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Conducerea Centrului Comer-
cial Oltenia Sucpi şi  Fraţii Bacriz  urea-

ză tuturor salariaţilor, comercianţilor, co-
laboratorilor şi călătorilor un An Nou Fe-

ricit, multe realizări, împliniri şi sănătate. Fie ca toate
visele pe care le fauriţi în aces-
te zile magice de Sărbătoare
să se împlinescă şi drumul
străbătut pentru realizarea lor
să vă aducă bucurii în inimi,
iar în case, fericire şi belşug!

”La Mulţi Ani 2015!”

Speranţa să vă deschidă poarta
spre un An Nou încărcat cu bu-
curii şi împliniri!

Iubirea, înţelepciunea şi genero-
zitatea să vă fie călăuză în 2015!
La mulţi ani!

A.J.F. Dolj
Preşedinte, Silviu Bogdan

Următorul număr va apărea

luni, 5 ianuarie 2015

Ce va fi, va fi, vorba unui
faimos şlagăr italian din timpuri
mai răbdătoare. Şi cum rezerve-
le de pacienţă, căci sentimentul
cumpătării s-a cam risipit prin
decenii, s-au împuţinat şi, în

acelaşi timp, s-au şi radicalizat,
unica şansă de împlinire în

rosturi mai pe măsură capătă
parcă ceva din misterul unui joc

al norocului. Iar norocul, în
accepţiunea sa cea mai populară,

ţine de joc: de care ne-am
săturat de-a lungul unui deceniu
de o tristeţe amară. Şi de aceea

speranţa ce fulguieşte pe la
ferestrele noastre înălbite de

neaua cu sclipiri diamantine se
scurge sub inedita urare de Nou
AN NOU. Nu fără tradiţionalul

LA MULŢI ANI !
Actualitate, pag 2
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Guvernul a aprobat demolarea
stadionului „Oblemenco”

Desfiinþarea stadionului Ion
Oblemenco din Craiova, pentru
amenajarea pe acest amplasament
a unui complex sportiv care va in-
clude o nouã arenã de fotbal, a fost
aprobatã de Guvern în ºedinþa de
ieri. Complexul sportiv va include
douã stadioane, dintre care unul
pentru atletism, cu o capacitate de
peste 5.000 de locuri, din fonduri
exclusiv de la bugetul local al mu-
nicipiului Craiova, ºi un al doilea
stadion, cu o capacitate de 30.000
de locuri, pentru fotbal ºi rugby,
construit de Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publi-
ce, prin Compania Naþionalã de
Investiþii, cu o cofinanþare din bu-
getul local al muncipiului Craiova
de 10% din valoarea investiþiei,
conform Guvernului. Noul stadion
de fotbal din Craiova va costa 55
milioane euro, durata estimatã a
contractului fiind de 17 luni.

Legea bugetului de stat
pe 2015, declaratã
constituþionalã de CCR

Curtea Constituþionalã a Româ-
niei (CCR) a stabilit, ieri, cã Le-
gea bugetului de stat pe 2015 este
constituþionalã, respingând sesi-
zarea PNL, care a invocat printre
motive lipsa unei strategii fiscal-
bugetare ºi faptul cã proiectul tre-
buia înaintat de Guvern Parlamen-
tului pânã la 15 noiembrie. Preºe-
dintele CCR, Augustin Zegrean, a
spus cã Legea bugetului a fost de-
claratã constituþionalã în raport
de criticile formulate, „criticile
care au fost aduse acestei legi ne-
putând fi considerate ca încãlcãri
ale Constituþiei”. „Nu putem sã
inventãm noi sancþiuni pentru fap-
tele Guvernului sau ale Parlamen-
tului. (...) Nu putem stabili noi
sancþiuni pentru nedepunerea la
timp a Legii bugetului. (...) Trimi-
tem legea la Preºedinþie pentru
promulgare”, a adãugat Zegrean.
Parlamentarii PNL au sesizat în 22
decembrie CCR cu privire la Le-
gea bugetului de stat pe 2015, la o
zi dupã ce a fost adoptatã de Par-
lament, cu 339 de voturi „pentru”
ºi 141 „împotrivã”.

GEORGE POPESCU

Noul AN NOUNoul AN NOUNoul AN NOUNoul AN NOUNoul AN NOUDintr-o memorie tot mai obositã mã isco-
deºte un gând pe care îmi place sã i-l atribui
unui etern maestru al meu: Sfântul Augustin.
Iar gândul acela, pe cât de ispititor, pe atât
de intrigant în veºmântul sãu paradoxal, ne
spune cã în chiar clipa venirii noastre pe lume
viaþa îºi începe numãrãtoarea inversã.

ªi nu cred sã existe un mai funebru ade-
vãr axiomatic cu iz dialectic; cu atât mai mult
cu cât, într-o mecanicã aproape nãtângã, în-
tâmpinãm, prin tradiþie, de-a lungul existen-
þei, trecerea dintre ani cu o frenezie debor-
dantã ºi strãinã de fundamentul calculului.

E adevãrat, dintre vieþuitoare, fiinþa uma-
nã e structural prospectivã: dotatã cu aspi-
raþie, nãzuind, sub tutela speranþei – ºi a
schimbãrii -, spre viitor, spre mai bine; are,
în intimitatea-i divinã, perspectiva perfecþiu-

nii; care însã, constitutiv, rãmâne intangibi-
lã, întrucât fatalmente aspiraþie, nisus, cu
vorba latinilor.

Cât priveºte momentul acestei treceri, ceva
mai în cumpãnã ca de obicei, l-aº aºeza sub
formula Noul AN NOU.

Odatã, fiindcã abia am împlinit un sfert
de veac de la o rãscruce a Istoriei, dupã
un sfert de veac de libertate ºi de demo-
craþie autenticã.

Iar a doua oarã fiindcã, dupã tulburatele
evenimente politice din ultimele luni, s-a des-
chis, ameþitor, un nou orizont de aºteptãri,
pe cât de promiþãtoare în litera lor, pe atât de
irigate de un halou tonifiant.

Ce va fi, va fi, vorba unui faimos ºlagãr
italian din timpuri mai rãbdãtoare. ªi cum
rezervele de pacienþã, cãci sentimentul cum-
pãtãrii s-a cam risipit prin decenii, s-au îm-
puþinat ºi, în acelaºi timp, s-au ºi radicali-
zat, unica ºansã de împlinire în rosturi mai
pe mãsurã capãtã parcã ceva din misterul
unui joc al norocului. Iar norocul, în ac-
cepþiunea sa cea mai popularã, þine de joc:
de care ne-am sãturat de-a lungul unui de-
ceniu de o tristeþe amarã. ªi de aceea spe-
ranþa ce fulguieºte pe la ferestrele noastre
înãlbite de neaua cu sclipiri diamantine se
scurge sub inedita urare de Nou AN NOU.
Nu fãrã tradiþionalul LA MULÞI ANI!

Premierul Victor Ponta s-a
aflat ieri, timp de o orã, la Pala-
tul Cotroceni, unde preºedinte-
le Klaus Iohannis a început o
serie de discuþii cu unii dintre
miniºtri. La final, premierul a
declarat, pe Twitter, cã a fost
vorba de întâlnirea sa „sãptãmâ-
nalã” cu ºeful statului, pe sub-
iecte obiºnuite de colaborare in-
stituþionalã. „Am avut întâlnirea
sãptãmânalã cu preºedintele Io-

CET-urile care folosesc gaze, dar pot func-
þiona doar cu pãcurã, îºi vor suplimenta stocu-
rile, inclusiv din rezerva de stat, Guvernul anti-
cipând probleme cu gazul furnizat de Rusia pe
întregul sezon de iarnã, iar electricitatea nece-
sarã Transelectrica va fi, de asemenea, livratã
în cantitãþi mai mari. Rezerva suplimentarã de
pãcurã va fi utilizatã numai în situaþii critice,
generate de lipsa sau scãderea presiunii gazelor
naturale în reþeaua naþionalã de transport gaze
în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2015, rele-
vã un act normativ aprobat de Guvern ieri. În
documentul, Executivul argumenteazã aceste
mãsuri prin posibilitatea apariþiei, în anumite
perioade, a unor temperaturi foarte scãzute, sub
-20°C, mai multe zile consecutiv, ceea ce va
genera un consum brut de electricitate cu mult
peste valorile de calcul medii pe baza cãrora au
fost prognozate producþia ºi rezerva de putere

Guvernul a modificat, în ºedin-
þa de ieri, printr-o ordonanþã de
urgenþã, Legea educaþiei naþiona-
le, stabilind printre altele ºi cadrul
legal prin care se poate renunþa la
un titlu ºtiinþific. „Renunþarea la
un titlu ºtiinþific trebuie fãcutã cu
maximã responsabilitate. (..) Oda-
tã cu renunþarea, nu renunþi doar
la diplomã, renunþi la întreg pro-
cesul de pregãtire care a fost ur-
mat pentru obþinerea unei diplo-
me. (...) Dacã o persoanã care a
renunþat la un titlu doreºte sã ac-
ceseze din nou acel titlu ºtiinþific,
trebuie sã reia, pe de o parte, în-
treg procesul de pregãtire de trei

Ponta a mers ieri la Cotroceni, unde Iohannis

s-a întâlnit cu unii dintre miniºtri
hannis - subiectele obiºnuite de
colaborare instituþionalã! ªi
urãri de «La mulþi ani»”, a scris
acesta pe Twitter. Administra-
þia Prezidenþialã a precizat an-
terior, prin intermediul unui co-
municat de presã, cã la invitaþia
preºedintelui Klaus Iohannis,
luni ºi marþi au loc, la Palatul
Cotroceni, o serie de întâlniri ale
ºefului statului cu miniºtrii Afa-
cerilor Interne, Gabriel Oprea,

Apãrãrii, ºi Afacerilor Externe, 
Bogdan Aurescu. „Se discutã
domeniile de care preºedintele
este direct responsabil, securi-
tate naþionalã, apãrare ºi politi-
cã externã, în cadrul unei pri-
me luãri de contact cu activita-
tea miniºtrilor Gabriel Oprea,
Mircea Duºa ºi Bogdan Aures-
cu, ºi a celor trei ministere pe
care le conduc”, se preciza în
comunicat.

Guvernul modificã legea, pentru a stabili cum
se poate renunþa la un titlu de doctor

ani la doctorat, trei-patru ani la li-
cenþã, doi ani la master, cât ºi sã
plãteascã sã urmeze la forma de
pregãtire cu platã, cu taxã, acest
proces”, a declarat, ieri, ministrul
Educaþiei, Sorin Cîmpeanu. Aces-
ta a mai precizat cã în lege nu este
prevãzutã posibilitatea ca persoa-
na care renunþã la titlu sã plãteas-
cã despãgubiri statului pentru ba-
nii investiþi în pregãtirea sa, iar
aceasta nu este obligatã sã preci-
zeze motivele pentru care renunþã
la titlul academic. Aºa cum a fost
modificatã, Legea educaþiei naþi-
onale va conferi titularilor unui ti-
tlu de doctor dreptul sã renunþe la

acesta în baza unei cereri adresa-
te Ministerului Educaþiei, lucru
care pânã acum nu era prevãzut.
Actul normativ a fost modificat
dupã ce, în urmã cu douã sãptã-
mâni, premierul Victor Ponta a
anunþat cã a trimis o scrisoare cã-
tre rectorul Universitãþii Bucureºti
în care îl notificã asupra faptului
cã renunþã la titlul de doctor în
drept acordat în 2003. Tot ieri,
Guvernul a prorogat, pânã la fi-
nalul lunii septembrie 2015, printr-
o ordonanþã de urgenþã de modi-
ficare a Legii educaþiei, termenul
pânã la care cadrele didactice din
învãþãmântul universitar îºi pot

obþine titlul de doctor, în caz con-
trar urmând sã îºi piardã postul
în învãþãmânt. „Vizeazã peste
1.000 de cadre didactice din uni-
versitãþile româneºti care deþin ti-
tlul de asistent sau lector, respec-
tiv ºefi de lucrãri, fãrã a avea lu-
crarea de doctorat finalizatã. Le-
gea educaþiei prevede cã la patru
ani de la intrarea în vigoare (pe 9
februarie 2015 - n.r), aceste ca-
dre didactice trebuie sã pãrãseas-
cã sistemul educaþional”, a expli-
cat ministrul Educaþiei, Sorin Cîm-
peanu. El a arãtat cã printr-o ase-
menea ieºire masivã din sistem,
mediul universitar ar fi prejudiciat.

Guvernul anticipeazã noi probleme cu livrarea
gazelor din Rusia ºi creºte cantitãþile de pãcurã

în programul de iarnã, dar ºi prin riscul unei
presiuni scãzute în reþeaua de transport gaze
naturale, fie din cauza creºterii semnificative a
consumului de gaze, generatã de tem-
peraturile foarte scãzute, fie din ca-
uza reducerii/lipsei gazelor naturale
din import, „mai ales pe fondul si-
tuaþiei politice existente în estul Eu-
ropei”. CET-urile vor fi obligate sã
menþinã instalaþiile în stare de func-
þionare, pentru a fi apte în orice mo-
ment sã porneascã sau sã treacã la
funcþionarea pe bazã de combustibil
alternativ (pãcurã), în situaþia scãderii
presiunii gazelor naturale sau a lipsei
acestora. Grupul rus Gazprom a re-
dus livrãrile de gaze cãtre România
cu 30% faþã de cantitatea contracta-
tã, ministrul Energiei, Andrei Gerea,

afirmând însã cã astfel de diminuãri au fost în-
registrate ºi în ultimele luni ºi cã, la acest mo-
ment, nu existã motive speciale de îngrijorare.
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Eterna urare de sfârşit de
an. Ne luăm rămas  bun de la
un an – 2014 – de  acum obo-
sit,  care rămâne is torie, pre-
gătindu-ne  să-l întâmpinăm
cum se cuvine pe 2015 – noul
an – dorindu-ne să fie cât mai
bun. Tocmai a căzut prima ză-
padă consistentă. Semn bun.
Dacă ne luăm după tradiţii. A
nins  indolent ş i frumos , ca
într-un bas m nordic. Cre ngi-
le înghe ţate ale  copacilor,
purtând bandaje  albe  s au
mânuş i imaculate , îş i con-
te mplă tristeţe a, confe rind
privirii noastre un peisaj au-
tentic hibe rnal. Zăpadă între
Crăciun şi Anul Nou s-a po-
menit mereu, aşa că nimic nu
surprinde. E o lume de zăpa-
dă. Lipsesc doar săniile. Nici
refe ririle la starea drumuri-
lor sau pre s iunea gaze lor,
nici forfota din hipermarke-
turi, specifică pregătirilor fi-
reşti, pre mergătoare Anului
Nou, nu par ieşite din clişee.
Rese mnat ş i obosit, 2014 se
retrage aşadar definitiv. Cu
regrete pentru unii, fără re-
grete pentru alţii.  A fost to-
tuşi un an încărcat în eveni-
mente de tot felul. Interne şi
regionale. Şi nu numai. Două
rânduri de alegeri – europar-
lame ntare ş i prezidenţiale –
despărţire a de un preşe din-

MIRCEA CANŢĂR

„La revedere” 2014,
„bun venit” 2015!

te cu două mandate cons ecu-
tive , instalarea la Palatul Co-
troce ni a unui outside r, în
pe rsoana fostului primar al
Sibiului, remanieri de Gu-
vern, destrămarea USL şi, bi-
neînţeles, tot ceea ce s-a pe-
trecut ameninţător în ve cină-
tate a noastră geografică, adi-
că în Ucraina. Nu ne-a lipsit
agitaţia politică. În plan e co-
nomic, dacă judecăm lucruri-
le după oficiale le date statis-
tice , nu s -a stat rău, dar toa-
tă cre ş te rea pomenită, de
peste 2%, n-a fos t în măsură
să insufle plusul de încrede-
re tonică şi de optimis m de
circumstanţă şi nici să aducă
plus ul de prosperitate. Şi to-
tuşi, este sfârşit de an, în mod
firesc şi un moment de bilanţ.
Aşa şi aşa, deşi motive de  la-
udă nu prea avem. Şi totuşi,
Ae ro portul I nte rnaţional
Craiova, modernizat faţă de
anul trecut, conturează mai
pregnant identitatea urbei. Să
ne facem iluzii că anul ce vine
va fi mai generos. Mai bun
pentru toţi din părţile locu-
lui, iar şansa de  a spera nu
ne-o poate alunga nime ni.
Năzuim că locuitorii Doljului
– binecuvântat tărâm – vor
avea motive îndre ptăţite de
a simţi repetat bucuria de a
trăi, îngropând toate amără-

ciunile perpetue. Craiova –
mare  municipiu – îşi va de-
săvârşi mobilie rul stradal, de
oraş european, aspirând în-
dreptăţit la obţine re a, prin
aportul întregii colectivităţi
locale, a s tatutului de Capi-
tală Culturală Europe ană.
Toate localităţile doljene, mai
nădăjduim, vor adăuga un
plus de înnoire  la echipamen-
tul lor urbanistic, dar şi o  re-
vigorare economică. Fără ură
ş i părtinire , vom coagula
energiile pozitive , acceptând
ca valorile  să ne fie modele,
soluţie fertilă la o propăşire
jinduită. Fiindcă ne-am con-
vins : singurătate a adevărată
nu-i aceea în care te azvârle
eşecul, ci aceea din care nici
reuşita nu te poate scoate. Ne
pregătim de cumpăna dintre
ani, noaptea Revelionului. La
români şi nu numai e o sărbă-

toare cu relief. Cu momente
de  duioş ie. Bucuria devine
aproape o corvoadă. Pre ten-
ţiile Europei ne-au mai izgo-
nit din datini, iar din lumea
virtuală nu coboară urătorii
florilor dalbe. Un singur în-

demn: să privim cu încrede-
re anul care vine. Acestea fi-
ind spuse , îngăduiţi-mi s ă
adre sez un sincer „La Mulţi
Ani” din acest colţ de pagină
tuturor cititorilor cotidianu-
lui „Cuvântul Libertăţii”.

C     M     Y       KC     M     Y       K
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Doamna primar, Lia Olguţa
Vasilescu, cum a fost anul care
se încheie pentru primarul mu-
nicipiului Craiova?

-La începutul anului am anun-
ţat că va fi un an dificil pentru Cra-
iova pentru că se deschid foarte
multe şantiere, iar circulaţia va fi
îngreunată. S-a lucrat la introdu-
cerea de apă şi canalizare în peri-
ferie şi sunt gata 40 de km de ca-
nalizare şi 30 de km de apă, mai
multe bulevarde sunt în lucru şi se
asfaltează, pe Calea Bucureşti ş i
Severinului s-a lucrat la linia de
tramvai, la Centrul Istoric, la Ca-
nalul Corniţoiu, care se casetează
etc. Vestea bună este că toate aces-
te şantiere se vor închide în 2015
şi circulaţia se va normaliza. Pen-
tru mine a fost un an complicat,

„Suntem foarte mândri de tot ceea ce au reuşit
să facă instituţiile noastre de cultură!”

2014 a fost un an cu multe lucrări care s-au aflat
în derulare aproape peste tot în oraş. Şantierele
au venit la pachet şi cu incovenientul că au îngreu-
nat mult traficul pe aproape toate străzile din Cra-
iova. Primarul Lia Olguţa Vasilescu se aşteaptă
ca nici anul care vine să nu fie mai liniştit, de data
aceasta din cauza faptului că se apropie campa-
nia electorală pentru funcţia de primar. Cel mai
important proiect rămâne însă obţinerea titlului
de Capitală Culturală Europeană, 2015 fiind anul
în care Bănia îşi va depune oficial candidatura.

cu multe proiecte începute, dar sa-
tisfacţia va fi mare anul viitor, când
le vom finaliza.

În ce stadiu se află proiectul
Craiova Capitală Culturală Eu-
ropeană 2021?

-Suntem în grafic, lucrăm la
proiectul care se va depune în vara
anului viitor. Suntem foarte mândri
de tot ceea ce au reuşit să facă
instituţiile noastre de cultură care
au ridicat ştafeta foarte sus, iar
populaţia apreciază eforturile noas-
tre. Am avut mai multe evenimen-
te de răsunet: Vivaldi Colors, Car-
mina Burana, Festivalul de Păpuşi,
Tabăra de Sculptură şi Asociaţia
Craiova Capitală Culturală Euro-
peană 2021 a avut proiecte intere-
sante care au vizat inclusiv înfru-
museţarea oraşului: amplasare de

statui, picturi stradale şi primul
muzeu de opere artă stradală în aer
liber. Pe viitor vom continua toate
aceste proiecte.

Cum vă petreceţi sfârşitul de
an?

-În Craiova, alături de familie şi
prieteni. Nu va fi nimic special. Am

rămas în localitate în fiecare sfâr-
şit de an de când sunt primar, ca
să nu fie probleme cu deszăpezi-
rea.

Ce dorinţe aveţi pentru 2015?
-Să finalizez cu bine proiectele

începute şi să văd ridicându-se sta-
dionul nou, spitalul municipal nou

etc. Sper să fie un an mai liniştit,
deşi cred că nu va fi, pentru că se
apropie campania electorală, iar
viaţa politică va fi mai agitată de-
cât până acum.

Vă mulţumim!
Interviu realizat

de LAURA MOŢÎRLICHE

Primarul Craiovei,  Lia Olguţa Vasilescu:

- Cum a fost pentru dum-
neavoastră anul ce se în-
cheie?

Încheiem un an destul de greu,
atât pentru locuitorii judeţului
Dolj, cât şi pentru angajaţii din
administraţia publică, pentru că
ne-am confruntat cu diverse si-
tuaţii.  Am avut probleme cu
inundaţiile în mai multe localităţi
din judeţ, însă eu spun că împre-
ună cu celelalte structuri am reu-
şit să le gestionăm corespunză-
tor. Am făcut apoi tot posibilul
să-i ajutăm pe oamenii afectaţi

Prefectul de Dolj:
Anul viitor...să ne găsească

pe toţi sănătoşi
La finalul unui an destul de greu, un an

cu i nundaţii , al egeri prezidenţi al e şi
acum ninsori abundente, prefectul jude-
ţului Dolj, Nicolae Sorin Răducan, a avut

amabilitatea să ne spună cum a fost pen-
tru el, ca reprezentant al guvernului în
teritori u, anul 2014 şi cu ce aşteptări
priveşte către 2015.

de precipitaţii, mulţi dintre ei fi-
ind în situaţia de a nu avea nici
apă potabilă, pentru că şi fântâ-
nile au fost afectate de inunda-
ţii. Din nefericire scenariul aces-
ta s-a repetat şi de curând. Par-
tea bună este că avem forţe foar-
te bine pregătite pentru situaţiile
de urgenţă, care intervin la timp
şi şi-au făcut datoria de fiecare
dată, astfel că nu am înregistrat
pierderi de vieţi omeneşti.  Am
trecut cu bine şi peste cele două
tururi ale alegerilor prezidenţia-
le, ne-am străduit cu toţii ca or-
ganizarea să fie cât se poate de

bună şi cred că s-a şi văzut acest
lucru. Acum a venit zăpada şi,
cel puţin deocamdată, nu înre-
gistrăm probleme deosebite, si-
tuaţia fiind atent monitorizată,
pentru că toată lumea ştie ce are
de făcut.

- Cu ce solicitări vin oa-
menii la  dumneavoastră cel
mai des?

N-aş putea menţiona ceva
anume. Este adevărat că, pe lân-
gă problemele de zi cu zi, sunt o
mulţime de oameni care bat la
uşă cu diverse nevoi şi care îşi
doresc, în primul rând, să-i as-
culte cineva. Şi nu poţi refuza pe

cineva care a bătut zeci de kilo-
metri ca să ajungă până la Cra-
iova. Apoi, dacă ne stă în pute-
re, trebuie să încercăm să-i aju-
tăm, mai ales când sunt proble-
me de natură administrativă.
Este însă o muncă pe care am
făcut-o cu plăcere şi, cât voi mai
fi aici, uşa mea va fi deschisă
oricărui primar sau oricui va avea
o solicitare care să ţină de Pre-
fectură.

- Cu ce aşteptări priviţi că-
tre anul ce vine?

Anul 2015 aş vrea în primul
rând să ne găsească pe toţi să-
nătoşi şi apoi vom vedea ce ne

va aduce. Cred că toţi ne-am dori
să vedem judeţul înflorind, iar
pentru asta avem nevoie de in-
vestiţii cât mai multe şi, bineînţe-
les, de investitori.  Oportunităţi
sunt, iar noi, şi aici cred că sunt
în asentimentul tuturor reprezen-
tanţilor administraţiei publice lo-
cale, suntem pregătiţi să le ofe-
rim facilităţile de care au nevoie,
atât timp cât sunt serioşi. Dorin-
ţe ar fi multe, însă o să mă opresc
aici şi o să urez locuitorilor jude-
ţului şi cititorilor dumneavoastră
un an mai bun, cu împliniri şi cu
multe bucurii. La mulţi ani!

Interviu realizat
de CARMEN ZUICAN
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GEORGE POPESCU

Artiştii de lângă noi…
Constat cu regret că nu reuşesc

de câteva luni bune să structurez, în
câteva rânduri, un stol de gânduri ce
mă iscodesc cu o neadormită neli-
nişte, un proiect portretistic al unei
artiste – şi intelectuale – craiovene
pe care nu contenesc s-o preţuiesc
din vecinătatea unei prietenii necon-
diţionate. Poate şi fiindcă, ardelean-
că de baştină, hălăduind în peripeţii
artistice cu iz de aventură prin mai
multe cetăţi ale culturii autohtone,
poartă, în profilul ei disputat de
două muze simandicoase – cea a
teatrului şi a filologiei -, fragilitatea
ca o emblemă a unei poveri din care
scoate, când te aştepţi mai puţin,
minunile unui har răpitor.

Născută la Cluj, licenţiată în
filologie în cetatea natală şi în arta
spectacolului, clasa de regie a neui-
tatei Cătălina Buzoianu de la Bucu-
reşti, Alina Rece, căci despre ea e
vorba, este de ani buni un artist şi un
intelectual de marcă al Băniei pe
care spiritul, altminteri lăudabil, al
unei camaraderii deseori exultante

ne face să-i ignorăm dimensiunea
operelor sale culturale. Nici nu mi-o
put închipui dincolo de fragilitatea cu
care te întâmpină, disimulată într-o
modestie din care cuminţenia tradu-
să într-o adevărată zestre, în inciden-
tele clipei, în sala de spectacole, în
public ori în culisele propriilor sale
pariuri artistice. O fiinţă în a cărui
privire te simţi invitat să-ţi oblojeşti
oboselile atâtor scadenţe: neajun-
suri, dezolări, rateuri, fie ele de
biografie intimă ori de context social.

Cât o cunosc, sub lama zgârceniei
cu care ne gestionăm rezerva
noastră de comuniune – şi de comu-
nicare -, mi-a apărut mereu şi
insistent sub veşmântul şi identita-
tea unui personaj cehovian, anume
uitat într-un ungher din care iese, în
momente de trenare a stărilor
conflictuale, aducând cu sine acel
izvod al pacificării de parcă toate
furtunile s-au retras lăsând loc unui
răgaz binemeritat.

Ştiu că a creat, adaptat, construit,
cu pătimaşă iscusinţă, zeci de

scenarii, de texte, de proiecte de
spectacole, de o varietate dezar-
mantă, pe care le-a şi pus în scenă;
le-a îmbrăcat în veşmânt teatral. Am
urmărit câteva dintre ele, despre
unele am scris, cu graba jurnalismu-
lui impenitent, însă nu o dată am
simţit că mereu ceva s-a risipit
regretabil.

Şi, revenind în clipe de  penitentă
reflecţie, mi-am zis că, da, în fluidi-
tatea existenţei noastre  accidenta-
le – şi accidentate – în lumea în
care  ne regăsim, ne scapă, ca un
făcut parcă, sentimentul acela de o
simplitate  divină că trăim cu şi
alături de  artiş ti a căror prezenţă în
realitatea lor cea mai profundă n-o
asumăm aşa cum ar trebui. Şi da,
aşa este, fiindcă ei, artiş tii, sunt
mereu lângă noi, alături de noi,
printre noi, vii, iscoditori, dar prea
puţin iscodiţi, convocându-ne în
graiul artei lor şi în existenţa lor de
o simplitate peste  care trecem cu o
vinovată nonşalanţă.

Cât despre  Alina Rece, îmi

închipui că potenţialul ei ş i, deopo-
trivă, rezerva ei de disponibilitate
spre  noi ş i, mai ales, înnoitoare
proiecte artistice  şi culturale , nu
doar că e subapreciat, ci chiar, prea
adesea, ignorat.

I-am văzut, prin mai, un specta-
col-feerie cu s tudenţii de la depar-
tamentul de artă dramatică din
Craiova adaptat după „Visul unei
nopţi de vară” al bătrânului Will şi
n-am reuşit, atunci şi nici mai
târziu, să scriu. Oricât de straniu ar
suna, de atunci, de câte ori am
întâlnit-o pe străzile  ori prin sălile
de spectacole, mi-am reproşat
tăcerea.

Şi mă gândesc că, în locul atâtor
energii cheltuite în perdante dispu-
te, deseori cârcotaşe, în Bănie, ca şi
aiurea, ratăm cu o regretabilă
gratuitate, atâtea şanse de punere
în act a rezervelor de talent, de har
şi de travaliu de care, poate mai
mult decât oricând, oraşul, ţara,
Lumea, ca şi noi înşine, avem atâta
trebuinţă.
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D-le preºedinte, anul acesta a
fost un an bun, am spune noi –
jurnaliºtii, dupã tot ceea ce ne-
aþi prezentat pe parcursul lui
2014. Dar am vrea sã ne preci-
zaþi dumneavoastrã care au fost
prioritãþile.

I.P: A fost un an bun, dar a fost
ºi un an grem, am putea spune.
Consiliul Judeþean Dolj ºi-a asumat
câteva domenii prioritare ºi astfel
ºi-a canalizat resursele cãtre do-
meniul sãnãtãþii, infrastructura de
transporturi, culturã, mediu ºi pro-
tecþie socialã. Apreciem faptul cã
anul 2014 se contureazã drept un
an de referinþã, unul dintre cei mai
reuºiþi ani ai administraþiei doljene.
Spunem acest lucru pentru cã am
realizat foarte multe proiecte im-
portante pentru judeþul nostru în
cursul acestui an. Am dus la bun
sfârºit o serie de proiecte cu o va-
loare cumulatã de circa 120 de
milioane de euro, dintre care peste
100 de milioane de euro din bani
europeni.

La interviul de la finele lui
2013, ne vorbeaþi de investiþii vii-
toare în sãnãtate. Acum deja nu
mai sunt planuri, sunt certitudini.
Adicã, nu mai sunt vorbe, sunt deja
fapte concrete. Vorbim de proiecte
de sute de mii de euro în domeniul
sãnãtãþii

I.P : Consiliul Judeþean Dolj a
continuat programul de îmbunãtã-
þire a dotãrilor în domeniul sãnãtã-

Consiliul Judeþean Dolj se aflã la finalul unui
an plin de realizãri. Nici anul viitor nu se între-
vede mai sãrac. Echipa din fruntea administra-
þiei judeþene are ambiþii mari. Investiþiile au o
valoare cumulatã de circa 120 de milioane de
euro, dintre care peste 100 de milioane de euro
au fost atrase din fonduri europene. Sunt în de-
rulare 12 proiecte care vor fi finalizate în cursul

þii încã din luna ianuarie 2014 ºi a
atribuit contracte de circa 500.000
de euro pentru echipamente medi-
cale. Au fost achiziþionate patru
aparate de anestezie, aparat de he-
mofiltrare pentru Secþia de Tera-
pie Intensivã, aparate de radiolo-
gie pentru Ortopedie ºi sala de ope-
raþie, masã de operaþie mobilã pen-
tru Neurochirurgie cu coloanã de
chirurgie. În aprilie a fost inaugu-
rat punctul de operare aeromedi-
calã SMURD de la Aeroportul Cra-
iova, construit ºi echipat cu mi-
croinvestiþii de peste 200.000 de
euro. La mijlocul anului au înce-
put lucrãrile la Clinica de Cardio-
logie Intervenþionalã ºi Chirurgie
Cardiovascularã, cu o investiþie în
valoare de 3,3 milioane de euro.
S-a semnat contractul pentru mo-
dernizarea ºi extinderea Unitãþii de
Primiri Urgenþe cu o valoare de 4,9
milioane de euro, valoare din care
CJ Dolj a fãcut o economie de
900.000 de euro. În prezent se aflã
în derulare construirea staþiei elec-
trice a Spitalului Clinic de Urgenþã
cu o valoare estimatã de 450.000
de euro.

Infrastructura
de transport,

domeniul
prioritar

Aþi adus în judeþ 54 de milioa-
ne de euro. Mã refer la sistemul
de management integrat pentru

deºeuri. Mediul ºi protecþia mediu-
lui este o preocupare majorã pen-
tru þãrile civilizate din Europa ºi
nu numai...Aþi vorbit adesea de
importanþa investiþiei nu doar prin
prisma fondurilor alocate, ci ºi a
beneficiilor obþinute, rezolvându-
se astfel problema privind gestio-
narea deºeurilor în toate localitã-
þile din judeþ.

I.P : Aºa este. Din mo-
mentul semnãrii con-
tractului de finanþare, ju-
deþul nostru a devenit mai
bogat cu aproape 54 de
milioane de euro. Un pro-
iect complex, care a pre-
supus mari eforturi, intrã
astfel în linie dreaptã, dupã
ce a trecut proba cea mai
importantã, pentru cã, fi-
ind o investiþie majorã, a
trebuit sã primeascã apro-
barea Comisiei Europene.
Proiectul are un termen de
implementare de numai 13
luni. Odatã cu implemen-
tarea proiectului, comuni-
tãþile din Dolj vor vedea
rezolvatã problema gropi-
lor neconforme de de-
ºeuri, întrucât sistemul de
management integrat vi-
zeazã toate localitãþile din
judeþ, respectiv 104 co-
mune, patru oraºe ºi trei
municipii. Din suma de aproape 54
de milioane de euro se va realiza
nu doar închiderea gropilor necon-
forme, ci ºi asigurarea tuturor do-
tãrilor ºi investiþiilor necesare pen-
tru gestionarea deºeurilor. Locali-
tãþile vor fi dotate cu containere
tip clopot, pentru colectarea selec-
tivã, vor fi construite patru staþii
de transfer, la Calafat, Dobreºti,
Bãileºti ºi Filiaºi, douã staþii de
compostare, la Craiova ºi Calafat,
ºi una de sortare, tot la Craiova,
care va deservi întreg judeþul. De
asemenea, vor fi achiziþionate con-
tainere îngropate pentru municipiul
Craiova, precum ºi utilajele nece-
sare pentru golirea lor, dar ºi com-
postoare individuale destinate gos-
podãriilor din mediul rural. Trei pro-

ceduri majore se aflã, în prezent,
în derulare: contractul pentru pro-
iectarea ºi construirea celor patru
staþii de transfer, a staþiei de com-
postare de la Calafat, precum ºi
pentru închiderea depozitelor ne-
conforme, cu o valoare estimatã
de peste 13 milioane de euro, cel
pentru furnizarea containerelor în-
gropate ºi a utilajelor aferente aces-
tora, de 11 milioane de euro, ºi con-
tractul pentru proiectarea ºi con-
struirea staþiilor de sortare ºi com-
postare de la Mofleni, estimat la
alte aproape 13 milioane de euro.

Recent, la ultima ºedinþã de
Consiliu Judeþean aþi enunþat
faptul cã infrastructura de trans-
port, a fost ºi este un domeniu
prioritar...

I.P : În domeniul infrastructu-
rii a fost realizat prin Programul
Operaþional Sectorial de Transport

un proiect de 25 de milioane de
euro pentru modernizarea infras-
tructurii de miºcare a Aeroportu-
lui Craiova, care în cursul anului
viitor va fi terminat. Tot în anul
2014, la Aeroportul Craiova, Con-
siliul Judeþean Dolj a inaugurat
noul turn de control, construit
printr-o investiþie de aproape
700.000 de euro, bani asiguraþi
integral de CJ Dolj. Turnul a fost
apoi echipat de ROMATSA. În
domeniul infrastructurii, o serie
întreagã de veºti bune au venit
din direcþia Aeroportului Craiova
atât la deschiderea unor noi rute,
cât ºi la creºterea frecvenþei de
zbor ºi a numãrului pasagerilor.
Am ajuns la 130.000 de pasageri
în acest an, Wizz a înfiinþat aici o
bazã cãreia i-a fost alocatã o aero-

navã Airbus nouã, s-au creat lo-
curi de muncã.

Parcurile
industriale,

o reþetã
de succes

pentru noi locuri
de muncã

În luna noiembrie a acestui an,
aþi participat la evenimentul prile-
juit de începerea lucrãrilor de con-
struire a unei fabrici de biscuþi, pe
care compania turcã ETI Gida A.S.
o va deschide în interiorul Parcului
Industrial Craiova. Acest Parc fi-
ind o investiþie de aproape 40 de
milioane de euro care a adus ºi la
crearea mai multor locuri de mun-
cã, dar astãzi putem vorbi ºi de o
altã mare investiþie la Craiova - High
Tech Industry Park Craiova –

I.P : Parcul Indus-
trial este un proiect de
succes al Consiliului
Judeþean Dolj, un pro-
iect care a reuºit sã
genereze peste 1.000
de locuri de muncã.
La Craiova, unde a
funcþionat o platformã
industrialã care altãda-
tã avea mai mult de
100.000 de angajaþi,
iar acum mai numãrã
doar câteva mii, crea-
rea de noi locuri de
muncã reprezintã o
veste extraordinarã.
Iatã cã, prin aceastã
investiþie a companiei
turce ETI, investiþie
mare, de peste 30 de
milioane de euro, care
este realizatã în Parcul
Industrial, mediul eco-
nomic local primeºte
un important impuls.

Ce pot sã spun este cã acest pro-
iect a avut de parcurs foarte mulþi
paºi, pe care, de multe ori, i-a de-
pãºit cu dificultate, însã, în ace-
laºi timp, sunt convins cã investi-
torul turc a gãsit în Parcul Indus-
trial condiþii pe care cu siguranþã
cã nu le gãsea în alte regiuni din
România. Doresc sã le mulþumesc
ºi colegilor noºtri care asigurã ad-
ministrarea acestei platforme eco-
nomice ºi sã le urez cu acesatã
ocazie sã aibã sãnãtate, un an mult
mai bun ca 2014 ºi sã le fie aproa-
pe toþi cei dragi. Colegii mei sunt
cei care ºi-au dat tot concursul pen-
tru ca proiectul ETI, prin care vor
fi create peste 300 de locuri de
muncã, sã poate fi dus pânã la ca-
pãt. Asta înseamnã sã gândeºti în
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anului 2015. Sãnãtatea ºi infrastructura de
transport sunt domeniile prioritare ale Consi-
liului Judeþean Dolj. O atenþie deosebitã se acor-
dã culturii, dar ºi mediului ºi protecþiei sociale.
Despre toate aceste proiecte, dar ºi despre pla-
nurile de viitor ale administraþiei judeþene am dis-
cutat într-un amplu interviu cu Ion Prioteasa,
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.

 Interviu realizat de MARGA BULUGEAN

timp. Am fãcut parc industrial ieri,
ca sã aducem investitor azi ºi sã
facem locuri de muncã pentru vi-
itor, pentru viitorul nostru ºi al
copiilor noºtri.

ªi ne întoarcem la mediu. Sun-
teþi printre puþinele administraþii
judeþene care v-aþi aplocat asupra
proiectelor cu finanþare europea-
nã destinatã ariilor naturale.

I.P : Am continuat cu proiectul
cu finanþare europeanã privind
cele cinci arii naturale protejate pe
care le avem în administrare (Co-
ridorul Jiului, Confluenþa Jiu-Du-
nãre, Bistreþ, Pãdurea Zãval ºi Lo-
cul fosilifer Drãnic), un proiect
câºtigat pe fonduri europene de
circa douã milioane de euro.

Investiþii majore
în educaþie
ºi culturã

 Consiliul Judeþean Dolj are un
rol important în proiectul de mare
anvergurã, „Craiova – Capitalã

Culturalã Europeanã 2012”. Sunt
câteva investiþii în culturã care vor
rãmâne în istoria acestui oraº. Pa-
latul „Jean Mihail”, Centrul In-
ternaþional „Constantin Brâncuºi”;
Muzeul de Istorie, Biblioteca Ju-
deþeanã. Toate aceste instituþii ºi-
au schimbat faþa, s-au reformat în
adevãratul sens al cuvântului ºi
acum aºteaptã marele premiu.

I.P : În domeniul cultural, anul
2014 a venit cu multe reuºite. Aºa
este. Au fost finalizate lucrãrile de
consolidare ºi restaurare a Palatu-
lui „Jean Mihail “, o investiþie de
peste ºase milioane de euro din
fonduri europene ºi s-a semnat
contractul de finanþare pe anul
2014, de 7,3 milioane de euro pen-
tru Centrul Internaþional „Constan-
tin Brâncuºi“. La Biblioteca Jude-
þeanã „Alexandru ºi Aristia Aman
“au fost finalizate lucrãrile de re-
paraþii la clãdirea principalã ºi la
reamenajarea depozitului de carte.

Tot în acest an, în patrimoniul
Bibliotecii Judeþene au intrat peste
22.000 de volume în urma sem-
nãrii contractului de donaþie cu
academicianul Dan Berindei ºi cu
Dinu C. Giurescu. De asemenea,
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman“ este implicatã ºi în
reabilitarea Casei Damianov din
strada Jieþului. Motive de bucurie
existã ºi în cadrul activitãþii Mu-
zeului Olteniei, care în 2014 este
marcatã de o serie de momente
semnificative pentru aceastã regiu-
ne, precum rãscumpãrarea tezau-
rului monetar de la Bulzeºti, una
dintre cele mai însemnate desco-
periri din ultimele decenii în regiu-
ne, cu aproape 1.500 de monede
din argint.

ªtim cã existã un dosar comun
de candidaturã România – Repu-
blica Moldova pentru includerea
Secþiei de Etnografie în patrimo-
niu UNESCO...Nu e puþin lucru ºi
meritã subliniat acest aspect.

I.P : Aºa este. S-a trecut în cont

selectarea a 120 de scoarþe ºi co-
voare tradiþionale din colecþia Sec-
þiei de Etnografie pentru include-
rea în patrimoniul UNESCO, par-
te a dosarului comun de candida-
turã al României ºi Republicii Mol-
dova. Pe sfârºit de an, specialiºtii
din cadrul Muzeului Olteniei au
contribuit la localizarea vestigiilor
Pelendavei romane, pe terenul Mã-
nãstirii Coºuna din cartierul Mo-
fleni care de asemenea a fost una
din descoperirile importante ale
acestui an.

Echipamente
de intervenþie

în condiþii grele
de iarnã

ªi uite cã a sosit iarna, iar astã
varã v-aþi gândit sã dotaþi ISU cu
„sanie”...O investiþie care a venit
în aceste zile ca o mãnuºã ºi nu

putem decât sã vã felicitãm.

Da ne-am gândit sã continuãm
îmbunãtãþirea condiþiilor în care
îºi desfãºoarã ºi îºi deruleazã mi-
siunile cadrele Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã, de
aceia am achiziþionat 53 de auto-
speciale, în valoare de 15 milioa-
ne de euro, iar în pe parcursul lui
2014, am cumpãrat alte cinci au-
tospeciale complexe de interven-
þie, echipamente de intervenþie în
condiþii grele de iarnã (trei auto-
freze pentru zãpadã ºi cinci auto-
vehicule cu ºenile/roþi pentru zo-
nele cu acces dificil) ºi zece echi-
pamente, cu o valoare estimatã de
1,4 milioane de euro.

CJ Dolj a demarat în acest an
lucrãrile de construire a Centrului
de coordonare ºi conducere a in-
tervenþiei în caz de dezastre în re-
giunea transfrontalierã. Ce ne pu-
teþi spune despre acest proiecte...

 Este vorba de o finanþare eu-
ropeanã în valoare totalã de 5,6
milioane de euro, în care partener
este Administraþia Districtului Vrat-
sa ºi în cadrul cãruia vor fi achizi-
þionate ºi echipamente pentru si-
tuaþii de urgenþã (cinci motopom-
pe ºi o ambarcaþiune cu motor pen-
tru judeþul Dolj). Anul 2014 a adus
ºi finalizarea lucrãrilor de reabili-
tare ºi extindere a clãdirii Centru-
lui zonal de pregãtire în domeniul
protecþiei civile, din strada Jieþu-

lui, investiþie de aproape 700.000
de euro, finanþatã din bugetul ju-
deþului Dolj ºi pe care o sã o adu-
cem mai mult sub lumina refec-
toarelor sã o ºtie toatã lumea în
momentele urmãtoare.

Ce alte investiþii aþi mai nomi-
naliza ca fiind importante ºi care
au marcat anul 2014 ?

Direcþia de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului a contabilizat
o notabilã reuºitã în materie de
atragere ºi utilizare a fondurilor
europene, prin modernizarea ºi
extinderea Centrului „Sfânta Ma-
ria “, destinat persoanelor adulte
cu handicap, investiþie de peste
un milion de euro. În domeniul
modernizãrii administrative Con-
siliul Judeþean Dolj a reuºit sã
atragã un proiect de 4,5 milioane
de euro, care va îmbunãtãþii via-
þa primãriilor din 45 de localitãþi
ºi peste 170.000 de suflete ºi este
vorba de Registrului Agricol în
format electronic. În plus, Con-
siliul Judeþean Dolj construieºte
un Centru turistic de agrement ºi
sport, o investiþie de circa 3,7
milioane de euro. Este o gândire
mai laborioasã cu acest Centru,
fiind foarte aproape de Aeroport,
gândim în perspectivã. Poate sã
fie inclusiv o bazã de antrena-
ment pentru militarii NATO. Noi
suntem pregãtiþi pentru toate pro-
vocãrile.

Laborator mobil
pentru Direcþia

Publicã
Comunitarã
de Evidenþã

a Persoanelor

În luna octombrie, aþi partici-
pat la inaugurarea Serviciului pu-
blic comunitar local de evidenþã a
persoanelor din comuna Teasc ºi aþi
evidenþiat contribuþia consiliului
judeþean la facilitarea obþinerii do-
cumentelor de identitate prin achi-
ziþionarea unui laborator mobil...

Am marcat atunci un nou pas
înainte fãcut în beneficiul cetãþeni-
lor, prin dezvoltarea reþelei de ser-
vicii locale de evidenþã a persoane-
lor din judeþul Dolj, care, dacã în
2005 numãra doar nouã structuri,
ajunge odatã cu inaugurarea de as-
tãzi la 39. ªi mai îmbucurãtor este
faptul cã aceste puncte de eliberare
a actelor de identitate sunt mult mai
prezente în mediul rural, acolo unde
populaþia este preponderent îmbã-
trânitã, fiind, din acest punct de
vedere, mult mai dificilã deplasarea
într-o altã localitate. De altfel, Con-
siliul Judeþean Dolj a avut acest as-
pect în vedere ºi când a reuºit ca,
printr-un proiect cu finanþare eu-
ropeanã, sã asigure dotarea Direc-
þiei Publice Comunitare de Eviden-
þã a Persoanelor cu un laborator
mobil pentru eliberarea actelor de
identitate.

D-le preºedinte, la cumpãna din-
tre ani ce le uraþi doljenilor ºi cra-
iovenilor ?

I.P : În primul rând, sãnãtate.
Este cel mai important lucru, cel
mai de preþ. În al doilea rând, liniº-
te. Aº dori ca anul viitor sã ne gã-
seascã mai uniþi, mai solidari ºi mai
sensibili la problemele semenilor.
La mulþi ani !

Cotidianul regional „Cuvântul
Libertãþii” vã ureazã sãnãtate ºi un
an plin de realizãri !
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Faptele sunt de acum cunoscute: pre-
ºedintele Klaus Iohannis l-a decorat, la 22
ianuarie a.c., în cadrul unei ceremonii, pe
Octav Bjoza, preºedintele Asociaþiei foº-
tilor deþinuþi politici, cu Ordinul Naþio-
nal „Steaua României” în Grad de Ca-
valer, pentru „sacrificiul ºi curajul de
care el ºi oameni ca el au dat dovadã în
vremea dictaturii ºi pentru a pãstra vie
memoria victimelor comunismului”. În-
vinuirea care i-a adus o pedeapsã de 15
ani muncã silnicã, 10 ani degradare civi-
cã ºi confiscarea totalã a averii (pedeapsã
redusã ulterior la 4 ani de temniþã grea) a
fost aceea cã „între anii 1956-1958 a
fãcut parte, cu alþi 14 elevi, studenþi ºi
muncitori din organizaþia anticomunistã
«Garda tineretului român» din Braºov,
care avea drept scop înlãturarea regimu-
lui popular din þara noastrã”. Pânã în
1989 a fost persecutat în continuu de au-
toritãþile comuniste, dar acest lucru nu l-
a împiedicat nicidecum sã militeze, dupã
revoluþie, pentru idealurile de libertate ºi
democraþie, a spus, între altele, preºedin-
tele Klaus Iohannis. Octav Bjoza n-a fost
membru al miºcãrii legionare, dar în de-
tenþie a cunoscut mulþi deþinuþi legionari,
mãrturisind apoi cã a rãmas impresionat
de comportamentul unora dintre ei. „Nu
sunt legionar, nu am fost ºi e prea târziu
sã mai devin, dar norocul meu a fost cã
la vârsta de 19 ani am fost educat, în tem-
niþele comuniste, de unii dintre ei”. Ges-
tul preºedintelui Klaus Iohannis a avut, de

MIRCEA CANÞÃR

bunã seamã, ºi o valoare simbolicã, ziua
de 22 decembrie – cu încãrcãtura ei isto-
ricã – fiind ºi prima de exercitare a man-
datului. Pentru aceastã decizie, cea dintâi
din mandatul prezidenþial, Vladimir Tis-
mãneanu a cerut imperativ intervenþia In-
stitutului Wiesel, Centrului pentru Moni-
torizarea ºi Combaterea Antisemitismului,
etc, ºi, bineînþeles, eliberarea din funcþie
a consilierului prezidenþial pentru relaþiile
cu societatea civilã, Andrei Muraru, con-
siderat a fi gafat în mod ºocant. Conster-
nat, Octav Bjoza s-a declarat uimit de în-
treaga tevaturã: „Este revoltãtor! Nu am
fost, nu sunt ºi nu voi fi antisemit”. Po-
vestea nu se opreºte aici, fiindcã s-a rea-
prins o polemicã, întreþinutã la foc mic,
între scriitorul Dorin Tudoran ºi Vladimir
Tismãneanu, acesta din urmã sub povara
unei demonstraþii imposibile. Ca „bursier”
în lagãrul concentraþionar românesc,
domnul Octav Bjoza a cunoscut, volens-
nolens, deþinuþi legionari, funciarmente
anticomuniºti. Nu suntem atât de nisprã-
viþi sã ne imaginãm cã îºi putea alege com-
pania pe unde a pãtimit. Dupã ce îi cu-
noaºte pe mulþi dintre legionari în deten-
þie, afirmã cã „de la ei am învãþat pentru
totdeauna cã nimic nu se poate realiza
fãrã moralã, nici în familie, nici în eco-
nomie, nici în politicã, nici în þarã”. Ce
e rãu în aceastã mãrturisire? Ce legãturã
are aceastã afirmaþie cu antisemitismul
atribuit miºcãrii legionare? Demnitatea e
o virtute stoicã. Fãrã sã-ºi propunã altce-

va decât un bobârnac atribuit aiurea pre-
ºedintelui Klaus Iohannis, Vladimir Tis-
mãneanu, încã jeluindu-l pe Traian Bã-
sescu, resuscitã ºi incontestabila aparte-
nenþã gardistã a unor mari filosofi ºi scri-
itori, precum Nae Ionescu, Mircea Elia-
de, Emil Cioran, Mircea Vulcãnescu, Con-
stantin Noica, Ion Barbu sau Petre Þu-
þea, listã ce poate fi întregitã cu „practi-
canþi legionari” ori cu simpatizanþi pre-
cum Lucian Blaga, Liviu Rebreanu (pânã
la cunoscutele excese legionare), Nichi-
for Crainic, Trãian Brãileanu. N.C. Pau-
lescu, Dan Botta, Sextil Puºcariu ºi alþii.
Nu se poate supravieþui, nici istoric ºi
nici cultural, în planuri care nu se întâl-
nesc, care refuzã sã se întâlneascã pe
motivul cã obiectivitatea este obturatã de
intoleranþã, ideologicã sau politicã, ne asi-
gurã filosoful Grigore Traian Pop, mulþi
ani redactor de referinþã al revistei „Ra-
muri”, în lucrarea „Miºcarea legionarã”
(Ed. Kullusys, 2007). Sigur cã avem di-
ficultãþi reale de înþelegere, din moment
ce comuniºtii n-au putut uita cã legiona-
rii i-au considerat duºmanii lor naturali,
iar partidele cu ascendenþã interbelicã au
fost încredinþate cã ar comite un adevã-
rat act de trãdare dacã ar ignora faptul
cã unii dintre fruntaºii lor, chiar dacã ne
referim doar la I.Gh. Duca, Armand Cã-
linescu, Virgil Madgearu ºi Nicolae Ior-
ga, au fost asasinaþi de legionari. Ce ne
facem când ajungem la Liviu Rebreanu
care, dacã ºi-ar fi învins boala ºi n-ar fi

murit în toamna lui 1944, mai mult ca
sigur ar fi ajuns în vreo închisoare co-
munistã, acuzat de simpatie legionarã sau
poate chiar legionarism. Multã vreme,
romanul sãu „Gorila”, în diapazon tra-
gic, n-a putut fi reeditat, considerându-
se cã face apologia legionarilor ºi, dupã
cum nota însuºi autorul, „Gorila nu este
un personagiu propriu-zis, ci simbolizea-
zã pacostea care a fost pentru þara noas-
trã politica”. În jurnalul publicat de edi-
torul ºi exegetul sãu Nicolae Gheran ne
luminãm de-a dreptul. Ori când Vladimir
Tismãneanu, coordonatorul Raportului
comisiei prezidenþiale pentru studierea
dictaturii comuniste în România, ºtie ce
ºtie, cum poate judeca îndemnul lui Trã-
ian Brãileanu „de a strivi în germene în-
cercãrile de a provoca la noi revoluþia
comunistã”? Blestem sau binecuvântare,
din neam, din naþionalitate nu-þi poþi da
demisia. Nu poþi evada din destin. Ar tre-
bui ordonatã tãcerea la cei care încearcã
sã-ºi conserve rolul de cenzori ºi dãtã-
tori de linii. Nu toatã lumea e paralizatã
de oportunism, încât sã ia în seamã ofus-
cãrile lui Vladimir Tismãneanu, pentru
care când amnezia, când oportunismul
devin metodologie, ºi orice referire la le-
gionari este implicit ºi indubitabil probã
antisemitã. Bine cã nu este ºi una anti-
culturalã. N-au mai fost Mircea Eliade,
Emil Cioran, Constantin Noica, Nichifor
Crainic ºi Ion Barbu consideraþi duºmani
ai culturii?

Aºadar, Marian Jean Marines-
cu a obþinut în luna iunie un nou
mandat de europarlamentar, al
treilea, ulterior, a fost ales pen-
tru a doua oarã în funcþia de vi-
cepreºedinte a celui mai puter-
nic grup politic din Parlamentul
European - PPE.

A participat activ la campania
electoralã a preºedintelui Iohannis
ºi a obþinut pentru ºeful statului,
alãturi de echipa PNL, un scor bun.

Europarlamentarul PDL Marian
Jean Marinescu a fost preocupat
pe toatã perioada mandatelor sale
de situaþia românilor din afara gra-
niþelor, fie cã e vorba de românii
plecaþi la muncã în occident, de
minoritãþile româneºti din regiuni-
le sârbe sau de fraþii noºtri de pes-
te Prut.

A înfiinþat în Serbia un cabinet
parlamentar, pentru a fi mai aproa-
pe de românii din Valea Timocu-
lui. A fost alãturi de sinistraþii din

Anul 2014 a fost pentru europarlamentarul Marian
Jean Marinescu un an greu, dar frumos, plin de
realizãri, de proiecte importante. În primul rând,
Marian Jean Marinescu a crezut de la început în
victoria preºedintelui Klaus Iohannis, în modul diferit
ºi elegant al ºefului statului de a face politicã. Stilul
european, german, punctual ºi mai puþin gãlãgios al
preºedintelui Iohannis se asorteazã foarte bine cu
vicepreºedintele EPP. Marinescu a fost declarat în
2014, europarlamentarul anului ºi asta înseamnã
foarte mult pentru un deputat european.

Kladova ºi nu numai, în toamna
acestui an, când inundaþiile au fã-
cut dezastru în þara vecinã.
„Tinerii sunt viitorul acestei þãri”

A susþinut în permanenþã Repu-
blica Moldova în procesul ei de
aderare la Uniunea Europeanã ºi a
fost raportor din partea PPE pe
proiectul pentru liberalizarea regi-
mului de vize. Acum cetãþenii mol-
doveni pot circula liber în toate
statele membre ale spaþiului Schen-
gen (plus România, Bulgaria, Ci-
pru ºi Croaþia),

A avut poziþii clare vizavi de pre-
zenþa Rusiei în Ucraina. Astfel,.
vicepreºedintele EPP, Marian Jean
Marinescu a declarat în mai multe
rânduri, în cadrul sesiunii plenare
de la Strasbourg cã “Rusia nu re-
prezintã o ameninþare doar pentru
Ucraina, ci pentru întreaga Euro-
pã.”. A tras semnalul de alarmã vi-
zavi de politica ofensivã a preºe-

dintelui Vladimir Putin, care nu se
va opri ºi cã este foarte posibil sã
ajungã chiar ºi la gurile Dunãrii.
Intervenþiile eurparlamentarului
român au avut ecou ºi au determi-
nat reacþii dure la Bruxelles.

Marian-Jean Marinescu, vice-
preºedintele responsabil pentru
Grupul de lucru Buget ºi Politici

Structurale al Grupului PPE din
Parlamentul European, a cerut
Consiliului, în cadrul unei ºedinþe
plenare, sã accepte majorarea cre-
ditelor de platã pentru bugetul
2014, pe fondul insuficienþei resur-
selor pentru investiþiile planificate.
Tinerii ºi fermierii au fost ajutaþi
de Marian Jean Marinescu, care

susþine cã agricultura poate salva
România, iar generaþia viitoare care
schimba mentalitãþi. Acum, la fi-
nal de an, Marian Jean Marinescu
le ureazã românilor de pretutindeni
sã aibã un an bun, plin de realizãri
ºi ce este cel mai important, sãnã-
tate! La mulþi ani!

MARGA BULUGEAN

Când oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologieCând oportunismul devine metodologie

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„Români de pretutindeni, la mulþi ani !”„Români de pretutindeni, la mulþi ani !”„Români de pretutindeni, la mulþi ani !”„Români de pretutindeni, la mulþi ani !”„Români de pretutindeni, la mulþi ani !”„Români de pretutindeni, la mulþi ani !”
marinesmarinesmarines
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TVR 1

MARÞI - 30 decembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Andografia zilei
09:00 Ocolul Pãmântului în 80

de zile
1989, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Dramã, Fantastic,
Romantic, SF, Dragoste

10:00 Exclusiv în România
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour (R)
1996, Canada, Dramã
12:20 ROMÂNIA.ro
12:30 DUPÃ 25 DE ANI
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:30 Retrospectiva 2014
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Maghiara de pe unu
16:55 Discover România
17:00 Ora regelui
18:00 Lozul cel mare
18:45 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
19:40 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Micuþa Gloria
22:50 Flori de gheaþã
23:10 Dragostea-i un drog
2008, SUA, Comedie, Dramã,

Dragoste
00:55 Ora regelui
01:50 Andografia zilei
01:55 DUPÃ 25 DE ANI
02:25 Telejurnal
03:15 Sport

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Istorii încalcite
08:30 Documentar 360°-GEO
09:30 Cartea cea de toate zilele
09:40 Ieri-Azi-Mâine
10:35 Teatru (R)
13:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
14:00 Rezistenþa prin culturã
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:30 Motomagia
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
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 A Very Grammy Christmas
19:50 5 minute de istorie
20:10 Destine ca-n filme
22:20 Dinastia. Ultimul rege.

Abdicarea
23:20 Drumul lui Leºe
00:00 Un an sãrit din calendar
01:00 A Very Grammy Christmas
01:50 Cartea cea de toate zilele

(R)

07:35 Olive Kitteridge
08:30 Olive Kitteridge
09:35 7 centimetri
11:05 Cu duzina e mai ieftin 2 -

Rãzboiul taþilor
12:40 Pantani: Moartea unui

ciclist
14:15 Week-end în familie
16:00 Subiect de conversaþie
17:45 Umbre - din culise (BTS 1)
18:15 Vreo întrebare pentru

Ben?
20:00 Marea neagrã
21:35 Eroii monumentelor
23:30 Umbre
00:20 Sânge de pelican

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Trandafirul negru (R)
11:00 Tootsie (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
14:45 Moondance Alexander
2007, SUA, Familie
16:30 Povestea unui cavaler
2001, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Liga
2003, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
22:30 Misiune de recuperare
2005, Tailanda, Acþiune, Dramã
00:15 Liga (R)
2003, SUA, Acþiune, Aventuri, SF

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
01:00 Mr. Sunshine
02:00 Dilemele vârstei
04:15 Studenþi part-time
05:45 Reþeta de Acasã

08:00 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

08:30 Aventurile lui Jackie Chan
09:00 Bucãtãria iadului
10:00 De-a lungul timpului (R)
11:00 La bloc (R)
12:00 Seinfeld (R)
13:00 Seinfeld
22:00 Marþi, dupã Crãciun
00:00 Seinfeld (R)
01:30 Bucãtãria iadului (R)
02:30 Cine A.M.

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 Teleshopping
11:20 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Ce-ºi doresc femeile (R)
2000, SUA, Comedie, Romantic
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 101 Dalmatieni
1996, SUA, Comedie
22:30 Albã ca zãpada, o

poveste întunecatã
1997, SUA, Fantastic, Horror
00:30 Observator (R)
01:30 Observator special (R)
02:00 Vecinii
1989, SUA, Comedie, Familie,

Horror
03:45 Bestia
1996, SUA, Aventuri, Horror,

Thriller
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 - David (R)
1997, SUA, Italia, Germania,

Aventuri, Biografic, Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:15 WOWBiz special
22:45 Biblia - David
1997, SUA, Italia, Germania,

Aventuri, Biografic, Dramã, Istoric
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Cei 7 ani de acasã (R)
03:00 Pe banii pãrinþilor (R)
04:15 Pastila de râs (R)
04:45 Te vreau lângã mine (R)

07:00 Medalia de onoare (R)
2009, România, Germania,

Dramã
08:45 Secrete de stil (R)
09:00 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 Assassination of a High

School President (R)
2008, 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
20:30 Ora de vârf
1998, SUA, Comedie
22:30 Mondenii
2006, România, Comedie
23:00 Odatã cu Ploaia
2008, Thriller
02:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:00 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Odatã cu Ploaia (R)
2008, Thriller
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)
06:30 Teleshopping

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 Dinastia Campionilor
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 Marea Þãcãnealã
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Supercupa României

2010: CFR Cluj - Unirea Urziceni
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 Lovituri Mortale "Glory în

Ring"
22:00 Punk'd
23:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Film WWE: Pe baricade:

Cad pe capete!
02:30 ªtiri Sport.ro
03:00 Punk'd
05:00 ªtiri Sport.ro

TVR 1

MIERCURI - 31 decembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:15 Elefãnþelul albastru
2008, SUA, Animaþie, Aventuri
08:30 Eu ºi TVR
08:55 Andografia zilei
09:00 Ocolul Pãmântului în 80

de zile
10:00 Exclusiv în România
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour (R)
1996, Canada, Dramã
12:20 ROMÂNIA.ro
12:30 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:30 Retrospectiva 2014
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Convieþuiri
16:55 Discover România
17:00 DUPÃ 25 DE ANI
17:30 Eu ºi TVR
18:00 Telejurnal
19:00 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
20:00 Român sã fii, talent sã ai
21:00 Revelion 2015
23:57 Trecerea în noul an
00:05 Revelion 2015
02:15 Petrecere cu lãutari
03:55 Azur
05:40 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
06:05 Ocolul Pãmântului în 80

de zile (R)

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 Popasuri folclorice
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
15:30 Motomagia
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
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360° -GEO
20:10 Încã un tren de jefuit
22:10 Pistolarul ºi comoara
1998, SUA, Western
23:55 La Mulþi Ani!
00:10 Joe Kidd
1972, SUA, Western
01:40 Rãzbunarea Selinei

07:20 Eu cu sora mea mai micã
09:30 Aventuri în Las Vegas
11:00 Liceul muzical: Anul

absolvirii
12:55 Profesoara de englezã
14:30 S-a întâmplat într-o varã
16:15 Olive Kitteridge
17:10 Olive Kitteridge
18:20 Wall-E
20:00 Jack Ryan: Agentul din

umbrã
21:45 Marea mahmurealã 3
23:35 Rãmâi cu mine
00:15 Megapremiera de Anul

Nou - film surprizã
01:45 Umbre
02:35 Umbre

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Trandafirul negru (R)
11:00 Moondance Alexander (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:30 Trandafirul negru
14:30 Reþeta dragostei
2007, SUA, Romantic, Dragoste
16:30 Legendele toamnei
1994, SUA, Dramã, Rãzboi,

Romantic, Western, Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Nea Mãrin Miliardar
1979, Romania, Comedie
22:05 America, venim!
23:50 „HA HA HA HAPPY NEW

YEAR!”
00:10 Concert Loredana „Reveria”
01:30 Gigli
03:30 Reþeta dragostei (R)
2007, SUA, Romantic, Dragoste
05:00 America, venim! (R)

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 Îngeri pãzitori
21:00 Concert Revelion
01:00 Puicuþe bune
02:30 MTV Video Music Awards

2014
04:00 Acasa la romani
06:30 Clona (R)

08:00 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

08:30 Aventurile lui Jackie Chan
09:00 Seinfeld (R)
15:30 Seinfeld
23:55 Intervenþie Concert

Revelion
00:05 Seinfeld
03:00 Concert Loredana

REVERIA
04:30 Seinfeld (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 Beethoven 3
2000, SUA, Comedie, Familie
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Chef de râs
21:30 2015, Revelionul

Starurilor
02:30 La Hanu’ Mirelei
06:00 Observator

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 - David (R)
1997, SUA, Italia, Germania,

Aventuri, Biografic, Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 ANU-I NOU, VACANTA

MARE! – best of
21:45 WOWBiz
02:30 ANU-I NOU, VACANÞA

MARE! (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)

07:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
07:30 Walker, poliþist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
08:00 Click! Poftã bunã! (R)
08:45 Casa: construcþie ºi

design (R)
09:00 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 Ora de vârf (R)
1998, 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
23:00 Concert VUNK
01:00 Ultimul Samurai
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
03:30 15 ani ºi jumãtate
05:45 Walker, politist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
06:30  Grãdina lui Celibidache

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 Dinastia Campionilor
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 Marea Þãcãnealã
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Supercupa României

2011: Steaua - Oþelul
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 Fight Night: Ultima noapte

de rãzboi!
22:00 Punk'd
23:00 Local Kombat: Cele mai

tari KO-uri
00:00 Girl Fight Night: Million

Dollar Babies
01:00 Marea Þãcãnealã
03:00 România face legea!:

Boxbuster: Cristian Ciocan



JOI - 1 ianuarie
07:00 Flori de gheaþã
07:15 ªoricelul Perez
2008, Animaþie, Comedie,

Familie
08:55 Andografia zilei
09:00 Ocolul Pãmântului în 80

de zile
1989, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Dramã, Fantastic,
Romantic, SF, Dragoste

09:50 Revelion 2015 (R)
12:15 Concertul de Anul Nou de

la Viena
13:00 Telejurnal
13:15 Concertul de Anul Nou de

la Viena
14:44 Andografia zilei
14:45 Revelion 2015 (R)
17:30 Calamity Jane si Sam

Bass
19:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
19:40 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Cu foamea-n gât
1976, Italia, Aventuri, Comedie,

Dramã, Istoric
22:50 Petrecere cu lãutari
00:35 Atac mortal
2007, SUA, Acþiune, Thriller
02:04 Andografia zilei
02:05 Eu ºi TVR
02:30 Telejurnal
03:20 Prin Þara Zânelor
03:35 Cu foamea-n gât (R)
1976, Italia, Aventuri, Comedie,

Dramã, Istoric
05:10 Zestrea românilor
05:35 Ocolul Pãmântului în 80

de zile (R)
1989, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Dramã, Fantastic,
Romantic, SF, Dragoste

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
08:10 Sã petrecem împreunã
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Destine ca-n filme
13:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
14:10 Maria Tãnase-Cine

iubeºte ºi lasã
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
18:00 Telejurnal TVR 2
18:40 The Lord of the Rings
1978, SUA, Animaþie, Aventuri,

Dramã, Fantastic
21:10 Papillon
1973, SUA, Aventuri, Biografic,

Crimã, Dramã
23:40 STEPAN PROJECT-

“Undeva în Europa”
00:40 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massy (R)
01:40 Pescar hoinar
02:05 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin

TVR 2

07:30 Doctor Dolittle 2
09:00 Cinci eroi de legendã
10:40 Cei 4 Fantastici
12:25 Crãciun fericit
13:50 Loviþi de dragoste
15:25 Am spus destul
17:00 Cinci eroi de legendã
18:40 Urºii
20:00 Gravity 3D: Misiune în

spaþiu
21:35 Bucureºti, unde eºti?
23:00 Umbre
23:50 Umbre
00:40 Angélique
02:30 Lupta cu valurile

HBO

08:45 Peter Pan
2003, SUA, Aventuri
10:45 Garfield
2004, SUA, Aventuri, Comedie
12:15 Singur acasã 4
2002, SUA, Comedie, Familie
14:00 Mereu în offside
2012, SUA, Comedie, Romantic
15:45 Nea Mãrin Miliardar (R)
1979, România, Comedie
17:30 Cãlãtoriile lui Gulliver
2010, SUA, Aventuri, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 007: Coordonata Skyfall
2012, Marea Britanie, SUA,

Acþiune, Aventuri, Thriller
23:00 Marea matolealã
2013, SUA, Comedie
00:45 007: Coordonata Skyfall (R)
2012, Marea Britanie, SUA,

Acþiune, Aventuri, Thriller
03:30 Marea matolealã (R)
2013, SUA, Comedie
05:15 Peter Pan (R)

PRO TV

ACASÃ
07:30 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
08:30 Îngeri pãzitori (R)
10:00 Concert Revelion (R)
14:30 Puicuþe bune (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 Clona (R)
01:00 Numai iubirea
02:00 Doctorul casei
03:00 Reþeta de Acasã
03:15 Acasã la români

07:30 Bucãtãria iadului
10:15 Aventurile lui Jackie Chan

(R)
10:45 Aventurile lui Jackie Chan
13:00 O zi perfectã
13:15 La Mãruþã (R)
14:45 Leu în deºert
17:00 Devoratoarea de bãrbaþi
17:00 La bloc (R)
18:00 Seinfeld (R)
18:45 Roxanne
19:00 La bloc
20:00 Spitalul de demenþã
20:30 Mireasa e iubita mea!
21:00 Seinfeld
22:45 Pineapple Express: O

afacere riscantã
23:45 Spitalul de demenþã (R)
00:45 Teen Mom

PRO CINEMA

08:00 Pãcalã se întoarce
2006, România, Aventuri,

Comedie
11:00 Eu ºi Prinþul 3

2008, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste

12:30 2015, Revelionul

starurilor (R)
16:00 Observator
17:00 Chef de râs (R)

19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 O familie de coºmar

2010, SUA, Comedie
22:30 Placintã Americanã -

Nunta

2003, SUA, Germania, Comedie
01:15 Eu ºi Prinþul 3 (R)
2008, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
02:45 Observator (R)
03:30 Pãcalã se întoarce (R)

2006, România, Aventuri,
Comedie

06:00 Observator

ANTENA 1

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

Dramã, Romantic
22:15 ANU-I NOU, VACANÞA

MARE! (R)
23:45 ªtirile Kanal D (R)
01:00 WOWBiz (R)
03:15 Testul de rezistenþã (R)
04:15 Te vreau lângã mine

(R)

KANAL D

PRIMA TV

08:45 Concert VUNK (R)
10:45 15 ani ºi jumãtate (R)
12:30 Cireaºa de pe tort (R)
13:15 Râzi ºi câºtigi (R)
13:45 Un înger in familie
2004, SUA, Dramã
15:45 Masca de argint
1985, România, Aventuri
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Ultimul Samurai (R)
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
22:30 Bruno
2000, SUA, Comedie, Dramã
00:30 Aventurã periculoasã
2006, Canada, Dramã,

Mister, Thriller
03:00 Grãdina lui Celibida-

che (R)
1998, Franþa, Documentar
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)
06:30 Un înger in familie (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 Dinastia Campionilor
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 Marea Þãcãnealã
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Finala Cupa României

2014: Steaua - Astra
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 Glory: Cele mai tari KO-uri
22:00 Punk'd
23:00 Fight Night: Ultima noapte

de rãzboi!
00:00 Wrestling WWE PPV TLC:

Tables, Ladders and Chairs

SPORT.RO

VINERI - 2 ianuarie
07:00 Flori de gheaþã
07:15 Arthur 3: Rãzboiul celor

douã lumi
2010, Franþa, Animaþie, Aventuri,

Familie, Fantastic
09:00 Ocolul Pãmântului în 80

de zile
1989, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Dramã, Fantastic,
Romantic, SF, Dragoste

09:55 Flori de gheaþã
10:05 Alvin and the Chipmunks

Meet the Wolfman
2000, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie, Fantastic, Horror, Muzical
11:25 Hansel ºi Gretel
12:30 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
13:00 Gala STELE ROMÂ-

NEªTI Ivan Patzaichin
14:00 Telejurnal
14:30 Retrospectiva 2014
15:00 Teleshopping
15:30 Documentar
16:50 Flori de gheaþã
17:00 Andografia zilei
17:15 Razboiul din Abilene
1967, SUA, Western
18:45 Român sã fii, talent sã ai
19:40 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Colinde ºi cântece

tradiþionale
23:10 Fiica dispãrutã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
00:45 Român sã fii, talent sã ai
01:40 Documentar
02:55 Exclusiv în România

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Maria Tãnase-Cine

iubeºte ºi lasã
09:45 Ieri-Azi-Mâine
10:40 The Lord of the Rings (R)
1978, SUA, Animaþie, Aventuri,

Dramã, Fantastic
13:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
14:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massy
15:00 Telejurnal TVR 2
15:30 Motomagia. :
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
18:00 Telejurnal TVR 2
18:40 Iarna magicã
20:10 Petrecere în pijama!
22:10 Camera de chihlimbar
2012, Acþiune, Aventuri
00:10 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massy
01:10 D'ale lu' Miticã
02:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
03:00 Naturã ºi sãnãtate
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Omul cu chitara
05:20 Cartea cea de toate zilele
05:30 Mesager

TVR 2

07:40 Am spus destul
09:15 Urºii
10:35 Gravity 3D: Misiune în spaþiu
12:10 Regii verii
13:45 Percy Jackson: Marea

Monºtrilor
15:30 Haita - Making Of
15:50 Antrenament pentru prietenie
17:40 Filme ºi vedete
18:10 Croods
19:50 Jack Reacher. Un glonþ la þintã
22:00 Haita
22:45 Umbre
23:35 Umbre
00:20 Activitate paranormalã: Cei

însemnaþi

HBO

07:15 Singur acasã 4 (R)
2002, SUA, Comedie, Familie
08:45 Garfield (R)
2004, SUA, Aventuri, Comedie
10:15 Zborul spre casã
1996, SUA, Aventuri, Dramã,

Familie
12:15 Mereu în offside (R)
2012, SUA, Comedie, Romantic
14:00 Eragon
2006, SUA, Marea Britanie,

Ungaria, Acþiune, Aventuri,
Fantastic

15:45 Cãlãtoriile lui Gulliver (R)
2010, SUA, Aventuri, Comedie
17:15 Camerista
2002, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Cartea lui Eli
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller, Western
22:30 Dincolo de limite
2011, SUA, Thriller
00:30 Cartea lui Eli (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Cununa de lacrimi (R)
08:00 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 Clona
01:00 Numai iubirea

07:00 La bloc (R)
08:15 Zdob si Zdub “Christmas

Symphony”
09:30 O zi perfectã (R)
11:15 Devoratoarea de bãrbaþi

(R)
13:00 Leu în deºert (R)
15:15 Roxanne (R)
17:00 Devoratoarea de bãrbaþi
18:45 Nu vrea si pace!
20:30 Tãrâmul visurilor
22:15 Cadillac Records
00:30 Tãrâmul visurilor (R)
02:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Alo, aterizeazã strãbunica!
1981, România, Comedie,

Familie
10:00 La Hanu’ Mirelei (R)
13:00 Observator
14:00 O familie de coºmar (R)
2010, SUA, Comedie
16:00 Observator
17:00 B.D. intrã în acþiune
1970, România, Comedie
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Alvin ºi veveriþele:

Naufragiaþi
2011, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie
22:15 Astérix & Obélix: În slujba

Majestãþii Sale
2012, Franþa, Spania, Italia,

Ungaria, Aventuri, Comedie,
Familie

01:00 Observator (R)
02:00 Observator special (R)
02:30 B.D. intrã în acþiune (R)
1970, România, Comedie
04:00 Alo, aterizeazã strãbunica!

(R)
1981, România, 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 B.D. la munte ºi la mare
1971, România, Comedie
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic
22:15 D-Paparazzi
23:15 ªtirile Kanal D (R)
00:30 O mãrit pe mama soacrã!

(R)
02:00 Pe banii pãrinþilor (R)
03:15 Cei 7 ani de acasã (R)
04:30 Te vreau lângã mine (R)
06:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

08:45 Aventurã periculoasã (R)
2006, Canada, Dramã, Mister,

Thriller
10:45 Masca de argint (R)
1985, România, Aventuri
12:30 Cireaºa de pe tort (R)
13:15 Râzi ºi câºtigi (R)
13:45 Bruno (R)
2000, SUA, Comedie, Dramã
15:45 Colierul de turcoaze
1985, România, Aventuri
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Cu naºu' la psihiatru
1999, SUA, Comedie
22:30 Trecutul se rãzbunã
2002, SUA
00:30 Cu naºu' la psihiatru (R)
1999, SUA, Comedie
03:00 Trecutul se rãzbunã (R)
2002, SUA
04:30 Cireaºa de pe tort (R)
05:45 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)
06:50 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:30 Promotor
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Marea Þãcãnealã
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 România, tu eºti campioa-

na!
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 Marea Þãcãnealã
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Supercupa României

2014: Steaua - Astra
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat: Cele mai

tari KO-uri
22:00 Glory Superstars: Semmy

Schilt ºi Peter Aerts
23:00 Wrestling RAW
01:00 Wrestling SMACK
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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SÂMBÃTÃ - 3 ianuarie
07:00 Comorile Parmei
07:30 Comorile Parmei
08:05 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
08:30 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
09:00 Ocolul Pãmântului în 80

de zile
1989, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Dramã, Fantastic,
Romantic, SF, Dragoste

10:00 Concertul de Anul Nou de
la Viena (R)

12:15 Festivalul Internaþional de
Circ de la Monte-Carlo (R)

13:00 Acorduri pentru sufletul
nemuritor

14:00 Telejurnal
14:30 Retrospectiva 2014
15:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo (R)
16:10 Umbrela lui Gregoire
1980, Franþa, Comedie, Thriller
17:50 Flori de gheaþã
18:00 Exclusiv în România
18:50 Dupã Cortina de Fier
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Mayerling
1968, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
23:35 Premiile Darwin
2006, SUA, Aventuri, Comedie,

Romantic, Dragoste
01:10 Umbrela lui Gregoire (R)
1980, Franta, Comedie, Thriller
02:45 Andografia zilei

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate
zilele

07:15 Teleshopping
07:50 5 minute de istorie
08:00 Festivalul Internaþional

de Circ de la Massy
09:10 Albã ca Zãpada
2012, SUA, Aventuri,

Fantastic
10:50 Petrecere în pijama!
12:30 Comedia infernalã
14:10 Poveºti cu zâne
16:00 Festivalul Internaþional

de Circ de la Massy
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Arte, carte ºi capricii
20:10 Bufniþa cenuºie
1999, Marea Britanie, Dramã
22:10 Omul fãrã chip
1993, SUA, Dramã
00:10 Arte , carte ºi capricii
01:10 Noapte indigo
02:10 Bufniþa cenuºie (R)
1999, Marea Britanie, Dramã
04:10 Festivalul Internaþional

de Circ de la Massy
05:00 Naturã ºi sãnãtate
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

TVR 2

07:25 Katy Perry: Despre
mine

09:00 Clopoþica ºi Zâna Pirat
10:20 Plan de joc
12:10 Aventurile lui Henry:

Filmul
13:45 Limba turcã pentru

începãtori
15:35 Jucãrii
17:35 Oameni mari ºi fãrã

minte 2
19:20 Clopoþica ºi Zâna Pirat
20:40 Bãtãlia anului
22:30 Bãieþi frumoºi
23:00 Jack Ryan: Agentul din

umbrã
00:50 Pe sub piele
02:35 Drum interzis 4: Începu-

turi sângeroase

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Omul bicentenar
1999, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
13:30 Camerista (R)
2002, SUA, Comedie
15:30 O relaþie dulce ºi picantã
2002, SUA, Comedie
17:30 Vizitatorii în America
2001, Franþa, SUA, Comedie,

Fantastic
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Nevastã de împrumut
2011, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
22:30 Looper: Asasin în viitor
2012, SUA, Acþiune, Crimã, SF,

Thriller
00:30 Nevastã de împrumut (R)
2011, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
02:15 Looper: Asasin în viitor (R)

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 Clona
01:00 Numai iubirea
02:00 Doctorul casei

09:15 La bloc (R)
10:45 La bloc
12:00 Doamne de poveste (R)
13:00 Devoratoarea de bãrbaþi

(R)
14:45 Nu vrea si pace! (R)
16:30 Doamna din Shanghai
18:15 Nu o poþi lua cu tine

dupã moarte
20:30 În cãutarea lui Forrester
22:45 Anamorfoza
00:45 În cãutarea lui Forrester

(R)
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Alvin ºi veveriþele:
Naufragiaþi (R)

2011, SUA, Aventuri, Comedie,
Familie

10:45 Astérix & Obélix: În slujba
Majestãþii Sale (R)

2012, Franta, Spania, Italia,
Ungaria, Aventuri, Comedie,
Familie

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 Divertisment:
22:30 Vacanþa
2006, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
01:00 Rãzboiul lui Connors
2006, SUA, Acþiune
03:00 Observator (R)
03:45 Divertisment: (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Te vreau lângã mine (R)
10:30 B.D. la munte ºi la mare

(R)
1971, România, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
14:45 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
17:00 Uºã-n uºã
17:30 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 Pistruiatul 2 - Ascunziºuri
1986, România, Aventuri
23:30 Grizzly Park
2008, SUA, Horror
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:45 Asta-i România! (R)
04:00 Pe banii pãrinþilor (R)
05:30 WOWBiz (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:20 Emisiune pentru copii (R)
07:50 Secretele magiei
09:20 Casa: construcþie ºi

design
09:50 Teleshopping
10:20 Secrete de stil
10:50 Levintza prezintã
11:20 Click! Poftã bunã!
11:50 Crãiasa zãpezii
2002, SUA, Germania, Canada,

Familie, Fantastic
13:45 Colierul de turcoaze
1985, România, Aventuri
15:45 Schimb de mame (R)
18:00 Focus
19:00 Codul magicienilor
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Podurile din Madison

County
1995, SUA, Dramã
22:30 Crãiasa zãpezii (R)
2002, SUA, Germania, Canada,

Familie, Fantastic
00:30 Secretele magiei (R)
02:00 Cireaºa de pe tort (R)
03:00 Concert VUNK (R)
05:00 Casa: construcþie ºi

design (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
05:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

DUMINICÃ - 4 ianuarie
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 Sãrbãtoarea comorilor vii
14:00 Telejurnal
14:30 Retrospectiva 2014
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Tezaur folcloric
17:00 The Best Pop Music In

The Word
18:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo, ediþia a
34-a (R)

18:35 „Sãrbãtori din alte vremuri
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Cel care danseazã cu

lupii
1990, SUA, Aventuri, Dramã,

Western
00:15 „Sãrbãtori din alte vremuri
01:20 Andografia zilei
01:25 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo, ediþia a
34-a (R)

01:50 Cel care danseazã cu
lupii (R)

1990, SUA, Aventuri, Dramã,
Western

04:45 Universul credinþei
05:30 Simbolica
05:35 Universul credinþei
06:25 Teleshopping

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
12:10 Iarna magicã
14:10 O lebãdã iarna
1983, România, Dramã
15:50 5 minute de istorie
16:00 Mistere ºi conspiraþii
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Secretul lui Bachus
1984, România, Acþiune,

Comedie
22:10 Asfalt Tango
1995, SUA, Comedie
23:50 Comedia infernalã
01:30 Poveste de iarnã
03:50 D'ale lu' Miticã
04:40 Gala Viorica Cortez ºi

prietenii (R)
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Vântul prin sãlcii
09:00 Muppets Most Wanted
10:50 Bãtãlia anului
12:40 Olive Kitteridge
13:40 Olive Kitteridge
14:45 Turbo
16:25 Baschetbalistele de vârsta

a doua
18:10 Muppets Most Wanted
20:00 Gravity 3D: Misiune în

spaþiu
21:35 Rãmâi cu mine
22:20 Umbre
23:10 Trage tare ºi te scoþi
01:20 Un ºtirist legendar 2
03:15 Filosofii
05:05 Umbre
06:00 Turbo

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 O relaþie dulce ºi picantã

(R)
2002, SUA, Comedie
13:15 Vizitatorii în America (R)
2001, Franta, SUA, Comedie,

Fantastic
15:15 Ostaticul
1999, SUA, Comedie
17:15 Ember - Oraºul din

adâncuri
2008, SUA, Aventuri, Familie,

Fantastic
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Omul cu masca de fier
1998, SUA, Aventuri
22:45 127 de ore
2010, SUA, Marea Britanie,

Aventuri, Biografic, Dramã
00:30 Omul cu masca de fier (R)
1998, SUA, Aventuri
02:45 127 de ore (R)

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 Clona
01:00 Numai iubirea
02:00 Doctorul casei

09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
11:45 Concert Piata (R)
12:45 Doamna din Shanghai

(R)
14:30 Nu o poþi lua cu tine dupã

moarte (R)
16:45 O zeiþa pe pamant
18:45 A fost odatã Curly
20:30 Incredere trãdatã
22:15 Poliþist, adjectiv
00:30 Incredere trãdatã (R)
02:00 Poliþist, adjectiv (R)
04:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Compania Monºtrilor
2001, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie, Familie, Fantastic
09:30 B.D. intrã în acþiune (R)
1970, România, Comedie
13:00 Observator
13:30 Vacanþa (R)
2006, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Divertisment:
22:30 Omul din umbrã
2006, SUA, Acþiune, Rãzboi
00:30 Totul pentru Mandy Lane
2006, SUA, Horror
02:15 Omul din umbrã (R)
2006, SUA, Acþiune, Rãzboi
03:45 Divertisment: (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Te vreau lângã mine (R)
10:30 Pistruiatul 2 - Ascunziºuri

(R)
1986, România, Aventuri
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
14:45 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
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 Demonul zãpezii
2008, SUA, Horror
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Ochii din umbrã (R)
03:30 Demonul zãpezii (R)
2008, SUA, Horror
05:00 WOWBiz (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:20 Prinþul ºi bãieþelul
1995, Marea Britanie, SUA,

Germania, Franta, Familie,
Fantastic

09:50 Teleshopping
10:20 Lecþii de supravieþuire
11:20 Crãiasa zãpezii
2002, SUA, Germania, Canada,

Familie, Fantastic
13:30 Podurile din Madison

County (R)
1995, SUA, Dramã
15:30 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus
19:00 Codul magicienilor
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Crãiasa zãpezii (R)
2002, SUA, Germania, Canada,

Familie, Fantastic
00:30 Prinþul ºi bãieþelul (R)
1995, Marea Britanie, SUA,

Germania, Franta, Familie,
Fantastic

02:30 Schimb de mame (R)
04:30 Cireaºa de pe tort (R)
05:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
06:00 Codul magicienilor (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
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Gabriel Bratu

Aho, aho,
copii şi fraţi,

Staţi aici,
nu mai plecaţi

Am plecat
să colindăm,

De rele
să vă scăpăm.

O, tannenbaum,
o, tannenbaum,

Să duci ţara
pe-un bun drum.

C     M     Y       K

C     M     Y       K

Moş Crăciun către lup, în pădure:
- De câte ori să-ţi mai spun: NU

sunt Scufiţa Roşie!

**
Ofiţerul de la centrul de recrutare

îl întreabă pe Bulă:
- Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?
- E un ochi artificial.
- Şi din ce e un ochi artificial?
- Din sticlă, domnule ofiţer.
- Da, logic trebuie să şi vezi prin

el!

***
Bulă, la şcoală... Se scarpină în

cap... Învăţătoarea îl întreabă:
- Bula, ai păduchi? De te scarpini

în cap!!?
La care Bula zice:
- Da, doamna învăţătoare, am avut

unul, da’ a murit!
- Şi atunci de c e continui să te

scarpini?
- Pai au venit neamurile la înmor-

mântare…!

***
Două blonde discută la o cafea.
- Eu m-am măritat cu un aviator,

zice una. O noapte sunt acasă cu el,
iar încă o noapte trece repede.

- Eu m-am măritat cu un marinar.
11 luni e pe mare şi o lună stă acasă.

- Trebuie să-ţi fie tare greu.
- Ei, o lună trece repede…

***
Un avion are probleme cu moto-

rul, aşa că pilotul trimite echipajul să
se asigure ca toţi pasagerii sunt aşe-
zaţi şi cu centurile puse, în eventua-
litatea unei aterizări de urgenţă.

Câteva minute mai târziu, pilotul
întreabă dacă toată lumea e aşezată
şi pregătită.

- Toţi sunt aşezaţi şi pregătiţi, răs-
punde un membru al echipajului, mai
puţin avocaţii, care se învârt de colo
colo şi împart cărţi de vizită.

***
- „Ţi-ar plăcea de Crăc iun o

chestie din aia care îţi măsoară ten-
siunea?”, m-a întrebat nevastă-mea.

- „Nici să nu te gândeşti s-o
chemi iar pe maică-ta la noi!”

***
Soacra lui Bulă împlineşte 60 de

ani. Bulă merge la ea cu o pereche
de cercei de aur şi o puşcă.

Soacra îi zice că nu trebuia să se
deranjeze... şi îl întreabă ce face cu
puşca.

- Pai nu ai nevoie de găuri în
urechi?, răspunde Bulă.

***
- Doctore, nu mă pot opri din fu-

rat maşini!
- Ia pastilele astea, o dată pe

zi. Dacă nu-şi fac efectul, adu-
mi un Porsc he data viitoare
când treci pe aici.

Anul Nou în Marea Britanie şi Irlanda
Numele anului nou scoţian este „Hogma-

nay”. În casele scoţienilor sunt arse cren-
guţe de ienupăr, ca să alunge germenii ori-
căror boli. Mâncarea scoţiană tradiţională de
Anul Nou constă în prăjituri din aluat fra-
ged, făină de ovăz, brânză, whisky, vin şi
brioşe negre. Prima persoană care se tre-
zeşte dimineaţa obişnuieşte sa ducă „Het
Pint”, un soi de bere slabă, celor care încă
nu s-au sculat. Ei aprind focuri ca să se des-
cotorosească de vechiul an şi uneori aruncă
în foc o figurină de paie reprezentând ve-
chiul an. Unele familii mai păstrează obiceiul
de a alunga răul întrupat într-un câine sau o
pisică. De asemenea, unii scoţieni cred că
dacă vei picura o picătură din sângele tău pe
pământ în noaptea de Anul Nou, vei fi sănă-
tos. Scoţienii obişnuiesc ca în prima zi din
Anul Nou să deschidă Biblia, la întâmplare,
apoi să arate un pasaj, în acelaşi mod. Se
crede că ceea ce semnifică pasajul respec-
tiv te va urmări tot anul. 

În noaptea de Anul Nou, scoţienii alcătu-
iesc o horă şi cântă împreună tradiţionalul
„Auld Lang Syne”. După ce au întâmpinat
Anul Nou, toţi oamenii din gospodărie aş-
teaptă să vadă cine va fi prima persoană care
le va trece pragul după miezul nopţii, căci
aceasta arată dacă vor avea noroc sau ghi-
nion în anul ce vine. Prima persoană ar tre-
bui să fie un bărbat tânăr, viguros, cu păr de

Anul Nou – istorie, simboluri,
tradiţii în diferite ţări

Celebrarea Anului Nou este unul dintre cele mai vechi
obiceiuri, istoricii plasând astfel de sărbători în vechiul Ba-
bilon. Stabilirea religioasă a datei de 1 ianuarie ca început
de an a avut loc pentru prima dată în 1691 prin Papa Ino-
chentie al XII-lea. Înainte, Echinocţiul de iarnă şi apoi Cră-
ciunul aveau rolul începutului de An Nou.

În zilele noastre, Anul Nou este întâmpinat în noaptea de
31 decembrie spre 1 ianuarie – noaptea de Revelion (din
limba franceză: Reveillon, ceea ce înseamnă aproximativ
„veghe”, aici cu sensul de ospăţ la miezul nopţii) – cu petar-

de şi artificii; la rude, prieteni şi cunoştinţe se fac urări de
noroc şi sănătate, se urează „La mulţi ani!”.

Anul Nou reprezintă, în întreaga lume, înnoirea simboli-
că a timpului, la cumpăna dintre ani. În noaptea de 31 de-
cembrie spre 1 ianuarie, oriunde s-ar afla – într-o mare
metropolă sau în vârful munţilor –, omul sărbătoreşte cum-
păna dintre anul vechi şi cel Nou printr-un ceremonial cu
specific local, care diferă, de la ţară la ţară. Unele popoare
marchează trecerea dintre ani în alte perioade ale anului. 

culoare închisă. De aseme-
nea, el nu trebuie să vină cu
mâna goală, ci cu mici da-
ruri simbolice ca pâine, căr-
bune, sare, acestea fiind sim-
boluri ale vieţii. În unele sate
sunt aprinse şi rostogolite pe
străzi suluri de smoală, pen-
tru ca anul vechi să fie ars. 

Festivalul irlandez (celtic)
de Anul Nou este cunoscut
sub numele de Samhain ca-
re înseamnă sfârşitul verii şi
se sărbătoreşte la 31 octom-
brie. Festivalul a supravieţuit
sub denumirea de Hallowe-
en. În ultimii ani, sărbătoa-
rea de Halloween a căpătat
mulţi adepţi şi la noi în ţară.
Deghizarea în costume macabre şi tradiţia
dovlecilor sculptaţi în formă de felinar, pre-
cum şi dulciurile împărţite copiilor au trans-
format-o pe aceasta într-un eveniment drag
atât celor mici cât şi celor mai în vârstă. 
Anul Nou peste Ocean

Dacă Sărbătoarea naşterii Domnului este
întâmpinată acasă, cu familia,  la o masă
îmbelşugată, Anul Nou este aşteptat pe stră-
zile oraşelor, în SUA, Canada şi unele state
din America de Sud. 

Toată lumea sărbătoreşte intrarea în Noul
An la petreceri tradiţionale, uneori la baluri

mascate când toată lume vine costumată te-
matic şi cu măşti (conform tradiţiei oaspeţii
trebuie să îşi dea jos măştile la miezul nop-
ţii), sau alături de mulţimea care se adună în
locuri specifice, de exemplu în Times Square
din New York, sau pe strada State (State
Street) în Chicago. La miezul nopţii, sună
clopotele şi sirenele, cerul este inundat de
artificii şi toată lumea striga într-un glas
„Happy New Year!”, se îmbrăţişează şi se
sărută. Anul Nou trebuie sărbătorit cum se
cuvine aşa că îi este închinat un toast şi se
cântă „Auld Lang Syne”. 

La cumpăna dintre ani, preşedintele SUA
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Sorcova,
vesela,

Tristă a fost
alegerea.

O, ce veste
minunată,
La Craiova
se arată.

Ţa,ţa, ţa,
căpriţă, ţa,

Lefuri şi pensii
mai mari am vrea.

C     M     Y       K

C     M     Y       K

a plecat cu colindatu’

- Mamă, care e cel mai bun soţ?
- Militarul, draga mea. Îşi face pa-

tul, îşi tine lucrurile în ordine, e dis-
ciplinat şi, mai ales, ştie să asculte de
superiori!

***
Vine dimineaţa soţul acasă beat.

Sună la sonerie, nimeni nu răspunde.
Soţul ţipă:

“ Am cele mai frumoase flori pen-
tru cea mai frumoasa fată!

Soţia deschide bucuroasă uşa şi
întreabă:

“ Da’ unde-s florile?
La care soţul:
“ Da’ unde-i fata frumoasă?

***
Ştiţi de ce bărbaţii însuraţi sunt

graşi, iar celibatarii sunt slabi?
Un bărbat celibatar spune:
- Iarăşi aceeaşi mâncare! Mai bine

mă duc la femei...
Iar cel însurat spune:
- Iarăşi aceeaşi femeie! Mai bine

mă duc să mănânc…

***
În faţa circului, doi angajaţi stau şi

se jeluiesc.
- Ce s-a întâmplat? îi întreabă ci-

neva.
- Azi noapte ne-a murit elefantul.
- Sărmanul! Şi ţineaţi mult la el,

nu-i aşa?
- Nu-i vorba de asta, dar ne-au pus

să-i săpăm groapa...

***
- Tatăl tău nu te mai ajută să-ţi

faci lecţiile pentru acasă?
- Nu, doamna profesoară, ulti-

mul 3 l-a jignit profund.

***
Seara la culcare, în pat.
- Ioane !
- Ce-i, fă, lasă-mă să dorm!
- Ioane!
- No, zi odată!
- Uite că avem o ploşniţă pe pe-

rete.
- Dar ce-ai vrea să avem, un Gri-

gorescu!?!

***
La postul comunal de jandarmi se

prezintă un individ cu aripa maşinii
îndoită.

- Domnule plutonier,  aveţi vaci
negre în satul acesta?

- Din câte ştiu eu, nu.
- Dar capre negre?
- Nu, nu cred.
- Cai negri?
- Nu. De ce întrebaţi?
- Înseamnă că am lovit un popă.

***
Doi proaspăt arestaţi discută în

celulă:
“ De ce ai fost arestat?
“ Pentru concurenţă.
“ Cum adică?
“ Fabricam aceleaşi bancno-

te ca şi statul.

transmite în mod tradiţional Me-
sajul de Anul Nou, obicei pre-
luat de majoritatea statelor lumii
şi având o is torie bogată. Primul
mesaj al preşedintelui de Anul
Nou a fost transmis de George
Washington nu la 31 decembrie,
ci la 8 ianuarie 1790, la New

York. În 1801, Thomas Jefferson renunţat
la această practic ă, pe motiv că era una cu
tentă monarhică. De fapt, primul preşedin-
te al SUA s-a inspirat din mesajul transmis
de monarhii englezi la încheierea sesiunii
Parlamentului.  Woodrow Wilson a reluat
obic eiul în 1913 ş i, de atunci, doar câteva
cazuri excepţionale au făc ut imposibilă
transmiterea de către preşedinte a „Presi-
dent’s Annual Message to Congress”. În
aces te cazuri, disc ursul a fost sc ris de pre-
şedinte şi tr imis  Congresului. În 1935,
Franklin D. Roosevelt a schimbat denumi-
rea mesajului în „State of the Union Ad-
dress”. Tot atunci, s-a schimbat data trans-
miterii mesajului,  din dec embrie în ianuarie
sau februarie. Obiceiul s -a păstrat şi azi,
mesajul fiind transmis în ultima zi de marţi
din ianuarie, fără să existe o reglementare
scrisă în acest sens. Mesajul Preşedintelui
SUA i-a inspirat pe preşedinţii multor s tate
să îşi felic ite compatrioţii, la c umpăna din-
tre ani. 

A doua zi, americ anii se duc în vizite pe
la prieteni, rude şi iau împreună masa, se
uită la televizor,  bucurându-se de transmi-
siunile de la parade,  cum ar fi Tournament
of Roses găzduită în Pasadena California.
Parada es te extraordinară, întinzându-se
peste 5 mile, cu sute de partic ipanţi,  or-
ches tre şi mai ales o celebritate care este
maes tru oficial de ceremonie şi regina pa-
radei. Paradele diferă de la o regiune la alta,
având diferite tematici. 
Sărbătoare şi în Rusia ori Panama

La Moscova, locul cel mai aglomerat de
Anul Nou (Noivi God) este Piaţa Roşie, unde
cerul se inundă la 12 noaptea de artificii şi
de dopuri de sticle de şampanie. Cei adunaţi
acolo sunt puşi la curent cu mişcările acelor
ceasornicului Saviour. Între timp, petrec cu
Ded Moroz (variantă a lui Moş Crăciun sau
mai degrabă Moş Gerilă) care călătoreşte
însoţit de „Snegurocika” – fetiţa de zăpadă.

Ded Moroz poartă o mantie lungă, nu nea-
părat roşie, ale cărei margini sunt brodate
cu motive populare ruseşti 

Sărbătoarea Anului Nou în Panama te face
să-ţi astupi urechile. La miezul nopţii, toţi
panamanezii fac un zgomot uriaş. Locuitorii
se întrec în strigăte, iar fiecare bate unde şi
în ce nimereşte. Ajutorul principal al zgo-
motului sunt c laxoanele automobilelor. A
doua zi, nebunia continuă, iar trecătorii sunt
udaţi. 

În Birmania, Anul Nou se sărbătoreşte în
cea mai caldă zi a anului. Oamenii aruncă
apă din abundenţă, iar cei care sunt udaţi nu
au voie să se supere. Acesta este simbolul
fertilităţii.
Alte tradiţii internaţionale de întâmpina-
re a Anului Nou

În Africa de Sud, de Anul Nou se trag
clopotele bisericilor şi se pot auzi chiar şi
focuri de armă. Pentru cei din provincia
Cape, primele două zile ale anului sunt pe-
trecute într-o atmosferă de carnaval, unde
oamenii se îmbracă în costume colorate şi
dansează pe străzi, în sunetul tobelor. 

În Elveţia, se sărbătoreşte vechiul An Nou
pe 13 ianuarie, după calendarul iulian. Oa-
menii merg pe străzi costumaţi în spirite bune

şi rele. 
În Olanda, oamenii ard brazii de Crăciun

pe străzi şi lansează artificii când se schim-
bă anul, ca un mod de a alunga spiritele rele
ale vechiului an. 

În Polonia,  Anul Nou este cunoscut ca
„Noaptea Sfântului Vasile” („Sylvester”).
Aces t nume provine din legendele despre
Papa Sylvester. Se spune că acesta a în-
temniţat un dragon pe nume Leviathan, care
se presupunea că va putea sc ăpa numai în
prima zi a anului 1000, va mânca tot Pă-
mântul şi toţi oamenii şi va incendia ceruri-
le. În prima zi a anului, faptul că lumea nu
s-a sfârşit, a fos t cons iderat un motiv de
bucurie şi de atunci se numeşte Noaptea
Sfântului Vas ile. 

Portughezii şi spaniolii mănâncă 12 boa-
be de struguri dintr-un ciorchine când bate
ceasul ora 00.00, în Noaptea de Anul Nou.
Aceasta se face pentru a asigura 12 luni fe-
ricite în noul an. 

Manifestările de Anul Nou în ţările scan-
dinave au loc în ianuarie şi sunt legate de
vechile festivităţi de iarnă ale vikingilor.
Aceştia obişnuiau să invoce timpul şi lumi-
na pentru a încuraja întoarcerea soarelui.
(sursa: Agerpres)
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Vor funcţiona non-stop Unita-
tea de Primiri Urgenţe a Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă din Cra-
iova, Compartimentul de Primiri
Urgenţe al Spitalul Clinic Munici-
pal Filantropia din Craiova, Came-
ra de Gardă a Spitalului Clinic de
Boli Infecţioase din Craiova şi Ca-
mera de Gardă a Spitalului Clinic
de Neuropsihiatrie Craiova. Nu
însă şi policlinicile acestor unităţi
sanitare. De asemenea, Serviciul
Judeţean de Ambulanţă şi SMURD,
apelabile la numărul de telefon 112,
vor avea în zilele de sărbătoare pro-
gram normal de lucru.

Cabinetele de medicină de fami-
lie asigură permanenţa prin centre-
le de permanenţă cu funcţionare
non stop din localităţile: Amăraştii
de Jos, Bechet, Brabova, Bulzesti-
Fraţila, Gherceşti, Ghidici, Goicea,
Murgaşi, Pleniţa, Piscu Vechi, Vâr-
voru de Jos, Sadova şi Craiova,

Ce program au spitalele din Dolj de Anul Nou
Medicii doljeni vor fi la datorie în noaptea de Revelion, dar şi în

primele zile ale lui 2015. Serviciile de urgenţă vor funcţiona fără
întrerupere pentru ca pacienţii care au nevoie de îngrijiri medicale
să fie trataţi corespunzător. În schimb, policlinicile din sistemul
public de sănătate au program de zile libere în perioada 31 decem-
brie a.c. – 4 ianuarie 2015.

s tr.George Enescu,  nr.76,  bl.
15(Craioviţa Nouă) şi str. Împăra-
tul Traian, nr.213, bl.P4. La nivelul
Direcţiei de Sănătate Publică Dolj
funcţionează serviciul de gardă epi-
demiologie zilnic, între orele 8.00
şi 22.00, telefon 0251/554872.
Bolnavii cronic trebuie să evite
excesele

Pentru a nu ajunge totuşi la spi-
tal în zilele de sărbătoare, medicii
craioveni avertizează că petrecerea
de Anul Nou nu trebuie sub nici o
formă să se transforme într-un
prilej de exces alimentar. Un con-
sum cumpătat de produse tradiţi-
onale şi băutură este recomandat
pentru a nu trece de la masa festi-
vă direct pe patul spitalului. Frip-
turile din carne de porc, caltaboşii
şi dulciurile trebuie consumate cu
moderaţie, pentru că toate aceste
preparate culinare sunt digerate

greu de organism. De preferat pen-
tru bolnavii cronic ar fi să opteze
pentru carne de pasăre sau de vită,
fiartă sau la grătar. Aceeaşi reco-
mandare se aplică şi în cazul car-
diacilor, diabeticilor şi persoanelor
cu afecţiuni digestive renale. Sa-
rea şi condimentele – ardei iute,
hrean, usturoi – trebuie consuma-
te cu prudenţă, mai ales de per-
soanele cardiace. Medicii ne atrag
atenţia şi în ceea priveşte consu-
mul de alcool.  Nu este indic at
ames tecul de băuturi, în special
spirtoase.

Tot în această perioadă, bolna-
vii cronic nu trebuie să întrerupă
regimurile recomandate de medici
în această perioadă. Persoanele cu
afecţiuni cunoscute sunt sfătuite să
păstreze continuu legătura cu me-
dicii curanţi pentru a evita agrava-

rea stării de sănătate şi să ia mă-
suri profilactice suplimentare. De
altfel, potrivit medicilor, în zilele de
sărbătoare cei mai mulţi pacienţi
care ajung la Urgenţă sunt bolnavii
cronic care uită de recomandări şi
se înfruptă din bucatele tradiţiona-
le fără să mai ţină cont de conse-
cinţe. Foarte mulţi se aleg cu su-
ferinţe digestive, dar şi cu afecţi-
uni cardiovasculare, fiind nevoiţi
să-şi petreacă sărbătorile pe patul
de spital.
Cumpătarea este cuvântul de
ordine

O la fel de mare atenţie trebuie
acordată şi băuturilor consumate.
Sunt de evitat pe cât posibil sucu-
rile carbogazoase. Aportul de lichi-
de trebuie să fie de minimum doi
litri pe zi. După ospăţul de Reve-

lion, recomandate sunt ceaiurile de
plante neîndulcite, apa plată sau
sucurile naturale.

Medicii spun, de asemenea, că
friptura de porc trebuie consuma-
tă în cantităţi moderate, alături de
garnitura de legume: broccoli, fa-
sole verde, varză, salate şi mai pu-
ţin cu garnituri de cartofi, orez sau
paste. Alimentele prăjite (de la car-
ne până la legume) trebuie evitate
mai ales de cei care au probleme
digestive, fiind preferat grătarul sau
friptura la tavă şi legumele la grill.
Dulciurile, mai ales prăjiturile cu
cremă, trebuie consumate în can-
tităţi foarte mici sau chiar înlocui-
te cu salate de fructe sau fructe
proaspete. Alc oolul trebuie şi el
consumat cu moderaţie, fiind de
evitat băuturile spirtoase.

RADU ILICEANU

Potrivit reprezentanţilor Inspec-
toratului pentru Situaţii de Urgenţă,
la nivelul judeţului Dolj vântul s-a
intensificat puternic ieri, în jurul
prânzului, în partea de sud, sud-vest
a judeţului, măturând zăpada şi
aruncând-o pe carosabil. În aceste
condiţii, peste 20 de autoturisme au
rămas blocate, fiind trimise utilaje
pentru a le scoate din nămeţi. Ast-
fel, la ora 14.00, în comuna Moţă-
ţei, pe DJ 561A între localităţile

Maşini blocate de viscol în sudul judeţului
Ninsoarea de ieri a creat des-

tule probleme îngreunând tra-
ficul rutier atât în Craiova, cât
şi în judeţ. Cea mai grea situa-
ţie s-a înregistrat în partea de
sud, sud-vest a judeţului, unde
ieri după-amiază vântul a bătut
cu putere  viscolind zăpada şi
aruncând-o pe carosabil, astfel
că a fost nevoie de închiderea
temporară a unor tronsoane de
drumuri judeţene pentru ca uli-
tajele de deszăpezire să poată
acţiona. Peste 20 de autoturis-
me au rămas blocate în nămeţi.

Moţăţei Gară şi Moţăţei Sat, 10 au-
toturisme erau înzăpezite, cu 40
persoane. În comuna Galicea Mare,
pe DJ 561G între Băileşti şi Galicea
Mare, alte 4 autoturisme rămăsese-
ră înzăpezite, autorităţile locale in-
tervenind cu două tractoare cu lamă
şi un buldoexcavator pentru deblo-
carea drumului. O maşină a rămas
blocată în comuna Galiciuica, pe

DJ 561 D, alte 10 pe DJ 561 E în-
tre localităţile Tunarii Vechi şi Tu-
narii Noi, probleme fiind şi pe DJ
561 A, între localităţile Pleniţa şi
Oprişor, unde patru autoturisme au
avut nevoie de intervenţia utilajelor
pentru a putea înainta. Pe DJ 552D
Cetate – Unirea şi pe DJ 552 A Pe-
rişor – Cioroiaşi a fost nevoie de
închiderea unor porţiuni de drum

pentru a evita blocarea altor maşini
şi pentru ca utilajele să poate inter-
veni în siguranţă.

Echipaje ale ISU, dar şi ale Po-
liţiei, atât de la Rutieră, cât şi de la
ordine publică, au fost prezente pe
toate drumurile judeţene şi vor acţi-
ona şi în perioada următoare pen-
tru a-i îndruma pe conducătorii
auto şi pentru a le oferi informaţii

cu privire la starea drumurilor.
Oamenii legii insistă ca toţi cei care
pornesc la drum în aceste zile să
fie pregătiţi pentru circulaţie în con-
diţii de iarnă, să fie echipaţi cores-
punzător, să aibă o rezervă de car-
burant şi să fie siguri că starea teh-
nică a autovehiculelor este bună,
mai ales că se anunţă ger puternic.

CARMEN ZUICAN
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Lăsaţi magia Sărbătorilor de IarnăLăsaţi magia Sărbătorilor de IarnăLăsaţi magia Sărbătorilor de IarnăLăsaţi magia Sărbătorilor de IarnăLăsaţi magia Sărbătorilor de Iarnă

să vă picursă vă picursă vă picursă vă picursă vă picure în sufe în sufe în sufe în sufe în suflelelelelettttte fe fe fe fe fiori de sfiori de sfiori de sfiori de sfiori de sfinţenieinţenieinţenieinţenieinţenie
şi primiţi cu drag toate gândurile meleşi primiţi cu drag toate gândurile meleşi primiţi cu drag toate gândurile meleşi primiţi cu drag toate gândurile meleşi primiţi cu drag toate gândurile mele
de preţuire, realizări şi prosperitate!de preţuire, realizări şi prosperitate!de preţuire, realizări şi prosperitate!de preţuire, realizări şi prosperitate!de preţuire, realizări şi prosperitate!
În prÎn prÎn prÎn prÎn preajma Anului Neajma Anului Neajma Anului Neajma Anului Neajma Anului Nou sunt alături deou sunt alături deou sunt alături deou sunt alături deou sunt alături de
toţi locuitorii oraşului Bechet cu celetoţi locuitorii oraşului Bechet cu celetoţi locuitorii oraşului Bechet cu celetoţi locuitorii oraşului Bechet cu celetoţi locuitorii oraşului Bechet cu cele
mai calde urări de sănătate, belşug şimai calde urări de sănătate, belşug şimai calde urări de sănătate, belşug şimai calde urări de sănătate, belşug şimai calde urări de sănătate, belşug şi

îmîmîmîmîmpliniri. LA MULpliniri. LA MULpliniri. LA MULpliniri. LA MULpliniri. LA MULŢI ANI 20ŢI ANI 20ŢI ANI 20ŢI ANI 20ŢI ANI 20111115!5!5!5!5!
Ionele Gheorghe,Ionele Gheorghe,Ionele Gheorghe,Ionele Gheorghe,Ionele Gheorghe,

 Primarul Oraşului Bechet Primarul Oraşului Bechet Primarul Oraşului Bechet Primarul Oraşului Bechet Primarul Oraşului Bechet

Luminã în case,
pace în suflete, mese
îmbelºugate ºi toþi cei
dragi acasã, vã ureazã la
ceas de sãrbãtoare, inginer
Popa Nicolae, Primarul Oraºului
Segarcea. Noul An 2015 sã fie presã-
rat cu realizari remarcabile, împliniri,
sãnãtate, fericire ºi izbândã!

LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!

Fie ca toateFie ca toateFie ca toateFie ca toateFie ca toate
visele pe carevisele pe carevisele pe carevisele pe carevisele pe care

le fãuriþi înle fãuriþi înle fãuriþi înle fãuriþi înle fãuriþi în
aceste zile magi-aceste zile magi-aceste zile magi-aceste zile magi-aceste zile magi-
ce de Sãrbãtoarece de Sãrbãtoarece de Sãrbãtoarece de Sãrbãtoarece de Sãrbãtoare
sã se împlinescã,sã se împlinescã,sã se împlinescã,sã se împlinescã,sã se împlinescã,
drdrdrdrdrumumumumumul strãbãtutul strãbãtutul strãbãtutul strãbãtutul strãbãtut

pentrpentrpentrpentrpentru ru ru ru ru realizarealizarealizarealizarealizarea lorea lorea lorea lorea lor
sã vã aducã bucurie în inimi, iar însã vã aducã bucurie în inimi, iar însã vã aducã bucurie în inimi, iar însã vã aducã bucurie în inimi, iar însã vã aducã bucurie în inimi, iar în

case sã acase sã acase sã acase sã acase sã avvvvveþi pareþi pareþi pareþi pareþi parte nte nte nte nte numai de fumai de fumai de fumai de fumai de fericirericirericirericirericireeeee
ºi belºug.ºi belºug.ºi belºug.ºi belºug.ºi belºug.

”La Mulþi Ani!” le  urez tuturor”La Mulþi Ani!” le  urez tuturor”La Mulþi Ani!” le  urez tuturor”La Mulþi Ani!” le  urez tuturor”La Mulþi Ani!” le  urez tuturor
locuitorilor oraºului Filiaºi.locuitorilor oraºului Filiaºi.locuitorilor oraºului Filiaºi.locuitorilor oraºului Filiaºi.locuitorilor oraºului Filiaºi.

PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar,,,,, Nicolae Stãncioi Nicolae Stãncioi Nicolae Stãncioi Nicolae Stãncioi Nicolae Stãncioi

Sãrbãtorile de Iarnã sã lumineze
casele ºi inimile tuturor locuitorlor

comunei Maglavit, sã le aducã sãnãtate,
fericire, belºug ºi bucurii, din partea
primarului Ion Dinu. Fie ca Noul An
2015 sã vã gãseascã pe toþi la fel de

voioºi, sãnãtoºi ºi împliniþi sufleteºte!
LA MULÞI ANI!

Minunatul spirit al Sãrbãtorilor
de Iarnã sã-i însoþeascã mereu pe

toþi locuitorii comunei Poiana
Mare, sã le aducã multã sãnãtate,
pace în suflete, bucurii ºi realizãri

alãturi de toþi cei dragi.
O caldã urare ºi tradiþionalul
„LA MULÞI ANI!” din partea

primarului Vintilã Marin.

Primarul comunei
Terpeziþa, Popa Constantin,
ureazã tuturor locuitori-
lor comunei Terpeziþa
un An Nou Fericit alãturi
de toþi cei dragi, sãnãtate ºi
bunãstare, casele sã le fie colindate de
mireasma cetinei de brad ºi de toate
gândurile bune ºi urãrile de sãnãtate din
partea mea.

LA MULÞI ANI !

Lumina SãrbãtorilorLumina SãrbãtorilorLumina SãrbãtorilorLumina SãrbãtorilorLumina Sãrbãtorilor
de Iarnã sãde Iarnã sãde Iarnã sãde Iarnã sãde Iarnã sã
pãtrundã în toatepãtrundã în toatepãtrundã în toatepãtrundã în toatepãtrundã în toate
casele locuitorilorcasele locuitorilorcasele locuitorilorcasele locuitorilorcasele locuitorilor
comunei Întorsura,comunei Întorsura,comunei Întorsura,comunei Întorsura,comunei Întorsura,
sã le aducã dinsã le aducã dinsã le aducã dinsã le aducã dinsã le aducã din
parteaparteaparteaparteapartea primarului primarului primarului primarului primarului
Camen Constantin multã sãnãtate,Camen Constantin multã sãnãtate,Camen Constantin multã sãnãtate,Camen Constantin multã sãnãtate,Camen Constantin multã sãnãtate,
bucurii ºi un an mai bogat în împliniri,bucurii ºi un an mai bogat în împliniri,bucurii ºi un an mai bogat în împliniri,bucurii ºi un an mai bogat în împliniri,bucurii ºi un an mai bogat în împliniri,
mai înalt în aspiraþii, plin de succese!mai înalt în aspiraþii, plin de succese!mai înalt în aspiraþii, plin de succese!mai înalt în aspiraþii, plin de succese!mai înalt în aspiraþii, plin de succese!
Sã-i avem aproape pe toþi cei dragi!Sã-i avem aproape pe toþi cei dragi!Sã-i avem aproape pe toþi cei dragi!Sã-i avem aproape pe toþi cei dragi!Sã-i avem aproape pe toþi cei dragi!

LALALALALA MUL MUL MUL MUL MULÞI ÞI ÞI ÞI ÞI ANI 2015!ANI 2015!ANI 2015!ANI 2015!ANI 2015!

E cumpãna dintre ani! Sã privim înapoi cuE cumpãna dintre ani! Sã privim înapoi cuE cumpãna dintre ani! Sã privim înapoi cuE cumpãna dintre ani! Sã privim înapoi cuE cumpãna dintre ani! Sã privim înapoi cu
iertare, înainte cu speranþã, în jos cu înþele-iertare, înainte cu speranþã, în jos cu înþele-iertare, înainte cu speranþã, în jos cu înþele-iertare, înainte cu speranþã, în jos cu înþele-iertare, înainte cu speranþã, în jos cu înþele-
gere ºi în Sus cu recunoºtinþã! Speranþa sãgere ºi în Sus cu recunoºtinþã! Speranþa sãgere ºi în Sus cu recunoºtinþã! Speranþa sãgere ºi în Sus cu recunoºtinþã! Speranþa sãgere ºi în Sus cu recunoºtinþã! Speranþa sã
vã deschidã poarta spre un An Nou plin devã deschidã poarta spre un An Nou plin devã deschidã poarta spre un An Nou plin devã deschidã poarta spre un An Nou plin devã deschidã poarta spre un An Nou plin de
bucurii ºi împliniri! Sunt cu toatã inimabucurii ºi împliniri! Sunt cu toatã inimabucurii ºi împliniri! Sunt cu toatã inimabucurii ºi împliniri! Sunt cu toatã inimabucurii ºi împliniri! Sunt cu toatã inima

alãturi de toþi locuitorii comunei Almãj  ºialãturi de toþi locuitorii comunei Almãj  ºialãturi de toþi locuitorii comunei Almãj  ºialãturi de toþi locuitorii comunei Almãj  ºialãturi de toþi locuitorii comunei Almãj  ºi
le transmit cele mai calde gânduri de sãnã-le transmit cele mai calde gânduri de sãnã-le transmit cele mai calde gânduri de sãnã-le transmit cele mai calde gânduri de sãnã-le transmit cele mai calde gânduri de sãnã-
tate, belºug ºi realizãri, sã fiþi încrezãtoritate, belºug ºi realizãri, sã fiþi încrezãtoritate, belºug ºi realizãri, sã fiþi încrezãtoritate, belºug ºi realizãri, sã fiþi încrezãtoritate, belºug ºi realizãri, sã fiþi încrezãtori

ºi mulþumiþi sufleteºte! LA MULÞI ANI 2015!ºi mulþumiþi sufleteºte! LA MULÞI ANI 2015!ºi mulþumiþi sufleteºte! LA MULÞI ANI 2015!ºi mulþumiþi sufleteºte! LA MULÞI ANI 2015!ºi mulþumiþi sufleteºte! LA MULÞI ANI 2015!
Ion Rãcãreanu, Primarul Comunei AlmãjIon Rãcãreanu, Primarul Comunei AlmãjIon Rãcãreanu, Primarul Comunei AlmãjIon Rãcãreanu, Primarul Comunei AlmãjIon Rãcãreanu, Primarul Comunei Almãj

Celãreanu Stelian, Primarul
Comunei Celaru, transmite un
sincer ºi cãlduros „La mulþi
ani!” tuturor locuitorilor
comunei ºi îi asigurã de toatã
consideraþia ºi preþuirea.
Lãsaþi magia colindului strãbun sã vã picure în
suflet numai bucurii ºi primiþi-mi  cu drag toate
gândurile de preþuire, realizãri depline,
sãnãtate ºi prosperitate!
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Primarul comunei Urzicuþa,
Grigorescu Florea, ureazã
tuturor locuitorilor multã
sãnãtate, prosperitate,

bucurii ºi putere de
muncã. Fie ca Noul An

2015 sã ne gãseascã pe
toþi mai buni, mai iertãtori, cu
sufletele curate ºi mulþumite!

SÃRBÃTORI FERICITE! LA MULÞI ANI!

2015 sã vinã  cu voie bunã, trai uºor2015 sã vinã  cu voie bunã, trai uºor2015 sã vinã  cu voie bunã, trai uºor2015 sã vinã  cu voie bunã, trai uºor2015 sã vinã  cu voie bunã, trai uºor,,,,,
sãnãtate, bucurii ºi mult spor! Le dorescsãnãtate, bucurii ºi mult spor! Le dorescsãnãtate, bucurii ºi mult spor! Le dorescsãnãtate, bucurii ºi mult spor! Le dorescsãnãtate, bucurii ºi mult spor! Le doresc

locuitorilor comunei Drãgoteºti, acum, cândlocuitorilor comunei Drãgoteºti, acum, cândlocuitorilor comunei Drãgoteºti, acum, cândlocuitorilor comunei Drãgoteºti, acum, cândlocuitorilor comunei Drãgoteºti, acum, când
orologiul stã sã batã Anul Nou, sã-l întâmpi-orologiul stã sã batã Anul Nou, sã-l întâmpi-orologiul stã sã batã Anul Nou, sã-l întâmpi-orologiul stã sã batã Anul Nou, sã-l întâmpi-orologiul stã sã batã Anul Nou, sã-l întâmpi-
naþi cum se cuvine, cu inimile pline de dra-naþi cum se cuvine, cu inimile pline de dra-naþi cum se cuvine, cu inimile pline de dra-naþi cum se cuvine, cu inimile pline de dra-naþi cum se cuvine, cu inimile pline de dra-
goste ºi bunãtate, cu mesele îmbelºugate,goste ºi bunãtate, cu mesele îmbelºugate,goste ºi bunãtate, cu mesele îmbelºugate,goste ºi bunãtate, cu mesele îmbelºugate,goste ºi bunãtate, cu mesele îmbelºugate,

familiile sã vã fie unite ºi sã aveþi parte defamiliile sã vã fie unite ºi sã aveþi parte defamiliile sã vã fie unite ºi sã aveþi parte defamiliile sã vã fie unite ºi sã aveþi parte defamiliile sã vã fie unite ºi sã aveþi parte de
tot ce este mai bun! Cele mai alese gânduritot ce este mai bun! Cele mai alese gânduritot ce este mai bun! Cele mai alese gânduritot ce este mai bun! Cele mai alese gânduritot ce este mai bun! Cele mai alese gânduri

de preþuire ºi încredere, multã sãnãtate,de preþuire ºi încredere, multã sãnãtate,de preþuire ºi încredere, multã sãnãtate,de preþuire ºi încredere, multã sãnãtate,de preþuire ºi încredere, multã sãnãtate,
putere de muncã ºi „LA MULÞI ANI!”putere de muncã ºi „LA MULÞI ANI!”putere de muncã ºi „LA MULÞI ANI!”putere de muncã ºi „LA MULÞI ANI!”putere de muncã ºi „LA MULÞI ANI!”

vã ureazã Primarul Comunei Drãgoteºti,vã ureazã Primarul Comunei Drãgoteºti,vã ureazã Primarul Comunei Drãgoteºti,vã ureazã Primarul Comunei Drãgoteºti,vã ureazã Primarul Comunei Drãgoteºti,
Dincã DumitruDincã DumitruDincã DumitruDincã DumitruDincã Dumitru

Sãrbãtoarea Anului
Nou ne oferã deosebita
plãcere sã le adresãm
tuturor locuitorilor
comunei Iºalniþa,
sincere urãri de sãnãtate,
fericire ºi prosperitate. Fie ca tradiþionalele
colinde româneºti sã rãsune în toate casele ºi
sã vesteascã un An Nou 2015 îmbelºugat
pentru dumneavoastrã, pentru familii
ºi pentru toþi cei dragi. LA MULÞI ANI!
Consiliul Local Iºalniþa, Primar Flori Ovidiu ºi
Viceprimar Bãlan Eugen

Ionel Rãcãreanu,
primarul comunei
Brãdeºti, transmite
tuturor locuitorilor
comunei, calde urãri la
ceas de Sfinte Sãrbãtori,
sã aibã parte de un
An Nou îmbelºugat,
iar casele sã le fie colindate de multe bucurii.
Fie ca spiritul Sãrbatorilor de Iarnã sã pãtrundã
în toate casele ºi-n inimile celor dragi !

 LA MULÞI ANI 2015!

Consiliul Local Leu ºi PrimarulConsiliul Local Leu ºi PrimarulConsiliul Local Leu ºi PrimarulConsiliul Local Leu ºi PrimarulConsiliul Local Leu ºi Primarul
Iulian Cristescu transmit tuturorIulian Cristescu transmit tuturorIulian Cristescu transmit tuturorIulian Cristescu transmit tuturorIulian Cristescu transmit tuturor
locuitorilor comunei Leu sã aibãlocuitorilor comunei Leu sã aibãlocuitorilor comunei Leu sã aibãlocuitorilor comunei Leu sã aibãlocuitorilor comunei Leu sã aibã

parte de multã sãnãtate, prosperitate,parte de multã sãnãtate, prosperitate,parte de multã sãnãtate, prosperitate,parte de multã sãnãtate, prosperitate,parte de multã sãnãtate, prosperitate,
împlinirea dorinþelor alãturi de ceiîmplinirea dorinþelor alãturi de ceiîmplinirea dorinþelor alãturi de ceiîmplinirea dorinþelor alãturi de ceiîmplinirea dorinþelor alãturi de cei
dragi în Noul An 2015. Sã avem cudragi în Noul An 2015. Sã avem cudragi în Noul An 2015. Sã avem cudragi în Noul An 2015. Sã avem cudragi în Noul An 2015. Sã avem cu

toþii multe realizãri, împliniri ºitoþii multe realizãri, împliniri ºitoþii multe realizãri, împliniri ºitoþii multe realizãri, împliniri ºitoþii multe realizãri, împliniri ºi
satisfacþii alãturi de familiile noastre!satisfacþii alãturi de familiile noastre!satisfacþii alãturi de familiile noastre!satisfacþii alãturi de familiile noastre!satisfacþii alãturi de familiile noastre!

UN AN NOU FERICIT! LA MULÞI ANI!UN AN NOU FERICIT! LA MULÞI ANI!UN AN NOU FERICIT! LA MULÞI ANI!UN AN NOU FERICIT! LA MULÞI ANI!UN AN NOU FERICIT! LA MULÞI ANI!

În vremea colindelor, vremea bucuriei
ºi speranþei, primarul comunei Cãlãraºi,
Vergicã ªovãilã, ureazã tuturor locuito-
rilor comunei Cãlãraºi, multã sãnãtate,
un An Nou îmbelºugat ºi fericit, realizãri
ºi împliniri, sã îi aibã în preajmã pe toþi

cei dragi. Iubirea, bucuria, înþelepciunea
ºi generozitatea sã vã fie cãlãuzã în 2015!

LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!

Primarul Oraºului Calafat,
Mircea Guþã, ureazã tuturor

locuitorilor din oraºul Calafat,
multã sãnãtate, belºug în case,

Sãrbãtori liniºtite alãturi de cei
dragi ºi numai realizãri! În spe-
ranþa unui an mai bun, vã trimit

o caldã felicitare, un strop de
încredere ºi fericire !

LA MULÞI ANI 2015!

Vasilca ªtefan, Primarul Comunei
Carpen, este alãturi de toþi locui-
torii cu un gând bun ºi cu o urare
caldã, acum, în preajma Noului An
2015, când toate sufletele aºteap-
tã  o mângâiere ºi o vorbã bunã,
iertare ºi dragoste! Vã doresc sã

aveþi parte de un an prosper, plin
de Luminã, Speranþã ºi Iubire!

LA MULÞI ANI!

SC MICROCOMPUTER
SERVICE SA ureazã

tuturor colaboratorilor
ºi clienþilor sãi,

Sãrbãtori Fericite,
multã sãnãtate si cât mai

multe realizãri în Noul An!
“La mulþi ani!”
Inf. Constantin
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Preºedinte
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E vremea colindelor ºi-a bucuriei! NoroculE vremea colindelor ºi-a bucuriei! NoroculE vremea colindelor ºi-a bucuriei! NoroculE vremea colindelor ºi-a bucuriei! NoroculE vremea colindelor ºi-a bucuriei! Norocul
sã vã urmeze, bunãstare s-aveþi, pace însã vã urmeze, bunãstare s-aveþi, pace însã vã urmeze, bunãstare s-aveþi, pace însã vã urmeze, bunãstare s-aveþi, pace însã vã urmeze, bunãstare s-aveþi, pace în
suflete vã doresc de Sãrbãtori ºi-n Anulsuflete vã doresc de Sãrbãtori ºi-n Anulsuflete vã doresc de Sãrbãtori ºi-n Anulsuflete vã doresc de Sãrbãtori ºi-n Anulsuflete vã doresc de Sãrbãtori ºi-n Anul

care vine. Sã-i aveþi aproape pe cei dragi,care vine. Sã-i aveþi aproape pe cei dragi,care vine. Sã-i aveþi aproape pe cei dragi,care vine. Sã-i aveþi aproape pe cei dragi,care vine. Sã-i aveþi aproape pe cei dragi,
mesele sã fie îmbelºugate ºi sã primiþi dinmesele sã fie îmbelºugate ºi sã primiþi dinmesele sã fie îmbelºugate ºi sã primiþi dinmesele sã fie îmbelºugate ºi sã primiþi dinmesele sã fie îmbelºugate ºi sã primiþi din

partea primarului comunei Argetoaia, Beznãpartea primarului comunei Argetoaia, Beznãpartea primarului comunei Argetoaia, Beznãpartea primarului comunei Argetoaia, Beznãpartea primarului comunei Argetoaia, Beznã
Mircea, cele  mai calde urãri ºi un sincer LAMircea, cele  mai calde urãri ºi un sincer LAMircea, cele  mai calde urãri ºi un sincer LAMircea, cele  mai calde urãri ºi un sincer LAMircea, cele  mai calde urãri ºi un sincer LA

MULÞI ANI! Primiþi cu inimile curate, cuMULÞI ANI! Primiþi cu inimile curate, cuMULÞI ANI! Primiþi cu inimile curate, cuMULÞI ANI! Primiþi cu inimile curate, cuMULÞI ANI! Primiþi cu inimile curate, cu
speranþe ºi încredere Anul Nou 2015!speranþe ºi încredere Anul Nou 2015!speranþe ºi încredere Anul Nou 2015!speranþe ºi încredere Anul Nou 2015!speranþe ºi încredere Anul Nou 2015!

Mireasma cetinei deMireasma cetinei deMireasma cetinei deMireasma cetinei deMireasma cetinei de
brad sã poarte bucuriabrad sã poarte bucuriabrad sã poarte bucuriabrad sã poarte bucuriabrad sã poarte bucuria
colindelor ºi sã ajungã încolindelor ºi sã ajungã încolindelor ºi sã ajungã încolindelor ºi sã ajungã încolindelor ºi sã ajungã în
casele tuturor locuitorilorcasele tuturor locuitorilorcasele tuturor locuitorilorcasele tuturor locuitorilorcasele tuturor locuitorilor
comunei Cetate, alãturicomunei Cetate, alãturicomunei Cetate, alãturicomunei Cetate, alãturicomunei Cetate, alãturi
de toate urãrile de sãnã-de toate urãrile de sãnã-de toate urãrile de sãnã-de toate urãrile de sãnã-de toate urãrile de sãnã-
tate, prosperitate ºi bunã-tate, prosperitate ºi bunã-tate, prosperitate ºi bunã-tate, prosperitate ºi bunã-tate, prosperitate ºi bunã-
stare din partea primarului, Duþã Marin.stare din partea primarului, Duþã Marin.stare din partea primarului, Duþã Marin.stare din partea primarului, Duþã Marin.stare din partea primarului, Duþã Marin.

Sufletele sã vibreze în armonie ºi pace,Sufletele sã vibreze în armonie ºi pace,Sufletele sã vibreze în armonie ºi pace,Sufletele sã vibreze în armonie ºi pace,Sufletele sã vibreze în armonie ºi pace,
iar norocul sã vã urmeze în Anul 2015!iar norocul sã vã urmeze în Anul 2015!iar norocul sã vã urmeze în Anul 2015!iar norocul sã vã urmeze în Anul 2015!iar norocul sã vã urmeze în Anul 2015!
LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!

Preduca Vasile, Primarul Comunei
Coþofenii din Dos, la ceas de sãrbãtoare,

închinã o cupã a bucuriei ºi speranþei
pentru toþi locuitorii comunei ºi le transmit
din tot sufletul sã aibã parte de un an mai
bun, cu multe realizãri ºi satisfacþii, sã fie
sãnãtoºi, sã-i aibã aproape pe toþi cei dragi
ºi sã se bucure împreunã cu familiile dum-

nealor de tot ce este mai de preþ!
LA MULÞI ANI 2015!

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,
nu i-a uitat ºi este alã-nu i-a uitat ºi este alã-nu i-a uitat ºi este alã-nu i-a uitat ºi este alã-nu i-a uitat ºi este alã-

turi de toþi locuitoriituri de toþi locuitoriituri de toþi locuitoriituri de toþi locuitoriituri de toþi locuitorii
comunei, cu cele maicomunei, cu cele maicomunei, cu cele maicomunei, cu cele maicomunei, cu cele mai

calde urãri de sãnãtate,calde urãri de sãnãtate,calde urãri de sãnãtate,calde urãri de sãnãtate,calde urãri de sãnãtate,
prosperitate ºi belºug, acum, înprosperitate ºi belºug, acum, înprosperitate ºi belºug, acum, înprosperitate ºi belºug, acum, înprosperitate ºi belºug, acum, în

preajma Anului Nou 2015. Le trans-preajma Anului Nou 2015. Le trans-preajma Anului Nou 2015. Le trans-preajma Anului Nou 2015. Le trans-preajma Anului Nou 2015. Le trans-
mit tuturor gânduri calde ºi sincere,mit tuturor gânduri calde ºi sincere,mit tuturor gânduri calde ºi sincere,mit tuturor gânduri calde ºi sincere,mit tuturor gânduri calde ºi sincere,

încredere ºi aprecieri!încredere ºi aprecieri!încredere ºi aprecieri!încredere ºi aprecieri!încredere ºi aprecieri!
„LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!”„LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!”„LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!”„LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!”„LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!”

Acum, când Anul Nou 2015
se apropie cu repeziciune,
le doresc dragilor mei consã-
teni din comuna Ostroveni sã
fie sãnãtoºi, mulþumiþi sufle-
teºte ºi încrezãtori!
Îmi doresc ca Anul Nou sã vã
gãseascã alãturi de familiile dumneavoas-
trã, sã fiþi fericiþi ºi bucuroºi! LA MULÞI
ANI! Primarul Gheorghe Oprescu

Frumuseþea iernii cu
albul fulgilor de nea
presãraþi peste gându-
rile noastre, cu dulcele
ecou al colindelor,
cu imaginea în suflet a
celor dragi, ne va purta
într-un Nou An împli-
niþi, iubiþi ºi fericiþi!
Ca semn al preþuirii, le urez locuitorilor
comunei Malu Mare sã aibã parte de un an
mai bun, cu realizãri ºi belºug! Casele ºi
inimile sã le fie luminate de izbândã,
puritate ºi speranþe! LA MULÞI ANI CU
SÃNÃTATE! Consiliul Local Malu Mare ºi
Primarul Dicu Alexandru

PPPPPace în suface în suface în suface în suface în suflelelelelettttte, bucurii fărăe, bucurii fărăe, bucurii fărăe, bucurii fărăe, bucurii fără
margini, sănătate cât cuprinde,margini, sănătate cât cuprinde,margini, sănătate cât cuprinde,margini, sănătate cât cuprinde,margini, sănătate cât cuprinde,
credinţă în bine!credinţă în bine!credinţă în bine!credinţă în bine!credinţă în bine!

Iulian Silişteanu, PrimarulIulian Silişteanu, PrimarulIulian Silişteanu, PrimarulIulian Silişteanu, PrimarulIulian Silişteanu, Primarul
Comunei Rast, la ceas deComunei Rast, la ceas deComunei Rast, la ceas deComunei Rast, la ceas deComunei Rast, la ceas de
sărbătoare, este alături de toţisărbătoare, este alături de toţisărbătoare, este alături de toţisărbătoare, este alături de toţisărbătoare, este alături de toţi
locuitorii comunei şi le adre-locuitorii comunei şi le adre-locuitorii comunei şi le adre-locuitorii comunei şi le adre-locuitorii comunei şi le adre-
sez cele mai calde urări desez cele mai calde urări desez cele mai calde urări desez cele mai calde urări desez cele mai calde urări de
sănătate, împlinire şi speran-sănătate, împlinire şi speran-sănătate, împlinire şi speran-sănătate, împlinire şi speran-sănătate, împlinire şi speran-
ţă! Fie ca Anul Nţă! Fie ca Anul Nţă! Fie ca Anul Nţă! Fie ca Anul Nţă! Fie ca Anul Nou 20ou 20ou 20ou 20ou 20111115 să le5 să le5 să le5 să le5 să le
aducă tot ce este mai de preţ,aducă tot ce este mai de preţ,aducă tot ce este mai de preţ,aducă tot ce este mai de preţ,aducă tot ce este mai de preţ,
încredere, realizări şi satisfacţii!încredere, realizări şi satisfacţii!încredere, realizări şi satisfacţii!încredere, realizări şi satisfacţii!încredere, realizări şi satisfacţii!
”La Mulţi Ani!””La Mulţi Ani!””La Mulţi Ani!””La Mulţi Ani!””La Mulţi Ani!”

Primarul comunei
Pleniþa, Calafeteanu
Mihai-Puiu, la ceas de
sãrbãtoare, transmite
tuturor cetãþenilor
multã sãnãtate,
bucurii, sã pãºim
încrezãtori în Noul An, cu sufletele
pline de iubire ºi nãzuinþe!
Speranþele ce au rãmas speranþe
sã le preia Anul Nou 2015!

LA MULÞI ANI!

Trãistaru Cãtãlin, Primarul Comunei
Sopot transmite tuturor locuitorilor comu-
nei, la ceas de sãrbãtoare, sã aibã parte de un
An Nou plin de bucurii ºi realizãri alãturi de

familiile dumnealor. Sã primim odatã cu
lumina Noului An, cãldura, liniºtea, dragos-

tea ºi împãcarea. Magia Sãrbãtorilor de
Iarnã sã ne aducã tuturor  multã liniºte în

suflete, bucurii, izbândirea visurilor ºi, mai
ales, multã sãnãtate! „La Mulþi Ani!”
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Ghencioiu Constantin, Primarul Comunei

Mârºani,  închinã în cinstea cetãþenilor comunei
Mârºani o cupã a bucuriei, nãdejdei ºi speran-
þei, acum, la cumpãna dintre ani, când trebuie
sã fim cu toþii mai buni, mai liniºtiþi ºi încrezã-
tori. Iubirea, bucuria, înþelepciunea ºi genero-
zitatea sã vã fie cãlãuzã în 2015! În speranþa

unui an mai bun, vã transmit tuturor un cãlduros:
“La Mulþi Ani!”

Ca iarba sub zãpa-
dã, ca fulgul în zbor
sã primim speranþa unui
An Nou 2015! La cumpã-
na dintre ani, Primarul
Comunei Ghidici, Tache
Constantin, este alãturi de
toþi locuitorii comunei  ºi le transmite
multã sãnãtate, bucurii, sã-i aibã aproape
pe cei dragi, sã se bucure de dragoste,
iubire ºi preþuire.

”LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!”

La cumpãna dintre ani, lumina bucuriei ºiLa cumpãna dintre ani, lumina bucuriei ºiLa cumpãna dintre ani, lumina bucuriei ºiLa cumpãna dintre ani, lumina bucuriei ºiLa cumpãna dintre ani, lumina bucuriei ºi
speranþei sã pãtrundã în casele tuturorsperanþei sã pãtrundã în casele tuturorsperanþei sã pãtrundã în casele tuturorsperanþei sã pãtrundã în casele tuturorsperanþei sã pãtrundã în casele tuturor

locuitorilor comunei Cârcea, sã le bucurelocuitorilor comunei Cârcea, sã le bucurelocuitorilor comunei Cârcea, sã le bucurelocuitorilor comunei Cârcea, sã le bucurelocuitorilor comunei Cârcea, sã le bucure
inimile de liniºte sufleteascã, sã aibã reali-inimile de liniºte sufleteascã, sã aibã reali-inimile de liniºte sufleteascã, sã aibã reali-inimile de liniºte sufleteascã, sã aibã reali-inimile de liniºte sufleteascã, sã aibã reali-
zãri, belºug, ºi împliniri, sã poarte în sufletezãri, belºug, ºi împliniri, sã poarte în sufletezãri, belºug, ºi împliniri, sã poarte în sufletezãri, belºug, ºi împliniri, sã poarte în sufletezãri, belºug, ºi împliniri, sã poarte în suflete

izbânda ºi speranþa! Fie ca încrederea ºiizbânda ºi speranþa! Fie ca încrederea ºiizbânda ºi speranþa! Fie ca încrederea ºiizbânda ºi speranþa! Fie ca încrederea ºiizbânda ºi speranþa! Fie ca încrederea ºi
liniºtea aduse de Sfintele Sãrbãtori sã vãliniºtea aduse de Sfintele Sãrbãtori sã vãliniºtea aduse de Sfintele Sãrbãtori sã vãliniºtea aduse de Sfintele Sãrbãtori sã vãliniºtea aduse de Sfintele Sãrbãtori sã vã

însoþeascã pe tot parcursul anului ce va urma!însoþeascã pe tot parcursul anului ce va urma!însoþeascã pe tot parcursul anului ce va urma!însoþeascã pe tot parcursul anului ce va urma!însoþeascã pe tot parcursul anului ce va urma!
LA MULÞI ANI 2015!LA MULÞI ANI 2015!LA MULÞI ANI 2015!LA MULÞI ANI 2015!LA MULÞI ANI 2015!

Primar Pupãzã VPrimar Pupãzã VPrimar Pupãzã VPrimar Pupãzã VPrimar Pupãzã Valericãalericãalericãalericãalericã

Sã primim odatã cu toþi
colindãtorii ºi lumina, cãldura,
liniºtea, dragostea, împa-
carea ºi  veselia.Viaþa sã
ne fie mai frumoasã, traiul
mai uºor, inimile pline de
bucurii ºi satisfacþii! Anul Nou
sã lumineze sufletele ºi casele
tuturor locuitorilor comunei Podari, sã le
aducã multã sãnãtate, împliniri ºi izbândã!
LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI! Primarul Comunei
Podari, Constantin Gheorghiþã

Belºug ºi realizãri sã
vã aducã Noul An
2015! Multe împliniri
în viaþã, inimile sã
tresalte de dragoste ºi
iubire, sã aveþi familii-
le unite ºi casele pline
de bucurii! Primarul
Comunei Scaieºti, Calotã Barbu,
transmite cele mai alese ºi preþioase
gânduri pentru toþi locuitorii comunei,
multã sãnãtate, putere de muncã ºi
„LA MULÞI ANI!”

Când ultimele file cad din mii de
calendare ºi se aprind steluþe-n

crengi de brad, ca semn de urare
ºi preþuire le sunt alãturi locuito-
rilor comunei Bucovãþ ºi le doresc
sã aibã parte de un An Nou 2015
mai bun, presãrat cu succese ºi
realizãri, alãturi de tradiþionalul

„LA MULÞI ANI!”
Primarul Comunei Bucovãþ,

Vasile Constantin

Fie ca Anul Nou 2015 sã fie
special pentru fiecare familie,
sã se bucure de succese
ºi realizãri, sã nu-i ocoleascã
bunãstarea, voia bunã ºi
belºugul!

Enea Constantin, Primarul
Comunei Moþãþei, în semn al
preþuirii, închinã o cupã a speranþei
ºi bucuriei, în sãnãtatea tuturor locuito-
rilor comunei Moþãþei.

”LA MULÞI ANI!

La cumpãna dintre ani, conducerea
„Corimex” transmite tuturor salariaþi-
lor, colaboratorilor ºi clienþilor, numai
bucurii, sãnãtate, un an mai bun
presãrat cu satisfacþii,
realizãri ºi prosperitate!
Fie ca bucuriile ºi gândurile
frumoase ale prezentului
sã devinã amintirile
frumoase ale viitorului!
Un An Nou fericit!
”LA MULÞI ANI 2015!”

La cumpãna dintre ani, conducerea
„Corimex” transmite tuturor salariaþi-
lor, colaboratorilor ºi clienþilor, numai
bucurii, sãnãtate, un an mai bun
presãrat cu satisfacþii,
realizãri ºi prosperitate!
Fie ca bucuriile ºi gândurile
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Anunþul tãu!
ANUNÞ. În conformitate cu art.1, alin. (1)

din Hotãrârea de Guvern nr.286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sec-
torul bugetar plãtit din fonduri publice, Camera
Agricolã Dolj organizeazã concurs pe data de
16.02.2015, ora 10,00 (proba scrisã) ºi
18.02.2015, ora 10,00 (proba de interviu), la se-
diul din strada Ion Maiorescu, Nr. 4, pentru ocu-
parea pe perioadã nedeterminatã a unui post
vacant de Sofer în regim contractual, din cadrul
Serviciului Centre Locale de Consultanta Agri-
cola. Concursul pentru ocuparea postului va-
cant în regim contractual, menþionat mai sus,
va consta în 3 etape succesive, dupã cum ur-
meazã: - selecþia dosarelor de înscriere; - proba
scrisã-  16. 02 .2015, ora 10,00; - interviu -
18.02.2015, ora 10,00. Potrivit art. 3 din acelasi
Regulament – cadru, în vederea participãrii la
concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: Condiþii generale de partici-
pare: - are cetãþenia românã, cetãþenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a state-
lor aparþinând Spaþiului Economic European ºi
domiciliul în România; - cunoaºte limba româ-
nã, scris ºi vorbit; - are vârsta minimã reglemen-
tatã de prevederile legale; - permis de conduce-
re categoria B; - are capacitate deplinã de exer-
ciþiu; - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare
postului pentru care candideazã, atestatã pe
baza adeverinþei medicale eliberate de medicul
de familie sau de unitãþile sanitare abilitate; - în-
deplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de
vechime sau alte condiþii specifice potrivit ce-
rinþelor postului scos la concurs; - nu a fost
condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei
infracþiuni contra umanitãþii, contra statului ori
contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu
serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de
fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei in-
fracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o in-
compatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia
situaþiei în care a intervenit reabilitarea. Condiþii
specifice ocupãrii pe perioadã nedeterminatã a
postului vacant de Sofer in cadrul Centrelor
Locale de Consultanþã Agricolã  sunt urmãtoa-
rele: a) permis de conducere categoria B cu o
vechime minimã de 5 ani; b) minim 10 clase +
scoala profesionala/studii medii; c) cunostinte
minime de mecanica auto si intretinere a auto-
turismelor; d) aviz psihologic; e) recomandare
de la ultimul loc de munca; Dosarele de înscrie-
re la concurs se vor depune in perioada
14.01.2015 – 16.01.2015 la secretariatul  Came-
rei Agricola Dolj, Strada Ion Maiorescu, Nr. 4 –
parter. Dosarul pentru înscrierea la concurs tre-
buie sã conþinã, în mod obligatoriu, urmãtoare-
le documente: 8 - Cerere de înscriere la concurs
adresatã conducãtorului autoritãþii sau institu-
þiei publice organizatoare; 2 - copia actului de
identitate sau orice alt document care atestã
identitatea, potrivit legii, dupã caz; 3 - copiile
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documentelor care sã ateste nivelul studiilor ºi
ale altor acte care atestã efectuarea unor spe-
cializãri, copiile documentelor care atestã înde-
plinirea condiþiilor specifice; 4 - copia carnetu-
lui de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã
caz, o adeverinþã care sã ateste vechimea în
muncã, în meserie ºi/sau în specialitatea studii-
lor; 5 - cazierul judiciar sau o declaraþie pe pro-
pria rãspundere cã nu are antecedente penale
care sã-l facã incompatibil cu funcþia pentru care
candideazã; 6 - adeverinþã medicalã care sã ates-
te starea de sãnãtate corespunzãtoare elibera-
tã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursu-
lui de cãtre medicul de familie al candidatului
sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate; 7 - curri-
culum vitae; 8 - alte documente relevante pen-
tru desfãºurarea concursului. Actele prevãzute
mai sus vor fi prezentate ºi în original la Com-
partimentul Resurse Umane în vederea verificã-
rii conformitãþii copiilor cu acestea. Informaþii
suplimentare se pot obþine de la secretariatul
Camerei Agricole Dolj telefon : 0251/ 417 298.
BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
DE SOFER Serviciul Coordonare Centre Locale
De Consultanþã Agricolã: 1. LEGEA nr.  319/2006
securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile
si completarile ulterioare 2. LEGEA nr.  53/2003
– Codul Muncii, cu modificarile si completarile
ulterioare 3. LEGEA  nr. 477/2004 privind Codul
de conduita a personalului contractual din au-
toritatile si institutiile publice. 4. Constitutia Ro-
maniei; 5. Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile pu-
blice, republicata, cu modificarile si completari-
le ulterioare, republicata modificata si comple-
tata prin Ordonanta de urgenta a |Guvernului
nr. 63/2006, publicata in Monitorul Oficial al Ro-
maniei, Partea I, nr. 792/20.09.2006; - aprobata
prin Legea nr. 6/2007, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 30/17.01.2007; -
modificata si completata prin Ordonanta de
Guvern nr. 69/28.06.2007; - art. 111 modificat prin
O.U.G. nr. 146/2008 – M. Of., Partea I, nr. 754/
07.11.2008; - Ordonanta de Urgenta a Guvernu-
lui nr. 9/18.02.2009, pentru completarea art. 103
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/
2002 privind curculatia pe drumurile publice; 6.
O.G nr. 37/2007 modificata si completata de O.G.
nr. 21/2009; 7. Legea nr. 7/2004 privind codul de
conduita al Functionarilor Publici (publicata in
M. Of. Nr. 157/23.02.2004).

Ministerul Finanþelor Publice / Agenþia Na-
þionalã de Administrare Fiscalã / Direcþia Regio-
nalã  a Finanþelor Publice CRAIOVA/ Adminis-
traþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Dolj / Ser-
viciul Colectare, Executare Silita Persoane Fizi-
ce. Numãr de înregistrare ca operator de date
cu caracter personal 19282. În temeiul art. 162
alin.(1),(2) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedurã Fiscalã, republica-
tã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se
face cunoscut cã în ziua de 12.01.2015, ora
15,00, în localitatea Craiova , str. Mitropolit Fir-
milian, nr.2, cam.10 , se vor vinde prin licitaþie
publicã urmãtoarele bunuri mobile, proprietate
a debitorului *3) POPA DANIEL CATALIN INTRE-

PRINDERE INDIVIDUALA CUI2: 28085546 cu domici-
liul fiscal/sediul în Localitatea MAGLAVIT, Str
REVOLUTIEI,nr.77, judetul DOLJ - 35 expresoa-
re  cafea marca Necta Brio 3, an fabricatie 2012,
culoare gri serii expresoare: 11110337/
11310496/11410402/11410424/11510505/
11510507/ 11710337/12910391/12910393/
11310501/11710414/11810407; 21110427;
21110415; 21010336; 21110417; 21110431;
21110397; 22210379; 22210380; 22210381;
22210384; 22210391; 22210408; 22210409;
22210427; 22210429; 22210430; 22210431;
22210432; 22210434; 22210435; 22210437;
22210439; 22210441, preþ pornire licitaþia a I-a
84300 lei, exclusiv TVA; - 6 expresoare  cafea
marca Necta Brio 3, an fabricatie 2011, culoare
gri, serii expresoare 11510481/11710275/
11710344/12910387/12910389/11410411, preþ
pornire licitaþia a I-a 18200 lei, exclusiv TVA; Cota
de taxã pe valoarea adãugatã pentru vânzarea
bunurilor mobile este stabilitã în conformitate
cu prevederile Titlului VI din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. Invitãm pe cei care pretind vre-
un drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze
despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi
în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã prezin-
te, pânã la termenul de vânzare sau, în cazul vân-
zãrii prin licitaþie, pânã în ziua precedentã ter-
menului de vânzare (camera 9): oferte de cum-
pãrare; în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii
taxei de participare sau a constituirii garanþiei
sub forma scrisorii de garanþie bancarã. Taxa
de participare reprezintã 10% din preþul de por-
nire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN
RO16TREZ2915067XXX005062, cod fiscal
4830007 deschis la Trezoreria Craiova; împuter-
nicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
pentru persoanele juridice de naþionalitate ro-
mânã, copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de oficiul registrului comerþului;
pentru persoane juridice strãine, actul de înma-
triculare tradus în limba românã; pentru persoa-
nele fizice strãine,copie de pe paºaport (cu res-
pectarea prevederilor Legii nr. 312/2005); pen-
tru persoanele fizice române, copie de pe actul
de identitate; dovada emisã de organele fiscale
cã nu au obligaþii fiscale restante, urmând sã se
prezinte la data stabilitã pentru vânzare ºi la lo-
cul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contestaþie
la instanþa judecãtoreascã competentã, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoºtinþã, în conformitate cu prevederile art.
172-173 din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare. Potrivit dispoziþiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003, republi-
catã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de executare sili-
tã, nu este obligatorie audierea contribuabilu-
lui. Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi
adresa la sediul A.J.F.P. Dolj, str. Mitropolit Firmi-
lian nr. 2,cam.9, sau la telefonul nr. 0251/402285.
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CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse patise-
rie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire co-
pii ºi bãtrâni. Telefon:
0251/552.089; 0747/
072.570.

TERENURI
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã,
ultra-central, cu uti-
litãþi. Preþ 1,5 Euro/
mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. 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 nerecu-
peratã 2150 euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând vin roze 5 lei/ kg.
Telefon: 0351/ 425.559.
VÂND porci de carne,
rasa Pietran, 90-100
kg, 150-160 kg. Tele-
fon: 0726/368.578.
Vând saltea Dormeo 2/
1 m cu husã nefolositã
- 100 lei, 2 ferestre cu
toc ºi geam - 25 lei /
bucatã, lustree cu 2-5
braþe - 20 lei / bucatã.
Telefon: 0770/303.445.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Persoanã serioasã îngri-
jesc bãtrâni pentru cedare
locuinþã. Rog seriozitate.
Telefon: 0723/466.154.

Familie serioasã în-
grijim bãtrâni. Tele-
fon: 0765/744.323;
0760/071.644.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã cu 500 mp
teren, zonã centralã,
idealã pentru afaceri.
Telefon: 0737/639.237.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântânã,
garaj, gard din beton-
fier ºi teren agricol. Te-
lefon: 0723/692.884.
Vând casã Craiova, 5
camere izolatã termic,
termopane, încãlzire
centralã sau schimb
cu 2 apartamente a 2
camere / variante. Te-
lefon: 0746/498.818.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 30 decembrie 2014

        TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

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

Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni, dimen-
siuni - 1,20 x 2,50. Te-
lefon: 0770/503.310;
0351/459.605.
Vând þuicã naturalã,
preþ convenabil. Tele-
fon: 0725/576.141.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând bibliotecã cca
150 ani, lemn masiv,
geamuri cristal (2,05-
2,37- 0,60), cãrþi bele-
tristicã, stare bunã. Te-
lefon: 0737/639.237.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Vând aspirator, fotolii,
scoarþã ºi covoare ol-
teneºti, 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 Ungureni,
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 + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã nouã
cu broascã pentru
casã sau magazin
Auto –Cielo - 2007. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou cu
garanþie 3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avanta-
jos, televizor color, pu-
tinã salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, burtie-
rã fãrã picior nouã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.

Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare finisa-
tã neocupatã. Telefon:
0722/456.609.
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri dimen-
siune 112. Telefon:
0745/589.825.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprindere
Dacia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând plapume mãtase
cu lânã noi.  Telefon:
0745/602.001.

Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris defec-
tã. Telefon: 0251/
417.493.
SCHIMBURI

Vând sau schimb ca-
lorifere de tablã puþin
folosit  cu un calorifer
fontã 120/80 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0720/231.610.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior pen-
tru handicapat. Tele-
fon: 0351/460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez cabinet medi-
cal dotat corespunzã-
tor. Relaþii la telefon:
0251/412.966; 0741/
072.812.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utili-
tãþile, Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906;
0755/032.920.
MATRIMONIALE
Vreau doamnã între
25-40 ani înãlþime me-
die, sincerã, sufletistã,
greutate 70-90 kg.Te-
lefon: 0768/ 581.770.

Doamnã vãduvã 62
ani / 1,65 / 70/ doresc
domn cu vârstã apro-
piatã,bun, calm, cin-
stit, fãrã sã bea, - sin-
cer, pentru a locui la
mine. Telefon: 0729/
684.222.
Pensionar scund, 65/
1,60 caut femeie ne-
voiaºã, modestã, vã-
duvã pentru priete-
nie, tot restul vieþii.
Constantin 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 ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
Pierdut certificat de
membru nr. DJ08644
eliberat de Colegiul
Medicilor Dolj pe nu-
mele VLADU MIRELA
LUDMILA. Se decla-
rã nul.

DECESE
Cu sufletele cernite de
durere familia anunþã
decesul celui ce a fost
STÃNCELE GHEOR-
GHE, în etate de 70 de
ani. Înmormântarea are
loc azi, în Cimitirul Ro-
maneºti. Ne rugãm pen-
tru odihna veºnicã a su-
fletului sãu bun. Dum-
nezeu sã-l ierte ºi sã-l
odihneascã în pace! Pi-
oasã amintire! Soþia, fii-
cele, fratele Stãncele Mi-
hai ºi nepoþii.
COMEMORÃRI

Azi se împlineºte un an
de când ELENA
(NUÞA) CÂRCEANU
din  comuna Mîrºani a
decedat, iar fratele,
sora, fiicele, ginerii, ne-
poþii, nepoatele, veriºo-
rii, veriºoarele au rã-
mas pentru totdeauna
profund îndureraþi. Toþi
îl roagã pe Bunul Dum-
nezeu sã.i aºeze sufle-
tul în rândul celor
drepþi. George Soco-
teanu - frate.
Comemorãm cu triste-
þe ºi duioase amin tiri
21 luni de la înmormân-
tarea scumpei noastre
soþie, mamã ºi bunicã,
profesor LUCREÞIA
NIÞIPIR. Familia

ANUNÞ
 Muzeul Olteniei Craiova scoate la concurs a 2 posturi vacante de personal

contractual dupã cum urmeazã:
-  1 post de referent de specialitate debutant, cu studii superioare, pe duratã

nedeterminatã, cu normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Biroului Rela-
þii Publice, Marketing, Proiecte ºi Programe Culturale al  Muzeului Olteniei
Craiova;

- 1 post de conservator gradul IA, cu studii superioare, pe duratã nedetermi-
natã, cu normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Laboratorului de Resta-
urare Conservare al Muzeului Olteniei Craiova;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare:
- 30 decembrie 2014, afiºarea Anunþului cu datele concursului la sediul

Muzeului Olteniei Craiova, str. Popa ªapcã nr.8 ºi solicitarea publicãrii anunþu-
lui privind concursul în Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul
Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro.

- 30 decembrie 2014-15 ianuarie 2015, perioada de depunere a dosarelor
la sediul Secþiei de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova din str.
Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 16-19 ianuarie 2015 perioada de selecþie a dosarelor de înscriere ;
- 22 ianuarie 2015 ora 10.00, proba scrisã la sediul Secþiei de Istorie-Ar-

heologie a Muzeului Olteniei Craiova, str. Madona Dudu nr. 14;
- 27 ianuarie 2015, ora 10.00, probã interviu la sediul Secþiei de Istorie-

Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova, str. Madona Dudu nr. 14;

Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele do-
sarelor de înscriere sunt afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din str.
Popa ªapcã nr.8 Craiova, iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/
417756.
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În prima zi a Anului Nou,
creºtinii ortodocºi îl prãznuiesc
pe Sfântul Vasile cel Mare,
ocrotitorul sãracilor. În tradiþia
popularã, Sfântul Vasile este cu-
noscut ca fiind Crãciunul cel
Mic, fratele Crãciunului. Un lu-
cru mai puþin ºtiut este acela cã,
tot în ziua de Anul Nou, este
pomenitã de Biserica Ortodoxã
ºi mama Sfântului Vasile cel
Mare, Sfânta Emilia. Sfântul
Vasile din Cezareea Cappadociei,
cunoscut sub numele Vasile cel
Mare  a fost un arhiepiscop din
secolul al IV-lea, considerat doc-
tor al Bisericii ºi unul din cei
patru doctori rãsãriteni ai Bise-
ricii, alãturi de Grigore de Na-
zianz (“Teologul”) ºi Ioan Gurã
de Aur. Este unul dintre cei mai
importanþi pãrinþi ai bisericii or-

todoxe ºi unul dintre cei mai
mari teologi creºtini. S-a nãscut
în Pont în jurul anului 329 ºi a
murit în Cezarea în ziua de 1 Ia-
nuarie 379. Provenea dintr-o
familie creºtinã binecunoscutã,
tatãl sãu a fost un renumit învã-
þãtor în Pont, iar sora sa Macri-
na ºi fratele sãu Grigore din
Nyssa au devenit de asemenea
sfinþi. Sfântul Vasile a studiat la
Cezarea, la Constantinopol ºi
Atena, remarcându-se încã de
tânãr prin profunde cunoºtinþe
în filosofie, astronomie, geome-
trie, medicinã ºi retoricã. La Ate-
na a legat o strânsã prietenie cu
Grigore de Nazianz, care a fost
întotdeauna impresionat de inte-
ligenþa ºi spiritul sãu profund.
Sfântul Vasile a devenit apoi un
strãlucit profesor în NeoCeza-

rea. Sub influenþa sorei sale
Macrina, Vasile se apropie mai
mult de bisericã, iar episcopul
Cezareii, Dianius, care îl apre-
cia deosebit de mult, îl încura-
jeazã sã accepte o slujbã biseri-
ceascã. Scrierile sale din acea
perioadã pun bazele vieþii mona-
hale sistematice ºi de aceea
Sfântul Vasile este considerat
pãrintele monahismului oriental-
.A acordat o mare atenþie pãturii
sociale sãrace, venind în ajuto-
rul acesteia prin remarcabile
acte de caritate. Este cel dintâi
ierarh care a întemeiat, pe lângã
bisericã, azile ºi spitale pentru
sãraci ºi pentru bãtrâni, solici-
tând celor bogaþi sã vinã în aju-
torul persoanelor nevoiaºe. În
acelaºi timp, episcopul Vasile a
acordat o mare atenþie pregãtirii
canonice ºi spirituale a preoþi-
lor. În timpul vieþii, ierarhul a
fãcut numeroase minuni. Dintre
scrierile cele mai importante ale
Sfântului Vasile trebuie sã amin-
tim „Liturghia Sfântului Vasile”
ºi „Moliftele Sfântului Vasile.”
„Moliftele” care-i poartã nume-
le se citesc de câte ori este ne-
voie ºi aceste rugãciuni au pu-
terea sã vindece boli grave, sã
alunge duhurile necurate ºi bles-
temele. Sfântul Sinod al Biseri-
cii Ortodoxe Române a decis ca
persoanele care solicitã sã li se
citeascã aceste rugãciuni au ne-
voie de o pregãtire lãuntricã spe-
cialã: sã þinã post ºi sã rosteas-
cã rugãciuni; dupã o perioadã de
curãþire sufleteascã ºi trupeas-
cã, credinciosul care doreºte sã
se coboare harul Sfântului Vasi-
le asupra sa, poate sã solicite
preotului sã-i citeascã Moliftele

Sfântului Vasile. Ianuarie, prima
lunã a calendarului ortodox, este
un rãstimp benefic pentru orto-
docºi, când în biserici ºi în mã-
nãstiri sunt citite Moliftele Sfân-
tului Vasile cel Mare, o etapã bi-
necuvântatã în care creºtinii au
ºansa divinã sã se înnoiascã su-
fleteºte o datã cu Noul An.

Pe tine, trâmbiþa cea cu dum-

nezeiascã glãsuire ºi cereascã al-
binã, care din florile învãþãturi-
lor ai adunat mierea cea fãcãtoare
de viaþã a dogmelor Treimii ºi o
ai lãsat Bisericii lui Hristos bo-
gãþie neîmpuþinatã, din care gus-
tãm noi toþi, cu dulce cantare te
lãudãm, cântând þie: Bucurã-te,
mare ierarhe Vasile!

 Preot LIVIU  SÃNDOI

Duminicã, 28 decembrie 2014, delega-
þia românilor/vlahilor din Valea Timocului,
condusã de Preacucernicul Pãrinte Boian
Aleksandrovici, Protopop al Daciei Ripen-
sis ºi Vicar al Timocului, a participat la
întronizarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Ioan, Mitropolitul Banatului. Astfel, timo-
cenii i-au dãruit noului Mitropolit icoana
Sfântului Niceta de Remesiana, un mare
sfânt al Bisericii Creºtine ºi strãmoº al ro-
mânilor de la Sud de Dunãre. ”Înaltprea-
sfinþia Voastrã vã dãruim aceastã icoanã a

Pãrintele Boian a participat

la întronizarea Mitropolitul Banatului
Tradiþionalul

Concert extraordinar
de Anul Nou al
Filarmonicii „Oltenia”
va deschide anul
muzical 2015 al
instituþiei craiovene,
urmând sã fie
prezentat vineri, 9
ianuarie, de la ora
19.00. Întrucât toate
biletele au fost
vândute, reprezentan-
þii Filarmonicii au
decis ca încã un
concert sã fie
susþinut joi, 8 ianuarie, începând cu
aceeaºi orã. La acesta încã gãsiþi bilete, la
preþul de 20 de lei, elevii, studenþii ºi
pensionarii putând sã le achiziþioneze cu
15 lei.

Ambele concerte vor fi susþinute de
Orchestra Simfonicã, sub conducerea
dirijorului David Crescenzi, din Italia, ºi
de soprana Rasha Talaat, din Egipt.
Programul se va deschide cu Uvertura
operei „Don Pasquale” de Gaetano
Donizetti ºi va continua cu unele dintre
cele mai frumoase fragmente muzicale.
Nu vor lipsi din repertoriu Uvertura
operei „Norma” de Vincenzo Bellini,

Dublu concert de Anul Nou,

la Filarmonica „Oltenia”
marelui Sfânt Ierarh Niceta de Remesia-
na, cunoscut în toatã lumea creºtinã dar
ºi la noi românii care suntem privilegiaþi
de a fi strãnepoþii lui, ca simbolul legãturi-
lor noastre, a românilor/vlahilor de la Sud
ºi Nord de Dunãre, pentru cã într-o pe-
rioadã Sfântul Niceta i-a condus spiritual
ºi pe românii din stânga ºi din dreapta Du-
nãrii”, i-a Înalpreasfinþitului Pãrintele Vi-
car Boian, înmânându-i icoana Mitropoli-
tului Banatului.

MARGA BULUGEAN

Aria Margueritei din opera „Faust” de
Charles Gounod, „Bacchanale” din
opera „Samson ºi Dalila” de Camille
Saint-Saens, Aria „Merce, dilette
amiche” din opera „Vecerniile sicilie-
ne” de Giuseppe Verdi, nici apreciatele
creaþii ale lui Johann Strauss-fiul: Uvertu-
ra operetei „Liliacul”; „Unter Donner
und Blitz”, polka schnell; Polka „Trisch-
Trasch”; Valsul „Frumoasa Dunãre
albastrã”. Ca ºi tradiþionalul Concert de
Anul Nou al Filarmonicii din Viena,
programul se va încheia cu Marºul
Radetzky al lui Johann Strauss-tatãl.

MAGDA BRATU
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Anul 2014 va rãmâne unul trist
în lumea fotbalului, care a rãmas
fãrã doi dintre cei mai mari jucã-
tori din istorie: Eusebio, starul
echipei Benfica ºi al Portugaliei,
ºi legendarul Alfredo Di Stefano,
vedeta Real Madrid-ului din anii
‘50-‘60.

În vârstã de 71 de ani, Eusebio
a încetat din viaþã în 5 ianuarie,
dupã ce a suferit o crizã cardia-
cã. Originar din Mozambic, legen-
darul atacant cu 41 de goluri în
64 de selecþii, numit “Pantera nea-
grã”, a condus naþionala la locul
trei la Cupa Mondialã din 1966,
unde a fost principalul marcator.
La Benfica, el a marcat 733 de
goluri, fiind de douã ori cel mai

bun realizator european, în 1968
ºi 1973, ºi a câºtigat totul: Liga
Campionilor (1962), Balonul de
Aur (1965), de 11 ori campiona-
tul (între 1961 ºi 1975) ºi de cinci
ori Cupa Portugaliei.

Alfredo Di Stefano, legendarul
atacant de origine argentinianã,
moare la 7 iulie, la vârsta de 88 de
ani. Poreclit «Sãgeata blondã», el
a jucat mai întâi pentru River Pla-
te, Huracan ºi Millonarios din Bo-
gota, venind apoi la Real, în 1953.
Cinci Cupe ale Campionilor Euro-
peni, 8 campionate ºi Cupa Spa-
niei vor marca parcursul sãu la Real
pânã în 1963. Dublu câºtigãtor al
Balonului de Aur (1957 ºi 1959),
el a fost de cinci ori cel mai bun

marcator din campionatul
Spaniei. Di Stefano ºi-a înche-
iat cariera la Espanyol Barce-
lona, iar apoi a devenit antre-
nor, câºtigând, cu Valencia,
Cupa Spaniei în 1980. Inter-
naþional argentinian de 6 ori
(6 goluri), el a strâns 31 de
selecþii (23 de goluri) ºi în
naþionala Spaniei.

Tot din lumea fotbalului,
ne-am mai despãrþit de Luis
Aragones, câºtigãtor al Euro-
2008 cu Spania, care a dece-
dat în 1 februarie, la 75 de ani.
Fost jucãtor ºi antrenor la
Atletico Madrid, el a mai con-
dus numeroase echipe din
campionatul Spaniei. Arago-
nes a fost unul dintre artizanii
ridicãrii Spaniei, fixând siste-
mul de pase (“tiki-taka”). El
a antrenat mai multe echipe în 35
de ani, între care Atletico de trei
ori, alãturi de care a câºtigat titlul
în 1977 ºi de trei ori Cupa Spaniei,
dar ºi FC Barcelona (1987-88),
alãturi de care a câºtigat Cupa Spa-
niei.

De asemenea în februarie, în
data de 12, moare fostul selecþio-
ner al Danemarcei, Richard Möller
Nielsen (76 de ani), care a condus
echipa nordicã la primul titlu eu-
ropean în 1992.

În 25 martie, deziluzie enormã
ºi pentru fanii Barcelonei Fostul an-
trenor al echipei, Tito Vilanova,
pierde lupta cu cancerul la doar 45

de ani. Fost mijlocaº format la
club, el a devenit în 2007 secun-
dul lui Pep Guardiola, pe atunci an-
trenor la echipa a doua, ºi l-a ur-
mat ºi la prima formaþie. Operat
în noiembrie 2011, el i-a luat locul
lui Guardiola, plecat în aprilie 2012.
Operat din nou la finele anului
2012, el a revenit în ianuarie ºi a
condus echipa la titlul naþional în
mai 2013. În iulie 2013, Vilanova
a demisionat dupã o nouã înrãutã-
þire a stãrii de sãnãtate. Douã zile
mai târziu, în 27 martie, sârbul Vu-
jadin Boskov, fost antrenor la Real
Madrid, Sampdoria Genova ºi fost
selecþioner al Iugoslaviei, a înce-

tat din viaþã la 83 de ani.
El a condus Realul la ti-
tlul de campioanã a
Spaniei în 1980, apoi în
finala Cupei Campioni-
lor Europeni din 1981.
Cu Sampdoria, el a câº-
tigat de douã ori Cupa
Italiei, în 1988 ºi 1989,
Cupa Cupelor în 1990
ºi campionatul Italiei în
1991.

În afara sportului
rege, alte nume mari
care ne-au pãrãsit în
2014 sunt: australianul
Jack Brabham (88 ani)
– triplu campion mon-
dial la Formula 1, Julio
Grondona (82 de ani),
ºeful federaþiei argenti-
niene ºi vicepreºedinte

FIFA, fosta atletã maghiarã Ange-
la Nemeth (68 de ani) – campioa-
nã olimpicã la aruncarea suliþei în
1968, fosta atleta cehoaicã Milos-
lava Rezkova (64 de ani) – cam-
pioanã olimpicã la sãritura în înãl-
þime la aceleaºi JO din 1968, atle-
tul sud-african Mbulaeni Mulaudzi
(34 de ani) – medaliat cu argint la
JO-2004, campion mondial în salã
în acelaºi an, a murit într-un acci-
dent rutier, legendarul antrenor rus
de hochei Viktor Tihonov (84 de
ani) – sub conducerea sa, URSS a
obþinut de opt ori titlul mondial,
între 1979 ºi1990, ºi trei titluri
olimpice în 1984, 1988 ºi 1992.

Romania va avea din nou reprezen-
tanþi în selectivul Raliu Dakar din
America de Sud, prima competitie
motorizatã a noului an.

Emanuel Gyenes ºi Marcel Butuza
vor traversa Atlanticul pentru a lua
startul în marea aventurã sud-america-
nã. Gyenes va concura cu numãrul 49
pe motocicleta sa model KTM 450
Rally, în timp ce Butuza va avea
numarul 50 ºi acelasi model KTM la
dispoziþie. Gyenes s-a clasat pe locul 17
în 2012, dupã ce în 2011 fusese al 18-

DIGI SPORT 1

20:00, 22:00 – BASCHET (M) – Euroli-
ga: Galatasaray Istanbul – Zalgiris Kaunas,
Panathinaikos Atena – Maccabi Electra Tel
Aviv.

EUROSPORT

18:00 – FOTBAL – Meci amical / 21:00
– PATINAJ ARTISTIC – Gala de la Ober-
stdorf, în Germania.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Din motive financiare,

Balint a refuzat preluarea
naþionalei de tineret

Gabi Balint a avut o ofertã clarã de a pre-
lua naþionala de tineret a României, însã a
refuzat dupã ce i-a fost oferit un salariu mai
mic decât cel pe care îl au secunzii lui An-
ghel Iordãnescu la echipa mare.

“Anghel Iordãnescu mi-a propus sã pre-
iau naþionala de tineret, am vorbit chiar cu
dânsul pentru a prelua aceastã echipã, dar
am fost nemulþumit de ofertã.

Nu mi se pare normal ca antrenorul prin-
cipal de la tineret sã primeascã mai puþin
decât secundul de la echipa mare. Ãsta este
motivul pentru care am refuzat”, a spus Gabi
Balint.

Naþionala Under 21 a României a rãmas
fãrã selecþioner dupã ce Mihai Teja, în funcþie
de la începutul lunii noiembrie, a renunþat la
post pentru a prelua-o pe Dinamo.

Doi români la startul Dakarului

lea. Obiectivul sau este ºi acum clasa-
rea în primii 20 la categoria moto. La
rândul sãu, Butuza revine în Dakar
dupã participarile din 2007, când s-a
alergat ultima data în Africa, 2009 ºi
2012. La aceastã din urmã ediþie s-a
clasat pe locul 44 la general.

Raliul Dakar 2015 propune concuren-
tilor un traseu în lungime de 9.295 de
kilometri cu traversarea a trei þãri:
Argentina, Bolivia ºi Chile. Competiþia va
debuta pe 4 ianuarie ºi se va încheia 13
zile mai târziu.
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Cei mai buni sportivi ai Craiovei

Pagină realizată de COSMIN STAICU

Ianuarie
7 - Mititelu, executat! - Patronul FC U Craiova

a fost evacuat din nou de pe „Ion Oblemenco”
14 - Stângă: „Am luat jucători valoroşi şi tot-

odată am întinerit lotul” - Varga, Ivan, Patriche,
Latinovic, Kitanovski au fost prezentaţi ieri, dar
în lotul de Antalya vor fi şi Vătăjelu şi Şerban,
CSU renunţând în acelaşi timp la 8 fotbalişti

15 - „My giant”, ecranizare în Polivalentă -
Uriaşul James Tyler a făcut un meci magistral în
faţa liderului Ligii Balcanice, având o eficienţă
38, după 24 de puncte şi 18 recuperări

24 – Minerii vin să-l salveze pe Mititelu –
Marin Condescu a fost numit manager general
la FC Universitatea Craiova şi l-a anunţat deja
antrenor principal pe Emil Săndoi; Mititelu exul-
tă: „Vom fi cea mai bună echipă din România”

Februarie
2 - Craiovenii, alături de Mutu în Turcia - CS

Universitatea începe astăzi al doilea cantona-
ment al iernii, în aceeaşi bază sportivă pregă-
tindu-se şi Petrolul Ploieşti

9 - Varga a bătut Varna - O lovitură liberă
executată peste zid de atacantul adus din Re-
gie a adus succesul Craiovei în amicalul cu
bulgarii de la Cernomoreţ

10 - Samba a eclipsat sârba - În spectaculo-
sul complex „Mardan” din Lara, brazilienii lui
Lucescu de la Şahtior s-au distrat cu „pandu-
rii” lui Pustai, scor 5-1

11 - Foarfelea! - O foarfecă de la 16 metri a
play-maker-ului Craiovei a decis amicalul de cu
georgienii de la Zugdidi

13 – Mircea Lucescu : „Craiova are două
Universităţii, fiindcă oltenii vor să fie altfel de-
cât ceilalţi”

14 - Stângă: „Vrem să promovăm şi să jucăm
fotbal”

16 - 4 din 4 pentru alb-albaştri în Belek - CS
Universitatea a câştigat şi contra ruşilor de la
Enisey, un meci pe care l-a dominat clar

21 - „Ion Oblemenco” îşi deschide porţile în
memoria „Tunarului” - CS Universitatea Craio-
va, Sloga Petrovac şi Dunav Ruse participă la
triunghiularul programat astăzi în Bănie

Martie
2 - Mureşul, mai cu „Moţ” decât Craiova -

Echipa lui Sabău a făcut legea în repriza secun-
dă a derby-ului cu CS Universitatea

4 - Cutremur la SCM Craiova din cauza hand-
balului  - Primarul Lia Olguţa Vasilescu a solici-
tat demisia conducerii după o nouă gafă a staff-
ului echipei feminine, aceasta pierzând al doi-
lea meci acasă cu 10-0

5 - Răzvan Burleanu este noul preşedinte al
FRF - Alesul are 29 de ani, este fiul fostului
fotbalist Gică Burleanu şi a condus Federaţia
de Minifotbal

9 - Doar un punct de unde se agaţă harta-n
cui  - CS Universitatea confirmat startul ezitant
prin remiza de la Satu Mare, acolo unde Ferfe-
lea a egalat

11 - Antrenorii din Bănie, în morişca demite-
rilor - Napoli, Nanu şi Văsuică au  plecat, pe
„ţeavă” sunt Stângă, Amariei şi chiar Nisic

20 - Balint: „Am un lot valoros pentru nive-
lul la care suntem” – Noul antrenor al CSU este
convins că va debuta cu o victorie

23 - Set alb la debut  pentru Balin t - CSU
Craiova a făcut spectacol în meciul cu Minerul
Motru, Curelea reuşind o triplă

27 - Mititelu a anunţat că-şi retrage echipa - Pa-
tronul este convins că FCU Craiova va fi reînscrisă
în Liga a II-a, dar ia în calcul să revină şi din Liga a IV-
a, dacă nu va fi votat planul de reorganizare

Aprilie
2 - Craiova Maxima şi-a pierdut Părintele -

Profesorul Corneliu Andrei Stroe a încetat din
viaţă la vârsta de 70 de ani

6 - Ştiinţa pragmatismului - Fără să impresio-
neze prin joc, echipa lui Balint s-a impus la Vâlcea,
acumulând puncte importante pentru play-off

În anul care se încheie am reflectat evenimentele
sportive în care au fost implicate echipele Craiovei, de
cele mai multe ori de la faţa locului, indiferent că aces-
tea s-au petrecut în Bănie, în ţară sau chiar peste hota-
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9 - Clubul lui Mititelu a intrat în faliment -

Tribunalul Braşov nu a aprobat planul de reor-
ganizare al firmei FCU Craiova SA

17 - 10 finale pentru Liga I - Universitatea
Craiova debutează astăzi în play-off-ul seriei a
doua, contra Oltului

18 - Adevărat au înviat în play-off! - Universita-
tea Craiova a învins cu 4-1 pe FC Olt, după o pre-
staţie consistentă, în frunte cu căpitanul Pleşan

27 - Craiova mărşăluieşte spre Liga I - Golul
lui Izvoranu a adus cele 3 puncte în meciul cu
Bistriţa, unul controlat de echipa lui Balint

Mai
11 - Brac, straşnic paznic! - Universitatea

Craiova a avut o prestaţie modestă la Vâlcea,
fiind salvată doar de portarul sârb, care a apă-
rat şi un penalty

18 - Victorie dublă pentru Craiova - Alb-al-
baştrii s-au impus în meciul de la Slatina şi au
fost anunţaţi de FRF că au licenţa de  Liga I

20 - Liga I intră la apă - Adunarea Generală a
LPF a votat un sistem cu 14 echipe în primul
eşalon care să dispute  play-off şi play-out

28 - 1 punct până la Liga I - 10.000 de specta-
tori au aplaudat revanşa Craiovei în faţa Mure-
şului, iar promovarea este foarte aproape

Iunie
1 - Zilele Craiovei, sărbătorite şi în Banat -

CS Universitatea a obţinut promovarea în Liga
I, după remiza de la Reşiţa

4 - „Manita” lui Ivan şi juniorii joacă finala
cu Dinamo - Atacantul Craiovei a reuşit nu mai
puţin de 5 goluri în meciul cu UTA, câştigat la
Arad cu 5-2

9 - Craiova a sărbătorit promovarea  - Alb-
albaştrii şi-au asigurat rapid succesul cu Vâl-
cea, cu care au câştigat seria

10 - Craiova continuă fără Balint - Antreno-
rul principal a fost demis, iar Geolgău a fost

deposedat de funcţia de director general al clu-
bului CS Universitatea

11 - Instalarea lui Gane, controversată - CS
Universitatea a adus un antrenor care acum câte-
va luni nu recunoştea echipa ca fiind a Craiovei

18 - Cu capverdienii la iarbă verde - Jucătorii
din Capul Verde, Nuno Rocha şi Kay se pregă-
tesc alături de ceilalţi alb-albaştrii

23 - Alb-albaştrii încep stagiul sloven - CS
Universitatea va fi cantonată la Dravograd, unde
are stabilite deja câteva amicale

Iulie
15 – Universitatea începe sezonul cu eşec –

Alb-albaştrii au fost învinşi în Giuleşti în preli-
minariile Cupei Ligii

21 - Craiova joacă în Liga I după 3 ani şi 2
luni - Vineri este programat derby-ul Olteniei,
Universitatea – Pandurii, pe „Ion Oblemenco”

27 - Craiova simte iar fotbalul -
Alb-albaştrii au debutat doar cu o
remiză în Liga I, dar prestaţia a fost
una promiţătoare

August
3 - N-am avut ac de cojoc(ar)ul Ste-

lei - Craiova n-a putut produce surpriza
în Ghencea pustie, fiind depăşită de un
adversar mai experimentat, mai pragma-
tic, care, dacă n-a avut în spate fanii, l-
a avut pe arbitrul localnic, Cojocaru

5 - Brandan: „La Craiova e ca-n
America de Sud” - Argentinianul a
fost prezentat ieri la Universitatea
Craiova, unde va purta tricou l cu
numărul 14

8 - Ţinuţi în şah de „Rege” - Craiova
n-a reuşit să câştige nici contra puşti-
lor lui Hagi, iar cei 7.000 de spectatori i-
au cerut demisia lui Jerry Gane; Căpita-
nii Curelea şi Mitrea au reuşit câte o
dublă în duelul de pe „Ion Oblemenco”

15 - Craiova, mediocră la Mediaş - Universita-
tea Craiova a pierdut şi meciul cu Gaz Metan, deve-
nind deja o candidată serioasă la retrogradare

19 - Cine preia Universitatea? - Schimbarea
lui Gane este tot mai vehiculată, iar Cuvântul
Libertăţii vă oferă argumente pro şi contra pen-
tru cele mai plauzibile nume de tehnicieni care
ar putea antrena echipa din Bănie

25 - Naiva Craiovă, sfâşiată de versaţii „lupi”
- Petrolul a speculat erorile alb-albaştrilor şi a
devenit lider după victoria în ultimul meci pro-
gramat pe „Ion Oblemenco”

26 - Bălgrădean s-a făcut craiovean - Fostul
portar al lui Dinamo a semnat un contract cu Uni-
versitatea; : Bălgrădean: „Nu mă sperie situaţia
Craiovei, sper să prindem cupele europene”

Septembrie
1 - Ca-n Tom şi Jerry - Craiova a fost o echi-

pă de desene animate la Giurgiu, Astra distrân-
du-se cu bieţii jucători ai lui Gane, care au ajuns
pe ultimul loc

2 - Sorin Cârţu şi Emil Săndoi vor prelua Cra-
iova - Ionel Gane a fost demis

3 - Cârţu este la al patrulea mandat, iar Săn-
doi la al treilea pe banca tehnică a Craiovei -
„Vom lua deciziile împreună, obiectivul este sal-
varea de la retrogradare”

8 - Craiova bate să-şi dreagă moralul - Cârţu
şi Săndoi au debutat cu un succes, în amicalul
contra sârbilor de la OFK Belgrad

10 - C&S testează CS în amicale - Tandemul
Cârţu-Săndoi a verificat lotul aflat la dispoziţie
şi în amicalul cu Podariul, scor 3-2

15 - Torpila cariocas sparge gheaţa - Univer-
sitatea Craiova a obţinut primul succes în cam-
pionat, datorită reuşitei de senzaţie a brazilia-
nului Madson, venită la scurt timp după ce alb-
albaştrii rămăseseră în inferioritate

23 - Au dat cu „şepcile roşii” de pământ -
Universitatea a câştigat pe „Cluj Arena” la o
diferenţă mult prea mică faţă de superioritatea
demonstrată pe teren

25 - „Ferfe” le-a făcut felul bănăţenilor - De-
carul a centrat la autogolul gazdelor şi a marcat
în partea secundă, calificând Craiova în optimi-
le Cupei României

28 - Careu victorios pentru Cârţu şi Săndoi -
Cu un penalty scos de Curelea şi executat de
Brandan, Universtatea Craiova a câştigat al
patrulea meci la rând de la instalarea noilor an-
trenori şi are moral foarte bun înaintea derby-
ului cu Dinamo

Octombrie
6 - Punct scos din Groapă pentru alb-albaştri

- Universitatea Craiova a avut avantaj în dela-
sarea de la Dinamo, dar a fost egalată dintr-un
penalty dubios

12 - I-au bătut amical, dar bine - Universita-
tea Craiova s-a impus în duelul oltenesc de la
Severin cu Pandurii, golurile venind dintr-o fază
superbă şi două contraatacuri

15 - „Motanul” i-a pus pe nordici cu botul
pe labe - Dubla lui Stancu din pasele lui Sân-
mărtean au adus victoria României la Helsinki

20 - Altoiţi de Varga - La doar câteva zile
după ce a împlinit 30 de ani, mijlocaşul Craiovei
a avut o prestaţie modestă în meciul cu Chiajna

27 - Craiova intră-n grafic - După ce a trecut o
treime din campionat, alb-albaştrii sunt la mijlocul
ierarhiei, cu un pasiv de două puncte la „adevăr”

29 - Calificare, dar cu ce preţ! - Universitatea
a ajuns în sferturile Cupei, dar l-a pierdut pe
Nicuşor Bancu, acesta suferind o accidentare
extrem de gravă, fractură de tibie şi peroneu

Noiembrie
2 - Gol sud-american pentru suferinţa unui

oltean - Universitatea Craiova a învins Boroşa-
niul graţie reuşitei superbe a lui Pablo Bran-
dan, dedicată lui Nicuşor Bancu

18 - Craiova a umplut poarta junilor „panduri”
- Cârţu şi Săndoi şi-au testat lotul într-un amical
cu echipa-satelit a gorjenilor, terminat 11-0

19 - Keşerupe – 13 cu noroc pentru tricolori -
România a câştigat al treilea meci la rând cu 2-0,
scor provenit dintr-o dublă, contra Danemarcei
fiind rândul atacantului Stelei, Claudiu Keşeru

20 - Voleibaliştii au sărit în optimile Cupei
CEV - SCMU Craiova a câştigat cu 3-0 returul
cu Partizan Belgrad şi va juca în faza următoare
împotriva ungurilor de la Kecskemet

25 - Goluri care te încălzesc şi la Polul Nord -
Brandan şi Bawab au făcut spectacol cu Rapi-
dul, având două reuşite senzaţionale

Decembrie
1 - Herghelegiu i-a strunit pe bidivii lui „Flo-

cea” - La prima prezenţă ca titular în Liga I pen-
tru Universitatea, cu o zi înaintea onomasticii,
fostul vârf al Iaşiului a dat un gol şi o pasă de gol

5 - Atmosferă de vis la despărţirea de „Ion
Oblemenco”

8 - Gruia - spectacol şi ocazii, tabela rezistă...
- Alb-albaştrii au ajuns la 11 meciuri fără înfrân-
gere în campionat, după remiza albă cu CFR Cluj

9 - Juveţii jupuiră porcul şi plecară în vacan-
ţă - La nici 24 de ore de când a încheiat oficial
turul Ligii I, Universitatea Craiova a organizat
sărbătoarea de final de an

10 - Fanii explică de ce „CSU este Universi-
tatea Craiova” - Cea mai mare comunitate onli-
ne a suporterilor Universităţii Craiova a emis
un manifest către mass-media

12 – Relu Roşca şi Marian Oprea, premianţii
Doljului - Cei doi au primit la Gala Sportului
Doljean distincţiile de cel mai bun antrenor, res-
pectiv cel mai bun sportiv din 2014

15 - Toma renunţă: „E un moment greu pen-
tru echipa de baschet” - Team-managerul SCMU
Craiova a demisionat

18 - „Centralul” - pregătit de demolare - Scau-
nele şi gardurile au fost deja înlăturate de pe
stadionul „Ion Oblemenco”

re. 2014 a fost anul în care Universitatea Craiova a
revenit în prim-planul fotbalului românesc, promovând
en-fanfare, iar după tur se află în prima treime a Ligii
I, după o serie incredibilă de 11 meciuri fără eşec


