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IGSU începe primele teste ale
sistemului de avertizare RO-ALERT

De ieri-dimineaþã, vor avea loc tes-
tãri în vederea implementãrii sistemului
de avertizare a populaþiei în situaþii de
urgenþã „RO-ALERT”, anunþã Inspec-
toratul General pentru Situaþii de Urgen-
þã (IGSU). Practic, în zonele unde se vor
realiza verificãrile, pe terminalele conec-
tate la reþelele operatorilor de telefonie
mobilã din România vor apãrea notifi-
cãri cu mesajul „Acesta este un mesaj
pentru testarea sistemului RO-ALERT”.
Ulterior, IGSU va stabili tipurile de risc
ºi nivelurile de gravitate ale evenimen-
telor pentru care va fi utilizatã aplicaþia.
“De asemenea, se vor cãuta soluþii teh-
nice pentru integrarea aplicaþiei cu cele-
lalte sisteme informatice utilizate de cã-
tre autoritãþile care emit avertizãri”, ara-
tã Inspectoratul General pentru Situaþii
de Urgenþã, într-un comunicat de presã
remis vineri MEDIAFAX. Sistemul de
avertizare a populaþiei „RO-ALERT”,
care urmeazã sã fie implementat cu spri-
jinul Serviciului de Telecomunicaþii Spe-
ciale ºi operatorilor de telefonie mobila,
ar trebui sã permitã informarea rapidã a
cetãþenilor aflaþi în zonele cu risc major
de dezastre, pentru adoptarea unui com-
portament adecvat necesar asigurãrii
autoprotecþiei în caz de urgenþã majorã.

Tarifele convorbirilor pe mobil
în alte reþele vor scãdea
de la 1 mai 2018

Autoritatea Naþionalã de Reglemen-
tare în Comunicaþii (ANCOM) a lansat
ieri, în consultare publicã, noile tarife
pentru terminarea apelurilor la puncte
mobile, propunând o scãdere a nivelu-
lui acestora de la 0,96 la 0,84 eurocenþi
pe minut, reducere care se va aplica din
data de 1 mai 2018. Terminarea apeluri-
lor la puncte mobile înseamnã convor-
birea de pe o reþea de telefonie pe altã
reþea de telefonie mobilã, de exemplu de
pe Orange pe Vodafone. Tarifele factu-
rate pentru astfel de servicii sunt „tarife
pentru terminarea apelurilor la puncte
mobile”, au explicat, pentru MEDIA-
FAX, reprezentanþii ANCOM. „Propun
reducerea tarifelor de terminare a apelu-
rilor la puncte mobile începând cu data
de 1 mai 2018, de la 0,96 eurocenþi/minut
la 0,84 eurocenþi/minut, tarif care va fi
practicat pânã la data la care ANCOM
va finaliza noul model de cost LRIC pur.
Decizia Autoritãþii vine ca urmare a dia-
logului cu Comisia Europeanã pe aceas-
tã temã, dar ºi ca urmare a faptului cã
actualul model de cost nu include teh-
nologia 4G/LTE, tehnologie care câºti-
gã tot mai mult teren în România, adu-
când câºtiguri de eficienþã”, a declarat
Sorin Grindeanu, preºedintele ANCOM.
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Plenul reunit al Camerei Deputa-
þilor ºi Senatului a votat proiectul de
buget pentru anul 2018, acesta fiind
construit pe o creºtere economicã de
5,5%, inflaþie medie anualã de 3,1%,
curs mediu de 4,55 lei/euro ºi câºtig
salarial mediu net lunar de 2.614 lei.
Proiectul de buget pe anul 2018 a fost
votat cu 255 de voturi “pentru” ºi 95
de voturi “împotrivã”.

Potrivit unui comunicat al Execu-
tivului, proiectul de buget pentru
2018 este construit pe o creºtere
economicã de 5,5%, inflaþie medie
anualã de 3,1%, curs mediu de 4,55
lei/euro ºi câºtig salarial mediu net
lunar de 2.614 lei. “Deficitul buge-
tar (cash) este estimat la 2,97% din
PIB, în timp ce deficitul ESA este
de 2,96% din PIB, cu încadrare în
þinta de deficit bugetar de sub 3%
din PIB, potrivit Tratatului de la Ma-
astricht”, precizeazã sursa citatã.

Conform proiectului adoptat de
Guvern, sunt prevãzute venituri estimate de
287,5 miliarde lei, cu 30,9 miliarde lei mai mari
faþã de 2017, fiind pentru prima datã când PIB-
ul României va depãºi nivelul de 200 miliarde
euro. Din cele 30,9 miliarde lei venituri supli-
mentare, 21,1 miliarde lei vor merge cãtre bu-
getul sãnãtãþii, care va avea o creºtere de 17%

Liderul PSD Liviu Dragnea a
susþinut, ieri, cã primarii nu vor
avea în 2018 venituri mai mici

Deputaþii au adoptat, în ºedinþa
plenului de ieri, Legea pentru modi-
ficarea Legii nr.202/1998 privind
organizarea Monitorului Oficial al
României, care prevede ca acesta sã
revinã sub autoritatea Camerei De-
putaþilor. Propunerea legislativã are ca
obiect de reglementare reorganizarea
Regiei Autonome „Monitorul Oficial”,
în scopul revenirii acesteia sub auto-
ritatea Camerei Deputaþilor. Iniþiato-
rul legii este deputatul PNL, Ionuþ
Stroe, iar proiectul este semnat de mai
mulþi parlamentari PNL ºi USR.

„Potrivit art. 74 din Constituþia
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faþã de 2017, bugetul educaþiei, care va avea o
creºtere de 16%, ºi bugetul alocat investiþiilor,
care va avea o creºtere de 42%

Comisiile de buget au adoptat, anterior bu-
getul Ministerului Finanþelor Publice, hotãrând
sã diminueze cu 5,8 milioane lei cheltuieli de
personal ºi sã aloce 350 de milioane de lei pen-

tru fondul de rezervã pe care aleºii l-
au epuizat, iniþial, pentru a suplimen-
ta bugetele altor instituþii.

Tudose: Împreunã cu Parlamentul
vom aplica bugetul, iar rezultatele
nu vor întârzia sã aparã

Premierul Mihai Tudose a decla-
rat, ieri, cã va aplica bugetul pe anul
2018 împreunã cu Parlamentul ºi cã
rezultatele nu vor întârzia sã aparã,
mulþumindu-le colegilor care au de-
pus amendamente la proiectul de bu-
get pe anul 2018. „O sã mulþumesc
tuturor colegilor pentru eforturile
depuse în aceste douã sãptãmâni.
Vreau sã le mulþumesc ºi celor care
au depus amendamente corecte, nor-
male, de bun-simþ. Le vom avea în
vedere dacã, pe parcursul anului vii-
tor, vom avea resurse suplimentare
pentru a le implementa. Vreau sã vã
mulþumesc tuturor pentru votul de
astãzi ºi pentru încrederea pe care ne-

o acordaþi nouã, Guvernului, ºi pentru încrede-
rea pe care o aveþi în noi, în toþi. Împreunã cu
Parlamentul vom aplica acest buget, iar rezul-
tatele nu vor întârzia sã aparã”, a susþinut Tu-
dose în plen, dupã adoptarea proiectului de bu-
get ºi proiectului de buget al asigurãrilor socia-
le pe 2018.

Monitorul Oficial trece din subordinea
SGG în autoritatea Camerei Deputaþilor

României care stabileºte cã iniþiati-
va legislativã aparþine deopotrivã
«Guvernului, deputaþilor, senatori-
lor sau unui numãr de cel puþin
100.000 de cetãþeni cu drept de
vot», coroborat cu art. 61 alin (1)
tot din Constituþia României care
stabileºte cã «(1)Parlamentul este
organul reprezentativ suprem al
poporului român ºi unica autoritate
legiuitoare a þãrii», coroborat cu art.
111 din Constituþia România care
vorbeºte despre «controlul parla-
mentar» exercitat de Parlament asu-
pra Guvernului, considerãm cã, în

virtutea eliminãrii oricãror intervenþii
ale Executivului în procesul legisla-
tiv ºi înlãturãrii oricãror suspiciuni
de abuz, ca în cazul OUG 13/2017,
sã se aprobe reîntoarcerea Regiei
Autonome a Monitorului Oficial sub
autoritatea Parlamentului României,
exercitatã prin Camera Deputaþilor”,
potrivit expunerii de motive.

Potrivit unui amendament adop-
tat în Comisia Juridicã a Camerei
Deputaþilor, în termen de 7 zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei legi,
prin hotãrâre a Guvernului se apro-
bã organizarea ºi funcþionarea Re-

giei Autonome „Monitorul Oficial”.
Legea a fost adoptatã cu 184

de voturi „pentru” ºi 46 de abþi-
neri, Camera Deputaþilor fiind for
decizional.

În iunie 2017, secretarul general
al Guvernului (SGG), Mihai Busu-
ioc, a refuzat sã contrasemneze or-
dinul premierului Sorin Grindeanu
prin care era eliberat din funcþie, iar
fãrã semnãtura acestuia Monitorul
Oficial nu publica actul de demite-
re, dat fiind faptul cã Regia Auto-
nomã ”Monitorul Oficial” se afla în
subordinea SGG.

Dragnea: Primarii nu vor avea în 2018 venituri mai
mici decât în 2017. A fost o manipulare strãvezie

decât în 2017, el acuzând faptul
cã în aceastã speþã ar fi fost uti-
lizatã o „manipulare strãvezie”.

Întrebat dacã primarii sunt
mulþumiþi de proiectul de buget
pe 2018, aºa cum a fost votat
vineri de Parlament, Dragnea a
rãspuns: „Pe mãsurã ce vor tre-
ce lunile ºi vor vedea atât înca-
sãrile din impozite ºi taxe loca-
le, cât ºi sumele defalcate care
vor ajunge la autoritãþile locale,
încet-încet vor înþelege cã nu
este adevãrata manipularea care
a fost folositã câteodatã, zic eu,
destul de strãveziu. Nu vor avea
în 2018 venituri mai mici decât
în 2017”.

„Cel târziu la rectificarea din
varã se va lua în calcul, în urma
unei analize serioase pe care o
va face Guvernul, eventual su-
plimentarea sumelor în funcþie
de excedentul de la finalul anu-
lui 2017 ºi de execuþia bugetului

pe 2017”, a adãugat liderul PSD.
El le-a transmis primarilor cã

în prima parte a anului 2018 se
va finaliza ºi Legea finanþelor
publice locale, care va prevedea
ca 100% din impozitul pe venit
sã rãmânã la nivelul administra-
þiei locale. „Este o lege pe care
trebuie sã o lucrãm cu foarte
mare atenþie, e una dintre prio-
ritãþile legislative, este o dorinþã
mai veche a noastrã, a celor care
am lucrat în administraþia loca-
lã”, a spus Dragnea.

El a spus cã excedentul bu-
getelor locale în 2016 a fost de
11 miliarde de lei, iar în 2017
acesta este de 13 miliarde de lei,
ºi a apreciat cã îndemnul adre-
sat primarilor de a cheltui mã-
car jumãtate din excedent în
2018 a fost unul bun.
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De Sãrbãtori,

WATER PARK INVITÃ CRAIOVENII LA DISTRACÞIE

Apã caldã, distracþie, saunã ºi mul-
tã voie bunã, de Sãrbãtori, la Water
Park.

Craiovenii sunt aºteptaþi în numãr
cât mare, de luni pânã duminicã, în
intervalul orar 10.00 – 20.00, inclusiv
în zilele de sãrbãtori, la Complexul Ac-
vatic Water Park din Craiova, com-
plex ce oferã vizitatorilor o zonã aco-
peritã cu bazine ºi tobogane în supra-
faþã totalã de 2.550 de mp.

Cei care aleg sã îºi petreacã sãrbã-
torile la Water Park se pot delecta în
bazinul de înot cu o suprafaþã totalã
de 209,16 mp sau pot trãi o experien-
þã unicã într-unul dintre cele cinci to-
bogane aflate în interiorul clãdirii (Ma-
gic Hole cu lungimea de 126,81 m,
Black Hole cu lungimea de 115,36 m, Aquatube cu
lungimea 80,21 m ºi 2 tobogane Body Slide cu lungi-
mea de 80,61 m).

Tot în cadrul Water – Park-ului din Craiova, vizita-
torii se pot bucura de o saunã modernã, deschisã zil-
nic, în intervalul orar 10.00 – 18.30.

Taxele de intrare propuse sunt:
• 24 lei pentru copii intre 5 ºi 10 ani, de luni pânã

vineri – brãþarã albã
• 36 lei pentru persoanele de peste 10 ani, de luni

pânã vineri – brãþarã albastrã

• 34 lei pentru copii între 5 ºi 10 ani, în week-end –
brãþarã roºie

• 50 lei pentru persoanele de peste 10 ani, în week-
end – brãþarã neagrã

• 15 lei taxa saunã pentru persoanele de peste 16
ani – brãþarã verde

Numãrul maxim de persoane în spaþiul amenajat in
interiorul Obiectului 3 - Clãdirea pentru bazine acope-
rite ºi jocuri de apã este de 280.

Detalii: telefon 0737.735.944 sau pe pagina de Fa-
cebook a Primãriei Craiova: facebook/Primaria-Mu-
nicipiului-Craiova.

Toatã sãptãmâna, doctorii ºi asis-
tentele medicale de la chirurgie pedia-
tricã au avut mare grijã sã punã la punct
în cele mai mici detalii momentele de
sãrbãtoare pregãtite pentru copii. Au
aºezat globuleþele ºi coroniþele de be-
tealã în bradul de Crãciun, pe care l-au
împodobit în sala de mese, apoi când
toate pregãtirile au fost gata ºi micuþa
încãpere s-a umplut cu cadouri, i-au
invitat pe copii. Darurile au adus un
strop de bucurie în ochii micuþilor care,
din pãcate, trec printr-o perioadã mai
dificilã. Iar emoþiile au fost la fel de mari
atât pentru copii, cât ºi pentru pãrinþi.

Bucurie în sufletele micuþilor
pacienþi

Cu o dragoste sincerã pentru mi-
cuþii pacienþi pe care-i trateazã în lun-
ga sa carierã de chirurg pediatru,
doctorul Corneliu Sabetay a avut grijã
ca fiecare sã primeascã daruri menite
sã le aducã luminã ºi bucurie în su-
flet. Chiar ºi cei care nu puteau sã se
deplaseze de pe patul de spital au
primit ºi ei câte o plãsuþã cu fructe ºi
dulciuri chiar în salon. „Sunt ani de
zile de când fac pe Moº Crãciun în
Spitalul Judeþean de Urgenþã ºi este
un lucru care mã bucurã foarte mult
ºi pe care îl fac cu mare drag. Cu aju-
torul unor oameni de bine, sponsori
care au vrut sã ni se alãture, le-am

Cadouri pentru copiii internaþiCadouri pentru copiii internaþiCadouri pentru copiii internaþiCadouri pentru copiii internaþiCadouri pentru copiii internaþi
la Spitalul Judeþeanla Spitalul Judeþeanla Spitalul Judeþeanla Spitalul Judeþeanla Spitalul Judeþean

Moº Crãciun a ajuns mai devreme la secþia de chirurgie pediatricã a
Spitalului Clinic Judeþean din Craiova. Ieri, micuþii pacienþi au primit
cadouri care le-au mai alinat suferinþa ºi dorul de casã. De mai bine de
40 de ani, chirurgul pediatru acad. dr. Corneliu Sabetay are grijã sã

aducã bucuria în sufletul fiecãrui copil care se nimereºte sã primeascã
îngrijiri medicale chiar în aceastã perioadã de sãrbãtori, sã simtã ºi un

pic din spiritul Crãciunului, acolo, pe patul de spital.

oferit copiilor noºtri mici atenþii, iar
ei au fost foarte bucuroºi”, a precizat
acad. prof. dr. Corneliu Sabetay.

Printre sponsorii care au contri-
buit la cadourile micilor pacienþi de
la Spitalul Judeþean de Urgenþã din
Craiova se numãrã Organizaþia Stu-
denþilor Mediciniºti, Biserica Baptis-
tã, precum ºi companiile „Auchan”,
„McDonald’s”, „Coca-Cola”, „Leoni-
das” ºi „Voltalim SA”. Preotul Mar-
cel Rãduþ Seliºte a împãrþit ºi el ca-
douri copiilor internaþi la pediatrie.

RADU ILICEANU
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De ce pompier?
Sincer, dintr-o întâmplare...

Spre finalul liceului, când toatã lu-
mea întreba ce faceþi, unde vreþi
sã mergeþi, am auzit de fiul unui

coleg de-al tatãlui nostru care voia
sã se înscrie la Academia Forþe-
lor Terestre „Nicolae Bãlcescu”
din Sibiu. Eu am un frate geamãn,
Florin, ºi ne-am hotãrât amândoi
sã ne înscriem acolo, pentru cã
ni s-a pãrut interesant. Ne-am fã-
cut dosarele, le-am depus amân-
doi, am stabilit ziua în care sã ne
prezentãm pentru susþinerea pro-
belor fizice, care erau eliminato-
rii, iar eu, la ultima probã – era
rezistenþa, pe o distanþã de 2 km
– am abandonat. Mã gândeam
aºa... în timp ce alergam, ce caut
aici, ºi parcã nu mi s-a mai pãrut
ceva pentru mine, aºa cã m-am
oprit din alergat. Pur ºi simplu...
Frate-meu a luat probele. M-am
întors acasã ºi tot pe tata l-am
auzit, de la un alt coleg de-al lui,
de Facultatea de Pompieri din ca-
drul Academiei de Poliþie „Alexan-
dru Ioan Cuza”. Nici nu ºtiam cã
existã... Mi-a fost teamã cã ar tre-

Cpt. George Moghilaº, din cadrul ISU Dolj:

„Facem tot ce se poate... în toate cazurile”„Facem tot ce se poate... în toate cazurile”„Facem tot ce se poate... în toate cazurile”„Facem tot ce se poate... în toate cazurile”„Facem tot ce se poate... în toate cazurile”
Sunt oameni care salveazã vieþi în fiecare zi, pentru

care Crãciunul este atunci când au reuºit sã mai smulgã
pe cineva din ghearele morþii, oameni pentru care sã-i
ajute pe ceilalþi este o chemare. Pentru cã nu poþi ajunge
pompier fãrã sã îþi placã aceastã luptã permanentã, pe
care o duci... pentru alþii. Nu este o meserie comodã, dar
sunt oameni care nu ar face altceva pentru nimic în lume,
chiar dacã ar putea da timpul înapoi. Cãpitanul George
Moghilaº, din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj, este unul dintre ei... Are 32 de ani, opt
ani de când lucreazã la ISU Dolj, a absolvit Facultatea de
Pompieri din cadrul Academiei de Poliþie „Alexandru Ioan
Cuza” în anul 2009, odatã cu fratele sãu geamãn, Florin,
deºi cochetaserã amândoi cu uniforma militarã. George
Moghilaº lucreazã în cadrul Centrului de Formare ºi
Pregãtire în Descarcerare ºi Asistenþã Medicalã de
Urgenþã, unde se ocupã de instruirea echipajelor de prim-
ajutor ºi descarcerare. Spune cã ei sunt oamenii care duc
greul, care sunt zi de zi în teren, deºi îi însoþeºte ºi el de
multe ori. În toþi aceºti ani a vãzut multe, astfel încât
considerã cã bagajul de cunoºtinþe pe care îl are omul care
intervine într-o situaþie de urgenþã poate face diferenþa
între viaþã ºi moarte în cazul unei victime. ªi pentru asta îi
pregãteºte pe salvatori...

bui sã dau examen, ca cei de la
Poliþie, la gramaticã, aºa cã nu m-
am entuziasmat prea tare, cã mie
nu-mi place gramatica. Tot tata,
sãracul, s-a interesat ºi a aflat cã

se susþine examen scris la mate-
fizicã ºi am zis cã aici e de mine.
Am învãþat la fizicã, pentru cã la
matematicã nu aveam nici o pro-
blemã, ºi am luat. La Sibiu, frate-
le meu a picat examenul scris la
Forþele Terestre, aºa cã anul ur-
mãtor a dat ºi el la Facultatea de
Pompieri ºi evident cã a luat. Cul-
mea este cã în acel an s-a redus
ciclul de învãþãmânt de la cinci la
patru ani, aºa cã am terminat
amândoi odatã facultatea, în 2009.
Am ajuns amândoi la Dolj, unde
repartiþiile s-au fãcut în funcþie de
medii, ºi cum Florin avea cu douã
sutimi mai mult, ºi-a ales Secþia de
Pompieri Craiova, iar eu am ajuns
la Secþia de Pompieri Bãileºti...

Cum ai ajuns sã-i pregãteºti
pe alþii pentru acordarea primu-
lui-ajutor ºi intervenþie în des-
carcerare?

Pãi în anul 2010 am fost trimis
la Târgu Mureº, la pregãtire pe

acest domeniu ºi mi-a plãcut foarte
mult. De altfel, ºi lucrarea mea de
diplomã a fost tot pe descarcera-

re. Aºa cã în momen-
tul când am revenit la
Inspectorat, am trecut
la Centrul de Formare
ºi Pregãtire în Des-
carcerare ºi Asistenþã
Medicalã de Urgenþã.
La început a fost greu
pentru cã eram puþini,
ºi veneau oameni din
toatã þara. ªi nu doar
pompieri. Am pregãtit
ºi jandarmi, ºi volun-
tari. Acum s-au mai
aranjat lucrurile, sunt
12 astfel de centre de
pregãtire în þarã, iar la
noi, la Dolj, suntem
acum o echipã ce cinci
oameni la Centru ºi e
mai simplu.

Care este cel mai
important lucru pe

care consideri cã trebuie sã-l ºtie
cel care intervine?

Pãi eu le explic cum sã recu-
noascã o hemoragie
gravã, ce trebuie sã
facã în caz de fracturi,
arsuri, cum sã faci
triaj în cazul unui ac-
cident cu victime mul-
tiple, de exemplu, sau
în caz de stop cardio-
respirator. ªtiþi cã asta
înseamnã moarte clini-
cã. Atunci e mort. Deci
nu mai poþi sã-l omori
încã odatã, dar poþi sã-
l readuci la viaþã sau
poþi, prin ceea ce faci,
sã-l menþii acolo pânã
vine un medic. Am
avut ºi cazuri de asis-
tare la naºtere, pentru
cã femeia a nãscut în
autospeciala noastrã,
pânã sã ajungã la spi-

tal, aºa cã acum îi pregãtim ºi
pentru astfel de situaþii.

Deci pompierii trebuie sã ºtie
de toate?

Nu spun cã trebuie. Cã ºi la noi
sunt domenii diferite. Cred însã
cã pompierul tinde sã devinã mul-
tifuncþional. Lumea evolueazã în
toate domeniile. Aºa ºi noi, pom-
pierii... Nu rãmâi doar pompier. E
bine sã ºtii sã acorzi ºi prim-aju-
tor, sau cum sã scoþi din maºinã
victima unui accident, pentru cã
ºi aici e problemã. Poþi sã faci mai
mult rãu dacã îl miºti...

Este ceva care te deranjeazã la
munca ta?

Nu la munca mea. Mã deran-
jeazã cã de multe ori suntem înju-
raþi cã nu ne miºcãm mai repede
sau cã nu facem tot posibilul sã
salvãm oamenii. ªi e pãcat de oa-
menii ãia care ies zilnic în teren,
pentru cã ei duc tot greul. Cu miº-
catul repede e o problemã tehni-
cã. Dacã eu, ca salvator, alerg, cu
echipamentul în spate, risc sã mã
rãnesc sau sã obosesc ºi atunci
nu mai pot sã am în vedere toate

riscurile, nu mai pot gândi la rece.
Oamenii nu înþeleg cã facem tot
ce se poate. În toate cazurile! Din
pãcate, se mai ºi moare... Asta
este realitatea...

Ce recomandãri ai face civi-
lilor?

Doamne! Aº vrea sã nu se ex-
punã inutil! Mã bucurã tendinþa
oamenilor simpli de a sãri în aju-
torul altora, dar este mai bine sã
aºtepþi sosirea specialiºtilor decât
sã ajungi, Doamne fereºte!, sã în-
groºi rândul victimelor. Este un
lucru foarte important...

Pentru anul viitor ce þi-ai dori?
Aaaaa… (zâmbeºte larg). Sã

facem o figurã frumoasã la Cam-
pionatul mondial de Descarcerare
ºi Prim-Ajutor calificat. Se va des-
fãºura în Africa de Sud, ne-am
calificat ºi avem un echipaj foarte
bun. Vom vedea... Pe mine m-a
impresionat faptul cã oamenii care
au demarat aceste competiþii vor
doar sã creascã nivelul de pregã-
tire a paramedicilor, dar ºi sigu-
ranþa pe strãzi. Nu au nici un câº-
tig personal...
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Suntem deja, dupã calendar, la numai
o zi de Ajunul Crãciunului, ºi dacã am
uitat cumva, turmentaþi de breaking
news-uri de tot felul, bombardaþi cu ne-
liniºti ºi veºti proaste, venirii pe lume a
lui Iisus Hristos, spun înþelepþii, îi co-
respunde analogic venirea pe lume a creº-
tinismului în spaþiul marelui imperiu stoic
al Romei. ªi trebuie sã-l amintim pe An-
drei Pleºu, un biograf al îngerimii, dar ºi
un cãutãtor al soluþiilor de viaþã, fãcând
abstracþie de orizontul misterului, care ne
spune cã Iisus s-a nãscut nu doar într-o
lume pãcãtoasã, secãtuitã, dezorientatã,
dar ºi într-o lume fundamental plictisitã,
aducând un enorm potenþial de noutate
ºi speranþe tonice. De aici, efectul sãu

Ceva despre frumuseþea uitatã a vieþii!Ceva despre frumuseþea uitatã a vieþii!Ceva despre frumuseþea uitatã a vieþii!Ceva despre frumuseþea uitatã a vieþii!Ceva despre frumuseþea uitatã a vieþii!
MIRCEA CANÞÃR

trezitor, prospeþimea sa epidemicã. Ple-
doaria e lungã. Oricum, de reþinut: creº-
tinul, în cel mai bun caz, îºi administreazã
porunci de acomodare. Adicã, a nu se
întrista prea tare, a nu se veseli prea tare,
abþinându-se ºi acceptându-ºi soarta. E
mult de reflectat. Deºi e greu, într-o pe-
rioadã de teribilã confuzie moralã ºi in-
flaþie a principiilor. Ceea ce totuºi putem
sãvârºi este renunþarea, prin voinþã, pen-
tru o vreme, la mânia, altminteri ome-
neascã, de care suntem atinºi, iremedia-
bil, de la o vreme. Cu ura care ne animã,
ura constantã, devenitã o boalã a sufle-
tului, o voluptate morbidã, e mai greu.
ªi totuºi suntem, cum spuneam, la nu-
mai o zi de Ajunul Crãciunului, sãrbãtoa-

re mare la români. Cu multe obiceiuri, tra-
diþii ºi datini, ºi perenitate au colindele ºi
tãiatul porcului. O superstiþie spune cã de
Crãciun nu ar trebui sã-þi lipseascã de pe
masã coºul cu mere, ºi dacã mãnânci
mere în Ajun vei fi sãnãtos tot anul. Dar
sã revenim: în Ajunul Crãciunului ºi zilele
urmãtoare, oamenii trebuie sã evite cear-
ta, fiindcã tot anul vor fi în ceartã ºi oca-
rã. Cum am devenit mizantropi, adicã ne-
sociabili, ursuzi, neprietenoºi, mereu sti-
mulaþi de provocãri meschine, colecþio-
nãm doar antipatii ºi prilejuri de insatis-
facþie. Reflecþia e substituitã tot mai des
de emoþionalitatea barbarã ºi instinctul de
conservare. Nu ne mai definim prin ceea
ce suntem, ci prin ceea ce respingem. Asta

o ºtim. Dupã cum ºtim cã nu se poate trãi
doar din amãrãciune, recriminare ºi su-
dalme. Nu e treaba noastrã sã-i facem pe
oameni mai buni. Ci poate doar sã încer-
cãm sã nu-i facem mai rãi decât sunt. De
aceea e nevoie ºi de veºti bune. Fãrã zã-
padã, cu sau fãrã cetina verde a bradului,
în aceste zile avem ºansa sã reaprindem
în sufletele fiecãruia dintre noi acea lumi-
nã linã, fãrã de care nu putem vedea nici
mãcar pentru o clipã diferenþa dintre noi
ºi fiarele pãdurii. Crãciunul e o bucurie
imensã. Care se simte, aidoma unui fri-
son, inclusiv pe strãzile urbei, în marile
magazine, în pieþe. Sã-l resimþim ºi în
sufletele noastre, în familiile noastre ºi ale
apropiaþilor noºtri. Crãciun fericit!

 Ieri ,  la  Craiova,  au fost
aproape aceleaºi condiþii atmo-
sferice ca în urmã cu 22 de ani,
tot într-o zi de vineri, când a
cãzut Regimul comunist. Prefec-
tura Dolj în colaborare cu Gar-
nizoana Craiova au organizat
manifestãrile dedicate celebrãrii
„Zilei Victoriei Revoluþiei Româ-
ne ºi a Libertãþii”. Au fost mo-
mente de aducere aminte a ace-
lor evenimente, dar, din pãcate,
cu o asistenþã redusã, semn cã
am uitat acele clipe, viaþa urmân-
du-ºi cursul. Revoluþionarii au
parcurs traseul din 22 decembrie
1989 – Fabrica de Avioane –
Electroputere – Centru – depu-
nând coroane de flori la Troiþa
închinatã celor cãzuþi ºi rãniþi-
lor. Dintre ei au vorbit Constan-

La Craiova, Revoluþia din 1989 ºi-a primit omagierea
Vineri, 22 decembrie, ca ºi acum 28 de ani, tot cu o

temperaturã de toamnã târzie, „cu un soare cu dinþi”,
poate puþin mai frig decât în 1989, a fost ziua în care,
ieri, la Craiova, s-a celebrat „Ziua Victoriei Revolu-
þiei Române ºi a Libertãþii”. Revoluþionarii de atunci,
cei care au rãmas în viaþã, au parcurs drumul din
acele zile ºi au venit sã depunã coroane de flori în
memoria celor decedaþi atunci ºi i-au celebrat ºi pe
rãniþi, unii dintre aceºtia din urmã rãmânând cu se-
chele pe vecie. Manifestarea a fost organizatã de
Prefectura Dolj, în colaborare cu Garnizoana Craiova.

tin Pãiuº ºi Venus Mirea, ulti-
mul rãnit în acele zile ºirãmas cu
sechele pe viaþã.

Demnitarii ºi-au arãtat
compasiune ºi onorul

Oficialitãþile au fost ºi ele
prezente ºi redãm din declara-
þiile lor: „Alãturi de toþi cetãþe-
nii României, craiovenii au ie-
ºit în stradã, revendicându-ºi
dreptul la libertate ºi militând
pentru un stat democratic. În
calitatea mea de prefect, ºi nu
numai, îmi exprim compasiu-
nea pentru familiile celor care,
în 1989, s-au jertfit pentru noi”
- Dan Narcis Purcãrescu, pre-
fect al judeþului Dolj; „Astãzi
ºi mereu, suntem datori sã arã-
tãm recunoºtinþa noastrã pen-

tru eroii din Decembrie, sã pãs-
trãm vie memoria martirilor ºi
sã veghem, în fiecare minut, ca
valorile pe care le-am câºtigat
cu sacrificii – libertatea, drep-
tatea ºi demnitatea – sã fie pãs-
trate intacte pentru generaþiile
viitoare. În calitate de preºe-
dinte al Consiliului Judeþean
Dolj, nu doar atât, îmi exprim
întreaga compasiune pentru cei
care, în iarna 1989, au pierdut
un frate, copil, pãrinte, prieten,
ºi vã asigur, pe dumneavoas-
trã, cei care aþi fãcut posibilã
Revoluþia, de întreaga noastrã
preþuire”– Ion Prioteasa, pre-
ºedintele Consiliului Judeþean
Dolj; „Suntem aici, pentru a
aduce un omagiu celor care s-
au jertfit atunci ºi o preþuire
pentru acele momente. Îi asi-
gurãm pe toþi cei prezenþi la
evenimente de întreaga noastrã
preþuire” – Stelian Bãrãgan,
viceprimar al Craiovei. La sfâr-

ºitul ceremoniei, la Troiþa de-
dicatã Revoluþiei, au fost depu-
se coroane de flori din partea
instituþiilor centrale, partidelor
politice, asociaþiilor de revolu-

þionari, precum ºi din partea
unitãþii armatei poloneze, care
face parte din structura milita-
rã a NATO.

CRISTI PÃTRU
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Omenirea se bucurã la aceastã
prãznuire a Naºterii Domnului  pen-
tru cã Dumnezeu S-a fãcut om
pentru mântuirea ei. Precum în
chip firesc, mare e bucuria fami-
liei în care se prãznuieºte un nou
nãscut, cu atât mai mare bucurie
este pentru întreaga familie creºti-
nã, când sãrbãtoreºte întruparea lui
Dumnezeu ca om. Fiul lui Dum-
nezeu S-a pogorât pe pãmânt ºi S-
a întrupat în liniºte ºi fãrã zarvã.
Aºa cum picãtura de rouã cade
peste þarinã, la fel puterea Celui
Preaînalt a umbrit-o pe Preacurata
Fecioarã ºi S-a nãscut de la ea
Mântuitorul lumii. Dar lumea n-a
observat mãreaþa lucrare înfãptui-
tã de Dumnezeu. Oamenii erau
ocupaþi fiecare cu treburile lui, aten-
þia lor era îndreptatã spre grijile zil-
nice ºi spre zgomotoasele întâm-
plãri ale lumii.  Roma îºi consolida
stãpânirea asupra popoarelor ºi
puterea de stat. Grecia dezvolta
artele ºi se deda unei subtile înro-
biri a pãcatelor trupeºti. Popoarele
orientale se strãduiau sã gãseascã

Pentru autoritãþile naþionale,
regionale ºi locale responsabile
pentru selectarea ºi implementa-
rea proiectelor sprijinite prin po-
litica de coeziune, o capacitate-
 administrativã solidã este esen-
þialã pentru realizarea de inves-
tiþii eficiente ºi strategice ale cã-
ror beneficii sã fie vizibile rapid.
În acest context, Comisia Euro-
peanã a lansat sãptãmâna trecu-
tã, un nou instrument destinat
dezvoltãrii competenþelor anga-
jaþilor din administraþia publicã
ce se ocupã de gestionarea Fon-

Consilierii judeþeni au vo-
tat ieri un proiect de hotãrâre
prin care se acordã 300 mii
lei, din fondul de rezervã al
bugetului  propriu judeþean,
localitãþii Seaca de Câmp. Ba-
nii din fondul de rezervã sunt
utilizaþi la propunerea ordona-
torilor principali de credite, pe
bazã de hotãrâri ale consilii-
lor respective, pentru finan-
þarea unor cheltuieli urgente
sau neprevãzute  apãrute  în
cursul  exerci þ iului  bugetar,
pentru înlãturarea efectelor
unor calamitãþi naturale, pre-
cum ºi pentru acordarea unor
ajutoare cãtre alte unitãþi ad-
ministrativ-teritoriale în situa-

Naºterea DomnuluiNaºterea DomnuluiNaºterea DomnuluiNaºterea DomnuluiNaºterea Domnului
‘’Un prunc s-a nãscut nouã, un fiu s-a dat nouã...
înger de mare sfat, sfetnic minunat, Dumnezeu

tare, biruitor, Domn al pãcii, pãrinte al veacului”...
(Isaia IX, 5.)

în manifestãrile naturii rãspunsuri
la toate întrebãrile spiritului. Iudeii
doreau fierbinte eliberarea de sub
puterea strãinã ºi aºteptau izbãvi-
torul în persoana lui Mesia – îm-
pãratul pãmântesc. Însã treburile
cotidiene nu-i mulþumeau pe oa-
meni, chiar când aveau spor. Tot
mai tare se auzea „dorul duhului”
dupã adevãr ºi se simþea cã lumea,
împotmolitã în deºertãciune ºi în
vicii, se îndrepta spre pieire.  Nu
doar iudeii aºteptau un izbãvitor,
dar ºi cei mai vrednici dintre pã-
gâni erau în aºteptarea cuiva care
sã mântuiascã lumea de la pieire.
Dar fiecare îºi închipuia în felul sãu
venirea acestuia ºi, fiind ei înºiºi
trupeºti, nu se puteau gândi la ceva
duhovnicesc. Iudeii cer semne, iar
elinii cautã înþelepciune (I Cor. l,
22).  Nimeni nu aºtepta un Mân-
tuitor blând ºi smerit cu inima, aco-
perit nu de slavã pãmânteascã, ci
cereascã. ªi tocmai aºa a fost cu
„Cel ce voia ca toþi sã se mântu-
iascã ºi sã ajungã la cunoºtinþa ade-
vãrului”.  Nu cu o putere din afarã

sau prin trufaºã înþelepciune a ve-
nit El sã domneascã peste popoa-
re, nu „înfricoºând cu nãluciri”, ci
în chip de rob a venit Mântuitorul,
ca sã ia asupra Sa pãcatul lui Adam,
sã poarte pe umerii Sãi povara
omeneascã, fiind gata sã primeas-
cã pe fiecare. Fiul Omului n-a ve-
nit ca sã i se slujeascã, ci ca El sã
slujeascã ºi sã-ªi dea sufletul rãs-
cumpãrare pentru mulþi (Marcu
10,45; Matei 20, 28).  Potrivit cu
aceasta, El Se naºte în peºterã, într-
un mãrunt orãºel, în care familia
bogatã doar în virtuþi a sãracului
dulgher, dreptul Iosif, sosise pen-
tru perioada recensãmântului. Ni-
meni dintre pãmânteni nu-ºi închi-
puia cã într-o asemenea sãrãcie va
apãrea Izbãvitorul ºi cã astfel va
veni la oameni Cel Ce împãrãþeºte
peste toate fãpturile. Pãstorii îi au-
zirã pe îngeri cântând venirea lui
Hristos în trup – acei sãrmani pãs-
tori din Bethleem, al cãror singur
izvor de înþelepciune era cartea
deschisã a înþelepciunii lui Dum-
nezeu, arãtatã în frumuseþea zidi-
rilor Sale, neatinse de pãcãtoasa
mânã omeneascã. Iar celeilalte pãrþi
a omenirii, care nu a auzit cânta-
rea îngereascã, prin lumina strãlu-
citoare a stelei ce s-a aprins pe cer,
cerul parcã le-a vorbit tuturor ce-
lor care au cunoscut slava lui Dum-

nezeu. Steaua i-a adus la Ierusa-
lim, unde au auzit cuvântul scris al
lui Dumnezeu, iar apoi la Bethle-
em, unde au vãzut Cuvântul întru-
pat, pe Dumnezeu în trup, ºi s-au
închinat Soarelui Dreptãþii. Irod,
auzind de naºterea Veºnicului îm-
pãrat, cãutã sã-L omoare; negãsin-
du-L, el ucise o mulþime de prunci,
dar nu reuºi sã-L omoare pe Cel
nãscut tainic în peºterã. Taina
aceasta rãmânea ascunsã pentru
cei ce trãiau dupã stihiile lumii aces-
teia. „El era printre oameni, dar ei
nu L-au cunoscut” (Ioan. l, 31).
ªi a venit vremea când Lumina de
la Bethleem s-a întins peste toate
marginile lumii. „Astãzi va fi iarãºi
pace! Unii au fost gata sã-L omoa-
re pe Prunc ºi se strãduiesc sã îi
ºteargã numele, alþii parcã nici nu-

L observã. Dar El este printre noi,
descoperindu-Se acelora care „în-
cearcã mãrturiile Lui ºi îl cautã cu
toatã inima lor” (Ps. 118, 2), iar
noi cu toþii suntem fraþi între noi ºi
fraþi mai mici ai lui Hristos, ºi fii
credincioºi ai lui Dumnezeu. În
aceastã Împãrãþie a lui Dumnezeu,
nici nu se poate nãdãjdui sã fie de-
cât bucurie ºi strãlucire, cãci În-
suºi Dumnezeu e cu noi, iar traiul
vieþii noastre nu poate sã înfloreas-
cã decât în pace ºi liniºte, cãci în
aceastã grãdinã a Împãrãþiei lui
Dumnezeu, nu se aude decât un
singur cor al îngerilor, care în cer
ºi pe pãmânt cântã: Slavã întru cei
de Sus lui Dumnezeu ºi pe pãmânt
pace, întru oameni bunãvoire!
Amin.

PREOT LIVIU SÃNDOI

Un nou instrument destinat dezvoltãrii competenþelor
angajaþilor din administraþia publicã

dului european de dezvoltare re-
gionalã (FEDR) ºi a Fondului de
coeziune. ”Nu este suficient sã-
 ai la dispoziþie milioane de
euro, important este sã ºtii cum
sã le gestionezi astfel încât sã
fie puse în practicã proiecte de
calitate cu sprijinul fondurilor
politicii de coeziune. Acesta este
motivul pentru care, de la înce-
putul mandatului meu, am dez-
voltat o serie de iniþiative în sco-
pul ameliorãrii, atunci când este
necesar, modului în care parte-
nerii noºtri din statele membre

gestioneazã ºi investesc fondu-
rile europene”, a declarat comi-
sarul european pentru politicã
regionalã Corina Creþu. Un „ca-
dru de competenþe” identificã-
 aptitudinile necesare pentru
buna gestionare a programelor ºi
proiectelor cu finanþare europea-
nã, iar un instrument de autoe-
valuare on-line va permite moni-
torizarea progreselor individua-
le ºi colective înregistrate în dez-
voltarea acestora în cadrul
 unei administraþii publice. 

MARGA BULUGEAN

Un ajutor de 300 mii de leiUn ajutor de 300 mii de leiUn ajutor de 300 mii de leiUn ajutor de 300 mii de leiUn ajutor de 300 mii de lei
pentru comuna Seaca de Câmppentru comuna Seaca de Câmppentru comuna Seaca de Câmppentru comuna Seaca de Câmppentru comuna Seaca de Câmp

þii de extremã dificultate, la
cererea publicã a primarilor
acestor unitãþi ori din iniþiati-
vã proprie. “Se supune spre
aprobare alocarea din fondul
de rezervã al bugetului al bu-
getului propriu judeþean pe
anul 2017, a sumei de 300 mii
lei, pentru acordarea unor aju-
toare cãtre unitatea adminis-
t r a t i v - t e r i t o r i a l ã  Seaca  de
Câmp având în vedere apari-
þia unor situaþii urgente ºi ne-
prevãzute în cursul exerciþiu-
lui bugetar”, a subliniat Ion
Prioteasa, preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, în cadrul
unei ºedinþe extraordinare.

MARGA BULUGEAN
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Obiºnuiþi sã respecte tradiþiile
cu sfinþenie, iar ca dovadã stã ziua
comunei când se organizeazã o
paradã a portului popular, elevii din
Cãlãraºi s-au îmbrãcat în costu-
me tradiþionale ºi au plecat cu
colindul încã de dimineaþã. S-au
oprit ºi la sediul Primãriei, acolo
unde mai multe alaiuri s-au între-

cut în a oferi un spectacol de co-
linde ºi mici scenete cu tematicã
de Crãciun. Printre colindãtori s-
au aflat elevi de la ªcoala Gimna-
zialã Cãlãraºi, ªcoala Gimnazialã
Sãrata ºi Liceul „Petre Baniþã”,
însoþiþi de profesori ºi de directo-
rul Florin Onete. Cetele de colin-
dãtori au fost întâmpinate de pri-
marul comunei, Vergicã ªovãilã,
alãturi de consilierii locali ºi an-
gajaþii Primãriei. Nici unul dintre
colindãtori nu a fost uitat, primind
câte o plãsuþã cu fructe ºi dulciuri.

Un frumos pom de Crãciun
i-a aºteptat pe copii

Întâlnirea cu Moº Crãciun a
avut loc, ieri, în sala de festivitãþi
de la Sãrata, care a fost plinã de
copii ºi pãrinþi. Organizatorii – Pri-

430 de copiii l-au întâlnit la Cãlãraºi430 de copiii l-au întâlnit la Cãlãraºi430 de copiii l-au întâlnit la Cãlãraºi430 de copiii l-au întâlnit la Cãlãraºi430 de copiii l-au întâlnit la Cãlãraºi
pe Moº Crãciun!pe Moº Crãciun!pe Moº Crãciun!pe Moº Crãciun!pe Moº Crãciun!

Atmosferã de sãrbãtoare la Cãlãraºi: toþi
copiii de la grãdiniþe ºi ºcoli l-au întâlnit, ieri,
pe la prânz, pe Moº Crãciun. Momentul spe-
cial a fost întâmpinat cu aplauze de cei mai
mici, care au rãmas fãrã cuvinte atunci când
bãtrânul Moº, sprijinindu-se de un baston, a
intrat pe uºã. Colindele ºi atmosfera magicã
creatã de spiriduºii lui Moº Crãciun au adus

fericire pe chipurile tuturor, inclusiv pe cele
ale pãrinþilor ºi bunicilor care s-au aflat în
salã. Surpriza pe care primarul Vergicã
ªovãilã ºi consilierii locali au pregãtit-o lo-
calnicilor a fost prezenþa grupului „Steaua
Sudului”, întruchipând spiriduºii ºi o Crãciu-
niþã, care, de câþiva ani încoace, îi bucurã de
Crãciun pe toþi, de la mic la mare.

mãria ºi Consiliul Local Cãlãraºi –
au fost nevoiþi sã mai aºeze câteva
rânduri de scaune pentru a-i primi
pe toþi invitaþii care le-au trecut
pragul. Un pom de iarnã, frumos
împodobit, a fost aºezat aproape
de scenã, spre încântarea copiilor.
Pentru cã micuþii au devenit nerãb-
dãtori, primarul localitãþii, Vergicã

ªovãilã, a trebuit sã anunþe deschi-
derea spectacolului, mulþumindu-
le tuturor cã au acceptat invitaþia.

„Iniþiativa de a ne întâlni astãzi (n.r.
– vineri) a fost a mea ºi a consilie-
rilor locali ºi am aranjat totul pen-
tru cã îmi sunteþi, cu toþii, foarte
dragi. ªtiþi cã îmi sunt dragi douã
lucruri: copiii ºi florile. Iar tot ce
am pregãtit aici, la sala de festivi-
tãþi, dar ºi toate investiþiile din co-
munã sunt pentru generaþia viitoa-
re, lucruri care vor dãinui. Sunt
convins cã tot ceea ce v-am pre-
gãtit o sã vã placã, este Moº Crã-
ciun ºi toate ajutoarele lui. Vã urez
multã sãnãtate ºi un sincer La mulþi

ani pentru anul care vine!”, le-a urat
primarul Vergicã ªovãilã tuturor
localnicilor din salã.

Spiriduºii de la „Steaua Sudului”
au încântat publicul

În aplauzele tuturor, spiriduºii,
îmbrãcaþi în roºu ºi verde, ºi Crã-
ciuniþa de la grupul de artiºti pro-
fesioniºti „Steaua Sudului” au ur-
cat apoi pe scenã. ªi-au acordat
instrumentele ºi au început sã cân-
te, moment în care toþi copiii au
intrat în joc, bãtând din palme ºi
fredonând colindele pe care le cu-
nosc atât de bine. Încurajaþi de pro-

fesori ºi chiar de pãrinþi, toatã sala
a cântat „O, ce veste minunatã!”.
Veselia a fost ºi mare când a fost
anunþatã sosirea lui Moº Crãciun.
În hainã roºie, cu barbã lungã ºi
sprijinindu-se de toiag, Moºul s-a
aºezat lângã scenã, foarte aproape
de bradul de Crãciun. Emoþia a fost
mare, iar pentru mulþi dintre copii
a fost chiar prima întâlnire cu Moº
Crãciun. ªi de aceastã datã, Mo-
ºul a venit cu sacul încãrcat de

daruri ºi le-a împãrþit fiecãrui co-
pil. La propunerea lui Moº Crãciun,
cei mai curajoºi au urcat pe scenã
ºi au recitat, cu glas tare ºi hotã-
rât, câte o poezie. Recitalul lor a
fost rãsplãtit cu aplauze din partea
publicului.

Colindãtorii din Cãlãraºi,
premiaþi la concursul

„Glas de înger”
Colindãtorii din Cãlãraºi au fost,

recent, rãsplãtiþi cu premii ºi la un
important concurs al cântecelor de
Crãciun, „Glas de înger”, care are
o lungã de tradiþie în judeþul Dolj.

Copiii de la ºcoala din Cãlãraºi au
impresionat chiar juriul care le-a
decernat chiar premiul I pentru in-
terpretare ºi costumul popular
foarte frumos pe care l-au purtat
în concurs. ªi elevii de la ªcoala
din Sãrata s-au întors cu premiul
II, de la acelaºi concurs, fiind
aplaudaþi ºi încurajaþi sã continue
promovarea folclorului autentic din
zona Dunãrii. Solistele de la An-
samblul Folcloric „Bordeiaºul” au
fost ºi ele premiate la concursul
„Glas de înger”. Alina Bîrzãneanu
s-a clasat pe locul I, iar Alina Roº-
ca, pe locul al II-lea. Mãdãlina Cã-
lin, din satul Sãrata, a obþinut ºi ea
locul I la interpretarea colindelor.
Coordonatorul Ansamblului Folc-
loric „Bordeiaºul”, Olimpia ªovãi-
lã s-a arãtat mulþumitã de perfor-
manþele copiilor, pe care îi încura-
jeazã ºi îi ajutã sã îºi descopere ta-
lentul. „Sunt multe ore de muncã
în spatele premiilor pe care le-au
obþinut aceºti copii. Mã bucur pen-
tru ei ºi sper ca ºi anul viitor, cât
mai mulþi copii ºi tineri din Cãlã-
raºi, dar ºi din Sãrata, sã vinã alã-
turi de noi pentru a face cunoscu-
tã frumuseþea portului, a cântecu-
lui ºi a jocului popular”, ne-a mãr-
turisit Olimpia ªovãilã.

***
Cea mai mare petrecere, însã,

este aºteptatã în noaptea dintre ani.
La salonul de nunþi vor fi organi-
zate nu una, ci douã petreceri de
Revelion: una pentru tineri la care
vor participa 80 de persoane, ºi alta
pentru familii – 120 de persoane.
Distracþia începe la ora 20.00 ºi se
va termina, aºa cum este obiceiul,
a doua zi din noul an. Pentru a
marca trecerea dintre ani, vor fi
organizate douã focuri de artificii,
unul la Cãlãraºi ºi altul la Sãrata.
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Domnule doctor, se spune cã sis-
temul digestiv este al doilea creier al
organismului uman. Cã el guvernea-
zã corpul aºa cum ne închipuiam cã
îl guverneazã creierul, multã vreme
considerat un fel de „organ suprem”.
Ne explicaþi, pe scurt, de ce? Este el
dotat cu un fel de inteligenþã proprie?

Este mai dificil de explicat în amã-
nunt, pentru cã sunt foarte mulþi ter-
meni medicali ºi ar presupune destul
de multe cunoºtinþe de fiziologie, în
primul rând, ºi în general de medici-
nã fundamentalã, cum o numim noi.
Afirmaþia este în mare parte, însã,
realã ºi aº rezuma rãspunsul la a pre-
ciza cã la nivelul întregului sistem
digestiv existã foarte mulþi receptori,
care sunt în legãturã directã cu cen-
trii nervoºi ai creierului ºi aceastã
interacþiune practic duce la reglarea
mecanismelor fiziologice ale diges-
tiei. Încerc sã nu fiu foarte tehnic în
termeni, dar, repet, explicaþia ar pre-
supune noþiuni destul de aprofun-
date de medicinã fundamentalã. Aº
vrea sã se reþinã doar cã se existã o
corelaþie directã între receptorii de la
nivelul tubului digestiv ºi centrii
nervoºi ºi aceastã conexiune, cu
semnale dintr-o parte în cealaltã ºi în
sens invers, duce la menþinerea a ceea
ce numim noi homeostazie sau, altfel
spus, a echilibrului întregului orga-
nism ºi în special a tubului digestiv.

Ce investigaþii ar trebui sã luãm
în calcul ºi cu ce periodicitate astfel
încât sã aflãm informaþii despre sta-
rea de sãnãtate a aparatului digestiv?

Nu existã o informaþie specificã sau
o analizã, o explorare paraclinicã, sã-i
spunem, care sã cuprindã totul legat
de bolile tubului digestiv. Totdeauna
se pleacã de la ce numim noi în ter-
meni medicali anamneza, adicã datele
pentru care pacientul vine la medic,
ce îl supãrã propriu-zis, motivele pen-
tru care se prezintã la consultul medi-
cal. ªi, pornind de la aceste acuze ale
pacientului, coroborate cu un examen
clinic ulterior amãnunþit, medicul poa-
te recomanda teste de sânge – cum le
spunem noi, teste biologice –, la care
de ce mai multe ori este necesarã aso-
cierea explorãrilor imagistice. Însem-
nând aici în primul rând explorãri en-
doscopice, de tipul endoscopiei di-
gestive superioare sau inferioare, co-
lonoscopiei, ecografia abdominalã ºi,
la nevoie, explorãri de înaltã rezoluþie
– tomografie computerizatã sau RMN.

E timpul sãrbãtorilor, când dezordinea alimentarã ne afecteazã
mai mult ca altãdatã, sfârºit de an, când resimþim suprasolicitarea
fizicã ºi mentalã ºi nu de puþine ori, odatã cu ea, diverse tulburãri
gastrointestinale, dar ºi prag de An Nou, în care ce sã ne dorim
mai mult decât sãnãtate... cã-i mai bunã decât toate! Auzim, în
plus, tot mai des cã viaþa stresantã, sedentarismul, obiceiurile ali-
mentare proaste ºi alimentele procesate ne pot afecta grav, iar
stomacul este cel care duce des povara.

Prin urmare, un interviu cu prof. univ. dr. Ion Rogoveanu,
Medic Primar Gastroenterologie ºi Medicinã Internã, este bi-
nevenit. Cu atât mai mult cu cât este unul dintre medicii cu o
experienþã profesionalã remarcabilã ºi care reuºeºte sã se bu-

Sã înþelegem, aºadar, cã dacã nu
ne supãrã nimic, nu avem ce cãuta la
medicul specialist…

Nu este chiar aºa, pentru cã aceas-
tã profilaxie, cum o numim noi, deci
controalele medicale periodice, la in-
tervale de ºase luni sau un an, depin-
de de boli asociate, de antecedentele
pacientului, de vârsta lui. Dar aceste
controale periodice sunt foarte utile
tocmai pentru a depista anumite su-
ferinþe care… nu dor. Sau nu au simp-
tome, mai ales la debut. ªi sunt, din
pãcate, destul de multe afecþiuni care
nu se exprimã cinic. Nu dau nici un fel

de simptom în perioadele de debut,
iar pacienþii se prezintã, de multe ori,
atunci când îi supãrã ceva, dar boala
este într-un stadiu avansat.

În ultima vreme vorbim din ce în
ce mai des de alimentaþie necores-
punzãtoare ºi alimente procesate, de
stres ºi sedentarism, în general de
un stil de viaþã nesãnãtos... Dvs. pro-
fesaþi în specialitate de ani buni.
Apreciaþi cã existã astãzi un numãr
mare de afecþiuni digestive? ªi care
sunt cele mai frecvente pe care le
constataþi la pacienþii dvs.?

Da, este o realitate, din pãcate,
modul de viaþã ºi modul de alimenta-
þie nesãnãtos, la ora actualã, pentru
foarte mulþi dintre pacienþii noºtri. Iar
la acest mod de viaþã nesãnãtos con-
tribuie nu numai ritmul meselor, mo-
dul în care ne alimentãm, ci ºi com-
poziþia alimentelor – ºi aici mã refer,
dupã cum spuneaþi ºi dvs., la alimente
prelucrate genetic, multe dintre ele
cu o compoziþie cu totul necorespun-
zãtoare, cu substanþe dacã nu chiar
toxice, oricum dãunãtoare pentru tu-
bul digestiv. Toate acestea au con-
tribuit la o creºtere semnificativã a
ponderii afecþiunilor digestive, în ul-
timii ani. ªi constat aceastã creºtere
practic de la un an la altul. Evident

cã se adaugã ºi stresul, viaþa coti-
dianã extrem de trepidantã. ªi acest
stres, de cele mai multe ori, contribu-
ie la declanºarea anumitor tulburãri
funcþionale, cu totul neplãcute, chiar
dacã unele dintre ele nu sunt pericu-
loase, ºi disconfortante.

Vizavi de incidenþa acestor afecþi-
uni, constat o creºtere clarã a tulbu-
rãrilor digestive în special la nivel de
stomac ºi duoden, a gastritelor, ulce-
rului – duodenal, mai ales –, o creºte-
re semnificativã a hepatitelor cronice,
indiferent de etiologia acestora, ºi a
cirozelor hepatice. ªi pentru cã în pe-

rioada de iarnã totdeauna consumul
de alimente mai greu digerabile ºi con-
sumul de alcool creºte, bolile hepatice
se decompenseazã ºi prezentarea în
serviciile de gardã ºi de policlinicã a
pacienþilor cu boli hepatice este mult
mai frecventã decât în celelalte perioa-
de ale anului. Deci, patologia digesti-
vã, per ansamblu, a crescut în mod sem-
nificativ. ªi aº mai remarca, din pãcate,
un aspect cu totul neplãcut: o creºtere
foarte mare a incidenþei cancerelor de
tub digestiv, indiferent de localizarea
acestora, ºi a formelor agresive de can-
cer care metastazeazã rapid.

Nu ºtiu dacã alimentaþia modernã
este cauza sau schimbarea stilului de
viaþã, dar afectarea gastrointestinalã

a coborât foarte mult la vârste mici,
vedem tineri cu gastrite, reflux gas-
troesofagian, ba chiar ulcere. Ce pã-
rere aveþi?

Este o realitate. ªi sunt ulcere la co-
pii descrise ºi colegii noºtri din Pedia-
trie se confruntã cu aceastã patologie.
În perioada în care am absolvit eu fa-
cultatea, se spunea cã ulcerul e o pa-
tologie a vârstei peste 30, chiar peste
40 de ani. Constatãm, la ora actualã,
frecvent aceastã boalã în decada a
doua, a treia de viaþã. Factorii sunt
multipli. Nu numai alimentaþia, în pri-
mul rând incriminatã aici, ci ºi predis-
poziþia geneticã. ªi se pare cã zestrea
geneticã, per ansamblu a populaþiei,
începe sã sufere. Este o degradare din
punct de vedere genetic structural a
populaþiei – ºi nu mã refer neapãrat la
populaþia României, ci la nivel global.
ªi sunt ºi alþi factori care intervin – cum
spuneam mai înainte, consumul de al-
cool, fumatul, stresul ºi alþi factori care
contribuie la aceastã degradare.

Cum am putea sã ne hrãnim sãnã-
tos astãzi în condiþiile în care rafturile
supermarketurilor sunt pline de ali-
mente hipercalorice ºi superprocesa-
te? Sã cãutãm standurile cu produse
bio? Sau… ce alternativã avem?

Evident cã sunt de preferat produ-
sele bio, chiar dacã la ora actualã o
mare parte din populaþie priveºte ºi
aspectul economic ºi este cumva fi-
resc sã þinem cont de asta. Spuneam
cã este foarte importantã compoziþia
alimentelor ºi cu cât sunt mai puþin
aditivate sau procesate, cu atât sunt
mai sãnãtoase. Dar, pe lângã aceastã
compoziþie, conteazã foarte mult ºi
modul în care ne alimentãm, conteazã

numãrul zilnic al meselor, astfel încât
sã nu încãrcãm dintr-o datã cantitativ
tubul digestiv, mesele este de preferat
sã fie mici, fracþionate, pentru o diges-
tie corectã. E de preferat sã ne facem
timp pentru masã, nu supuºi stresului
cotidian, tot timpul pe fugã… De mul-
te ori mâncãm ca sã ºtim cã am mâncat
un pic, în interval de câteva minute, ºi
dup-aceea… din nou la treabã! Tot
acest stres permanent pune o presiu-
ne suplimentarã asupra întregului tub
digestiv ºi împiedicã realizarea unei di-
gestii eficiente. De-aici toate dereglãri-
le la care fãceam referire anterior, unele
dintre ele funcþionale, dar care, în timp,
pot deveni organice ºi de-aici pânã la
o boalã serioasã nu mai e decât un pas.

În ultima vreme, ne-a mai intrat
cât de cât în reflex sã ne uitãm pe
etichetele produselor alimentare. Ce
ar trebui sã evitãm?

E un lucru arhicunoscut deja, pen-
tru cã, din fericire, campaniile de in-
formare a populaþiei din mass-media
au început sã îºi atingã scopul: trebu-
ie cãutate alimente cu cât mai puþine
E-uri ºi cu cât mai puþini conservanþi.
ªi, cum spuneam mai-înainte, cu cât
un aliment este mai puþin procesat ºi
încãrcat cu diverºi aditivi, cu atât este
mai sãnãtos pentru alimentaþie. Din
pãcate, gãsim din ce în ce mai greu în
supermarketurile noastre aceste pro-
duce ºi tendinþa de a alege, de obicei,
ce are etichetã mai frumos coloratã,
ce are un ambalaj mai atrãgãtor, nu
este ºi cea mai corectã. Pentru cã, în
general, aceºti coloranþi ºi aditivi pro-
voacã efecte secundare ºi dau de
multe ori toxicitate alimentelor.

V-aþi referit mai devreme la mân-
catul „pe fugã”… Care sunt alte
frecvente greºeli care aþi observat cã
pacienþii dvs. le fac în ceea ce priveº-
te alimentaþia?

Modul de preparare a alimentelor.
Avem tendinþa de multe ori sã luãm
alimente semipreparate, sã le punem
rapid la cuptorul cu microunde, pentru
a da un exemplu, ºi în felul acesta ne
încropim o masã frugalã. Nu este toc-
mai corect… Ideea este ca, în mãsura
care ne permite timpul, sã reuºim sã
facem o prelucrare termicã a acestor
alimente cât mai completã. Desigur, se
ºtie, este bine sã evitãm uleiul reîncãl-
zit, prãjelile, afumãturile – alimentele
excesiv de afumate, excesiv de condi-
mentate. Pentru cã toate acestea, pe
lângã iritaþiile tubului digestiv, dacã au
un consum de duratã, pot constitui un
factor de risc pentru apariþia cancere-
lor digestive. ªi, cum spuneam ºi mai-
nainte, atenþie foarte mare la consu-
mul de alcool, mai ales la consumul în
exces, care produce leziuni nu numai
la nivel de tub digestiv, dar produce
agresiune în principal asupra ficatului
ºi asupra pancreasului. Ori acestea
sunt suferinþele practic de multe ori cu
risc vital pentru pacienþi.

Riscã ºi cei prea prieteni cu pa-
harul sã-ºi perturbe serios sistemul
digestiv? Întreb pentru cã, cel puþin
de sãrbãtori, românul obiºnuieºte sã
înceapã masa cu o þuicã fiartã, apoi
destupã damigeana...

Efectele alcoolului în organism
sunt multiple ºi, din pãcate, majorita-
tea sunt toxice. Din acest motiv, în
mod constant, indiferent de speciali-
tatea lor, medicii nu recomandã con-
sumul de alcool. Sigur, existã studii în
care se spune cã un consum de 100,
maximum 200 ml de vin, la un moment
dat, la o ocazie, mai ales vinul roºu,
are efecte digestive benefice. Dar, din
pãcate, la noi, la români, între uz ºi
abuz e mai puþin de un pas. ªi majori-
tatea face acest pas, trecând de la uz,
deci de la folosirea cumpãtatã, într-o

Interviu realizat de MAGDA BRATU
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cantitate foarte micã a alcoolului - ºi
nu a celui distilat, sã ne înþelegem, pe
acesta din start e bine sã îl evitãm – la
abuz. Iar aceastã trecere nu poate sã
facã decât rãu. Spuneam cã sunt foar-
te multe boli, în special ale ficatului ºi
ale pancreasului, care au ca principal
factor declanºator consumul cronic
ºi în exces de alcool.

Ce facem, totuºi, dacã am între-
cut mãsura?

Procesarea alcoolului se face la ni-
vel hepatic, se eliminã pe cale respira-
torie sau pe cale renalã. Eliminarea se
face în 12 - 24 de ore. Dupã aceea e
nevoie de un interval de minimum o
sãptãmânã ca se repare leziunile, „stri-
cãciunile” care s-au produs în corp.
De multe ori nu este nevoie de a intra
în tratament medicamentos dupã acest
consum de alcool. Sigur, dacã el este
la un pacient care se ºtia anterior cu o
boalã hepaticã sau pancreaticã sau
dacã pacientul a început sã consume
alcool în general, existã probabilita-
tea foarte mare ca acea boalã ante-
rioarã sã se decompenseze. Adicã sã
aparã un episod acut sau o complica-
þie în evoluþia ei. Cel mai bine este însã
ca, în momentul în care apar astfel de
complicaþii sau de episoade de decom-
pensare, pacientul respectiv sã se
adreseze pentru consult medicului ºi
sã nu îºi administreze automedicaþie,
pentru cã poate greºi.

Se vorbeºte astãzi tot mai des de-
spre stres ca unul dintre factorii prin-
cipali ai problemelor digestive. Iar
pacienþilor le este mai la îndemânã,
ca sã spun aºa, sã facã uz de medica-
mente pentru a-ºi îmbunãtãþi sãnã-
tatea digestivã decât pentru a gestio-
na stresul. Care este, de fapt, legãtu-
ra dintre stres ºi sistemul digestiv?
ªi ce le recomandaþi persoanelor
care au parte de stres zilnic la locul
de muncã ori de probleme acasã?

Din pãcate, nici nu avem cum sã
evitãm stresul, pentru cã – mai obiº-
nuiesc eu sã spun – nu putem sã trãim
sub un clopot de sticlã. ªi este reali-
tate clarã, cotidianã, de care, din pã-
cate, nu putem scãpa. ªi, tot din pã-
cate, e un lucru deja binecunoscut ºi
sunt tratate întregi de medicinã apã-
rute în ultimii ani care abordeazã pro-
blematica stresului ºi pe cea a corela-
þiilor între stres ºi apariþia diverselor
boli. Deci nu putem nega rolul stresu-
lui în declanºarea anumitor tulburãri
digestive. Spuneam anterior cã majo-
ritatea lor sunt tulburãri funcþionale,
dar sunt grozav de neplãcute. Aº
pune aici pe primul plan sindromul de
intestin iritabil, care e disconfortant
sub orice aspect ar apãrea el ºi care
recidiveazã destul de frecvent. Sunt,
la ora actualã, foarte mulþi pacienþi care
suferã de acest intestin iritabil, a cã-
rui principalã cauzã este stresul. Exis-
tã, sigur, modalitãþi de tratament, dar,
din pãcate, pânã în momentul în care
nu reuºim sã ne eliberãm sau sã înlã-
turãm factorul stresant, existã aceas-
tã recidivã a simptomelor, care, la un

cure deopotrivã de respectul colegilor ºi de aprecierea pacienþi-
lor pe care îi trateazã. Are 27 ani de practicã medicalã, în cadrul
Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, specializãri în
mai multe þãri, este profesor universitar la disciplina Medicinã
Internã, iar în prezent rector al Universitãþii de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova.

„Dupã perioada sãrbãtorilor, secþiile de gastroenterologie se um-
plu. ªi, dacã vã uitaþi la patologii, sunt trei care predominã: ciroze-
le decompensate, pancreatitele acute ºi hemoragiile digestive. Iar
aceste cazuri grave apar în special în ianuarie ºi februarie, deci
cam douã luni sunt consecinþele meselor de Crãciun ºi de Anul
Nou… Cumpãtarea rãmâne principiul de bazã în orice, ca atare ºi
în alimentaþie. Aºadar, dacã avem grijã sã nu facem exces, nu se
poate întâmpla nimic rãu”, afirmã dr. Ion Rogoveanu.

moment dat, chiar îl exaspereazã pe
pacientul respectiv. Pentru cã se gân-
deºte: domnule, chiar m-am tratat, tot
recidiveazã! Apar neliniºti, preocupãri:
poate cã am altã boalã, poate cã trata-
mentul nu este cel corect! ªi se intrã,
de-aici, într-un cerc vicios în care
omul respectiv îºi cautã sãnãtatea, îºi
face tot felul de explorãri la mai multe
spitale, discutã cu mai mulþi medici,
ceea ce nu e rãu. Numai cã, pe acest
fond în care tot recidiveazã simpto-
mele, se ajunge de multe ori ºi la ne-
vroze, fenomene depresive, fenome-
ne anxioase. ªi, iatã, de aici se leagã
tulburãrile digestive cu ce spuneam –
tulburãrile sistemului nervos: reuºim
sã liniºtim cât de cât tubul digestiv,
dar rãmânem cu fenomenele nervoa-
se, de tip anxios sau depresiv, care, la
rândul lor, pot declanºa, la un moment
dat, reapariþia manifestãrilor digesti-
ve. Deci, este un cerc vicios din care
foarte greu se iese… ªi totul este de-

clanºat, practic, de stres, de tensiu-
nea pe care o trãim zilnic!

Aºadar, nu avem decât sã încer-
cãm sã îl reducem pe cât posibil…

Da. Sau sã ne adaptãm cumva. Nu-
mai cã aici sunt probleme care þin de
psihologia umanã. De multe ori este
nevoie sã se apeleze chiar la ajutorul
unui medic psiholog - nu neapãrat psi-
hiatru - ºi poate ºedinþele de psihote-
rapie ajutã ºi îºi au locul lor în amelio-
rarea acestor simptome.

Sãtui de medicina alopatã, oame-
nii apeleazã de multe ori la trata-
mente naturiste pentru a se trata.
Astfel, leacuri pentru gastritã pot fi
lemnul dulce, ghimbirul, menta,
sucul de aloe vera, gãlbenelele ori
salcâmul. În plus, tratamentele na-
turiste sunt mai ieftine. Ce pãrere
aveþi, ca medic? Cum se împacã
medicina alopatã cu astfel de reme-
dii, cu fitoterapia, cu homeopatia?

Este o realitate cã în naturã gãsim
multe remedii pentru mare parte din-
tre bolile de care, la un moment dat,
putem suferi. Trebuie sã spun cã mare
parte din medicamente au la bazã, ca
substanþã activã, extracte din plante.
Care, ulterior, evident, au fost prelu-
crate prin diverse proceduri farmaceu-
tice. Consider cã se completeazã în
mod fericit terapia standardizatã, far-
maceuticã, cu terapia bazatã pe pro-

duse naturiste. Aº atrage atenþia însã
asupra unui aspect aici: una este sã
folosim produsele din magazine spe-
cializate gen plafar, produse care sunt
testate ºi au o vizã a unui control far-
maceutic anterior, ºi alta este sã folo-
sim tot felul de extracte, de ceaiuri,
infuzii, pe care unii dintre noi le cum-
pãrãm de la persoane neautorizate, din
piaþã sau din alte locuri. ªi care, din
pãcate, de multe ori pot face mai mult
rãu decât bine. Trebuie þinut cont – ºi
aceasta, din punctul meu de vedere,

este un lucru extrem de important –
cã astfel de ierburi, rãdãcinoase sau
tot felul de alte plante de la persoane
neautorizate, care le vând ca leacuri
vindecãtoare de orice sau vindecã-
toare de ulcer, de gastritã, de boli de
ficat, pot deveni toxice ºi extrem de
periculoase. Unele dintre ele pot afec-
ta rinichii ºi pot provoca fenomene
de insuficienþã renalã acutã, extrem de
gravã, care poate duce oamenii la dia-
lizã. Sunt unele dintre ele cu toxicitate
mare pentru ficat, care pot produce
distrugeri ale celulei hepatice pânã la
apariþia unor hepatite toxice. Repet,
trebuie sã avem mare atenþie de unde
cumpãrãm aceste produse. Nu am ni-
mic împotriva lor, doar cã trebuie pro-

curate din magazine specializate ºi sã
aibã un control anterior de calitate.
Altfel, riscul este mare.

Dacã le cumpãrãm dintr-un pla-
far, le luãm „dupã ureche” sau ar
trebui ºi în acest caz sã cerem o pã-
rere avizatã? ªi dacã da, cui?

Depinde ºi de tipul produsului pe
care îl achiziþionãm. Pentru cã, dacã este
vorba de ceaiuri cu diverse efecte fa-
vorabile, detoxifiante, protectoare
pentru ficat, cu efecte diuretice, cea-
iuri calmante pentru gastritã sau pen-
tru ulcer, ele pot fi procurate ºi la reco-
mandarea vânzãtorului sau a unei per-
soane care nu are neapãrat studii me-
dicale superioare. Existã – trebuie sã
ºtiþi lucrul acesta – ºi medici care au
pregãtire în domeniul acestei medicini
homeopate ºi sigur cã pot fi consul-
taþi. Dar existã foarte mare parte a cor-
pului medical, deci mulþi dintre colegii
mei, care are noþiuni ºi în acest dome-
niu ºi principiul meu ºi aproape al tu-
turor colegilor mei este acela de a nu
se folosi nici un fel de preparate, cu
atât mai puþin medicamente, fãrã a se
cere un sfat medical în prealabil.

Suntem în pragul sãrbãtorilor de
iarnã, când echilibrul alimentar ne
poate fi serios perturbat ºi când ex-
cesele sunt mai frecvente ca de obi-
cei. Avem o masã plinã cu fripturã,
sãrmãluþe, piftie, prãjituri, vin ºi pof-
tim la toate. Cum sã facem sã ne sã-
turãm – ºi nu doar privindu-le! – ºi
sã ne simþim apoi ºi bine?

Cumpãtarea rãmâne principiul de
bazã în orice, ca atare ºi în alimenta-
þie. Sigur, fiind perioada aceasta a sãr-
bãtorilor, când în general familia se reu-
neºte, când ne întâlnim cu prietenii,
cu apropiaþii, tendinþa – în special la
români – este de a avea mesele co-
pioase. Dar, cum spuneam, trebuie un
pic de atenþie ºi, înainte de orice, aº

repeta cumpãtare în tot ce consumãm.
Dacã avem grijã sã nu facem exces,
nu se poate întâmpla nimic rãu. O aten-
þionare aº face în mod deosebit pen-
tru aceia care au þinut postul Crãciu-
nului, pentru cã în post organismul
este restricþionat de la multe dintre prin-
cipiile alimentare, iar tubul digestiv
este adaptat, sã spunem, pe o diges-
tie mai uºoarã. În momentul în care,
dupã o perioadã de câteva sãptãmâni
de post, în care, repet, organismul s-a
obiºnuit astfel, noi ingerãm foarte
multe proteine, foarte multe grãsimi,
la care adãugãm ºi alcool, care solu-
bilizeazã aceste grãsimi, existã riscul,
în primul rând, al dezechilibrãrii diges-
tiei pancreatice. Perioada aceasta a
sãrbãtorilor este perioada din an cu
cea mai mare frecvenþã a pancreatite-
lor acute declanºate de abuzul de al-
cool ºi de grãsimi ºi, cum spuneam,
cu cea mai mare aglomerare a ciroze-
lor hepatice care se decompenseazã
pe consumul de alcool sau pe consu-
mul de sare. De aceea, în special cei
care se ºtiu anterior cu suferinþe, dar
ºi cei care nu aveau vreo boalã, dar
ºtiu cã au avut probleme cu digestia,
e bine sã aibã aceastã cumpãtare. Pe
care, de altfel, o recomand tuturor, ca
sã nu fie nevoiþi sã îºi petreacã sãrbã-
torile la camera de gardã sau în spital,
ci sã rãmânã în familie…

Am fost mereu curioasã: un me-
dic se confruntã vreodatã personal
cu probleme din zona specializãrii
sale sau ºtie mereu sã le evite? Adi-
cã gastroenterologul Ion Rogoveanu
are mereu un regim alimentar adec-
vat, îºi controleazã ºi reduce stresul
pentru a nu-l afecta sau este nevoit
sã mai apeleze uneori la un dicarbo-
calm ori un colebil?

Din pãcate, cum spuneam, stresul
nu poate fi evitat. Dacã în rest sun-
tem cât se poate de atenþi cu tot ce
consumãm ºi ne ferim în general de
alimentele care ºtim cã ne pot face rãu,
existã un cumul de factori care, la un
moment dat, nu iartã pe nimeni – fie
cã e doctor, fie cã e din afara lumii
medicale. ªi mai ales aceste tulburãri
funcþionale digestive pot sã survinã
oricând. Evident cã ºi doctorii sunt
oameni! ªi ei au nevoie, la un moment
dat, de tratament! Doar cã la noi nu
prea se vede asta, pentru cã ne tra-
tãm… singuri! Deci nu prea apãrem în
serviciile de urgenþã sau policlinicã.
Lãsând gluma la o parte, toate acele
reguli, sfaturi pe care le-am prezentat
anterior sunt valabile inclusiv pentru
doctori. Doar cã doctorii le ºtiu ºi de
cele mai multe ori le aplicã.
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DUMINICÃ - 24 decembrie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
12:50 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:30 Politicã ºi delicateþuri
16:45 Loteria bonurilor fiscale
17:00 Poveºti de Crãciun
18:00 Lozul cel mare
18:50 Colinde
19:00 Interviu cu Patriarhul

Bisericii Ortodoxe Române, Î.P.S
Daniel

20:00 Telejurnal
20:41 Sport
21:00 Vedeta popularã
00:00 Garantat 100%
01:00 Ultima ediþie (R)
02:00 Cooltura (R)
02:50 Vorbeºte corect! (R)
02:55 Telejurnal (R)
03:35 Sport (R)
03:45 Universul credinþei (R)
05:00 Interviu cu Patriarhul

Bisericii Ortodoxe Române, Î.P.S
Daniel (R)

05:50 Imnul României
05:55 Starea naþiei (R)
06:50 Tezaur folcloric (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 E vremea ta! (R)
07:50 Poate nu ºtiai
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

Animaþie, Familie
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:10 Gala muzicii româneºti
12:30 Sãnãtate cu de toate
13:10 Dragoste la zero grade
1964, SUA, Comedie
14:45 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:55 Poate nu ºtiai
15:00 Duelul pianelor (R)
17:10 Bambi
1942, SUA, Animaþie
18:30 Concerte de colinde

americane
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 The Troublemaker
22:10 Leru-i Ler!
22:30 Credo
00:45 Dragoste la zero grade

(R)
1964, SUA, Comedie
02:10 Jaf în stil american (R)
2014, Canada, Luxemburg,

Acþiune
03:50 Mic dejun cu un campion

(R)
04:40 Sãnãtate cu de toate (R)
05:05 Ferma (R)
05:55 Imnul României

TVR 2

07:20 Polul Nord
08:45 În cãutarea lui Nemo 3D
10:25 Ziua cand tatãl meu a

devenit tufiº
11:55 Abulele
13:35 Doctor Strange
15:30 Un cântec de Crãciun
16:55 În cãutarea lui Nemo 3D
18:35 Nãscut în China
20:00 ªtrumpfii: Satul pierdut
21:30 Vânãtorii de fantome
23:30 Lebãda neagrã
01:15 Ana, mon amour
03:20 Doctorul "Moarte"
05:30 Pe platourile de filmare

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Familia Crood
2013, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie, Familie
12:00 Apropo Tv
13:00 Pulbere de stele
2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Romantic, Dragoste
15:30 Jocuri de celebritate
16:30 Hugo
2011, SUA, Aventuri, Dramã,

Familie, Fantastic, Mister
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
22:45 Fort Boyard
00:15 Haos de Crãciun
2015, SUA, Comedie
02:30 Apropo Tv (R)
03:15 Pulbere de stele (R)
2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Romantic, Dragoste
05:15 Jocuri de celebritate (R)
06:00 Hugo (R)

PRO TV

PRO 2
08:45 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Crãciun FM
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Destinul Evei
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Crãciun FM (R)
01:00 Fãrã ruºine
01:45 1600 Penn
04:15 Noua normalitate

08:00 La bloc (R)
10:30 Jurnalul unui puºti 2:

Rodrick e cel mai tare (R)
12:30 Omul cu un pantof roºu

(R)
14:30 La bloc
16:45 Sunetul muzicii
20:30 Epoca de gheaþã
22:00 Înainte sã adorm
23:45 Epoca de gheaþã (R)
01:15 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
03:15 Rãfuialã în Seattle
04:00 Cine A.M.
05:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
09:00 Vacanþa (R)
2006, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
11:30 Poftiþi în vacanþã (R)
14:30 X Factor (R)
18:30 Regatul de Gheaþã.

Sãrbãtori cu Olaf
2017, SUA, Animaþie, Scurt

metraj
19:00 Observator
20:00 Regatul de gheaþã
2013, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie
22:00 Tomorrowland: Lumea de

dincolo de mâine
2015, SUA, Acþiune, Aventuri,

Mister, SF
00:00Albã ca zãpada, o poveste

întunecatã
1997, SUA, Fantastic, Horror
02:00 Babe - Cel mai curajos

porc din lume
1995, SUA, Comedie, Dramã,

Familie
03:30 The Wall - Marele Zid (R)
04:30 Babe - Cel mai curajos

porc din lume (R)
1995, SUA, Comedie, Dramã,

Familie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã
08:00 Teleshopping
08:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
11:00 Pastila de râs
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Asta-i România! (R)
14:30 Vrei sã fii milionar (R)
15:30 Pistruiatul 1 - Evadatul (R)
1986, România, Aventuri
17:00 Aventurile lui Babuºcã
1975, România
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Roata norocului
22:30 Prieteni ºi atât
2005, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors!

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Mama mea gãteºte mai bine

(R)
08:45 Casa: construcþie ºi design
09:20 Teleshopping
10:00 Extemporal la dirigenþie (R)
1987, România, Comedie,

Romantic, Dragoste
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Socrii misterioºi
2012, Canada, Familie, Fantastic
00:30 Crãciun
2004, SUA, Canada, Dramã
02:30 Mama mea gãteºte mai bine

(R)
03:00 Un adolescent în Brooklyn

(R)
2016, SUA, Dramã, Sport
05:30 Arsenie Boca în duh ºi suflet
06:45 Focus 18 (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:15 Ora exactã în sport
11:15 Superspeed la Pro TV
12:15 ªtiri Sport.ro
13:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
15:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcanealã
2011, SUA, Comedie
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcanealã
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Ora exactã în sport
23:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV) ep. 14
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã

PRO X

SÂMBÃTÃ - 23 decembrie

07:00 Oameni cu minte
08:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:30 Lumea azi
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine

(R)
10:00 Zon@ IT
10:30 Banii tãi (R)
11:00 Cooltura (R)
12:00 Starea naþiei
13:00 #Creativ (R)
13:30 Poveste dupã poveste
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
14:55 Ora regelui (R)
16:00 Vedeta popularã (R)
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:00 Televiziunea la zidul

Revoluþiei
00:00 Poveste dupã poveste

(R)
00:30 Oameni cu minte (R)
01:00 Tezaur folcloric (R)
02:00 Zon@ IT (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

Animaþie, Familie
09:00 Safari
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie

09:50 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 D'ale lu' Miticã (R)
12:00 Oraºe ale Nordului
12:30 Gala Umorului (R)
13:30 MotorVlog
14:00 Memorialul Durerii
15:00 Cap compas
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi
16:00 Întâlnirile TVR Moldova
17:00 E vremea ta!
17:40 Iubire sub vraja lunii
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Duelul pianelor
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:10 MotorVlog (R)
00:40 Sã înceapã distracþia!
1975, Franta, Dramã, Istoric,

Rãzboi
02:40 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
04:15 Memorialul Durerii (R)
05:05 Safari (R)
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie

05:49 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

05:55 Imnul României

TVR 2

07:35 O reþetã letalã
09:00 Frumoasa ºi Bestia
11:10 Fratele meu orb
12:35 Cidru cu Rosie
14:10 De ce el?
16:05 Maºina de bani
17:45 Piraþii din Caraibe: Pe ape

ºi mai tulburi
20:00 Martorul acuzãrii
21:00 Martorul acuzãrii
22:05 Viaþã, primele semne
23:55 X-Men de la Origini:

Wolverine
01:40 Totem
03:15 Alegerea regelui

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Cartea Junglei
1994, SUA, Aventuri
12:15 Goana dupã cadou
1996, SUA, Comedie, Familie
14:00 Concert “Andra for Hope”
15:45 Jocuri de celebritate
16:45 Miracolul de pe strada 34
1994, SUA, Dramã, Familie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Singur acasã 3
1997, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, Familie
22:30 Greu de ucis 3
1995, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
01:00 Jurnalele vampirilor
2009, SUA, Dramã, Horror,

Romantic, Dragoste
02:00 Goana dupã cadou (R)
1996, SUA, Comedie, Familie
03:30 Jocuri de celebritate (R)
04:15 Miracolul de pe strada 34 (R)

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 Inimi rãtãcite (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rascruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Destinul Evei
17:30 Inimi rãtãcite
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 Silvana (R)
01:00 Familia Heck
01:45 Micuþele mincinoase
02:45 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
03:30 Lege ºi dreptate
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)

07:45 Turbo Power Rangers:
Filmul (R)

09:45 La bloc (R)
12:15 Rutina, bat-o vina! (R)
14:00 Dorinþa de Crãciun (R)
16:00 La bloc
18:30 Omul cu un pantof roºu
20:30 Crãciunul împreunã
22:30 Umbre
00:30 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
03:15 Rãfuialã în Seattle
04:00 Cine A.M.
06:00 Incredibilul Hulk (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator

09:00 E.T. Extraterestrul

1982, SUA, Aventuri, SF

11:30 Poftiþi în vacanþã (R)

14:30 X Factor (R)

19:00 Observator

20:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta

22:00 Vacanþa

2006, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste

00:30 E.T. Extraterestrul (R)

1982, SUA, Aventuri, SF

03:00 Observator (R)

04:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Furtunã pe Bosfor

2014, Turcia, Dramã

11:00 Sport, dietã ºi o vedetã

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Te vreau lângã mine

15:00 Uraganul

2001, SUA, Acþiune

17:15 Asta-i România!

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Pistruiatul 1 - Evadatul

1986, România, Aventuri

21:30 Dragon

2011, Hong Kong, China,

Acþiune, Dramã

00:00 Uraganul (R)

2001, SUA, Acþiune

02:00 Dragon (R)

2011, Hong Kong, China,

Acþiune, Dramã

03:45 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors!

04:15 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Focus 18 (R)
08:20 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Secrete de stil
10:30 Focus Magazin
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Iarna bobocilor (R)
1977, România, Comedie
16:00 Schimb de mame (R)
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Un adolescent în Brooklyn
2016, SUA, Dramã, Sport
00:30 De ce are vulpea coada?
1988, România, Comedie
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Pãrintele Arsenie Boca,

omul lui Dumnezeu

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:15 Ora exactã în sport
11:00 Apropo TV
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
15:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Ora exactã în sport
23:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV) ep. 13
00:00 ªtiri Sport.ro

PRO X
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LUNI - 25 decembrie

08:00 Poveºti de Crãciun (R)
09:10 Universul credinþei
12:00 Mulþumesc, Moº Crãciun!
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:55 Colinde
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Tezaur folcloric
17:00 Stela de 5 stele
18:00 Maicã pentru 100 de copii
18:50 Colinde
19:00 Olimpiada eroilor
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Noaptea Sfântã de

Crãciun
23:00 Izolaþi în România
23:35 Poveºti de Crãciun (R)
00:35 Tezaur folcloric (R)
02:25 Stela de 5 stele (R)
03:15 Telejurnal (R)
03:55 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
04:45 Maicã pentru 100 de copii

(R)
05:30 Pofticioºi, la cratiþã!
05:55 Imnul României
06:00 Olimpiada eroilor (R)
06:55 Sãlbãticia Carpaþilor

TVR 1

07:00 Concerte de colinde
americane

08:10 Teatru TV
10:10 Gala Umorului (R)
11:00 Gala Circului Nikulin
11:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
12:00 Cap compas
12:30 Credo
13:30 101 Dalmaþieni
1961, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie
14:55 Iubito, este frig afarã
15:10 Un soþ de Crãciun
2016, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic
16:40 Gala Circului Nikulin
17:40 Iubire sub vraja lunii
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:10 Pactul de Crãciun
22:45 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:51 Poate nu ºtiai
22:55 Filler
23:00 Anatomia lui Grey
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 Un soþ de Crãciun (R)
2016, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic
02:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
02:30 Pescar hoinar (R)
03:00 Teatru TV (R)
04:45 Poate nu ºtiai
04:55 Filler
05:00 Gala Circului Nikulin (R)
05:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu

TVR 2

07:25 Eddie Vulturul
09:15 ªtrumpfii: Satul pierdut
10:50 Madonna: Rebel Heart

Tour
12:55 Vânãtorii de fantome
14:50 O coroanã de Crãciun
16:20 Pe platourile de filmare
16:50 Dragoste de adolescentã
18:20 Fraþi în mijlocul naturii
20:00 6,9 pe scara Richter
22:00 Florence
23:50 T2 Trainspotting
01:45 Partenere pentru Mike ºi

Dave
03:25 Un cântec strãbate lumea
05:35 Pe platourile de filmare

HBO

08:30 Singur acasã 3 (R)
1997, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, Familie
10:30 :trumpfii: Colind de

Crãciun
2011, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie, Fantastic
11:00 Epoca de gheaþã 4:

Continente în derivã
2012, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie, Familie
12:45 Poveste de dragoste
2015, România, Comedie,

Dragoste
15:00 Jocuri de celebritate
16:00 Pinguinii domnului Popper
2011, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie, Dragoste
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Rãzbunãtorii: Sub semnul

lui Ultron
2015, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, SF
23:00 Hoþul de cãrþi
2013, SUA, Dramã, Rãzboi
01:30 Rãzbunãtorii: Sub semnul

lui Ultron (R)
03:45 Jocuri de celebritate (R)
04:30 Ce spun românii (R)

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 Concert “Andra for Hope”
10:45 Teleshopping
11:15 Crãciun cu fostele iubite
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Destinul Evei
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rascruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Crãciun cu fostele iubite

(R)
01:00 Fãrã ruºine
01:45 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
04:15 Acasã la români
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)
06:45 Destinul Evei (R)

07:45 La bloc (R)
10:15 Sunetul muzicii (R)
14:00 Dear Santa (R)
16:00 La bloc
18:15 Spãrgãtorul de nuci 3D
20:30 Australia
23:45 Cuscrii
01:30 Rãfuialã în Seattle
02:30 Americanii
04:45 Cine A.M.
06:15 La bloc (R)
06:45 Spãrgãtorul de nuci 3D

(R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
11:00 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Shelby, erou de Crãciun
2014, Canada, Familie
16:00 Observator
17:00 Regatul de gheaþã (R)
2013, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie
19:00 Observator
20:00 Frumoasa ºi bestia
1991, SUA, Animaþie, Familie,

Fantastic, Muzical, Romantic,
Dragoste

22:00 ªtefan Bãnicã în concert
de Crãciun

00:00 Tomorrowland: Lumea de
dincolo de mâine (R)

2015, SUA, Acþiune, Aventuri,
Mister, SF

03:30 Prietenii de la 11 (R)
04:15 Shelby, erou de Crãciun

(R)
2014, Canada, Familie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Prieteni ºi atât (R)
2005, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Steaua sufletului
1983, Turcia
22:00 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
23:00 Frizeria
2002, SUA, Comedie, Dramã
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã

KANAL D

PRIMA TV
08:00 Crãciun (R)
2004, SUA, Canada, Dramã
10:00 De ce are vulpea

coada? (R)
1988, România, Comedie
11:45 Cãlãtorie cu peripeþii
2008, Marea Britanie, Anima-

þie, Familie
13:30 A fost odatã … ca nicio

altã datã
2006, SUA, Animaþie, Come-

die, Familie
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 A doua ºansã
2005, SUA, Dramã, Familie
22:30 Strada 29
1991, SUA, Comedie
00:30 Tatãl fantomã
2011, România, Dramã
02:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
04:00 Strada 29 (R)
1991, SUA, Comedie
05:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
15:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
16:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
17:00 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
18:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
20:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
21:00 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
21:30 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
22:00 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro

PRO X

MARÞI - 26 decembrie

08:00 Mulþumesc, Moº Crãciun!
09:00 Opera comicã pentru copii

(R)
10:00 Interviu cu Patriarhul

Bisericii Ortodoxe Române, Î.P.S
Daniel (R)

11:00 Politicã ºi delicateþuri
12:00 Noaptea Sfântã de

Crãciun (R)
14:00 Telejurnal
14:55 Colinde
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Retrospectiva Anului

sportiv 2017
18:30 Izolaþi în România (R)
19:00 Pe urmele lupilor în Munþii

Apuseni
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Iarna simfonic
22:30 Povestea lui Dumnezeu
2016, SUA, Documentar, Istoric
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Colinde (R)
00:30 Retrospectiva Anului

sportiv 2017
01:30 Sãlbãticia Carpaþilor
2011, Marea Britanie, Documentar
02:20 Povestea lui Dumnezeu (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Iubire sub vraja lunii (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
10:05 Gala Circului Nikulin (R)
11:00 Împreunã de Crãciun
12:10 Crãciun în vestul sãlbatic

(R)
1994, Italia, Comedie, Familie,

Western
14:10 Racheta albã
1984, România, Aventuri
14:45 Fram
1983, România, Aventuri,

Dramã, Familie
15:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Iubire sub vraja lunii
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:10 Cruciaþii
2014, Franta, SUA, Acþiune,

Aventuri
22:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
23:00 Anatomia lui Grey
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 Pactul de Crãciun (R)
02:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
02:30 Plimbaþi ºi mâncaþi (R)
03:00 MotorVlog (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu

TVR 2

07:50 O întâlnire pentru "Mad
Mary"

09:15 De ce el?
11:05 Producãtorii
13:20 Goana dupã cadou 2
14:55 O noapte la muzeu 2
16:40 Zâna Mãseluþã
18:25 Iubire ºi prietenie
20:00 Inferno
22:00 Primul Contact
00:00 Divizia din Berlin
00:55 Viespea verde
02:55 Petrecerea cârnaþilor

HBO

07:00 Singur acasã 4
2002, SUA, Comedie, Familie
08:45 Echipa de bob
1993, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie, Sport
10:45 Pinguinii domnului Popper

(R)
2011, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie, Dragoste
12:45 Annie
2014, SUA, Comedie, Dramã,

Familie, Muzical
15:00 Jocuri de celebritate
16:00 Poveºti de adormit copiii
2008, SUA, Comedie, Familie,

Fantastic
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Albã ca Zãpada ºi

Rãzboinicul Vânãtor
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Fantastic
23:00 Fantomele fostelor iubite
2009, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
01:00 Albã ca Zãpada ºi

Rãzboinicul Vânãtor (R)
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Fantastic
03:00 Fantomele fostelor iubite (R)
2009, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
04:30 Poveºti de adormit copiii (R)
2008, SUA, Comedie, Familie,

Fantastic
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Inelul de Crãciun
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Destinul Evei
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Inelul de Crãciun (R)
01:00 Fãrã ruºine

09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Sunetul muzicii (R)
16:15 La bloc
18:30 Aventuri pe terenul de

baseball
20:30 S-a întâmplat într-o varã
22:30 În luptã cu mafia
00:45 Rãfuialã în Seattle
01:45 Americanii
04:15 Cine A.M.
05:30 Aventuri pe terenul de

baseball (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Frumoasa ºi bestia (R)
1991, SUA, Animaþie, Familie,

Fantastic, Muzical, Romantic,
Dragoste

16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Poftiþi pe la noi!
23:00 Dãdaca McPhee
2005, SUA, Comedie, Familie
01:00 Observator (R)
02:00 Prietenii de la 11 (R)
04:00 Dãdaca McPhee (R)
2005, SUA, Comedie, Familie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00  Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Taxi Don Titi (R)
16:45 Frizeria (R)
2002, SUA, Comedie, Dramã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Steaua sufletului
1983, Turcia
22:00 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
23:00 Frizeria 2
2004, SUA, Comedie
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
08:00 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
09:00 Socrii misterioºi (R)
2012, Canada, Familie,

Fantastic
11:00 Columna
1968, România, Dramã, Istoric
13:30 A doua ºansã (R)
2005, SUA, Dramã, Familie
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Bill
2007, SUA, Comedie, Dramã
22:30 Focus din inima României
23:00 Crãciun acasã
2013, SUA, Familie
01:00 Bill
2007, SUA, Comedie, Dramã
03:15 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
04:00 Tatãl fantomã (R)
2011, România, Dramã
05:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
15:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
16:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
17:00 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
18:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
20:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
21:00 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
22:00 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:00 1000 de intamplari mortale
23:45 Rezumate UEFA Champions

League (PREMIERA)
01:45 ªtiri Sport.ro

PRO X



JOI - 28 decembrie

07:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 Telejurnal
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Retrospectiva Anului

sportiv 2017
18:30 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:30 Povestea lui Dumnezeu-

relatatã de Morgan Freeman
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect!
00:30 Retrospectiva Anului

sportiv 2017
01:30 Wild Carpathia-Veºnic

sãlbatici
02:20 Povestea lui Dumnezeu-

relatatã de Morgan Freeman
03:10 Telejurnal
03:50 Sport
04:00 Discover Romania

TVR 1

07:00 Documentar 360°-GEO
08:00 Câºtigã România!
09:00 Iubire sub vraja lunii
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10
11:00 Euromaxx
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360°-GEO
12:50 Centenar-5 minute de

istorie
13:00 Telejurnal TVR2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Racheta albã
14:45 Fram
15:40 Retrospectiva Anului

sportivã 201716 : 40
Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Iubire sub vraja lunii
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2
20:00 Câºtigã România!
21:10 Culoarea banilor
23:15 Annie Lennox-Nostalgia
00:15 Câºtigã România!
01:15 Retrospectiva Anului

sportiv 2017
02:15 Annie Lennox-Nostalgia
03:15 Iubito,este frig afarã
03:20 Euromaxx
03:50Telejurnal TVR2

TVR 2

10:50 ªtrumpfii: Satul pierdut
12:20 Pe platourile de filmare
12:50 Un cântec de Crãciun
14:15 Nãscut în China
15:35 Amelia
17:25 Jackie
19:10 Victoria
20:00 Mitul Slenderman: Un caz

terifiant
21:55 Mesaj pentru tine
23:45 Totem
01:15 Bucla temporalã
02:50 Orizont
04:25 Kings Bay
06:00 Nãscut în China

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 3 zile de coºmar
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Romantic, Thriller, Dragoste
23:00 Northmen. Ultimii vikingi
2014, Elvetia, Germania, Africa

de Sud, Acþiune, Aventuri
01:00 3 zile de coºmar (R)
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Romantic, Thriller, Dragoste
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Destinul Evei
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 Silvana (R)
01:00 Fãrã ruºine
01:45 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)
06:45 Destinul Evei (R)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Prietenie (R)
14:15 Annie (R)
16:45 La bloc
19:00 Epoca de gheaþã
20:30 Copacul lui Joshua
22:30 Oglinzi 2
00:30 Rãfuialã în Seattle
01:30 Americanii
04:15 Cine A.M.
06:00 La bloc (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
10:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 The Wall - Marele Zid
21:00 Fratele lui Moº Crãciun
2007, SUA, Comedie
23:00 Scufiþa Roºie
2011, SUA, Dramã, Thriller
01:00 Observator (R)
02:00 Scufiþa Roºie (R)
2011, SUA, Dramã, Thriller
04:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Anu-i nou, vacanta mare
16:30 Comoara din Marea

Neagrã
2014, România, Acþiune,

Aventuri, Comedie
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Steaua sufletului
1983, Turcia
22:30 Pantera Roz
2006, SUA, Aventuri, Comedie
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Comoara din Marea

Neagrã (R)
2014, România, Acþiune,

Aventuri, Comedie

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 La TV
2015, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Pintea
1976, România, Aventuri,

Dramã, Istoric
22:30 Focus din inima României
23:00 Ticãloºii
2007, România, Dramã
00:30 Crãciun acasã (R)
2013, SUA, Familie
03:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
04:00 Mãrul discordiei
05:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Orã exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Orã exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Orã exactã în sport (R)
14:00 Orã exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcaneala
2011, SUA, Comedie
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcanealã
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
20:30 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
21:00 Special UEFA Europa

League, FCSB – FC Lugano
21:30 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
22:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
22:30 Reºedin?a Goldberg
23:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV)
00:00 Special UEFA Europa

League, FCSB – FC Lugano

SPORT.RO

MIERCURI - 27 decembrie

07:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 Telejurnal
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Retrospectiva Anului

sportiv 2017
18:30 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:30 Povestea lui Dumnezeu
2016, SUA, Documentar, Istoric
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Retrospectiva Anului

sportiv 2017 (R)
01:30 Sãlbãticia Carpaþilor
2011, Marea Britanie, Documentar
02:20 Povestea lui Dumnezeu
2016, SUA, Documentar, Istoric
03:10 Telejurnal (R)
03:50 Sport (R)
04:00 Discover Romania
04:10 Pofticioºi, la cratiþã! (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Iubire sub vraja lunii (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Racheta albã
1984, România, Aventuri
14:45 Fram
1983, România, Aventuri,

Dramã, Familie
15:40 Retrospectiva Anului

sportivã 2017
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Iubire sub vraja lunii
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:10 Marea hoinarealã
1966, Franþa, Comedie
23:25 Anatomia lui Grey
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:15 Câºtigã România! (R)
01:15 Cruciaþii (R)
2014, Franþa, SUA, Acþiune,

Aventuri
02:50 Poate nu ºtiai
03:00 Pescar hoinar (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu

TVR 2

07:40 Iubire ºi prietenie
09:15 Inferno
11:15 Primul Contact
13:10 Trolii
14:45 Prima recoltã
16:25 Miliarde
17:20 Miliarde
18:20 Maºina de bani
20:00 ªtrumpfii
21:35 Fixeur
23:15 Lumea de Dincolo:

Rãzboaie Sângeroase
00:45 Templierii
01:35 Demolat
03:20 Naºterea unei naþiuni

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Tata în rãzboi cu... tata
2015, SUA, Comedie
22:15 În afara legii
2012, SUA, Crimã, Dramã,

Western
00:30 Tata în rãzboi cu... tata

(R)
2015, SUA, Comedie
02:15 În afara legii (R)
2012, SUA, Crimã, Dramã,

Western
04:00 Lecþii de viaþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rascruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Destinul Evei
17:30 E scris în stele
2013, India, Dramã
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieti la rascruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 Silvana (R)
01:00 Fãrã ruºine
01:45 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)
06:45 Destinul Evei (R)

07:30 Ce spun românii (R)
08:30 La bloc (R)
11:00 Spãrgãtorul de nuci 3D

(R)
13:15 Printul Americii: Povestea

lui John F. Kennedy Jr
15:15 ªtrumpfii: Colind de

Crãciun (R)
15:45 La bloc
18:00 Prietenie
20:30 Fiica dispãrutã
22:30 Fiul nimãnui
00:30 Rãfuialã în Seattle
01:30 Americanii
04:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

07:00 Observator
10:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Poftiþi pe la noi!
23:00 De Crãciun cu Beethoven
2011, SUA, Comedie, Fantastic
01:00 Observator (R)
02:00 De Crãciun cu Beethoven

(R)
2011, SUA, Comedie, Fantastic
04:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Detectiv cu greutate:

Operaþiunea Condorul
1993, SUA, Comedie, Thriller
16:45 Frizeria 2 (R)
2004, SUA, Comedie
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Steaua sufletului
1983, Turcia
22:30 Asalt în Manhattan
2013, Canada, Dramã, Thriller
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Asalt în Manhattan (R)
2013, Canada, Dramã, Thriller
03:30 Testul de rezistenþã (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus 18 (R)
08:00 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 La TV
2015, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Focus din inima României
23:00 Columna (R)
1968, România, Dramã, Istoric
01:30 Cronica cârcotaºilor (R)
03:15 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
04:00 Mãrul discordiei
05:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
15:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
16:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
17:00 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
18:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
20:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
22:00 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 1000 de întâmplãri mortale
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League (PREMIERA
01:45 ªtiri Sport.ro
02:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie

PRO X
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Anunþul tãu!
COLEGIUL Naþional „Fraþii Buzeºti”

Craiova, cu sediul în Craiova, strada ªtir-
bei Vodã, numãrul 5, Judeþul Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea pe pe-
rioadã nedeterminatã a funcþiei con-
tractuale de: ÎNGRIJITOR: 1 post la Cole-
giul Naþional „Fraþii Buzeºti” Craiova, 1
post la Grãdiniþa cu Program Prelungit
“Otilia Cazimir”- structurã a Colegiului
Naþional ”Fraþii Buzeºti” Craiova. Condi-
þii specifice de participare la concurs:
1.Nivelul studiilor: medii/generale; 2.Ve-
chime în muncã: minim 3 ani; 3.Afectivi-
tate faþã de copii; 4.Abilitãþi de relaþiona-
re-comunicare cu întregul personal al
unitãþii de învãþãmânt; 5.Abilitãþi pentru
munca în echipã; 6.Disponibilitate pen-
tru program flexibil; 7.Disponibilitate pen-
tru munca în douã schimburi. Data, ora
ºi locul de desfãºurare a concursului:
Proba scrisã: data de 22.01.2018, ora 9.00,
la sediul Colegiului Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” Craiova. Proba de interviu: data de
25.01.2018, ora 9.00, la sediul Colegiului
Naþional „Fraþii Buzeºti” Craiova. Data li-
mitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este
12.01.2018, orele 15.00, la sediul Colegiu-
lui Naþional „Fraþii Buzeºti” Craiova,
str.ªtirbei Vodã, Nr.5. Date contact: la se-
cretariatul unitãþii, persoanã de contact:
Popescu Giorgica, tel.0351.405.471, între
orele 8.00-15.00.

Anunþ public privind depunerea
solicitãrii de emitere a acordului de me-
diu. NICU IULIAN DANIEL ºi NICU
CRISTINA AMALIA anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: „CONSTRUIRE IMOBIL
2S+P+2E: 2S- CU DESTINAÞIA DE
PARCARE, IS CU DESTINAÞIA DE
SPAÞII TEHNICE, P- CU DESTINAÞIA
DE SPAÞIU COMERCIAL, LOCUINÞE
LA ETAJELE SUPERIOARE ªI ÎM-
PREJMUIRE TEREN„ propus a fi am-
plasat în Municipiul Craiova, str. SFIN-
ÞII APOSTOLI, Nr.8A, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul autoritãþii com-
petente pentru protecþia mediului Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, Municipiul  Cra-
iova, în zilele de luni – joi, între orele
8.00- 16.30 ºi vineri între orele 8.00-
14.00.Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul autoritãþii compe-
tente pentru protecþia mediului Dolj.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Grãdiniþa cu Program Prelungit

„Voiniceii”, cu sediul în localitatea Cra-
iova, str.Colonel Scarlat Demetriade,
nr.10, judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei contractuale
vacante de: -îngrijitor copii: 1 post, con-
form HG286/23.03.2011. Concursul se va
desfãºura astfel: -Proba scrisã în data
de 22.01.2018, ora 13.00; -Proba practi-
cã în data de 25.01.2018, ora 13.00; -Pro-
ba interviu în data de 26.01.2018, ora
13.00. Pentru participarea la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: -studii: liceale; -ve-
chime: minim 5 ani; -experienþã în acti-
vitatea cu copiii de vârsta preºcolarã sau
activitate de voluntariat în domeniul
educaþiei; -apt din punct de vedere me-
dical; -fãrã cazier judiciar. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la con-
curs în termen de 10 zile lucrãtoare de
la publicarea anunþului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la se-
diul Grãdiniþei cu Program Prelungit
„Voiniceii” Craiova. Relaþii suplimenta-
re la sediul: str. Colonel Scarlat Deme-
triade, nr. 10, Craiova, persoanã de con-
tact: Cilibiu Lavinia Nadia, telefon:
0766.627.833, fax: 0251.554.166, e-mail:
gradinita32_craiova@yahoo.com.

COMUNA Tãlpaº, titular al proiec-
tului „Asfaltare ºi reabilitare drumuri
comunale în comuna Tãlpaº, judeþul
Dolj”, anunþã publicul interesat aupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj: proiectul nu se supune eva-
luãrii impactului asupra mediului ºi
evaluãrii adecvate în cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adecvatã, pro-
iect propus a fi amplasat pe raza co-
munei Tãlpaº. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul auto-
ritãþii competente pentru protecþia
mediului APM Dolj, din Craiova, str.Pe-
tru Rareº, nr.1, în zilele de luni-joi, ore-
le 8.00-16.30, ºi vineri, orele 8.00-14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet: office@apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta comenta-
rii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ, pânã la
data de 28.12.2017.

ªcoala Gimnazialã „Sf.Gheorghe”,
cu sediul în localitatea Craiova, strada
Brazda lui Novac, numãrul 87, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractuale vacante de: -Secre-
tar: 0,5 posturi, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura ast-
fel: -Proba scrisã în data de 22 ianuarie
2018, ora 10.00; -Proba interviu în data de
23 ianuarie 2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaþii trebuie sã în-
deplineascã urmãtoarele condiþii: -studii:
liceale finalizate cu diplomã de bacalau-
reat; -vechime: 3 ani în specialitatea postu-
lui; -abilitãþi operare PC: Windows, Office,
Internet; -cunoºtinþe de creare, operare ºi
gestionare a bazei de date privind elevii; -
abilitãþi de lucru în echipã. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrãtoare de la publi-
carea anunþului în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei, Partea a III-a, la sediul ªcolii Gim-
naziale Sf.Gheorghe Craiova. Relaþii supli-
mentare la sediul ªcolii Gimnaziale
Sf.Gheorghe Craiova, persoanã de con-
tact: Pripas Avram Valentina, telefon:
0251.552.205, fax: 0251.552.205, e-mail:
scoala24@yahoo.com.

PUIU Daniel Alin ºi Puiu Georgeta
anunþã propunerea preliminarã privind
Elaborare PUZ pentru Reconsiderarea
Indicilor Urbanistici în zona cuprinsã în-
tre str. G-ral Gh.Magheru- str. Rovinari-
str. Vîntului în vederea construirii unui
imobil D+P+1+2-3E retrase cu destinaþia
de spaþii comerciale ºi garaj la demisol,
locuinþe la parter ºi etajele superioare-
str.G-ral Gheorghe Magheru, nr. 18D,
Mun.Craiova. Publicul este invitat sã
transmitã observaþii asupra documente-
lor expuse disponibile pe www.primaria-
craiova.ro secþiunea Informaþii utile- Ur-
banism pânã la data de 15.01.2018 la se-
diul Primãriei Municipiului Craiova, str.
A. I. Cuza, nr. 7.

Primãria comunei Galicea Mare,  jud.
Dolj, organizeazã concurs de recrutare
pentru ocuparea  unei  funcþii publice  de
execuþie vacante de consilier, clasa I, grad
profesional debutant în cadrul Serviciu-
lui Public Comunitar de Evidenþã a Per-
soanelor – compartimentul Stare Civilã,
în data de 29.01.2018, orele 10,00 – Proba
scrisã ºi în data de 31.01.2018, orele 10,00
– Interviul; Relaþii suplimentare: la Primã-
ria comunei Galicea Mare, str. Calafatu-
lui, nr. 17, Jud. Dolj, tel: 0251/316.004.
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În vremea colindelor,
vremea bucuriei ºi a spe-
ranþei, Primarul Oraºului
Calafat, Ciobanu Lucian,
ureazã tuturor locuitorilor
multã sãnãtate, Crãciun
îmbelºugat ºi fericit,
realizãri ºi împliniri, sã îi aibã în preajmã pe toþi
cei dragi!

LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!

S.C PIEÞE ªI TÂRGURI
CRAIOVA S.R.L ureazã
tuturor comercianþilor

din pieþele municipiului,
precum ºi clienþilor,
SÃRBÃTORI FERICITE!

La mulþi ani!

OFERTE DE SERVICIU
Birou Notarial anga-
jeazã secretar notarial.
Cerinþe: cunoºtinþe
Word, Excel, experi-
enþa constituie avantaj.
Cv-urile se depun la
adresa de e-mail: bi-
rou.jobs@yahoo.com.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.

Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2 ca-
mere semidecoman-
date, 1/4, zona Puºkin.
Telefon: 0758/153.669.

Vând apartament cu
douã camere în Bucu-
reºti, Prelungirea
Ghencea. Telefon:
0722/244.888.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 ca-
mere, confort 1 sporit,
Bulevardul Dacia, etaj 3/
4, poziþie deosebitã. Te-
lefon: 0771/504.064.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire cen-
tralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã sau
schimb cu apartament
3 camere parter sau
etaj 1. Telefon: 0730/
504.515.

Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru fã-
cut la 10 km de Craio-
va sau schimb cu gar-
sonierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani co-
muna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.

Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Magno-
lia ºi 5000 mp - Gara
Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q
Fort. Telefon: 0752/
641.487.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr carte telefoni-
cã veche cu adresa
completã a abonatului.
O plãtesc foarte bine.
Craiova. Telefon:
0723/684.511.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr MATIZ, an
fabricaþie 2004-2008,
cu GPL. Ofer maxim
3000 lei. Telefon:
0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigori-
ficã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare
380 V, arbore motor
1,6. Telefon: 0745/
589.825.
Vând lãmâi în anul 15
de fructificare, caut
colaboratori pentru
înfiinþarea unei cres-
cãtorii de fazani, gîº-
te, curcani, raþe. Te-
lefon: 0768/661.401,
0742/023.399.
Vând alain-delon pen-
tru bãrbaþi, costum
damã (3 piese) Tele-
fon: 0729/684.222.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Sâmbãtã, 23 decembrie 2017

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Consiliul Local al Comunei Iºalniþa,
Primarul Flori Ovidiu ºi Viceprimarul

Bãlan Eugen transmit tuturor locuitori-
lor comunei, calde urãri la ceas de

Sfinte Sãrbãtori, sã aibã parte de un
Crãciun îmbelºugat, iar casele sã le fie
colindate de multe bucurii ºi împliniri!

Fie ca ºi Noul An sã vã gãseascã
mulþumiþi sufleteºte, sã vã îmbie cu

sãnãtate, dragoste ºi multe realizãri!
„LA MULÞI ANI!”

În spiritul Sãrbãtorilor de Iarnã ce se
desfãºoarã sub semnul marii sãrbãtori a
creºtinãtãþii, Naºterea Domnului Iisus
Hristos ºi în apropierea momentului ce

marcheazã cumpãna dintre ani, doresc ca
magia acestora sã pãtrundã în casele ºi în

sufletele tuturor locuitorilor oraºului
Segarcea ºi sã le aducã multã sãnãtate,

bucurii ºi împliniri! CRÃCIUN CU LUMINÃ
ªI MULÞI ANI FERICIÞI! Primarul

Oraºului Segarcea, Tutunaru Nicolae

Vând roþi Mercedez
195/65  R-15, cu cau-
ciucuri de iarnã, tele-
vizor Toshiba Telefon:
0762/183.205.
Vând garniþã de untu-
rã cu capac 15 kg – 20
lei, frigider 2 uºi defect-
100 lei, televizor color
-100 lei, sãpun de
casã- 5 lei kg. Telefon:
0770/ 303.445.
Vând robot de bucãtã-
rie nou, marca “PHI-
LADELPHIA”, preþ
150 lei. Telefon: 0766/
598.880.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei / bu-
catã,  maºinã electri-
cã de fãcut pâine
“Alasca” – 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând frigider „ZIL” pu-
þin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.

Vând combinã frigo-
rificã BOSCH,aragaz
3 ochiuri SOMEª,
chiuvetã fontã bucãtã-
rie, calorifer fontã 5
elemenþi. Telefon:
0728/011.731.
Vând taburele din pal
melaminat culoare gri
- 12 bucãþi. Telefon:
0728/911.350.
Vând cuptor electric
nefolosit. Preþ 250 lei.
Telefon: 0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã frigo-
rificã cu trei sertare
funcþionabilã, ambele
400 lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/
464.043.

Vând jgheaburi gal-
vanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azbociment
D 220x2500 mm, Te-
lefon: 0766/598.880.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V
nou, pick-up Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane ca-
binete medicale. Tele-
fon: 0722/ 956.600.

PIERDERI
Pierdut Carnet facturi:
seria FTAM , cu nr. de
la 100 pânã la 150, PFA
THORWACNTER
AUGUSTIN – MI-
HAIL, Cui: 21499214.
Se declarã nul.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Jucãtorii Universitãþii Craiova s-
au antrenat în pãdure pentru meciul
cu CFR. Metoda italianului Devis
Mangia a funcþionat. Comandoul ol-
tean a fãcut un meci mare contra

Fãrã antrenorul Rami Hadar, SCMU a pierdut ultimele 3 meciuri din 2017,  de fiecare datã încasând peste 100 de puncte

În ultima disputã din 2017, BC Timiºoara – SCMU
Craiova 107-95, pe sferturi: 25-32, 29-20, 25-20, 28-23

1. BC Timiºoara 10 8 2 18
2. BC CSU Sibiu 10 7 3 17
3. „U” BT Cluj 9 7 2 16
4. BC Argeº Piteºti 9 6 3 15
5. Phoenix Galaþi 9 6 3 15
6. Steaua Bucureºti 9 6 3 15

......................................................................
7. CSM Oradea 9 5 4 14
8. SCMU Craiova 10 4 6 14
9. BC Mureº Tg. M. 9 4 5 13
10. Politehnica Iaºi 9 1 9 11
11. Timba Timiºoara 8 2 6 10
12. Dinamo Buc. 10 0 9 10

 CLASAMENT M    V                  E                  Î

SCMU Craiova a revenit pe
Bega pentru un nou duel cu BC
Timiºoara, formaþia care a elimi-
nat-o din primul tur al Cupei Ro-
mâniei în acest sezon. În prece-
denta disputã, echipa lui Rami Ha-
dar s-a impus, dupã o serie incre-
dibilã de aruncãri de 3 puncte, dar
insuficientã pentru calificare. Ca
ºi în meciurile de la Sibiu ºi de
acasã cu U BT Cluj Napoca, for-
maþia din Bãnie a fost lipsitã de
antrenorul principal, Rami Hadar,
care nu a primit viza de ºedere în
România ºi, aºa cum a promis
managerul Marius Toma, ar tre-
bui ca în curând sã vedem un alt
tehnician pe bancã. Astfel, iniþia-
tiva aducerii unui antrenor cu
nume în Bãnie este aproape de
eºua, atât prin prisma rezultatelor,
sub aºteptãri, dar ºi din cauze or-
ganizatorice, israelianul fiind ex-

pulzat din motive de vizã.
În sala „Constantin Jude” me-

ciul a fost precedat de tradiþiona-
la acþiune dinaintea Sãrbãtorilor la
meciurile din Liga Naþionalã, prin
care fanii au donat jucãrii de pluº
pentru copiii defavorizaþi. Bãnã-
þenii veneau dupã 3 victorii con-
secutive, care i-au adus pe po-
dium, în timp ce Craiova avea
douã eºecuri la rând, ambele fãrã
antrenorul Hadar. ªi totuºi, alb-
albaºtrii au început bine. Aleksan-
drov n-a fost în grija lui Drãgu-
ºin, care a fãcut „pereche” cu
Samuels, ºi sârbul a adus puncte
uºor sub panou. Siriscevic a adã-
ugat douã „triþe”, pentru o dife-
renþã de 3 posesii. Popa Calotã ºi
Jeremic au rãspuns cu coºuri de
2 puncte pe pãtrunderi, dar la pri-
ma pauzã alb-albaºtrii conduceau
cu 32-25. A fost un prim sfert

foarte spectaculos, în care s-au
marcat puncte cât pentru o jumã-
tate de meci, craiovenii având 4
din 6 din afara semicercului.

În doar douã minute de la re-
luare, bãnãþenii au egalat la 34,
având superioritate la recuperare,
iar Craiova a solicitat time-out. Fãrã
folos, fiindcã gazdele au continuat
sã domine net la mingile recupera-
te ºi au ajuns la 44-38, în condiþiile
în care la SCMU au evoluat mai
multe rezervele. Surprinzãtor, di-
ferenþa în sfertul secund au fãcut-
o românii, „John” Drãguºin ºi „Ke-
vin” Popa Calotã având acþiuni re-
marcabile. Ultimul minut le-a apar-
þinut bãieþilor lui Marius Toma,
care au revenit ºi s-au apropiat la
o posesie, dupã ce Ivan Siriscevic
a mai reuºit un coº de „afarã”, în
ultimele secunde. La pauza mare,
Timiºoara conducea cu 54-52.

Din sfertul al treilea, diferenþa
dintre echipe s-a resimþit mai net,
iar dupã ce Radu Vârnã a comis o
„antisportivã” gazdele au ajuns la
11 puncte avantaj. Timiºoara a arã-
tat „mai echipã”, cu scheme de
joc, cu omogenitate ºi determina-
re superioare, în timp ce Craiova
s-a bazat mai mult pe acþiuni indi-
viduale ºi pe aruncãri de la dis-
tanþã, uitând de multe ori de re-
cuperare. De la maximul de 14
puncte, Craiova a mai redus dife-
renþa tot pe final de sfert, prin douã
aruncãri ale lui Martinic, dupã 30
de minute scorul fiind 79-72.

Debutul sfertului patru dãdea
impresia cã vom asista la un final
de meci strâns, dar imediat Nick
Novak ºi Martij Paasoja au mai
confirmat încã o datã cã nu au ce
cãuta în lotul Craiovei. Cei doi fun-
daºi au fãcut 3 turn-over-uri pue-

rile, iar Timiºoara avea din nou
avantaj confortabil, 87-77. De alt-
fel, sfertul decisiv, în care alb-al-
baºtrii ar fi trebuit sã se concen-
treze la maxim ºi sã se dãruiascã
total a prilejuit gafe monumentale,
pase neverosimile la adversari, de
parcã ar fi vrut sã piardã meciul.
Finalul a fost dezastruos, gazdele
impinându-se cu 107-95, pe sfer-
turi: 25-32, 29-20, 25-20, 28-23.
Craiova pierde al treilea meci con-
secutiv, de fiecare datã încasând
peste 100 de puncte, iar schimbã-
rile anunþate de Marius Toma ar
trebui sã survinã cât mai curând,
altfel echipa va diputa turneul 7-
12, alãturi de echipe de duzinã.

Au jucat pentru SCMU Craio-
va: Martinic 23 de puncte, Siris-
cevic 22, Aleksandrov 14, Samu-
els 9, Kikos 9, Vârnã 7, Novak 6,
Orbeanu 5, Berceanu, Paasoja.

liderului ºi a încheiat 2017 cu un
succes gustat din plin de cei aproa-
pe 30.000 de olteni care au fost în
tribune. Craiova a terminat anul cu
o victorie în faþa liderului CFR. Pre-

gãtirea partidei a fost una specialã
pentru olteni. Între antrenamente,
alb-albaºtrii s-au relaxat în pãdure,
la paintball. Team building-ul propus
de Devis Mangia ºi-a arãtat efectele

în meciul cu clujenii, pe care trupa
din Bãnie l-a câºtigat cu 2-1 ºi a rã-
mas în cursa pentru titlu. Jucãtorii
Craiovei se relaxeazã acum în va-
canþã, apoi vor merge în cantona-

ment în Antalya. În ultimele patru eta-
pe din sezonul regulat, CS Universi-
tatea Craiova joacã cu Dinamo ºi Vo-
luntari în deplasare ºi cu Sepsi ºi Ti-
miºoara pe noul “Ion Oblemenco”.
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spre Noul An ureazã

un sincer
„LA MULÞI ANI!„


