:15 Dorinþã de Crãciun
1998, SUA, Dramã
08:50 Andografia zilei
09:00 Universul credinþei
12:00 Noi umblãm ºi colindãm
13:00 Noi umblãm ºi colindãm
14:00 Telejurnal
14:30 Mesajul de Crãciun al

Majestãþii Sale, Regele Mihai I
14:35 Colinde ºi cântece

tradiþionale
15:45 Colinde ºi cântece

tradiþionale
16:30 Andografia zilei
16:35 Flori de gheaþã
16:40 Concert special de

Crãciun al Corului Naþional de
Camerã Madrigal

17:40 Unde este Moº Crãciun?
18:40 Unde este Moº Crãciun?
19:40 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Sã ningã de Crãciun!
2013, SUA, Dramã, Familie
22:45 iHeartRadio’s JINGLE

BALL 2014
00:55 Întâlnire în întuneric
2006, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
02:35 Andografia zilei
02:40 Starea naþiei
03:30 Telejurnal
04:20 Zestrea românilor
04:45 Întâlnire în întuneric

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Poveste de Crãciun
08:30 Crãciunul ursuleþilor
1992, Canada, Animaþie,

Familie
09:10 Spiritul Crãciunului
2011, SUA, Canada, Dramã,

Familie, Fantastic, Romantic,
Dragoste

10:50 Cartea cea de toate zilele
10:55 Mariana Nicolesco

Colinde de la Vatican
11:10 Crãciun în Þara Minunilor
2007, SUA, Comedie, Familie
13:00 Credo
14:00 Cap compas
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Ieri-Azi-Mâine
17:45 Mariana Nicolesco

Colinde de la Vatican
17:55 Dupã 25 de ani. Dreptul

la memorie
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Trei tenori în România
20:10 Hai-Hui
22:00 Rock în parc
23:00 Omul cu chitara
00:00 Mariana Nicolesco

Colinde de la Vatican
00:10 Crãciun la malul mãrii

08:25 Avioane
09:50 Cãpitanul America:

Rãzboinicul iernii
12:05 Pe platourile de filmare
12:35 Cântecul îngerilor
14:00 Jack ºi uriaºii
15:55 Marele Gatsby
18:15 Regatul de gheaþã
20:00 Eroii monumentelor
22:00 Noi suntem familia Miller
23:50 Poveºti de groazã
00:50 A venit sfârºitu'!
02:40 La limita de jos a cerului
04:00 SubUrbia
06:00 Man of Steel: Eroul

08:00 Miracolul de pe strada 34
(R)

1994, SUA, Dramã, Familie
10:00 Garfield 2
2006, SUA, Aventuri, Comedie
11:30 Ho Ho Ho 2: O loterie de

familie
13:30 Tineri însurãþei
2003, SUA, Comedie
15:15 Epoca de Gheaþã 2:

Dezgheþul
17:00 Oglindã, Oglinjoarã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Hobbitul: O cãlãtorie

neaºteptatã
2012, SUA, Aventuri, Fantastic
23:45 Tineri însurãþei (R)
2003, SUA, Comedie
01:30 ªtirile Pro Tv (R)

07:45 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:00 Clona (R)
10:15 Pasiune interzisã (R)
11:15 Regina inimilor (R)
12:30 Îngeri pãzitori (R)
14:00 “Christmas Symphony” –

Zdob si Zdup
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Ai grijã ce-þi doreºti de

Crãciun!
23:45 Terra Nostra
00:45 Numai iubirea
01:45 Mr. Sunshine
02:45 Iubire nebunã
03:45 Spionii de serviciu

07:00 Bucãtãria iadului
08:30 Bruneta mea favoritã (R)
10:00 Aventurile lui Jackie Chan

(R)
10:30 Aventurile lui Jackie Chan
11:00 The Man Inside
12:45 Sãlbãticia Carpaþilor
13:45 Oglinda (R)
15:30 Oglinda
17:00 La bloc (R)
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Spitalul de demenþã
21:00 Seinfeld
22:00 Un tatã responsabil
00:15 Spitalul de demenþã (R)
01:15 Un tatã responsabil (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 Cum sã îþi dresezi

dragonul (R)
2010, SUA, Animaþie, Aventuri,

Fantastic
13:00 Observator
13:15 Te cunosc de undeva (R)
16:00 Observator
17:00 De Crãciun cu Beethoven
2011, SUA, Comedie, Fantastic
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
00:00 O poveste de Crãciun
2009, SUA, Animaþie, Dramã,

Familie, Fantastic
02:00 Moºtenirea lui Fletch
1989, SUA, Comedie, Crimã,

Mister
03:30 Observator special (R)
04:00 O poveste de Crãciun (R)
2009, SUA, Animaþie, Dramã,

Familie, Fantastic
06:00 Observator

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Cei 7 ani de acasã (R)
10:00 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Biblia: Moise (R)
1995, SUA, Dramã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic
22:30 WOWBiz special
22:45 Biblia: Moise
1995, SUA, Dramã
00:45 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Cei 7 ani de acasã (R)
03:15 Pe banii pãrinþilor (R)
04:45 Te vreau lângã mine (R)

08:00 Salvaþi Crãciunul (R)
2010, Comedie, Familie
09:30 Primul nostru Crãciun

(R)
2008, SUA, Familie
11:15 Emisiune pentru copii
12:00 Cireaºa de pe tort (R)
13:00 Superman / Batman:

Inamici publici (R)
2009, SUA, Dramã
14:30 Darul de Craciun
1986, Dramã
16:30 Învãluiþi de iubire
2011, Dramã, Romantic
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Anul fãrã Moº Crãciun
2006, SUA, Comedie, Familie,

Fantastic
22:30 Craciunul lui Carol
2003, SUA, Comedie, Familie,

Fantastic
01:00 Darul de Craciun (R)
1986, Dramã
03:00 Tânãra vrãjitoare (R)
1998, SUA, Comedie
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)
06:30 Anul fãrã Moº Crãciun

(R)09:30 Promotor
10:00ªtiri Sport.ro
10:55 Sete de crapi
11:00 Marea Þãcãnealã
11:55 Sete de crapi
12:00 Tsunami Valahu, Omul-Record
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Stelele Local Kombat:

Iftimoaie vs. Stoica
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Dinastia Campionilor
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Sete de crapi
18:45 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Sete de crapi
21:15 România face legea!:

Local Kombat Superstars: Cãtãlin
Moroºanu

22:00 Punk'd
23:00 Film WWE: Pe baricade:

Cad pe capete!



VINERI - 26 decembrie

07:00 Concert special de
Crãciun al Corului Naþional de
Camerã Madrigal

08:00 Unde este Moº Crãciun?
09:00 Unde este Moº Crãciun?
10:00 Akzente
11:00 Colinde ºi cântece

tradiþionale
12:10 Colinde ºi cântece

tradiþionale
13:00 Starea naþiei
14:00 Telejurnal
14:30 Sã ningã de Crãciun!
2013, SUA, Dramã, Familie
16:00 Tabãra de film
16:35 Andografia zilei
16:40 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
17:30 iHeartRadio’s JINGLE

BALL 2014
19:40 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 O datã’n viaþã
22:00 O datã’n viaþã
23:00 O datã’n viaþã
00:10 Hoþi de onoare
1999, SUA, Dramã, Thriller
01:50 Tabãra de film
02:15 O datã’n viaþã
03:05 O datã’n viaþã
03:55 O datã’n viaþã
04:45 Telejurnal
05:35 Medici de gardã
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Naturã ºi sãnãtate
08:30 Picnicul ursuleþilor
1989, Animaþie, Familie
09:10 Bãtãlia beculeþelor
2010, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
10:40 15 ani de Slujire pe

scaunul Vlãdicesc de la Târgoviºte
10:55 Mariana Nicolesco

Colinde de la Vatican
11:10 Hai-Hui
13:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
14:00 Cap compas
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Ieri-Azi-Mâine
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:10 Mama ºi tata din nou la

ºcoalã
2014, SUA, Familie
17:45 Mariana Nicolesco

Colinde de la Vatican
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Concert The Piano Guys
20:10 Noapte indigo
22:00 Popasuri folclorice
23:10 O bonã pentru sãrbãtori
2012,  Familie, Fantastic
00:45 Rock în parc
01:45 Cartea cea de toate zilele
02:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
02:50 5 minute de istorie
03:00 Naturã ºi sãnãtate
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Împotriva sorþii

TVR 2

08:25 Regatul de gheaþã
10:10 Fãrã complicaþii!
11:50 Eroii monumentelor
13:50 Blue Jasmine
15:30 Umbre - din culise

(BTS 1)
16:00 Man of Steel: Eroul
18:25 Stã sã plouã cu chiftele 2
20:00 Un ºtirist legendar 2
22:00 Poveºti de groazã
23:00 Tucker ºi Dale împotriva

Rãului
00:25 Rãmâi cu mine
02:30 Blue Jasmine
04:10 Un ºtirist legendar 2
06:00 Un pisoi la Hollywood

HBO

08:45 Epoca de Gheaþã 2:
Dezgheþul (R)

2006, SUA, Animaþie, Aventuri,
Comedie

10:15 ªoricelul familiei
1999, SUA, Comedie
11:45 Oglindã, Oglinjoarã (R)
2012, SUA, Aventuri, Comedie,

Dramã, Fantastic
13:30 Prieteni ºi atât
2005, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
15:15 Visuri la cheie
17:15 Pantera Roz
2006, SUA, Aventuri, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
22:15 Oraºul corupt
2013, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
00:15 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
01:45 Oraºul corupt (R)

PRO TV

ACASÃ
07:15 Cununa de lacrimi (R)
08:15 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Pasiune interzisã (R)
11:45 Regina inimilor (R)
13:00 Îngeri pãzitori (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Numai iubirea
01:15 Mr. Sunshine

08:15 Omul de legãturã (R)
10:00 Aventurile lui Jackie Chan

(R)
10:30 Aventurile lui Jackie Chan
11:00 Ca-n vremurile bune
12:30 Sãlbãticia Carpaþilor
13:30 Oglinda (R)
15:00 Punctul zero
17:00 La bloc (R)
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Cupidonii Crãciunului
22:00 Serviciul Român de

Comedie
23:00 Dinastia Tudorilor
00:00 Cobra 11 în alertã
01:00 Dinastia Tudorilor (R)
02:00 Teen Mom
05:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 O duzinã de labuþe
2012, SUA, Comedie, Familie
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Cãþeii lui Moº Crãciun 2
2012, SUA, Aventuri, Familie
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 X Factor
01:00 Hell’s Kitchen – Iadul

Bucãtarilor (R)
04:00 O duzinã de labuþe (R)
2012, SUA, Comedie, Familie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Cei 7 ani de acasã (R)
10:00 Yaman (R)
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Biblia: Moise (R)
1995, SUA, Dramã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic
22:30 D-Paparazzi
23:30 O mãrit pe mama soacrã!

(R)
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Te vreau lângã mine (R)
04:15 Pastila de râs (R)
04:45 D-Paparazzi (R)
05:45 D-Paparazzi (R)

KANAL D

PRIMA TV

08:00 Învãluiþi de iubire (R)
2011, Dramã, Romantic
09:45 Fetele lui Mos Craciun
2001, SUA, Comedie, Dramã,

Familie, Fantastic, Romantic,
Dragoste

12:00 Cireaºa de pe tort (R)
13:00 Femeia Fantastica
2009, SUA, Animaþie, Fantastic,

SF
14:30 Craciunul lui Carol (R)
2003, SUA, Comedie, Familie,

Fantastic
16:30 Învãluiþi de iubire
2011, Dramã, Romantic
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Bodyguard
1992, SUA, Dramã, Thriller
23:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
00:00 Învãluiþi de iubire (R)
2011, Dramã, Romantic
02:15 Fetele lui Mos Craciun

(R)
2001, SUA, Comedie, Dramã,

Familie, Fantastic, Romantic,
Dragoste

05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)
06:50 Teleshopping

09:30 Promotor
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Marea Þãcãnealã
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Fotbal: România - Argenti-

na, România - Danemarca
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Stelele Local Kombat,

semifinala 1: Ghiþã vs Iftimoaie
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 România, tu eºti campioana!
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 România face legea!: Glory

Superstars: Benjamin Adegbuyi
22:00 Glory Superstars: Daniel

Ghiþã
23:00 Wrestling RAW
01:00 Stelele Local Kombat,

semifinala 1: Ghiþã vs Iftimoaie
02:00 Wrestling SMACK
03:00 Punk'd

SPORT.RO

SÂMBÃTÃ - 27 decembrie

07:00 Comorile Parmei
07:40 Comorile Parmei
08:15 Fulg-de-nea, gorila albã
2011, Spania, Animaþie, Familie
09:50 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
10:25 „Let It Be” Beatles-

Noaptea care a schimbat America
12:20 Un copil de Crãciun
2012, SUA, Familie, Romantic
14:00 Telejurnal
14:30 Tezaur folcloric
16:15 Apãrãtoarea Moºului
2013, Dramã, Familie, Fantastic
17:55 Exclusiv în România
18:45 Eroi necesari
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Gala Umorului
22:00 DUPÃ 25 DE ANI
23:10 „Let It Be” Beatles-

Noaptea care a schimbat America
01:10 Fraþi de suflet
2008, SUA, Comedie, Muzical
02:50 Telejurnal
03:40 Sport
03:55 În grãdina Danei
04:20 Viaþa satului
05:35 Eroi necesari
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
07:50 5 minute de istorie
08:00 Cap compas
08:30 Concert The Piano Guys
09:30 Credinþã ºi celebritate
10:10 Arthur ºi Minimoys
2006, Franta, Animaþie, Familie,

Fantastic
12:10 O bonã pentru sãrbãtori
2012, Familie, Fantastic
13:45 Cartea cea de toate zilele
13:55 5 minute de istorie
14:10 Jingle Ball
16:10 O noapte minunatã
1999, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Discursul regelui
2010, Marea Britanie, Australia,

Dramã, Istoric
22:20 Crãciun cu Michael Buble
23:10 Cartea cea de toate zilele
23:20 O ºansã la iubire
2013, Comedie
00:50 Arte , carte ºi capricii
01:50 Noapte indigo
03:35 Discursul regelui
2010, Marea Britanie, Australia,

Dramã, Istoric
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

TVR 2

07:20  Cãpitanul America:
Rãzboinicul iernii

09:35 Stã sã plouã cu chiftele 2
11:10 Concert Pink
12:40 Subiect de conversaþie
14:25 Hitchcock
16:05 Cãpitanul America:

Rãzboinicul iernii
18:20 Croods
20:00 Emigrantul
22:00 Fetele
22:30 Bãieþi frumoºi
23:00 Viaþa mea cu Liberace
01:00 Grand Piano
02:30 O soþie pentru Barry

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Un Crãciun altfel (R)
12:30 Masterchef (R)
14:30 Apropo Tv
15:30 Pantera Roz (R)
2006, SUA, Aventuri, Comedie
17:15 Azi 13 mâine 30
2004, SUA, Comedie, Dramã,

Fantastic, Romantic, Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Unde vei fi poimâine?
2004, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
22:45 Rupe-tot
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Fantastic
01:00 Unde vei fi poimâine? (R)
2004, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
03:00 Rupe-tot (R)
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Fantastic
05:00 Ce se întâmplã doctore ?
05:30 Promotor (R)
06:00 SpongeBob Pantaloni

Pãtraþi

PRO TV

ACASÃ
07:45 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:15 Clona (R)
10:30 Pasiune interzisã (R)
11:30 Regina inimilor (R)
13:00 Îngeri pãzitori (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Numai iubirea
01:15 Mr. Sunshine
02:15 Iubire nebunã (R)

07:00 Bucãtãria iadului
08:30 Sãlbãticia Carpaþilor (R)
09:30 Aventurile lui Jackie Chan

(R)
10:00 Ca-n vremurile bune (R)
11:30 Serviciul Român de

comedie
12:30 Punctul zero (R)
14:30 Pentru patrie
17:15 Cupidonii Crãciunului (R)
19:00 La bloc
20:00 Noi, cei din linia întâi
21:30 Orient Express
23:45 Jocul destinului
01:30 Love Ranch
03:30 Jocul destinului (R)
05:00 Lumea Pro Cinema
05:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Crãciunul la Castel
2011, SUA, Comedie, Dramã,

Familie, Romantic
11:00 Concert extraordinar de

Crãciun ªtefan Banicã (R)
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Thor
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Fantastic
23:00 Teroare în zori
2005, SUA, Acþiune
01:00 În vitezã
2003, Canada, Crimã, Roman-

tic, Thriller, Dragoste
02:30 Sabia lui Ali Baba
1965, Aventuri
03:45 Atentat în parcul de

distracþii
1977, SUA, Dramã, Thriller
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Te vreau lângã mine (R)
10:45 Dumbrava minunatã
1980, Romania, Fantastic,

Muzical
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Testul de rezistenþã (R)
14:45 O mãrit pe mama soacrã!

(R)
16:00 Dumbrava minunatã (R)
1980, Romania, Fantastic,

Muzical
17:45 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 Pistruiatul 1 - Evadatul
1986, România, Aventuri
23:00 Ultima vacanþã
2006, SUA, Aventuri, Comedie,

Dramã
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Asta-i România! (R)
03:45 Pe banii pãrinþilor (R)
05:00 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:20 Femeia Fantasticã (R)
2009, SUA, Animaþie, Fantastic,

SF
09:10 Casa: construcþie ºi

design
09:50 Teleshopping
10:20 Secrete de stil
10:50 Levintza prezintã
11:20 Click! Poftã bunã!
12:20 Legenda Moºului
2006, Marea Britanie, Dramã,

Fantastic
13:45 Bodyguard (R)
1992, SUA, Dramã, Thriller
15:45 Schimb de mame (R)
18:00 Focus
19:00 Codul magicienilor
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Soacra mea e o scorpie
2005, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:30 Brigada tigrilor
2006, Franþa, Acþiune, Aventuri
02:00 Legenda Moºului (R)
2006, Marea Britanie, Dramã,

Fantastic
03:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
04:30 Cireaºa de pe tort (R)
05:30 Secrete de stil (R)
06:00 Levintza prezintã (R)
06:30 Click! Poftã bunã! (R)
06:50 Teleshopping

10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Marea Þãcãnealã
12:00 Valahu, Cãpitan la 100 de

tone!
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Stelele Local Kombat,

semifinala 2: Moroºanu vs Catinas
17:00 Finala Cupa României

2011: Steaua - Dinamo
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Glory Tokyo "Ghiþã, ultimul

samurai": Daniel Ghiþã - Semmy
Schilt

23:00 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Stelele Local Kombat,

semifinala 2: Moroºanu vs Catinas
02:30 ªtiri Sport.ro
03:00 Punk'd

SPORT.RO
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DUMINICÃ - 28 decembrie

07:00 Lumea ºi noi
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 DUPÃ 25 DE ANI
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Tezaur folcloric
17:00 Concert. The Best Pop

Music In The Word (I)
18:00 DUPÃ 25 DE ANI
19:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Dosar România
22:00 Concert
22:55 Cacealmaua
1973, SUA, Comedie, Crimã
01:05 Cacialmaua II
1983, SUA, Comedie, Crimã
02:50 Andografia zilei
02:55 Sport
03:10 Telejurnal
04:00 Universul credinþei
04:45 Universul credinþei
05:35 Politicã ºi delicateþuri
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
07:50 5 minute de istorie
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:00 Gala Viorica Cortez ºi

prietenii
12:00 Pescar hoinar
12:30 Jurnal de front
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 B.D. intrã în acþiune
1970, România, Comedie
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Un an sãrit din calendar
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 B.D. în alertã
1971, România, Comedie
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:10 B.D. la munte ºi la mare
1971, România, Comedie
00:00 Omul cu chitara
01:10 Spitalul special
02:50 Shakespeare by & by

Cãciuleanu
04:00 Gala Viorica Cortez ºi

prietenii
05:00 Jurnal de front
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:20 Croods
09:00 Cel mai bun meci al lui

Muhammad Ali
10:40 Pee-Wee: Iarna care mi-a

schimbat viaþa
12:40 Olive Kitteridge
13:40 Olive Kitteridge
14:40 Crãciun fericit
16:05 Star Trek În întuneric 3D
18:15 Regatul secret
20:00 Jack Ryan: Agentul din

umbrã
22:00 Umbre
22:50 Umbre
23:35 Rãmâi cu mine
00:25 Ultima dorinþã a lui Nobel

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Azi 13 mâine 30 (R)
2004, SUA, Comedie, Dramã,

Fantastic, Romantic, Dragoste
12:00 Masterchef (R)
14:00 Fete cu greutate
2006, SUA, Comedie
15:45 Invincibilul
1996, SUA, Comedie
17:30 Zoom - Academia

Supereroilor
2006, SUA, Aventuri, Comedie,

Fantastic
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 3 zile de coºmar
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Romantic, Thriller, Dragoste
23:00 Unde dai ºi unde crapã
2000, Marea Britanie, SUA,

Comedie, Crimã, Thriller
01:00 Apropo Tv (R)
02:00 3 zile de coºmar (R)
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Romantic, Thriller, Dragoste

PRO TV

ACASÃ
07:45 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:15 Clona (R)
10:30 Pasiune interzisã (R)
11:30 Regina inimilor (R)
13:00 Îngeri pãzitori (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Numai iubirea
01:00 Mr. Sunshine
02:00 Iubire nebunã

08:00 Bucãtãria iadului
09:45 Descoperã România (R)
10:15 Promotor (R)
10:45 Pentru patrie (R)
12:30 Pentru patrie
14:15 La bloc (R)
15:15 Noi, cei din linia întâi (R)
16:45 Orient Express (R)
19:00 La bloc
20:00 Noi, cei din linia întâi
21:30 Manolete
23:15 Jocul destinului
01:00 Manolete (R)
02:30 Jocul destinului (R)
04:00 Lumea Pro Cinema
04:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Mr. Bean (R)
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
09:30 Thor (R)
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Fantastic
12:00 Next Star (R)
13:00 Observator
13:15 Next Star (R)
16:00 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Paulie
1998, SUA, Aventuri, Comedie
22:30 X Factor (R)
02:00 Cosmonaut din întâmplare
1967, SUA, Comedie, Familie,

SF
03:45 Noaptea pistolarilor
1967, SUA, Romantic, Western,

Dragoste
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 D-Paparazzi (R)
09:15 Dumbrava minunatã (R)
1980, Romania, Fantastic,

Muzical
11:00 Pistruiatul 1 - Evadatul (R)
1986, România, Aventuri
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Testul de rezistenþã (R)
15:00 Ultima vacanþã (R)
2006, SUA, Aventuri, Comedie,

Dramã
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã
21:30 O mãrit pe mama soacrã!
23:00 Spãrgãtorul de nuci 3D
2010, Marea Britanie, Acþiune,

Familie, Fantastic
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Ochii din umbrã (R)
03:30 Testul de rezistenþã (R)
04:30 Cei 7 ani de acasã (R)
05:45 O mãrit pe mama soacrã!

(R)

KANAL D

PRIMA TV

07:20 Brigada tigrilor (R)
2006, Franþa, Acþiune, Aventuri
09:40 Teleshopping
10:20 Lecþii de supravieþuire
10:50 Dosarele DNA (R)
11:50 Legenda Moºului
2006, Marea Britanie, Dramã,

Fantastic
13:45 Soacra mea e o scorpie

(R)
2005, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
15:45 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus
19:00 Codul magicienilor
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:30 Obsesii din trecut
2008, SUA, Dramã, Mister
02:00 Schimb de mame (R)
03:30 Obsesii din trecut (R)
2008, SUA, Dramã, Mister
05:30 Codul magicienilor (R)
06:00 Casa: construcþie ºi

design (R)

10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Marea Þãcãnealã
12:00 Soapbox "Cine nu sare

n-are planetare"
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 ªtiri Sport.ro
16:05 Sete de crapi
16:15 Stelele Local Kombat,

finala: Ghiþã vs Moroºanu
17:00 Finala Cupa României

2012: Dinamo - Rapid
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Glory "Tokyo Killer Ghiþã":

Daniel Ghiþã - Errol Zimmerman
23:00 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
02:30 ªtiri Sport.ro
03:00 Punk'd

SPORT.RO

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

Hobbitul: Bãtãlia celor cinci oºtiri

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PPPPPANORAMICANORAMICANORAMICANORAMICANORAMIC
CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMATTTTTOGRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFICOGRAFIC�

Tânãrã ºi frumoasã

Ora: 20.15
Cu: Martin Freeman,
Ian McKellen, Benedict
Cumberbatch
Proiecþie 3D

Annie
Ora: 12.00
Gen film: Comedie,
Dramã, Familie, Muzical
Cu: Quvenzhané Wallis,
Cameron Diaz, Jamie Foxx
Asterix: Domeniul zeilor

Ora: 14.00
Gen film: Animaþie
Cu:Roger Carel, Guillau-
me Briat, Géraldine
Nakache, Alain Chabat

Alt Love Building
Ora: 16.00
Gen film:Comedie
Cu:Dorian Boguta, Dragoº
Bucur, Alexandru Papa-
dopol

O noapte la Muzeu:
Secretul Faraonului

Ora: 18.00
Gen film:Comedie, Fami-
lie, Fantastic
Cu:Ben Stiller, Robin
Williams, Owen Wilson

Ora: 12.00, 14.00,
18.00
Gen film: Dramã
Cu: Marine Vacth,
Géraldine Pailhas,
Frédéric Pierrot, Fantin
Ravat
Regizor: François
Ozon

Cãutarea

Ora: 15.30, 20.00
Gen film: Dramã
Cu: Bérénice Bejo,
Annette Bening,
Maksim Emelyanov,
Abdul Khalim
Mamutsiev
Regizor: Michel
Hazanavicius
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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 sufle-le-le-le-le-

te, mese îmbelşugate şi toţi ceite, mese îmbelşugate şi toţi ceite, mese îmbelşugate şi toţi ceite, mese îmbelşugate şi toţi ceite, mese îmbelşugate şi toţi cei
dragi acasă, vă urează la ceas dedragi acasă, vă urează la ceas dedragi acasă, vă urează la ceas dedragi acasă, vă urează la ceas dedragi acasă, vă urează la ceas de
Sfântă Sărbătoare a Crăciunului,Sfântă Sărbătoare a Crăciunului,Sfântă Sărbătoare a Crăciunului,Sfântă Sărbătoare a Crăciunului,Sfântă Sărbătoare a Crăciunului,

Primarul Oraşului  Bechet,Primarul Oraşului  Bechet,Primarul Oraşului  Bechet,Primarul Oraşului  Bechet,Primarul Oraşului  Bechet,
Ionele GheorIonele GheorIonele GheorIonele GheorIonele Gheorggggghe.Vă doresc săhe.Vă doresc săhe.Vă doresc săhe.Vă doresc săhe.Vă doresc să

întâmpinaţi Sărbătorile de Iarnăîntâmpinaţi Sărbătorile de Iarnăîntâmpinaţi Sărbătorile de Iarnăîntâmpinaţi Sărbătorile de Iarnăîntâmpinaţi Sărbătorile de Iarnă
cu multe bucurii şi împliniri!cu multe bucurii şi împliniri!cu multe bucurii şi împliniri!cu multe bucurii şi împliniri!cu multe bucurii şi împliniri!

LA MULLA MULLA MULLA MULLA MULŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!

PrimarPrimarPrimarPrimarPrimarul Orul Orul Orul Orul Oraºuluiaºuluiaºuluiaºuluiaºului
Segarcea, inginerSegarcea, inginerSegarcea, inginerSegarcea, inginerSegarcea, inginer
Popa Nicolae,Popa Nicolae,Popa Nicolae,Popa Nicolae,Popa Nicolae,
în preajma Sãrbãtoriiîn preajma Sãrbãtoriiîn preajma Sãrbãtoriiîn preajma Sãrbãtoriiîn preajma Sãrbãtorii
Crãciunului este alãturiCrãciunului este alãturiCrãciunului este alãturiCrãciunului este alãturiCrãciunului este alãturi
de toþi cetãþenii cu un gândde toþi cetãþenii cu un gândde toþi cetãþenii cu un gândde toþi cetãþenii cu un gândde toþi cetãþenii cu un gând
curat ºi cu cele mai calde urãricurat ºi cu cele mai calde urãricurat ºi cu cele mai calde urãricurat ºi cu cele mai calde urãricurat ºi cu cele mai calde urãri
de sãnãtate, belºug ºi prosperi-de sãnãtate, belºug ºi prosperi-de sãnãtate, belºug ºi prosperi-de sãnãtate, belºug ºi prosperi-de sãnãtate, belºug ºi prosperi-
tate. Le doresc sã se bucuretate. Le doresc sã se bucuretate. Le doresc sã se bucuretate. Le doresc sã se bucuretate. Le doresc sã se bucure
de Sfânta Sãrbãtoare alãturide Sfânta Sãrbãtoare alãturide Sfânta Sãrbãtoare alãturide Sfânta Sãrbãtoare alãturide Sfânta Sãrbãtoare alãturi
de fde fde fde fde familiile dumnealoramiliile dumnealoramiliile dumnealoramiliile dumnealoramiliile dumnealor,,,,, casele casele casele casele casele
sã le fie calde ºi îmbelºugate,sã le fie calde ºi îmbelºugate,sã le fie calde ºi îmbelºugate,sã le fie calde ºi îmbelºugate,sã le fie calde ºi îmbelºugate,
în inimi sã poarîn inimi sã poarîn inimi sã poarîn inimi sã poarîn inimi sã poarte sperte sperte sperte sperte speranþe ºi izbândã!anþe ºi izbândã!anþe ºi izbândã!anþe ºi izbândã!anþe ºi izbândã!

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

Mireasma
cetinei

de brad
ºi colindele strãvechi
sã împãrtãºeascã

bucuria tuturor locuitorilor
oraºului Filiaºi, aducându-le din partea

primarului Nicolae Stãncioi multã,
multã sãnãtate, bucurii ºi împliniri

alãturi de cei dragi! CRÃCIUN FERICIT!

Primarul Comunei Maglavit, Ion Dinu,
ureazã multã sãnãtate, prosperitate,

bucurii ºi putere de muncã tuturor locuito-
rilor comunei Maglavit. Fie ca Noul An
sã ne gãseascã pe toþi la fel de înþelepþi,

puternici ºi solidari faþã de cei care ne sunt
alãturi ºi care se bazeazã pe noi!

SÃRBÃTORI  FERICITE ªI UN AN NOU
CU ÎMPLINIRI!  ”LA MULÞI ANI!”

Mireasma cetinei de brad
ºi colindele strãvechi sã împãrtã-
ºeascã bucuria tuturor locuitorilor
comunei Poiana Mare, aducându-le
din partea Primarului Marin Vintilã,
multã, multã sãnãtate, bucurii ºi

împliniri alãturi de cei dragi!
CRÃCIUN FERICIT!

La mulþi ºi fericiþi ani!

Popa Constantin, primarul
comunei Terpeziþa, este
alãturi de toþi locuitorii
comunei cu cele mai alese
gânduri de preþuire, acum,
la ceas de Sfântã Sãrbãtoare
a Naºterii Domnului, când sufletele
trebuie sã fie curate, mai bune ºi pline de
speranþã ºi încredere. Sã aveþi bradul împodobit
ºi mesele încãrcate, iar dragostea celor din jur
sã vã mângâie inimile în liniºte ºi bucurie!
CRÃCIUN FERICIT!

Minunatul spirit alMinunatul spirit alMinunatul spirit alMinunatul spirit alMinunatul spirit al
Sãrbãtorilor deSãrbãtorilor deSãrbãtorilor deSãrbãtorilor deSãrbãtorilor de
Crãciun sã-i înso-Crãciun sã-i înso-Crãciun sã-i înso-Crãciun sã-i înso-Crãciun sã-i înso-
þeascã mereu peþeascã mereu peþeascã mereu peþeascã mereu peþeascã mereu pe
toþi locuitoriitoþi locuitoriitoþi locuitoriitoþi locuitoriitoþi locuitorii
comunei Întorsura,comunei Întorsura,comunei Întorsura,comunei Întorsura,comunei Întorsura,
sã le aducã multãsã le aducã multãsã le aducã multãsã le aducã multãsã le aducã multã
sãnãtate, pace în suflete, bucurii ºisãnãtate, pace în suflete, bucurii ºisãnãtate, pace în suflete, bucurii ºisãnãtate, pace în suflete, bucurii ºisãnãtate, pace în suflete, bucurii ºi
realizãri alãturi de toþi cei dragi.realizãri alãturi de toþi cei dragi.realizãri alãturi de toþi cei dragi.realizãri alãturi de toþi cei dragi.realizãri alãturi de toþi cei dragi.
O caldã urare ºi tradiþionalulO caldã urare ºi tradiþionalulO caldã urare ºi tradiþionalulO caldã urare ºi tradiþionalulO caldã urare ºi tradiþionalul
„LA„LA„LA„LA„LA MUL MUL MUL MUL MULÞI ÞI ÞI ÞI ÞI ANI!” din partea PrimaruluiANI!” din partea PrimaruluiANI!” din partea PrimaruluiANI!” din partea PrimaruluiANI!” din partea Primarului
Camen Constantin. CRÃCIUN FERICIT!Camen Constantin. CRÃCIUN FERICIT!Camen Constantin. CRÃCIUN FERICIT!Camen Constantin. CRÃCIUN FERICIT!Camen Constantin. CRÃCIUN FERICIT!

Ion Rãcãreanu, primarul comunei Almãj,Ion Rãcãreanu, primarul comunei Almãj,Ion Rãcãreanu, primarul comunei Almãj,Ion Rãcãreanu, primarul comunei Almãj,Ion Rãcãreanu, primarul comunei Almãj,
transmite tuturor locuitorilor comunei, cele maitransmite tuturor locuitorilor comunei, cele maitransmite tuturor locuitorilor comunei, cele maitransmite tuturor locuitorilor comunei, cele maitransmite tuturor locuitorilor comunei, cele mai

alese gânduri, sãnãtate, belºug, realizãri ºi numaialese gânduri, sãnãtate, belºug, realizãri ºi numaialese gânduri, sãnãtate, belºug, realizãri ºi numaialese gânduri, sãnãtate, belºug, realizãri ºi numaialese gânduri, sãnãtate, belºug, realizãri ºi numai
bucurii! Lumina Naºterii lui Hristos sã aducãbucurii! Lumina Naºterii lui Hristos sã aducãbucurii! Lumina Naºterii lui Hristos sã aducãbucurii! Lumina Naºterii lui Hristos sã aducãbucurii! Lumina Naºterii lui Hristos sã aducã
bunãstare în toate casele dumneavoastrã ºi sãbunãstare în toate casele dumneavoastrã ºi sãbunãstare în toate casele dumneavoastrã ºi sãbunãstare în toate casele dumneavoastrã ºi sãbunãstare în toate casele dumneavoastrã ºi sã

rãsune dulcele ecou al colindelor strãbune! Toaterãsune dulcele ecou al colindelor strãbune! Toaterãsune dulcele ecou al colindelor strãbune! Toaterãsune dulcele ecou al colindelor strãbune! Toaterãsune dulcele ecou al colindelor strãbune! Toate
visele sã vi se împlineascã, iar bradul sã fievisele sã vi se împlineascã, iar bradul sã fievisele sã vi se împlineascã, iar bradul sã fievisele sã vi se împlineascã, iar bradul sã fievisele sã vi se împlineascã, iar bradul sã fie

împodobit mai ales cu speranþe ºi bucurii, meseleîmpodobit mai ales cu speranþe ºi bucurii, meseleîmpodobit mai ales cu speranþe ºi bucurii, meseleîmpodobit mai ales cu speranþe ºi bucurii, meseleîmpodobit mai ales cu speranþe ºi bucurii, mesele
sã fie încãrcate cu bucate tradiþionale, cuptoarelesã fie încãrcate cu bucate tradiþionale, cuptoarelesã fie încãrcate cu bucate tradiþionale, cuptoarelesã fie încãrcate cu bucate tradiþionale, cuptoarelesã fie încãrcate cu bucate tradiþionale, cuptoarele
pline cu pâine caldã ºi colaci pentru colindãtori,pline cu pâine caldã ºi colaci pentru colindãtori,pline cu pâine caldã ºi colaci pentru colindãtori,pline cu pâine caldã ºi colaci pentru colindãtori,pline cu pâine caldã ºi colaci pentru colindãtori,
iar mireasma cozonacilor aburinzi sã vesteascãiar mireasma cozonacilor aburinzi sã vesteascãiar mireasma cozonacilor aburinzi sã vesteascãiar mireasma cozonacilor aburinzi sã vesteascãiar mireasma cozonacilor aburinzi sã vesteascã

Sãrbãtoarea Crãciunului.“La Mulþi Ani!”Sãrbãtoarea Crãciunului.“La Mulþi Ani!”Sãrbãtoarea Crãciunului.“La Mulþi Ani!”Sãrbãtoarea Crãciunului.“La Mulþi Ani!”Sãrbãtoarea Crãciunului.“La Mulþi Ani!”

La vremea luminatã a Naºterii
Domnului nostru Iisus Hristos,
Primarul Comunei Celaru,
Celãreanu Stelian, ureazã tuturor
locuitorilor comunei Sãrbãrori
minunate ºi împliniri pe mãsura
viselor! Belºugul, bucuria ºi nãzuinþele sã vã facã pe
toþi mai buni, sã fiþi sãnãtoºi, iar în Anul care vine sã
fim aproape unii de alþii ºi sã realizãm tot ceea ce ne-
am propus. CRÃCIUN FERICIT! LA MULÞI ANI
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Primarul Comunei Urzicuþa,

Grigorescu Florea, ureazã
tuturor locuitorilor comunei
sã aibã parte de Sãrbãtori
Fericite alãturi de toþi cei

dragi, sãnãtate ºi bunã-
stare, casele sã vã fie

colindate de mireasma cetinei
de brad, de toate gândurile bune

ºi de urãrile de sãnãtate din partea mea.
Crãciun Fericit! „LA MULÞI ANI!”

Sãrbãtoarea Naºterii Domnului îmi oferãSãrbãtoarea Naºterii Domnului îmi oferãSãrbãtoarea Naºterii Domnului îmi oferãSãrbãtoarea Naºterii Domnului îmi oferãSãrbãtoarea Naºterii Domnului îmi oferã
deosebita plãcere sã le adresez tuturordeosebita plãcere sã le adresez tuturordeosebita plãcere sã le adresez tuturordeosebita plãcere sã le adresez tuturordeosebita plãcere sã le adresez tuturor
locuitorilor comunei Drãgoteºti sincerelocuitorilor comunei Drãgoteºti sincerelocuitorilor comunei Drãgoteºti sincerelocuitorilor comunei Drãgoteºti sincerelocuitorilor comunei Drãgoteºti sincere

urãri de sãnãtate, fericire ºi prosperitate.urãri de sãnãtate, fericire ºi prosperitate.urãri de sãnãtate, fericire ºi prosperitate.urãri de sãnãtate, fericire ºi prosperitate.urãri de sãnãtate, fericire ºi prosperitate.
Fie ca tradiþionalele colinde româneºti sãFie ca tradiþionalele colinde româneºti sãFie ca tradiþionalele colinde româneºti sãFie ca tradiþionalele colinde româneºti sãFie ca tradiþionalele colinde româneºti sã
rãsune în toate casele ºi sã vesteascã unrãsune în toate casele ºi sã vesteascã unrãsune în toate casele ºi sã vesteascã unrãsune în toate casele ºi sã vesteascã unrãsune în toate casele ºi sã vesteascã un
Crãciun îmbelºugat pentru familiile dum-Crãciun îmbelºugat pentru familiile dum-Crãciun îmbelºugat pentru familiile dum-Crãciun îmbelºugat pentru familiile dum-Crãciun îmbelºugat pentru familiile dum-

neavoastrã ºi pentru cei dragi.neavoastrã ºi pentru cei dragi.neavoastrã ºi pentru cei dragi.neavoastrã ºi pentru cei dragi.neavoastrã ºi pentru cei dragi.
CRÃCIUN FERICIT!CRÃCIUN FERICIT!CRÃCIUN FERICIT!CRÃCIUN FERICIT!CRÃCIUN FERICIT!

Primarul Comunei Drãgoteºti,Primarul Comunei Drãgoteºti,Primarul Comunei Drãgoteºti,Primarul Comunei Drãgoteºti,Primarul Comunei Drãgoteºti,
Dincã DumitruDincã DumitruDincã DumitruDincã DumitruDincã Dumitru

Consiliul Local al
Comunei Iºalniþa,
primarul Flori Ovidiu
ºi viceprimarul Bãlan
Eugen transmit tuturor
locuitorilor comunei
Iºalniþa, multã sãnãtate, prosperitate,
împlinirea dorinþelor alãturi de cei dragi.
Sã petreceþi Sfintele Sãrbãtori în liniºte ºi
armonie, sã vã bucuraþi de cei apropiaþi inimilor
dumneavoastrã ºi sã le fiþi alãturi ºi-n anul care vine!
CRÃCIUN FERICIT! LA MULÞI ANI!

Dulcea cântare a
clinchetelor de clopoþei
ºi a colindelor strãvechi,
aroma cozonacilor ºi a
pâinii aburinde sã
umple casele, mesele ºi
inimile tuturor locuitorilor
comunei Brãdeºti, acum,
la ceas de Sfântã Bucurie Creºtinã! Steaua
Crãciunului sã lumineze drumul speranþelor
ºi-al bucuriei!

La Mulþi Ani! Primar Ion Rãcãreanu

Primarul Comunei Leu,Primarul Comunei Leu,Primarul Comunei Leu,Primarul Comunei Leu,Primarul Comunei Leu,
Iulian Cristescu, la ceas de SfântãIulian Cristescu, la ceas de SfântãIulian Cristescu, la ceas de SfântãIulian Cristescu, la ceas de SfântãIulian Cristescu, la ceas de Sfântã

Sãrbãtoare a Naºterii Domnului,Sãrbãtoare a Naºterii Domnului,Sãrbãtoare a Naºterii Domnului,Sãrbãtoare a Naºterii Domnului,Sãrbãtoare a Naºterii Domnului,
transmite tuturor locuitorilortransmite tuturor locuitorilortransmite tuturor locuitorilortransmite tuturor locuitorilortransmite tuturor locuitorilor

comunei Leu sã aibã parte de uncomunei Leu sã aibã parte de uncomunei Leu sã aibã parte de uncomunei Leu sã aibã parte de uncomunei Leu sã aibã parte de un
Crãciun FericitCrãciun FericitCrãciun FericitCrãciun FericitCrãciun Fericit , sãnãtate, prosperi-, sãnãtate, prosperi-, sãnãtate, prosperi-, sãnãtate, prosperi-, sãnãtate, prosperi-
tate ºi bucurii, sã pãºim împreunãtate ºi bucurii, sã pãºim împreunãtate ºi bucurii, sã pãºim împreunãtate ºi bucurii, sã pãºim împreunãtate ºi bucurii, sã pãºim împreunã

cu multe speranþe în Noul An,cu multe speranþe în Noul An,cu multe speranþe în Noul An,cu multe speranþe în Noul An,cu multe speranþe în Noul An,
cu sufletele pline de iubire ºi încredere!cu sufletele pline de iubire ºi încredere!cu sufletele pline de iubire ºi încredere!cu sufletele pline de iubire ºi încredere!cu sufletele pline de iubire ºi încredere!

La Mulþi ºi Sãnãtoºi Ani!La Mulþi ºi Sãnãtoºi Ani!La Mulþi ºi Sãnãtoºi Ani!La Mulþi ºi Sãnãtoºi Ani!La Mulþi ºi Sãnãtoºi Ani!

Crãciunul e aproape ºi sufletul se
pregãteºte sã primeascã în pace ºi-n

veselie vestea Naºterii Domnului
nostru Iisus Hristos. Primarul Comunei
Cãlãraºi, Vergicã ªovãilã, ureazã tuturor
locuitorilor comunei multã sãnãtate,
belºug în case, sufletele sã le fie uºoare,
sã se bucure din plin de dragoste ºi bucurii!

CRÃCIUN FERICIT!

Mireasma cozonacilor ºi a cetinei
de brad sã poarte bucuria colin-
delor ºi sã ajungã în casele tutu-
ror locuitorilor oraºului Calafat,
alãturi de toate urãrile de sãnãtate,

prosperitate ºi bunãstare din
partea primarului Mircea Guþã.

CRÃCIUN FERICIT!
„LA MULÞI ANI!”

Primarul comunei Carpen,Primarul comunei Carpen,Primarul comunei Carpen,Primarul comunei Carpen,Primarul comunei Carpen,
Vasilca ªtefan, ureazã tuturorVasilca ªtefan, ureazã tuturorVasilca ªtefan, ureazã tuturorVasilca ªtefan, ureazã tuturorVasilca ªtefan, ureazã tuturor
locuitorilor comunei, multãlocuitorilor comunei, multãlocuitorilor comunei, multãlocuitorilor comunei, multãlocuitorilor comunei, multã

sãnãtate, belºug în case,sãnãtate, belºug în case,sãnãtate, belºug în case,sãnãtate, belºug în case,sãnãtate, belºug în case,
Sãrbãtori liniºtite alãturi de ceiSãrbãtori liniºtite alãturi de ceiSãrbãtori liniºtite alãturi de ceiSãrbãtori liniºtite alãturi de ceiSãrbãtori liniºtite alãturi de cei
dragi! Pace în suflete, gânduridragi! Pace în suflete, gânduridragi! Pace în suflete, gânduridragi! Pace în suflete, gânduridragi! Pace în suflete, gânduri

curate ºi toþi ai casei sã fiecurate ºi toþi ai casei sã fiecurate ºi toþi ai casei sã fiecurate ºi toþi ai casei sã fiecurate ºi toþi ai casei sã fie
acasã!acasã!acasã!acasã!acasã!

CRÃCIUN FERICIT!CRÃCIUN FERICIT!CRÃCIUN FERICIT!CRÃCIUN FERICIT!CRÃCIUN FERICIT!

Sãrbãtori minu-
nate în tihnã ºi armonie
pentru toþi comercianþii,

colaboratorii ºi salariaþii din ca-
drul Centrului Comercial Oltenia
Sucpi. Multã sãnãtate, liniºte su-
fleteascã, belºug în case, sã-i aibã
aproape pe toþi cei dragi, un an mai
bun, cu împliniri ºi realizãri!

CRÃCIUN FERICIT ºi
“LA MULÞI ANI!” ureazã

conducerea
Centrului
Comercial

Oltenia Sucpi
ºi Fraþii Bacriz.
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Sãrbãtori minunate în tihnã ºi armonie leSãrbãtori minunate în tihnã ºi armonie leSãrbãtori minunate în tihnã ºi armonie leSãrbãtori minunate în tihnã ºi armonie leSãrbãtori minunate în tihnã ºi armonie le
urez tuturor locuitorilor comunei Argetoaia.urez tuturor locuitorilor comunei Argetoaia.urez tuturor locuitorilor comunei Argetoaia.urez tuturor locuitorilor comunei Argetoaia.urez tuturor locuitorilor comunei Argetoaia.

Bunul Dumnezeu sã-i binecuvânteze cuBunul Dumnezeu sã-i binecuvânteze cuBunul Dumnezeu sã-i binecuvânteze cuBunul Dumnezeu sã-i binecuvânteze cuBunul Dumnezeu sã-i binecuvânteze cu
sãnãtate, liniºte sufleteascã, belºug însãnãtate, liniºte sufleteascã, belºug însãnãtate, liniºte sufleteascã, belºug însãnãtate, liniºte sufleteascã, belºug însãnãtate, liniºte sufleteascã, belºug în
case, sã-i aibã aproape pe toþi cei dragicase, sã-i aibã aproape pe toþi cei dragicase, sã-i aibã aproape pe toþi cei dragicase, sã-i aibã aproape pe toþi cei dragicase, sã-i aibã aproape pe toþi cei dragi

inimii dumnealorinimii dumnealorinimii dumnealorinimii dumnealorinimii dumnealor,  sã fie împãcaþi sufleteºte,  sã fie împãcaþi sufleteºte,  sã fie împãcaþi sufleteºte,  sã fie împãcaþi sufleteºte,  sã fie împãcaþi sufleteºte
ºi sã aibã parte de un an mai bun!ºi sã aibã parte de un an mai bun!ºi sã aibã parte de un an mai bun!ºi sã aibã parte de un an mai bun!ºi sã aibã parte de un an mai bun!
CRÃCIUN FERICIT ªI “LA MULÞI ANI!”CRÃCIUN FERICIT ªI “LA MULÞI ANI!”CRÃCIUN FERICIT ªI “LA MULÞI ANI!”CRÃCIUN FERICIT ªI “LA MULÞI ANI!”CRÃCIUN FERICIT ªI “LA MULÞI ANI!”

Primarul Comunei Argetoaia, Beznã MirceaPrimarul Comunei Argetoaia, Beznã MirceaPrimarul Comunei Argetoaia, Beznã MirceaPrimarul Comunei Argetoaia, Beznã MirceaPrimarul Comunei Argetoaia, Beznã Mircea

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
comunei, în preajmacomunei, în preajmacomunei, în preajmacomunei, în preajmacomunei, în preajma
Sãrbãtorilor de Iarnã,Sãrbãtorilor de Iarnã,Sãrbãtorilor de Iarnã,Sãrbãtorilor de Iarnã,Sãrbãtorilor de Iarnã,
când toþi trebuie sã fimcând toþi trebuie sã fimcând toþi trebuie sã fimcând toþi trebuie sã fimcând toþi trebuie sã fim
mai buni, curaþi la suflet ºi iertãtori.mai buni, curaþi la suflet ºi iertãtori.mai buni, curaþi la suflet ºi iertãtori.mai buni, curaþi la suflet ºi iertãtori.mai buni, curaþi la suflet ºi iertãtori.
Crãciun Fericit alãturi de cei dragi!Crãciun Fericit alãturi de cei dragi!Crãciun Fericit alãturi de cei dragi!Crãciun Fericit alãturi de cei dragi!Crãciun Fericit alãturi de cei dragi!

SÃNÃTATE ªI LA MULÞI ANI!SÃNÃTATE ªI LA MULÞI ANI!SÃNÃTATE ªI LA MULÞI ANI!SÃNÃTATE ªI LA MULÞI ANI!SÃNÃTATE ªI LA MULÞI ANI!

Primarul Comunei Coþofenii din Dos,
Preduca Vasile, transmite în preajma

Sãrbãtorilor de Iarnã, tuturor locuitorilor
comunei Coþofenii din Dos, multã sãnãtate
ºi belºug, casele sã le fie luminate de Sfânta

Sãrbãtoarea a Crãciunului! Sã purtaþi în
inimi parfumul cetinei de brad, iar colindele

din bãtrâni sã le ascultaþi în liniºte
ºi armonie alãturi de cei dragi!

Un sincer ºi cãlduros „La Mulþi Ani!”

Primarul ComuneiPrimarul ComuneiPrimarul ComuneiPrimarul ComuneiPrimarul Comunei
Coþofenii din Faþã,Coþofenii din Faþã,Coþofenii din Faþã,Coþofenii din Faþã,Coþofenii din Faþã,

Cârciumaru Constantin,Cârciumaru Constantin,Cârciumaru Constantin,Cârciumaru Constantin,Cârciumaru Constantin,
ureazã tuturor locuitori-ureazã tuturor locuitori-ureazã tuturor locuitori-ureazã tuturor locuitori-ureazã tuturor locuitori-
lor comunei sã aibã partelor comunei sã aibã partelor comunei sã aibã partelor comunei sã aibã partelor comunei sã aibã parte

de un Crãciun Fericit ºide un Crãciun Fericit ºide un Crãciun Fericit ºide un Crãciun Fericit ºide un Crãciun Fericit ºi
un An Nou cât maiun An Nou cât maiun An Nou cât maiun An Nou cât maiun An Nou cât mai

prosper, sã fie sãnãtoºi, mesele ºiprosper, sã fie sãnãtoºi, mesele ºiprosper, sã fie sãnãtoºi, mesele ºiprosper, sã fie sãnãtoºi, mesele ºiprosper, sã fie sãnãtoºi, mesele ºi
casele sã le aibã îmbelºugate, sã secasele sã le aibã îmbelºugate, sã secasele sã le aibã îmbelºugate, sã secasele sã le aibã îmbelºugate, sã secasele sã le aibã îmbelºugate, sã se

bucure de magia Sãrbãtorilor de Iarnãbucure de magia Sãrbãtorilor de Iarnãbucure de magia Sãrbãtorilor de Iarnãbucure de magia Sãrbãtorilor de Iarnãbucure de magia Sãrbãtorilor de Iarnã
alãturi de cei dragi! “La Mulþi Ani!”alãturi de cei dragi! “La Mulþi Ani!”alãturi de cei dragi! “La Mulþi Ani!”alãturi de cei dragi! “La Mulþi Ani!”alãturi de cei dragi! “La Mulþi Ani!”

Dulcele ecou al colindelor
strãmoºeºti sã rãsune în
toate casele gospodarilor din
comuna Ostroveni, sã împãr-
tãºeascã tuturor bucuria
Sfintei Sãrbãtori a Crãciunului,
sã ne aducã sãnãtate,
prosperitate, înþelegere ºi
numai bucurii alãturi de cei dragi! Crãciun
Fericit ºi „La Mulþi Ani!”

Primar Oprescu Gheorghe

E vremea nãzuinþelor,
colindelor ºi bucuriei!
Norocul sã vã urmeze,
sã aveþi bunãstare,
pace în suflet, sãnãta-
te ºi împliniri alãturi
de cei dragi. Le urez,
din toatã inima,  locui-
torilor comunei Malu Mare, sã primeascã
gândurile bune ºi curate din partea
primarului Dicu Alexandru!

CRÃCIUN FERICIT ªI LA MULÞI ANI!

Fie ca NFie ca NFie ca NFie ca NFie ca Naştaştaştaştaşterererererea Mântuitea Mântuitea Mântuitea Mântuitea Mântuitorororororuluiuluiuluiuluiului
Iisus Hristos să fie un prilej deIisus Hristos să fie un prilej deIisus Hristos să fie un prilej deIisus Hristos să fie un prilej deIisus Hristos să fie un prilej de
bucurie, bunăstare şi liniştebucurie, bunăstare şi liniştebucurie, bunăstare şi liniştebucurie, bunăstare şi liniştebucurie, bunăstare şi linişte
sufsufsufsufsufleleleleletttttească, de prească, de prească, de prească, de prească, de prosososososperitperitperitperitperitatatatatate şie şie şie şie şi
îndeplinirea tuturor idealuri-îndeplinirea tuturor idealuri-îndeplinirea tuturor idealuri-îndeplinirea tuturor idealuri-îndeplinirea tuturor idealuri-
lorlorlorlorlor, să aducă multă sănăt, să aducă multă sănăt, să aducă multă sănăt, să aducă multă sănăt, să aducă multă sănătatatatatate şie şie şie şie şi
bucurii tuturor locuitorilorbucurii tuturor locuitorilorbucurii tuturor locuitorilorbucurii tuturor locuitorilorbucurii tuturor locuitorilor
Comunei Rast, din parteaComunei Rast, din parteaComunei Rast, din parteaComunei Rast, din parteaComunei Rast, din partea
Primarului Iulian Silişteanu.Primarului Iulian Silişteanu.Primarului Iulian Silişteanu.Primarului Iulian Silişteanu.Primarului Iulian Silişteanu.
CRĂCIUN FERICIT!CRĂCIUN FERICIT!CRĂCIUN FERICIT!CRĂCIUN FERICIT!CRĂCIUN FERICIT!

LA MULLA MULLA MULLA MULLA MULŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!ŢI ANI!

Primarul Comunei
Pleniþa, Calafeteanu
Mihai-Puiu, transmite
tuturor locuitorilor
comunei Pleniþa,
calde urãri de sãnã-
tate, prosperitate, pace în inimi
ºi gânduri curate, bucurii alãturi
de cei dragi! Sã aveþi parte de tot
binele din lume!

CRÃCIUN  FERICIT! La mulþi ani!

În vremea colindelor, vremea bucuriei ºi
speranþei, Trãistaru Cãtãlin, Primarul

Comunei Sopot, ureazã tuturor locuitorilor
multã sãnãtate, Crãciun îmbelºugat ºi feri-

cit, realizãri ºi împliniri, sã îi aibã în preaj-
mã pe toþi cei dragi! Bucuria Naºterii Dom-

nului ºi Lumina Stelei de Crãciun sã vã
însenineze drumul vieþii, sã-l aveþi presãrat
numai cu realizãri ºi mulþumiri sufleteºti!

LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!
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Primarul Comunei Mârºani,

Ghencioiu Constantin, este alãturi de toþi
locuitorii comunei cu un gând bun ºi cu o
urare caldã, acum, în preajma Crãciunului,
când cerul parcã e mai aproape ºi sufletul

se pregãteºte sã primeascã vestea
Naºterii Mântuitorului. CRÃCIUN FERICIT

plin de Luminã, Speranþã ºi Iubire!

Cu ocazia Sfintelor
Sãrbãtori de Iarnã,
Primarul Comunei
Ghidici, Tache Constantin,
ureazã tuturor locuitorilor
comunei sã aibã parte de
sãnãtate, putere de muncã,
mai multe bucurii ºi succese depline
alãturi de un sincer “La Mulþi Ani!”
Sã poarte în suflete liniºte ºi speranþe,
sã se bucure, sã fie sãnãtoºi
alãturi de cei dragi!

Crãciun Fercit!

TTTTToate gândurile frumoase sã devinãoate gândurile frumoase sã devinãoate gândurile frumoase sã devinãoate gândurile frumoase sã devinãoate gândurile frumoase sã devinã
fapte, acum în preajma Sfintei Sãrbãtorifapte, acum în preajma Sfintei Sãrbãtorifapte, acum în preajma Sfintei Sãrbãtorifapte, acum în preajma Sfintei Sãrbãtorifapte, acum în preajma Sfintei Sãrbãtori

a Naºterii Domnului Iisus Hristos. Cu toþiia Naºterii Domnului Iisus Hristos. Cu toþiia Naºterii Domnului Iisus Hristos. Cu toþiia Naºterii Domnului Iisus Hristos. Cu toþiia Naºterii Domnului Iisus Hristos. Cu toþii
sã fim mai buni ºi iertãtori, iar minunãþiasã fim mai buni ºi iertãtori, iar minunãþiasã fim mai buni ºi iertãtori, iar minunãþiasã fim mai buni ºi iertãtori, iar minunãþiasã fim mai buni ºi iertãtori, iar minunãþia
colindelor strãmoºeºti sã rãsune în toatecolindelor strãmoºeºti sã rãsune în toatecolindelor strãmoºeºti sã rãsune în toatecolindelor strãmoºeºti sã rãsune în toatecolindelor strãmoºeºti sã rãsune în toate
casele locuitorilor comunei Cârcea, sã necasele locuitorilor comunei Cârcea, sã necasele locuitorilor comunei Cârcea, sã necasele locuitorilor comunei Cârcea, sã necasele locuitorilor comunei Cârcea, sã ne
aducã liniºte sufleteascã, împliniri, belºugaducã liniºte sufleteascã, împliniri, belºugaducã liniºte sufleteascã, împliniri, belºugaducã liniºte sufleteascã, împliniri, belºugaducã liniºte sufleteascã, împliniri, belºug

ºi sãnãtate! „La Mulþi Ani!” ºi Crãciunºi sãnãtate! „La Mulþi Ani!” ºi Crãciunºi sãnãtate! „La Mulþi Ani!” ºi Crãciunºi sãnãtate! „La Mulþi Ani!” ºi Crãciunºi sãnãtate! „La Mulþi Ani!” ºi Crãciun
Fericit alãturi de familiile dumneavoastrã,Fericit alãturi de familiile dumneavoastrã,Fericit alãturi de familiile dumneavoastrã,Fericit alãturi de familiile dumneavoastrã,Fericit alãturi de familiile dumneavoastrã,

vã ureazã primarul Vvã ureazã primarul Vvã ureazã primarul Vvã ureazã primarul Vvã ureazã primarul Valericã Pupãzãalericã Pupãzãalericã Pupãzãalericã Pupãzãalericã Pupãzã

Acum, la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare a Crãciunului,
sunt alãturi de toþi locuitorii
comunei Podari, cu cele mai
calde urãri de sãnãtate,
pace în suflete, gânduri bune
ºi curate! Fie ca ºi Noul An
ce stã sã batã la uºã sã vã
gãseascã împãcaþi sufleteºte, bucuroºi
ºi fericiþi! “LA MULÞI ANI!”

Primarul Comunei Podari,
Constantin Gheorghiþã

În dulcele ecou al
colindelor româneºti sã
ne deschidem inima
pentru bucurie ºi lumi-
nã, sã privim cu încre-
dere în viitor, sã ne
amintim cã viaþa este
o binecuvântare.
Urez locuitorilor comunei
Scaieºti sã-i  aibã aproape pe toþi cei
dragi, sã fie sãnãtoºi, sã se bucure de
viaþã ºi de cãldura din casele ºi din
sufletele dumnealor! Crãciun Fericit ºi
“La Mulþi Ani!” Primar Calotã Barbu

Din lumina sãrbãtoririi Naºterii
Domnului ºi din speranþa ce însoþeºte

Noul An, gânduri bune ºi urãri de
sãnatate, împliniri ºi bucurii tuturor
locuitorilor comunei Bucovãþ, din

partea primarului Vasile Constantin.
Mireasma cetinei de brad sã vã colin-

de casele ºi inimile, sã aveþi parte
numai de realizãri ºi toþi cei dragi sã

vã fie mereu aproape!
CRÃCIUN FERICIT! „La Mulþi Ani!”

Enea Constantin, primarul comunei
Moþãþei, vã ureazã la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare Creºtinã, luminã în
suflete, pace în case, belºug pe
mese ºi toate visele sã devinã
realitate!

Fie ca bucuria Crãciunului sã
strãluceascã în inimile tuturor
locuitorilor comunei Moþãþei, în orice
casã bradul sã fie împodobit cu
lumina bucuriei ºi speranþei. În suflete sã purtaþi
cãldura Sfintelor Sãrbãtori!

LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!

Conducerea
SC ERPIA SA

ureazã tuturor
salariaþilor,

colaboratorilor ºi
beneficiarilor

un sincer ºi cãlduros
„La Mulþi Ani!”
Lumina Sfântã

a Crãciunului sã o
purtaþi în suflete

împletitã cu bucurii
ºi speranþe!
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salariaþilor,
colaboratorilor ºi
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR. Consiliul de Administraþie al SC MAT
SA CRAIOVA, cu sediul in Craiova, b-dul Decebal,
nr. 111, judeþul Dolj, înregistratã la ORC Dolj sub nr.
J16/26/1991, CUI/CIF RO2315722, întrunit în sedinþã
din 19.12.2014. În temeiul prevederilor Legii nr. 31/
1990 modificatã ºi republicatã , ale Legii 297/204,
ale Regulamentului CNVM /ASF nr. 1/2006, ale Re-
gulamentului CNVM /ASF nr. 6/2009, ale Actului Con-
stitutiv, ale Legii 151/2014 ºi Regulamentului ASF nr.
17/2014, CONVOACA Pentru data de 09.02.2015 ore-
le 12:00 Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþio-
narilor la sediul societãþii din b-dul Decebal nr. 111.
La Adunarea Generalã Extraordinarã a Actionarilor
sunt îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze toþi acþio-
narii înregistrati în Registrul Acþionarilor la sfârºitul
zilei de 26.01.2015 consideratã ca datã de referinþã.
În situaþia neîndeplinirii condiþiilor legale ºi statuta-
re de cvorum în data de 09.02.2015, urmãtoarea Adu-
narea Generalã este convocatã pentru data de
10.02.2015 în acelaºi loc de desfãºurare, la aceeaºi
orã si cu aceeaºi ordine de zi. Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor va avea urmãtoarea or-
dine de zi: 1. Raportul  Consiliul de Administraþie cu
privire la cadrul juridic aplicabil tranzacþionãrii acþi-
unilor societãþii S.C. MAT S.A. Craiova pe piaþa de
capital, ca urmare a situaþiei create de lipsa cadru-
lui legal de funcþionare a Pieþei RASDAQ – piaþa pe
care sunt în prezent tranzacþionate acþiunile socie-
tãþii - conform prevederilor Legii nr. 151/2014 ºi ale
Regulamentului ASF nr. 17 / 2014. Prezentarea pie-
þelor reglementate ºi a sistemelor alternative de
tranzacþionare administrate de Bursa de Valori Bu-
cureºti ºi de Sibex - Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.
2. Aprobarea admiterii la tranzacþionare a acþiunilor
emise de Societate în cadrul sistemului alternativ
de tranzacþionare CAN - ATS, administrat de Bursa
de Valori Bucureºti S.A. 3. Împuternicirea Consiliu-
lui de Administraþie pentru efectuarea tuturor de-
mersurilor ºi procedurilor necesare în vederea lis-
tãrii ºi tranzacþionãrii acþiunilor emise de societa-
tea S.C. MAT S.A. Craiova, pe sistemul alternativ de
tranzacþionare CAN - ATS, administrat de Bursa de
Valori Bucureºti S.A. 4. Ratificarea Hotararii Consi-
liului de Administratie nr. 7/19.12.2014 de catre AGEA
privind: Prelungirea Liniei de Credit in suma de
7.000.000,00 lei deschisa la CEC BANK sucursala
Craiova pentru încã 12 luni cu urmãtoarele garanþii:
a) Ipoteca asupra imobilului situat în Craiova, b-dul
Decebal nr. 111, compus din teren intravilan în su-
prafaþã de 26028 mp ºi construcþia C12/1, cu o su-
prafaþã construitã la sol de 24878 mp, înscris în C.F.
a localitãþii Craiova sub nr. 25048, având nr. cadas-
tral provizoriu nou 13931/1/1/2/1, proprietatea SC
MAT SA Craiova. Acest imobil este ipotecat ºi cu
rang II tot în favoarea CEC BANK pentru un credit
de investiþii în sumã de 1.740.000 lei, acordat cãtre
SC MAT SA Craiova. ºi - asupra teren intravilan, în
suprafaþã indivizã de 1037 mp din teren intravilan în
suprafaþã de 1748 mp, ce face parte din corpul de
proprietate 6 (parcela 1-1/6 DR) drum acces, cu nu-
mãr cadastral 13931/1/1/6 în suprafaþã totalã de 6366
mp, reprezentând drum de acces, situat în Craiova,
b-dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, proprietatea SC
MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare
nr.522/2010, BNP Papa Eugenia; si - asupra teren
intravilan, în suprafaþã indiviza de 168 mp din teren
intravilan în suprafaþã de 283 mp, ce face parte din
corpul de proprietate 7 (parcela 1-1/7 DR) drum ac-
ces, cu numãr cadastral 13931/1/1/7 în suprafaþã
totala de 1032 mp, reprezentând drum de acces, si-
tuat în Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judeþul Dolj,
proprietatea SC MAT SA Craiova, conform actului
de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia; b)
Ipotecã asupra imobilului situat în Craiova, b-dul

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Decebal nr. 111, compus din teren intravilan în su-
prafaþã de 8415 mp ºi construcþia C12/3, cu o su-
prafaþã construitã la sol de 6432 mp, înscris în C.F. a
localitãþii Craiova sub nr. 25048, având nr. cadastral
provizoriu nou 13931/1/1/2/3, proprietatea SC MAT
SA Craiova. Acest imobil este ipotecat ºi cu rang II
tot în favoarea CEC BANK pentru un credit de in-
vestiþii în sumã de 1.740.000 lei, acordat catre SC
MAT SA Craiova. si - asupra teren intravilan, în su-
prafaþã indiviza de 336 mp din teren intravilan în
suprafaþã de 1748 mp, ce face parte din corpul de
proprietate 6 (parcela 1-1/6 DR) drum acces, cu nu-
mãr cadastral 13931/1/1/6 in suprafata totala de 6366
mp, reprezentand drum de acces, situat in Craiova,
b-dul Decebal nr. 111, judeþul Dolj, proprietatea SC
MAT SA Craiova, conform actului de dezmembrare
nr.522/2010, BNP Papa Eugenia; ºi - asupra teren
intravilan, în suprafaþã indivizã de 54 mp din teren
intravilan în suprafaþã de 283 mp, ce face parte din
corpul de proprietate 7 (parcela 1-1/7 DR) drum ac-
ces, cu numãr cadastral 13931/1/1/7 în suprafaþã
totalã de 1032 mp, reprezentând drum de acces, si-
tuat în Craiova, b-dul Decebal nr. 111, judeþul Dolj,
proprietatea SC MAT SA Craiova, conform actului
de dezmembrare nr.522/2010, BNP Papa Eugenia; c).
Bilet la ordin în alb, fãrã protest, emis de societate
în favoarea CEC BANK S.A; d) Garanþie realã mobili-
arã asupra conturilor curente deschise de S.C MAT
S.A Craiova la CEC BANK S.A Sucursala Craiova; e)
Imputernicirea Domnului Popescu Gheorghe –direc-
tor general al societãþii identificat cu C.I., seria DX
numãrul 692532, eliberat de SPCLEP Craiova, la data
de 03.03.2010, CNP 1480309163272, pentru semna-
rea actului adiþional de prelungire a contractului de
credit, a tuturor documentelor necesare prelungirii
acestuia, precum ºi pentru avalizarea biletului la or-
din drept garanþie. 5. Stabilirea datei de 27.02.2015
ca datã de înregistrare pentru identificarea acþio-
narilor asupra cãrora se rãsfrâng efectele AGEA, în
conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 pri-
vind piaþa de capital, precum ºi aprobarea datei de
26.02.2015 ca datã “ex-date” conform art. 2 litera f1

din Regulamentul ASF nr. 1/2006 cu completãrile ºi
modificãrile ulterioare. 6. Desemnarea persoanelor
împuternicite sa efectueze demersurile legale pen-
tru ducerea la îndeplinire a hotãrârilor adoptate de
Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor re-
feritoare la cadrul juridic aplicabil tranzacþionãrii ac-
þiunilor societãþii. 7. Imputernicirea doamnei Dege-
ratu Eftimia, consilier juridic, cu posibilitate de sub-
stituire, pentru a efectua demersurile legale privind
publicarea Hotãrârii AGEA în Monitorul Oficial al
Romaniei Partea a IV-a. Capitalul social al Societãþii
S.C. MAT S.A. Craiova este format din 7.874.913 ac-
þiuni nominative, fiecare acþiune dând dreptul la un
vot în cadrul Adunãrii Generale Extraordinare a Ac-
þionarior. Acþionarii Societãþii vor putea participa ºi
vota la AGEA fie personal, fie prin reprezentant (in-
clusiv prin reprezentare legalã) sau pot exercita
dreptul de vot prin corespondenþã. Calitatea de re-
prezentant legal al acþionarilor persoane juridice se
dovedeºte potrivit prevederilor Regulamentului
CNVM/ASF nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor
drepturi ale acþionarilor în cadrul adunãrilor gene-
rale ale societãþilor, cu completãrile ºi completãrile
ulterioare. Votul prin reprezentare se poate realiza
doar în baza unor formulare de procurã specialã
puse la dispoziþia acþionarilor de cãtre societate la
sediul societãþii ºi pe pagina de internet a acesteia
www.matcraiova.ro, sectiunea „Noutati” începând
cu data de 07.01.2015. Un formular al procurii spe-
ciale, completat ºi semnat în mod corespunzãtor,
se va depune în original la sediul Societãþii cu cel
puþin 48 ore înainte de AGEA, sub sancþiunea pier-

derii dreptului de vot în AGEA. Procurile sau docu-
mentele care atestã calitatea de reprezentanþi legali
vor fi reþinute de Societate ºi se va face menþiune
despre aceasta în procesul-verbal al AGEA. Acþio-
narii înregistraþi la data de referinþã au posibilitatea
de a vota prin corespondenþã, înainte de AGEA, prin
utilizarea formularului de vot prin corespondenþã
pus la dispoziþie cu 30 de zile înainte de data AGEA
pe pagina web a societãþii la adresa www.matcraio-
va.ro, sectiunea „Noutati”. Formularele de vot prin
corespondenþã vor trebui sã parvinã în original, prin
poºtã sau prin servicii de curierat, la secretariatul
Societãþii, cu cel puþin 48 de ore înainte de AGEA.
Procurile speciale sau formularele de vot prin co-
respondenþã completate si semnate, vor fi însoþite
de o copie a actului de identitate a acþionarului per-
soanã fizicã, respectiv, pentru persoanele juridice,
de Certificat Constatator emis de ORC, si o copie a
actului de identitate a reprezentantului legal. Acþio-
narii reprezentând, individual sau împreunã, cel
puþin 5% din capitalul social, au dreptul de a intro-
duce în scris puncte pe ordinea de zi a adunãrii ge-
nerale, cu condiþia ca fiecare punct sã fie însoþit de
o justificare sau de un proiect de hotãrâre propus
spre adoptare de adunarea generalã, precum ºi de
a prezenta în scris proiecte de hotãrâre pentru punc-
tele incluse pe ordinea de zi a adunãrii generale în
termen de 15 zile de la publicarea convocatorului.
Fiecare acþionar are dreptul sã adreseze întrebãri
în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA,
cu minim 5 zile înainte de desfãºurarea AGEA.  So-
cietatea poate rãspunde inclusiv prin postarea rãs-
punsului pe website-ul acesteia, la secþiunea „în-
trebãri frecvente”. Acþionarii menþionaþi în alineate-
le precedente au obligaþia sã trimitã materialele/ în-
trebãrile în scris, în plicuri închise, însoþite de copii
certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de
identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv cer-
tificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice,
precum ºi copia actului care dovedeºte calitatea de
reprezentant legal al acestora, la sediul societãþii,
cu menþiunea scrisã clar, cu majuscule: PENTRU
ADUNAREA GENERALÃ EXTRAORDINARÃ A ACÞI-
ONARILOR din data de 09/10.02.2015. În cazul în care
adoptarea unei decizii potrivit ordinii de zi din pre-
zentul convocator va determina posibilitatea acþio-
narilor Societãþii de a-ºi exercita dreptul de retrage-
re, Consiliul de Administraþie va pune la dispoziþia
acþionarilor o procedurã pentru exercitarea acestui
drept ºi va indica data plãþii acþiunilor pentru care a
fost exercitat dreptul, în conformitate cu reglemen-
tãrile aplicabile. Documentele care urmeazã a fi pre-
zentate AGEA, Raportul prezentat de cãtre Consiliul
de Administratie, prin prisma prevederilor Legii nr.
151/2014 ºi ale Regulamentului ASF nr. 17/2014, cu-
prinzând cadrul juridic aplicabil tranzacþionãrii ac-
þiunilor pe o piaþã reglementatã, respectiv tranzac-
þionãrii în cadrul unui sistem alternativ de tranzacþi-
onare ºi prezentarea pieþelor reglementate ºi a sis-
temelor alternative de tranzacþionare pe care pot fi
tranzacþionate acþiunile societãþii, proiectul de ho-
tãrâre, formularul utilizabil pentru procuri speciale
ºi formularul de vot prin corespondenþã vor fi puse
la dispoziþia acþionarilor la sediul social al societã-
þii, în fiecare zi lucrãtoare între orele 900 si 1300, înce-
pand cu data de 07.01.2015 ºi publicate pe pagina
web a Societãþii la adresa www.matcraiova.ro, secþi-
unea „Noutãþi” începând cu aceeaºi datã. Informaþii
suplimentare se pot obþine de la sediul societatii, S.C.
MAT S.A. Craiova, cu sediul în Craiova, B-dul Dece-
bal, nr. 111, Jud. Dolj, tel.:0251 439 234, fax:0251 435
421. Prezentul convocator contine 11.822  caractere
cu spaþii ºi  9.811 caractere fãrã spaþii. Preºedintele
Consiliului de Administraþie Ing. Dinu Danel.
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Conducerea
Microcomputer Service

Craiova ureazã
tuturor oltenilor multã
sãnãtate, prosperitate
ºi bucurii alãturi de cei

dragi, acum, când
cerul este luminat de

Steaua Naºterii
lui Hristos. Visele sã

devinã realitate
ºi bucuriile sã vã înso-

þeascã pretutindeni.
La mulþi ani!
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de
covrigi, produse
patiserie, vânzã-
toare orice ma-
gazin, îngrijire
copii ºi bãtrâni.
Telefon: 0251/
552.089; 0747/
072.570.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Persoanã serioasã
îngrijesc bãtrâni
pentru cedare lo-
cuinþã. Rog seriozi-
tate. Telefon: 0723/
466.154.
Familie serioasã
îngrijim bãtrâni.
Telefon: 0765/
744.323; 0760/
071.644.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0742/390.301.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã cu 500
mp teren, zonã cen-
tralã, idealã pentru
afaceri. Telefon:
0737/639.237.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.
Vând casã Craiova,
5 camere izolatã ter-
mic, termopane, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu 2 aparta-
mente a 2 camere /
variante. Telefon:
0746/498.818.

TERENURI
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada prin-
cipalã, ultra-central,
cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7
km de Craiova.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren 1500
mp deschidere 60
m cartier ªimnicu
de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut, parce-
labil. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
Vând Renault Clio
2003 full, taxa ne-
recuperatã 2150
euro negociabil.
Telefon: 0766/
899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimi-
tir Roboaica. Tele-
fon: 0746/901.203.

Vând vin roze 5 lei/
kg. Telefon: 0351/
425.559.
VÂND porci de
carne, rasa Pie-
tran, 90-100 kg,
150-160 kg. Tele-
fon: 0726/368.578.
Vând saltea Dor-
meo 2/1 m cu husã
nefolositã - 100 lei,
2 ferestre cu toc ºi
geam - 25 lei / bu-
catã, lustree cu 2-5
braþe - 20 lei / buca-
tã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând loc de veci ci-
mitirul Ungureni, di-
mensiuni - 1,20 x
2,50. Telefon: 0770/
503.310; 0351/
459.605.
Vând þuicã naturalã,
preþ convenabil. Te-
lefon: 0725/576.141.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând bibliotecã cca
150 ani, lemn ma-
siv, geamuri cristal
(2,05- 2,37- 0,60),
cãrþi beletristicã, sta-
re bunã. Telefon:
0737/639.237.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Vând aspirator, foto-
lii, scoarþã ºi covoare
olteneºti, saltea copil,
lampadar. Telefon:
0770/298.240.

Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã
– 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor
persan 2200/1800
mm - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 locuri de
veci cimitirul Ungu-
reni, zonã centralã,
lângã mormântul lui
Ion Oblemenco.
Telefon: 0771/
232.167; 0351/
468.838.
Vând cãzãnel de
35 litri. Telefon:
0770/687.430.
Vând 4 jante + an-
velope CIELO 185/
60 R 14- 200 RON.
Telefon: 0731/
877.880.
Presã balotat plas-
tic, cutii de bere,
uºã nouã cu broas-
cã pentru casã sau
magazin Auto –
Cielo - 2007. Tele-
fon: 0767/153.551.

Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/
751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televi-
zor color, putinã
salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând þuicã de pru-
nã ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând drujbã elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã - 250 lei, pã-
lãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã
picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
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anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci
suprapuse lucrare
finisatã neocupa-
tã. Telefon: 0722/
456.609.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.

Vând plapume mã-
tase cu lânã noi.  Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tã-
iat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã
D 600 mm. Tele-
fon: 0251/427.583.
SCHIMBURI

Vând sau schimb
calorifere de tablã
puþin folosit  cu un
calorifer fontã 120/
80 foarte puþin fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior
pentru handica-
pat. Telefon: 0351/
460.132.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez cabinet me-
dical dotat corespun-
zãtor. Relaþii la tele-
fon: 0251/412.966;
0741/072.812.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utili-
tãþile, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906;
0755/032.920.
MATRIMONIALE
Doamnã vãduvã
62 ani / 1,65 / 70/
doresc domn cu
vârstã apropiatã,-
bun, calm, cinstit,
fãrã sã bea, - sin-
cer, pentru a locui
la mine. Telefon:
0729/684.222.
Vreau doamnã în-
tre 25-40 ani înãlþi-
me medie, sincerã,
sufletistã, greutate
70-90 kg.Telefon:
0768/ 581.770.
Pensionar scund,
65/1,60 caut feme-
ie nevoiaºã, mo-
destã, vãduvã pen-
tru prietenie, tot
restul vieþii. Con-
stantin C-tin - co-
muna Dãnciuleºti
nr. 136 - Gorj.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut buletin iden-
titate pe numele
P Ã T R A ª C U
FLOAREA, domici-
liatã în comuna Car-
pen, judeþul Dolj, CNP
2410203161724. Se
declarã nul.

DECESE
FAMILIA Radu
ºi Dana Neagoe,
cu profundã du-
rere, anunþã de-
cesul celui care
a fost soþ, tatã ºi
bunic NEAGOE
GHEORGHE,
doctor veteri-
nar, în etate de
82 de ani. Înmor-
mântarea va
avea loc mier-
curi, 24.12.2014,
la cimitirul Un-
gureni. Trupul
neînsufleþit se
aflã depus la
Capela Bisericii
Oota din Craio-
va (strada G-ral
Dragalina, nr.
103). Dumnezeu
sã-l odihneascã
în pace!  

CONDOLEANÞE
COLECTIVUL
Bãncii BRD
Grup Craiova
este alãturi de
domnul director
Radu Neagoe la
greaua încerca-
re pricinuitã de
decesul tatãlui.
Dumnezeu sã-l
odihneascã în
pace!
VICTOR ºi Ca-
melia Udrescu
sunt alãturi de
domnul  Radu
Neagoe la grea-
ua încercare pri-
cinuitã de dece-
sul tatãlui. Un
gând de alinare ºi
sincere condo-
leanþe familiei
îndurerate. Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã în pace!
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Cei mai buni sportivi ai Craiovei

Pagină realizată de MARIUS CÎRSTOV

13 ianuarie
FOTBAL – Cris tiano Ronaldo a cuc erit

al 2-lea său Balon de Aur, oprind suprema-
ţia lui Lionel Mess i, deţinătorul trofeului la
precedentele 4 ediţii. Echipierul lui Real
Madrid i-a învins,  într-o gală ce a avut loc
la Zurich, pe acelaşi Messi (FC Barcelona)
şi pe Frank Ribery, francezul legitimat la
campioana Europei la ac ea oră, formaţia
germană Bayern Munc hen.

25/26 ianuarie
TENIS – Chinezoiaca Na Li a câştigat

competiţia feminină de la Australian Open,
învingând-o în finală cu 7-6, 6-0 pe sporti-
va s lovacă Dominika Cibulkova. O zi mai
târziu, la masc ulin se impunea elveţianul
Stanislas Wawrinka, 6-3,  6-2, 3-6, 6-3 cu
spaniolul Rafael Nadal.

26 ianuarie
HANDBAL – Naţionala masc ulină a

Franţei îşi adjudec ă titlul continetal pentru
a 3-a oară, dispunând cu 41-32 de gazda
Danemarca. În poesesia bronzului a intrat
Spania, 29-28 cu Croaţia.

8 februarie
FOTBAL ÎN SALĂ – Reprezentativa

Italiei triumfă pentru a doua oară la Cam-
pionatul European, învingând, în finala com-
petiţiei găzduite de Belgia, naţionala Rus iei,
scor 3-1.

23 februarie
7/23 februarie
JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ –

La Soci, gazda Rus ia a ieş it prima în clasa-
mentul pe medalii.  În 98 de finale, Rus ia a
cucerit 33 de distincţii (13 de aur, 11 de
argint şi 9 de bronz). Au urmat în ierarhie
Norvegia (11-5-10), Canada (10-10-5) şi

Statele Unite ale Americii (9-7-12).
15 martie
RUGBY – Naţionala Irlandei a câştigat

Turneul celor şase Naţiuni, devansând la
mustanţă Anglia, după o victorie cu 22-20,
în deplasare, contra Franţei. A fost al 12-
lea titlu c ucerit de irlandezi şi al doilea obţi-
nut în ultimii 28 de ani,  aceştia triumfând
în ac eastă perioadă doar în 2009.

Aşa am trăit 2014!
Retrospectiva principalelor evenimente

sportive pe plan internaţional
Retrospectiva principalelor evenimente

sportive pe plan internaţional
Retrospectiva principalelor evenimente

sportive pe plan internaţional
Retrospectiva principalelor evenimente

sportive pe plan internaţional
Retrospectiva principalelor evenimente

sportive pe plan internaţional
Retrospectiva principalelor evenimente

sportive pe plan internaţional
Retrospectiva principalelor evenimente

sportive pe plan internaţional
Retrospectiva principalelor evenimente

sportive pe plan internaţional
Retrospectiva principalelor evenimente

sportive pe plan internaţional
O săptămână ne  mai de sparte  de  f inalul ace stui an,

unul în care  ne -am de sfătat cu o mulţime de  e ve ni-
me nte  sportive  de  ce l mai înalt  nive l.  Principale le  pro-
tagonis te  – Jocurile  Olimpice  de  iarnă de la Soci ş i
Cupa Mondială de fotbal din Brazilia (ambele în foto) .

Ne -a ţ inut în priză şi Simona Hale p,  cu ce le  două fina-
le  pie rdute  la Fre nch Ope n ş i Turneul Campioanelor.

În ce le  ce urme ază vom re lie fa,  într-o ordine  crono-
logică,  tot  ce  a fost mai important în 2014 în viziune a
Cuvântului Libe rtăţii.

5 mai
SNOOKER – Englezul Mark Selby se

impune la Campionatul Mondial de la Shef-
field, învingându-l cu 18-14 pe compatrio-
tul său Ronny O’Sullivan.

14 mai
FOTBAL – Formaţia spaniolă FC Sevil-

la câştigă Liga Europa, trecând cu 4-2 după
exec utarea lovitorilor  de departajare de
portughezii de la Benfic a Lisabona. La ca-
pătul celor  120 de minute, scorul a fos t 0-
0.

24 mai
FOTBAL – Într-o finală spaniolă, Real

Madrid îşi trece în palamares a 10-a Ligă a
Campionilor,  învingând cu 4-1, după pre-
lungiri (1-1 în timpul regulamentar), pe
conc itadina Atletico Madrid.

25 mai
HOCHEI – Selecţionata Rusia câş tigă

Campionatul Mondial,  la Minsk (Belarus),
după o victorie c u 5-2 în faţa Finlandei.
Bronzul l-a luat Suedia, învingătoare c u 3-
0 în faţa Cehiei.

7/8 iunie
TENIS – Rusoiaca Maria Şarapova tri-

umfă a doua oară în carieră la Roland Gar-
ros,  dispunând cu 6-4, 6-7, 6-4 de Simona
Halep. La masculin, prestigiosul turneu pa-
rizian este cucerit, rec ord – pentru a 9-a
oară, de spaniolul Rafa Nadal, 3-6, 7-5, 6-
2, 6-4 cu sârbul Novak Djokovic.

5/6 iulie
TENIS – Sportiva c ehoaică Petra Kvito-

va c ucereşte pentru a doua oară turneul de
la Wimbledon, 6-3, 6-0 c ontra c anadiencei
Eugenie Bouchard. În întrecerea băieţilor,
câştig de c auză a avut, tot pentru a doua

oară, sârbul Novak Djokovic, 6-7, 6-4, 7-
6, 5-7, 6-4 cu elveţianul Roger Federer.

13 iulie
FOTBAL – Reprezentativa Germaniei

bifează, în Brazilia, a patra Cupă Mondială,
trec ând cu 1-0, după prelungiri, de Argen-
tina. În finala mică s-a impus Olanda,  3-0
în c ompania gazdei competiţiei.

27 iulie

POLO – Serbia câştigă CE de la Buda-
pesta, învingând cu 12-7 în finală repre-
zentativa ţării gazdă, Ungaria. Pe trei a ve-
nit Italia, 11-9 cu Muntenegru.

27 iulie
CICLISM – Rutierul italian Vincenzo

Nibali a câş tigat Turul cic list al Franţei, La
capătul a 21 de etape, Nibali a terminat cur-
sa c u un avans de 7 minute ş i 37 sec unde
faţă de francezul Jean-Chris tophe Péraud
şi c u 8 minute şi 15 sec faţă de alt francez,
Thibaut Pinot.

12 august
FOTBAL – Real Madrid triumfă la Car-

diff  în Supercupa Europei, 2-0 contra Se-
villei.

7/8 septembrie
TENIS – Serena Williams c âştigă a 6-a

oară turneul de la US Open,  6-3, 6-3 cu
daneza Caroline Wozniacki. Surpriză, în
schimb, la masculin,  unde s -a impus , în
premieră într-un turneu de Grand Slam,
croatul Marin Cilic, un triplu 6-3 cu japo-
nezul Kei Nishikori.

14 septembrie
BASCHET – Naţionala masculină a Sta-

telor Unite şi-a respectat statutul de favori-
tă, cucerind al 6-lea titlu mondial în Spa-
nia.  Învinsa sa din finală s-a numit Serbia,
129-92. Bronzul a fost adjudecat de Fran-
ţa, 95-93 c u Lituania.

21 septembrie
VOLEI – Polonezii, gazde a competi-

ţiei, a câş tigat a doua oară CM, dispunând
în ultimul act de Brazilia, 3-1. În finala mică
a izbândit Germania, 3-0 în compania Fran-
ţei.

5 octombrie
BASCHET – Statele Unite au cucerit al

9-lea mondial la feminin, 77-64 cu Spania.
Pe ultima treaptă a podiumului a încheiat
Australia, 74-44 contra gazdei Turcia.

12 octombrie
MOTO GP – Prin locul 2 obţinut în Ma-

rele Premiu al Japoniei, de la Motegi, spa-
niolul Marc  Marquez şi-a apărat titlul mon-
dial, devenind, la 21 de ani, 7 luni şi 25 de
zile, cel mai tânăr dublu campion din isto-
rie.

12 octombrie
VOLEI – Ec hipa feminină a SUA a câş-

tigat în premieră un Campionat Mondial,
trec ând cu 3-1 de China. Pentru bronz s-
au bătut Brazilia şi gazda Italia, impunân-
du-se sud-americancele, scor 3-2.

26 octombrie
TENIS – Serena Williams s-a impus a 5-

a oară la Turneul Campioanelor, trecând cu
6-3,  6-0, la Singapore, de Simona Halep.

16 noiembrie
TENIS – Novak Djokovic şi-a trecut în

palmares, la Londra, al 4-lea titlu la Tur-
neul Campionilor. Trofeul a venit însă fără
a juca, Roger Federer declarând forfait cu
o oră înainte de joc, din cauza unor dureri
la spate.

23 noiembrie
FORMULA 1 – Graţie unei victorii la

Abu Dhabi (Emiratele Unite) , britanic ul
Lewis Hamilton a cuc erit al doilea titlu
mondial, după cel din 2008.

23 noiembrie
TENIS – Elveţia c âştigă pentru întâia

dată Cupa Davis, trecând cu 3-1, în depla-
sare, de Franţa. Punctul victoriei a fost adus
de Roger Federer, care l-a învinc în mini-
mum de seturi pe Richard Gasquet.

20 decembrie
FOTBAL – Real Madrid se impune la

Campionatul Mondial al Cluburilor, învin-
gând cu 2-0 în finală formaţia argentiniană
San Lorenzo.

21 decembrie
HANDBAL – Naţionala feminină a Nor-

vegiei a câştigat, în Ungaria, al 6-lea titlu eu-
ropean, după un 28-25 contra Spaniei. Bron-
zul a revenit unei alte reprezentative nordice,
Suedia, 25-23 contra Muntenegrului.


