C

M

Y

K

WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\ii
Primul
cotidian al
Olteniei

Anul XXIV, Nr. 7426vineri, 18 aprilie 2014 24 pagini  1 leu

Paştele, sărbătoarea care luminează
sufletele tuturor

social
pag. 4 şi 5

Paştele este o sărbătoare
care luminează sufletele oamenilor şi este trăită la maximă intensitate îndeosebi de
persoanele care nu mai au o familie a lor. Bătrânii de la cămin sau copii din centrele sociale
se bucură poate cel mai mult în aceste zile pentru că sunt înconjuraţi de oameni care încearcă
să îi facă să nu se mai simtă singuri şi ai nimănui. La Căminul de pe strada „Tabaci”, i-am
găsit pe bătrâni bucurându-se de un spectacol
folcloric, iar directorul Valentin Giurcă se gândea cum să le umple mai frumos timpul în aceste
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zile speciale: cu vizionări de filme religioase , cu întâlniri în
club, cu o plimbare la biserică şi
cu o bogată masă de Paşte. În
Casa „Curcubeul”, un apartament cald din cartierul „1 Mai”, patru fete hărnicuţe îşi pregătiseră toate cele necesare pentru a vopsi ouăle
de Paşte. În alt cartier, Craioviţa Nouă, cei 33
de bătrâni de la centrul de bătrâni „Sfânta Maria” primiseră vizita colindătorilor de la „Armata Salvării”, aplaudând şi cântând alături de
aceştia. În ochii tuturor, lumina sărbătorilor
părea că începuse să licăre...
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 18 aprilie 2014-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4684 ............. 44684
1 lirã sterlinã..........................5,4251.......................54251

Codul galben de inundaþii
pe Desnãþui ºi Jiu, în Dolj,
prelungit pânã sâmbãtã
la ora 18
Hidrologii au instituit cod
galben de inundaþii pe râuri
din ºapte judeþe ºi au prelungit de ieri pânã sâmbãtã, la
ora 18.00, avertizarea pentru
râuri din alte cinci judeþe,
unde se pot produce creºteri
de debite ºi niveluri, care ar
putea duce la depãºirea
cotelor de atenþie. Potrivit
avertizãrii emise de Institutul
Naþional de Hidrologie ºi
Gospodãrire a Apelor, codul
galben a fost instituit ieri, de
la ora 13.00, pe râurile Vedea
superioarã ºi Cãlmãþui (judeþele Olt ºi Teleorman) ºi de
astãzi, ora 10.00, pe râurile
Teleorman, Neajlov ºi Sabar
(judeþele Teleorman, Dâmboviþa, Giurgiu ºi Ilfov), pe
Prahova ºi unii afluenþi
(judeþul Prahova) ºi pe
afluenþii Buzãului mijlociu ºi
inferior (judeþul Buzãu). De
asemenea, va fi prelungit
pânã sâmbãtã, la ora 18.00,
codul galben emis miercuri, pe
râurile din bazinele hidrografice Caraº, Nera, Cerna
(judeþul Caraº-Severin),
Drincea (Mehedinþi), Desnãþui (Dolj), Jiu - sector aval
Sadu (Gorj ºi Dolj) ºi pe unii
afluenþi din bazinul mijlociu
ºi inferior (Gorj, Dolj ºi
Mehedinþi), pe Olteþ (Gorj ºi
Vâlcea) ºi pe unii afluenþi ai
Oltului inferior (Gorj, Olt,
Vâlcea ºi Dolj).
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BLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Curãþirea Templului
sau tainica pildã pascalã

Nu trebuie sã fii un credincios
habotnic ca sã recunoºti frumuseþea supremã a învãþãturilor christice, îndeosebi cele legate de Paºti,
ca eveniment considerat, de cei
mai prestigioºi ºi celebraþi cãrturari ai patristicii universale, dar ºi
atâþia nu mai puþin faimoºi gânditori ai umanitãþii. În definitiv, evenimentul pascal e, dincolo de dimensiunea ºi organicitatea sa liturgicã, momentul ce împlineºte calea iniþiaticã a lui Hristos, o via crucis în toatã simbolistica sa tainicã,
prin care Cuvântul divin se întrupeazã (acel axiomatic ºi misterios
exordiu al Sfintei Scripturi: La început a fost Cuvântul…).
Paºtele celebreazã Lumina, în
faza unei dramatice victorii asupra
Întunericului, iar în luminã Adevãrul, ca ratio ºi ca fine (raþiunea e
resort ºi reper al Înþelepciunii în

drumul omului spre desãvârºirea de
sine), survine în cea mai elementarã transparenþã a sa: pur ºi întreg, fãrã atribuþii ºi epitete, semn
al Împlinirii pe care, de altfel, un
gânditor de talia danezului Kierkegaard, o situa exclusiv în destinul
individual al fiinþei umane.
Dintre toate întâmplãrile pe care
Iisus le oferã mulþimii încã febrile
la intrarea Sa în Ierusalim, cea a
alungãrii neguþãtorilor din Templul
din care fariseii îl alungaserã pe
Dumnezeu mi se pare astãzi cea
mai instructivã ºi mai seducãtoare, adicã demnã de reflecþie.
Hristos e purtãtor al luminii divine, iar pasiunea cu care îºi secondeazã patimile în sãptãmâna cel aºteaptã ºi pe care el însuºi o întâmpinã cu înfrigurarea rãmasã
intactã prin cele douã milenii de
credinþã nu este, aºa cum avertiza

ºi Papa Francisc în Joia Cea Mare,
o întâmplare oarecare; Hristos fãcuse deja experienþa suferinþei, lãsând rãul sã se îndârjeascã în el
spre a putea sã-l înfrângã; nu suntem într-un final de film ori de poveste, un happy end dintre cele cu
care, cu ori fãrã voie, riscãm sã
ne otrãvim sufletul câteodatã;
moartea, prin crucificare, era scrisã, Hristos o ºtie bine, însã, fiu al
Omului în acele momente de un
dramatism fãrã egal, o acceptã ºi
o trateazã cu o umilinþã a cãrei tainã a rãmas fãrã rãspuns de-a lungul istoriei umanitãþii.
În prezentul tot mai necruþãtor,
cu disipãri ale rãului prin toate ungherele vieþii sociale ºi individuale
intrate, de-acum, într-o erã a globalizãrii uniformizate sub semnul
Banului ºi sub amprenta unei tehnici care din mijloc s-a transformat

în Scop, gestul pe care Hristos îl
face cu zarafii capãtã o semnificaþie particularã. ªi nu doar simbolicã. Existã, în unele exegeze, relevarea mãsurii fizice a gestului, ca
fiind nefireascã pentru Cel a cãrui
învãþãturã urma calea blândeþii, a
iubirii, a supunerii, inclusiv tragice,
în numele mântuirii ce va sã vinã.
E tot mai limpede azi cã Omul,
ca ºi societatea în ansamblul ei, e
operator material, trãind sub imperiul câºtigului cu orice preþ, tot mai
indiferent la dimensiunea spiritualã,
în definitiv atributul sãu distinctiv
faþã de toate celelalte fãpturi.
Curãþirea – cât timp „murdãria” abundã în Templu ºi în interiorul sufletului tentat de abis –
se recomandã ca o urgenþã pe o
Cale – a Crucii înscrise, cum e
în destin – cãreia n-ar trebui sã-i
mai întoarcem spatele.

Dosarele în programul „Rabla” pentru BEC: Rãmân definitive candidaturile a 23
firme ºi instituþii se depun din 30 aprilie de competitori pentru europarlamentare,
Administraþia Fondului pentru
Mediu (AFM) a anunþat, ieri, cã a
modificat data de la care pot fi depuse dosarele de înscriere în programul „Rabla” pentru instituþii publice ºi persoane juridice, deschiderea sesiunii urmând sã aibã loc în 30
aprilie. „Administraþia Fondului pentru Mediu anunþã modificarea datei
de depunere a dosarelor pentru persoane juridice ºi instituþii publice.
Data deschiderii sesiunii pentru persoanele juridice ºi instituþii publice
va fi 30 aprilie 2014, conform dispoziþiei preºedintelui nr.224/
17.04.2014”, se aratã într-un comunicat de presã al AFM, remis ieri
agenþiei Mediafax. AFM anunþase
miercuri cã sesiunea de depunere ºi
validare a dosarelor pentru persoanele juridice ºi instituþiile publice va

fi deschisã în 23 aprilie. Potrivit sursei citate, dosarele se vor depune la
sediul AFM pânã la 1 septembrie
2014. Lista persoanelor juridice ºi a
instituþiilor publice validate sã participe în programul „Rabla 2014” va
fi publicatã pe site-ul www.afm.ro.
Persoanele juridice ºi instituþiile publice interesate pot consulta Ghidul
de finanþare publicat pe site-ul Administraþiei, în care sunt prevãzute
atât condiþiile de eligibilitate, cât ºi
documentaþia necesarã pentru înscrierea în program. AFM a alocat,
în acest an, 3.000 de tichete pentru
persoane juridice ºi instituþii publice.
Programul „Rabla 2014” pentru persoane fizice a început în 8 aprilie.
Cei interesaþi sã achiziþioneze un autovehicul nou se pot înscrie la dealerii auto ºi, ulterior, sã-ºi caseze
maºinile mai vechi de opt
ani la oricare dintre centrele REMAT autorizate
de cãtre Agenþia Naþionalã
pentru Protecþia Mediului. Anul acesta, pentru a
beneficia de reducerea de
6.500 de lei la achiziþia
unui autoturism nou trebuie sã te prezinþi direct
la dealerul auto validat de
la care doreºti sã cumperi
ºi sã te înscrii.

dintre care 8 independenþi
PDL ocupã prima poziþie pe buletinele de vot pentru alegerile europarlamentare, iar poziþia a doua
este a Partidului Miºcarea Popularã, urmat de UDMR, Alianþa electoralã PSD-UNPR-PC ºi PNL, potrivit tragerii la sorþi fãcute, ieri,
de cãtre preºedintele Biroului Electoral Central, Florentin Sorin Drãguþ. Poziþia ºapte pe buletinele de
vot va fi ocupatã de Alianþa Naþionalã a Agricultorilor, poziþia a opta
de Partidul Dreptãþii Sociale, iar
poziþia a noua de Partidul Noua
Republicã. Partidul Verde ocupã
poziþia a zecea pe buletinele de vot,
iar Partidul Forþa Civicã poziþia a
unsprezecea. Urmãtoarele poziþii
sunt ocupate de Partidul Ecologist
Român (12), Partidul Alternativa
Socialistã, PNÞCD ºi
Partidul Poporului
Dan Diaconescu. De
la poziþia 16 pânã la
poziþia 23 se gãsesc
candidaþii independenþi Georgiana Corina Ungureanu, Constantin Titian Filip,
Dãnuþ Liga, Paul Purea, Pericle Iulian

Capsali, Peter Costea, Mircea Diaconu ºi Valentin Eugen Dãianu.
BEC a constatat, miercuri, rãmânerea definitivã a candidaturilor
pentru alegerile europarlamentare
înregistrate de 15 partide sau alianþe ºi 8 candidaþi independenþi, în cazul câtorva formaþiuni politice fiind
menþionat cã fac excepþie unii candidaþi înscriºi în liste: PRM (cu excepþia a 11 candidaþi), Partidul Verde (cu excepþia a 19 candidaþi), Partidul Noua Republicã (cu excepþia
unui candidat), Partidul Dreptãþii Sociale (cu excepþia unui candidat), Partidul Ecologist Român (cu excepþia
a 4 candidaþi). Campania electoralã
pentru alegerile europarlamentare va
începe în 25 aprilie, cu 30 de zile
înaintea scrutinului din 25 mai.

Ponta, copilot într-un zbor cu un avion F-16, la Baza 71 Aerianã din Câmpia Turzii
Premierul Victor Ponta a participat, ieri, la
Baza 71 Aerianã din Câmpia Turzii, la un zbor
cu un avion american F-16 cu dublã comandã,
el fiind copilot. Ponta a ajuns, ieri dimineaþã, la
Baza 71 Aerianã din Câmpia Turzii, pentru a
participa la Ziua Distinºilor Vizitatori, care are

loc în ultima zi a exerciþiului româno-american
Dacian Viper 2014, îmbrãcat în uniformã de
pilot al Forþelor Aeriene Române. Avionul F-16,
pilotat de maiorul Dustin „Yoggi” Brown, a aterizat la Baza 71 Aerianã din Câmpia Turzii, iar
premierul Victor Ponta a salutat oficialii pre-

zenþi ºi jurnaliºtii din cabina avionului, fãcându-le cu mâna. Zborul premierului a durat circa o orã. Reprezentanþii Bazei au afirmat cã
premierul a fãcut înainte câteva teste medicale
ºi a primit instrucþiuni legate de zbor ºi de comunicarea cu pilotul.

vineri, 18 aprilie 2014

cuvântul libertăţii / 3

actualitate

Despre o anume inconsecvenţă
MIRCEA CANŢĂR
La intervale de timp neregulate, deputatul liberal de Dolj Mihai
Voicu, liderul organizaţiei judeţene, suportă ceea ce am putea
numi fenomenul de sublimare:
adică din anti-pesedist feroce
devine îngăduitor pro-pesedist,
pentru a redeveni anti-pesedist
deloc moderat. O asemenea gesticulaţie de operetă, acompaniată cu discursuri despre convingeri,
credinţe naive, devotamente romantice, ţine şi de o anume versatilitate, nu lipsită de oarecare
dibăcie şi oarecare simţ pragmatic. Care ar putea avea consecinţe
nedorite, frizând inclusiv instabi-

litatea psihică. Recent, Mihai
Voicu a remis două adrese Consiliului Judeţean Dolj, prin care
solicită încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean pentru Marin Marian Viorel şi Cosmin Durle, pe motivul că aceştia
au fost excluşi din PNL, invocat
fiind art.9 litera h 1 din Legea
393/2004, adică Statutul aleşilor
locali. Ce fapte grave, incompatibile cu statutul şi codul etic al
PNL, au săvârşit cei doi consilieri judeţeni nu se spune în adresele menţionate, dar bănuim că
s-au abătut de la „disciplina partidului”, adică au avut propriile

puncte de vedere la ruperea
USL. Sigur că punerea pe ordinea de zi a proximei şedinţe a
Consiliului Judeţean Dolj a unei
asemenea chestiuni nu este atât
de simplă, atâta vreme cât consilierii judeţeni menţionaţi au la îndemână exercitarea unor căi de
atac, atât pe linie de partid, la
decizia Biroului Politic Local, cât
şi la instanţa de contencios administrativ, în cazul în care Consiliul
Judeţean Dolj s-ar conforma „orbeşte” adreselor PNL Dolj semnate de deputatul Mihai Voicu, din
întâmplare venetic prin părţile locului. Trecem peste faptul că

Marin Marian Viorel şi Cosmin
Durle or fi muncit şi ei în campania electorală premergătoare alegerilor locale, aşa cum se procedează, întreaga tevatură resentimentară trebuie decriptată altfel:
deputatul de Dolj Mihai Voicu încearcă să bulverseze, de fapt,
funcţionarea firească a Consiliului Judeţean Dolj, străin şi indiferent la preocupările acestuia.
Ocultând că însuşi mandatul său
de deputat a fost obţinut şi prin
voturile precumpănitoare ale
electoratului social-democrat. Ca
bilanţ parlamentar nu poate raporta vreo împlinire cât de cât

notabilă, dar nu este singurul în
această ipostază, deşi un simplu
calcul i-ar putea induce dureri de
cap, în sensul că întreţinerea cabinetului parlamentar şi inclusiv
a sa, din bani publici, costă destul. Faptul că în PNL Dolj „cine
mişcă în front” are rezervată excluderea este o chestiune de bucătărie internă, dar Mihai Voicu
devine interesant. Ca activist politic. Care ne aminteşte de Emil
Bobu. Ca parlamentar, lămurise
de mult pe cei din colegiul său
parlamentar: ambiţie personală,
carierism obscen şi poftă de privilegii. Doar atât.

Expoziţia spaţială europeană îşi deschide
porţile la Craiova
Astăzi, ora 12.30, va avea loc deschiderea oficială a Expoziţiei organizată de
Comisia Europeană - “Spaţiul European”,
urmând ca de sâmbătă, 19 aprilie, până pe
27 aprilie, craiovenii să vină şi să viziteze
expoziţia din Piaţa Mihai Viteazul din
Craiova. Alături de oficialităţile locale,
astăzi, vor mai fi prezenţi Marius Ioan
Piso, preşedintele Agenţiei Spaţiale Române – ROSA, dr. Paula Gina Isar, cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe Spaţiale,
Bucureşti, iar mesajul Comisie Europene
va fi rostit de europarlamentarul Marian
Jean Marinescu, raportorul Parlamentului European pentru sistemele de radionavigaţie prin satelit Galileo şi EGNOS.
Bănia va găzdui aşadar, o expoziţie itinerantă despre spaţiul cosmic care prezintă
modul în care activităţile şi aplicaţiile din
spaţiu au un impact direct asupra vieţii de
zi cu zi a cetăţenilor. Cu ajutorul telescopului amplasat în spaţiul expoziţiei vor
putea fi observaţi pe cer sateliţii europeni,
iar vizitatorii vor avea la dispoziţie “OmniGlobe”, o hologramă a atmosferei Pământului. Peste 30 000 de aplicaţii se bazează

Doljul bine plouat!
Între 20 şi 50 de litri/mp şi în nordul judeţului uşor peste maxima menţionată, a plouat de la o margine la alta a Doljului. Precipitaţiile vor continua nu
cu aceeaşi intensitate până duminică dimineaţă, opinează meteorologul numărul unu al Doljului, Ion Mărinică. Iată că precipitaţiile consistente au fost
acompaniate şi de scăderea temperaturii, creând o stare de disconfort, fiindcă ne aflăm în săptămâna premergătoare Paştelui, per ansamblu efectul
benefic pentru normala vegetare a culturilor agricole este de luat în seamă.
Faţă de precipitaţiile lunii trecute, nu s-au înregistrat în afara unor băltiri
izolate, ieşiri din matcă a cursurilor de apă care traversează judeţul, de regulă
“năbădăioase” în astfel de momente de împrejurări.

ALINA DRĂGHICI

pe tehnologia spaţială şi pot ajuta la
optimizarea transportului, creşterea
eficienţei în industria agriculturii şi pescuitului, precum şi la protecţia mediului
înconjurător şi la îmbunătăţirea securităţii.
Vizitarea expoziţiei spaţiale europene este
gratuită pentru public şi toate informaţiile
vor fi puse la dispoziţie în mai multe limbi.
În acest context, vicepreşedintele Comisiei
Europene, Antonio Tajani, comisar pentru
industrie şi antreprenoriat, a declarat că
investiţiile Uniunii Europene sunt cruciale
pentru furnizarea de servicii esenţiale
pentru viaţa noastră modernă. „Această
expoziţie este o mare oportunitate pentru
vizitatorii români să se familiarizeze cu
gama largă de aplicaţii disponibile graţie
sateliţilor UE şi a programelor de supraveghere a Pământului”, a precizat Antonio
Tajani. Expoziţia va putea fi vizitată în
perioada 19-27 aprilie între orele 9:00 şi
19:00 în zilele lucrătoare şi de la 10:00 la
22:00 în weekend. Prezentările de 15
minute se vor desfăşura cu începere de la
orele 16:30, 17:30 şi 18:30.
MARGA BULUGEAN
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Paştele, sărbătoarea care
.Paştele este o sărbătoare care luminează sufletele oamenilor şi este trăită la maximă intensitate
îndeosebi de persoanele care nu mai au o familie a
lor. Bătrânii de la cămin sau copii din centrele sociale se bucură poate cel mai mult în aceste zile
pentru că sunt înconjuraţi de oameni care încearcă să îi facă să nu se mai simtă singuri şi ai nimănui. La Căminul de pe strada „Tabaci”, i-am găsit
pe bătrâni bucurându-se de un spectacol folcloric,
iar directorul Valentin Giurcă se gândea cum să le
umple mai frumos timpul în aceste zile speciale:

Pentru cei 300 de bătrâni de la
Căminul de pe strada „Tabaci”,
Paştele este o zi cu totul şi cu totul
specială. Directorul Valentin Ciurcă şi personalul care se ocupă de
îngrijirea lor s-au pregătit să le ofere persoanelor care sunt cazate aici
foarte multe surprize care să-i facă
să uite tristeţea şi boala bătrâneţii.
Chiar ieri, când i-am vizat noi, bătrânii erau adunaţi în sala de festivităţi unde urmau să aibă parte de
un spectacol de două ore, oferit de
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”. Pentru că a fost un cadou de
suflet pentru bătrâni, directorul ansamblului, Oana Bica, a ţinut ca
toate vedete de la „Maria Tănase”
să fie prezente la căminul de pe strada „Tabaci”. Aşa s-a şi întâmplat,
îndrăgiţii solişti, Lavinia Bârsoghe
şi Cristi Bănăţeanu, au ajuns în mijloc ul bătrânilor, des creţindu-le
frunţile cu costumele lor deosebite, dar, în mod special, cu cântecele lor. Tot ieri după-amiază, bă-

trânii au primit şi ouă încondeiate
din partea Casei de Cultură „Traian
Demetrescu”. Miercuri seară, la
Filarmonica Oltenia, tot pentru bătrânii de la Cămin s-a organizat şi
un spectacol de folk caritabil, cu

În Săptămâna Mare, preotul
Marcel Răduţ –Selişte i-a vizitat
aproape în fiecare zi pe bătrânii de
aici, ascultându-le spovedaniile şi
oferindu-le împărtăşania pentru
Sfintele Sărbători. „În noaptea de
Înviere, preotul vine pentru a le
aduc e bătrânilor noş tri Lumina
Sfântă. Este un moment special
atunci pentru că, jos, în curte, fiecare poartă în mâini lumină şi se

taţi la masă, care va fi una cu totul
specială. Pentru această sărbătoare, conducerea căminului le-a pregătit un meniu tradiţional din care
nu lipsesc drobul şi friptura de Paşte. „Astăzi, în Joia Mare, pregătim
şi noi ouăle roşii, în jur de 1.500 de
ouă. Am cumpărat şi 20 de miei pe
care îi vom pregăti la cuptor. Desigur, nu va lipsi nici drobul şi nici
c ozonacii”. Directorul Valentin

bucură de Înviere. Cei care pot să
se deplaseze merg în grup la bisericuţa din parcul de vizavi de spital”, ne-a spus directorul căminului, Valentin Giurcă. Dar cea mai
frumoasă zi este ziua de Paşte. La
ora 13.30, toţi bătrânii vor fi invi-

Giurcă va fi alături de cei 300 de
bătrâni în ziua de Paşte, venind special pentru a ciocni un ou roşu cu
fiecare. Bătrânii de la Cămin vor
primi şi câte un mic pacheţel în care
vor găsi dulciuri, suc şi câteva obiecte vestimentare.

În Joia Mare, la casa „Curcubeul” se încondeiau ouăle de
Paşte

servaţie Ileana Stănică. „Vrem să
încodeiem frumos ouăle, în ciorap, cu frunze de multe mărimi,
aşa cum se făcea odată”, era decisă educatoarea Irina Împuşcatu,
bazându-se pe entuziasmul fetelor.
Bucuria din ochii lor nu spunea
altceva decât că abia aşteptau să
înceapă migălosul meşteşug al încondeiatului ouălelor de Paşte. Tot
din mânuţele lor pricepute ieşiseră
şi multe felicitări pentru această
sărbătoare. Decorate frumos, cu
hârtii colorate, mărgele şi tot felul
de accesorii, micile obiecte handmade erau aşezate pe măsuţa din
sufragerie, alături de care va sta şi
coşuleţul cu ouă roşii.

banii obţinuţi urmând să se cumpere diferite obiecte de care aceştia au nevoie.

Lumina Sfântă ajunge şi la
căminul de bătrâni

La Casa „Curcubeul” din cartierul 1 Mai – care aparţine Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Dolj – locuiesc opt fete, din care patru aşteaptă sărbătorile de Paşte, celelalte fiind plecate, în această minivacanţă, la familiile lor. Curăţenia
de sărbători era gata, apartamentul strălucea peste tot oferind căldura unui adevărat cămin. Fiind
Joia Mare, fetele împreună cu Ileana Stănică, şeful complexului, şi
educatoarea Irina Împuşcatu tocmai se pregăteau să vopseas că
ouăle roşii. În bucătărie se aranjaseră toate cele trebuincioase: un
vas mare, multe ouă şi pliculeţe cu
vopseluri de diferite culori aşteptau pe masă. „Fetele noastre sunt
foarte harnice, în special Irina care
are foarte multe idei. Şi Florina este
hărnicuţă, se pricepe la orice”, îşi
laudă fetele pe care le are sub ob-

O masă mare ca-n familie
În noapte de Înviere, fetele
merg la biserica „Sfânta Parascheva” , care se află în apropiere de
locuinţa lor, pentru a lua Lumină.
Toate bunătăţile care se pregătesc
în bucătărie zilele acestea şi care
se fac după reţete tradiţionale cu
ajutorul fetelor, sunt puse la masă.
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luminează sufletele tuturor
cu vizionări de filme religioase, cu întâlniri în club,
cu o plimbare la biserică şi cu o bogată masă de
Paşte. În Casa „Curcubeul”, un apartament cald
din cartierul „1 Mai”, patru fete hărnicuţe îşi pregătiseră toate cele necesare pentru a vopsi ouăle
de Paşte. În alt cartier, Craioviţa Nouă, cei 33 de
bătrâni de la centrul de bătrâni „Sfânta Maria”
primiseră vizita colindătorilor de la „Armata Salvării”, aplaudând şi cântând alături de aceştia.
În ochii tuturor, lumina sărbătorilor părea că începuse să licăre...
Întocmai ca într-o familie, toţi ai
casei se adună pentru a se bucura
de prânzul Paştelui. Iar meniul va
fi unul bogat pentru că fetele au
început deja să pregătească sarmalele şi salata de boef. Produsele tradiţionale, drobul şi friptura, nu lipsesc nici ele. „Vom servi şi tort
pentru că este o masă de sărbătoare, nu?”, spune Ileana Stănică.
Dacă va fi o vreme frumoasă, educatoarele s-au gândit să le propună fetelor să îşi petreacă restul zilei de Paşte la o plimbare în Parcul
Romanescu. „Aşa am făcut şi anul
trecut, am fost în Parcul Tineretului cu toţii şi ne-am simţit foarte
bine. Sperăm să fie cald ca să ieşim la o mică plimbare. Dacă nu,

vom sta în casă, la televizor”. O
altă idee ar fi pentru o ieşire la iarbă verde, dar şi această escapadă
este legată tot de condiţiile meteo
din ziua de Paşte.

Panoul de onoare al casei
Totul în jur este bine întreţinut
şi ordonat, fetele care locuiesc aici
fiind laudate pentru faptul că sunt
cuminţi şi harnice. Luminiţa este o
fetiţă cu ochii verzi-albaştri şi îşi
strânge timid mâinile când se vorbeşte despre ea. Învaţă la şcoala
nr. 36 din cartier şi este cea mai
bună la învăţătură dintre toate. „Învaţă foarte bine, a luat şi premii la
Euroş colarul ş i Cangurul, niş te
concursuri destul de dificile. Dar

cel mai mult îi place limba română”, o caracterizează educatoarea
Irina Împuşcatu. Denisa are un talent deosebit pentru dans, iar alte
două fete fac sport de performanţă. Pe holul apartamentului, doam-

nele educatoare au amenajat un mic
panou de onoare ca toţi oaspeţii
care le calcă pragul să le aprecieze
realizările. Pe o bucată de zăpadă
artificială, care a fost îmbrăcată în
hârtie colorată, sunt expuse me-

daliile obţinute de cele două surori
la diferite concursuri de atletism.
Câştigătoarele lor nu erau acasă,
dar premiile legate cu şnuruleţ tricolor ne-au fost prezentate cu
mare drag de către Ileana Stănică.

Bătrânii de la „Sfânta Maria”,
înconjuraţi de mulţi oaspeţi

bucurându-se de bucuria lor. „Indiferent de condiţiile pe care le oferim, şi zic eu că sunt condiţii foarte bune, partea de socializare cu
aceştia rămâne cea mai importantă. Încercăm să îi facem să nu se
simtă izolaţi şi marginalizaţi de comunitate, dar pentru că cei mai
mulţi nu se mai pot deplasa trebuie
să îi aducem pe cei dinafară la ei.
Nu este deloc greu pentru că avem
foarte mulţi oameni care ne iubesc
şi care ne vizitează la fiecare sărbătoare, şi nu numai”, a mărturisit
Lidia Constantinescu.

Nu lipseşte drobul şi friptura de
miel, sarmalele şi, apoi, cozonacul.
În ziua de Paşte, din păcate, doar
puţini vor fi vizitaţi de famiile lor,
ceilalţi neamaiavând pe nimeni.
Şeful complexului, Lidia Constantinescu spunea, ieri, că va face tot
posibilul ca bătrânii să nu se simtă
singuri, discutând cu ei atât cât îi
permite timpul. „Avem un domn
din Ardeal care a vrut să aducă
tradiţiile de acolo şi aici. Tot căuta
un obiect pentru stropit şi nimeni
nu înţelegea de ce. Ne-a spus că,
în localitatea lui, în marţea Paştelui există obiceiul udatul fetelor şi
vrea să-l vedem şi noi. Ne va stropi
cu apă pe noi, tot personalul, ca să
avem parte de linişte şi prosperitate tot anul”. Cu gesturi mici şi calde, la complexul „Sfânta Maria” se
încheagă o mică familie, iar Paştele nu face altceva decât să pună
un strop de lumină în sufletele lor
triste, dar într-o permanentă căutare a unei dragoste sincere din
partea celorlalţi.

La complexul „Sfânta Maria” al
DGASPC Dolj, din cartierul Craioviţa Nouă, sărbătoarea de Paşte
a început de mai multe zile. Cei 33
de bătrâni cu handicap care locuiesc aici au mulţi prieteni care
nu uită să îi viziteze de sărbători.
Ieri, când am ajuns la ei, toţi bătrânii erau adunaţi la intrare şi se
bucurau de vizita unui grup de copii de la „Armata Salvării”. Cântecele lor, acompaniate la chitară, le
înveseleau sufletele şi încercau să
se ridic e în pic ioare pentru a-i
aplauda. Şeful complexului, Lidia
Constantinescu, era în mijlocul lor,

Totul pentru ca nimeni să nu se
mai simtă singur ...
Preotul Ştefan este cel care va
aduce lumina în dimineaţa de Paşte pentru bătrânii care nu se pot
deplasa. La prânz, se pune masă
mare, cu bucate tradiţionale ca întro mare familie. Nimeni nu se atinge de platourile cu mâncare până
ce nu se ciocnesc ouăle roşii care
au fost făcute chiar de unii dintre
bătrânii care pot să se mişte bine.
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Profesor
Profesor de
de lala C.C. NN “Carol
“Carol I”,
I”, distins
distins cu
cu Premiul
Premiul
Mentor
Mentor pentru
pentru Excelenþã
Excelenþã înîn Educaþie
Educaþie
Profesor de Limba ºi literatura românã în cadrul Colegiului Naþional “Carol
I” din Craiova, Ofelia Burtea a primit
Premiul pentru Excelenþã în Educaþie în
cadrul galei de decernare care s-a desfãºurat miercuri, 16 aprilie a.c. la Cluj
Napoca. Aflat la cea de-a patra ediþie, eve-

nimentul a fost organizat de MOL România ºi Fundaþia pentru Comunitate. Cei
zece profesori premiaþi ºi elevii acestora au primit au primit distincþii la competiþii ºi festivaluri interne ºi internaþionale din domeniul artistic, sportiv sau
ºtiinþific.

Ceremonia de decernare a premiilor a fost onoratã de prezenþa
academicianului Solomon Marcus,
matematician, care a vorbit audienþei despre problematica mentoratului. Cei zece laureaþi au primit un
premiu în valoare de câte 8.000 de
lei ºi un trofeu special, Trofeul
Mentor, realizat de renumitul artist
Ioan Nemþoi. “Cu toþii ne-am asumat anumite încercãri sub îndrumarea unor mentori, chiar dacã poate
la momentul respectiv nu înþelese-

sem pe deplin cât de important a
fost rolul acestora în ghidarea paºilor noºtri. Prin acordarea Premiilor Mentor pentru Excelenþã în Educaþie recunoaºtem valoarea acestor oameni, care dezleagã greutãþile atârnate de aripile tinerilor, pentru a-i învãþa sã zboare mai departe
singuri. Premiem profesori deosebiþi pentru cã au format generaþii
întregi de oameni ºi pentru cã îi ajutã
pe tineri sã descopere cât de puternici sunt, de fapt”, a declarat

Kinga Daradics, Country Chairman
MOL România.
Cei zece mentori au fost selectaþi de cãtre Consiliul DirecPremiile Mentor pentru Excelenþã în Educaþie – ediþia 2014
tor al Fundaþiei Pentru Comunitate, care a primit 505 dosare prin
La Gala de decernare a premiilor cei doi organizatori: Fundaþia Pentru
care au fost nominalizate 174 de
Comunitate ºi MOL România au lansat ediþia a cincea a acestui program.
persoane pentru aceastã a 4-a
Similar cu anii trecuþi, nominalizãrile pot fi fãcute pânã la data de 31
ediþie a Premiului Mentor. La fel
decembrie 2014. Dosarele de nominalizare trebuie întocmite în conformitate
ca în cazul ultimelor douã ediþii,
cu anunþul Programului. Mai multe detalii despre program pe www.molrounii dintre premianþi au fost nomania.ro ºi www.pentrucomunitate.ro
minalizaþi a doua oarã. Nomina-

Evreii craioveni
sãrbãtoresc Pesah

Drumul judeþean Mischii – Caracal,
inundat parþial în comuna Pieleºti

Comunitatea evreiascã din Craiova sãrbãtoreºte în aceste
zile Paºtele sau Pesahul, aºa cum se spune în limba ebraicã.
Respectând tradiþia, câteva zeci de persoane au fost
prezente, luni, la sinagoga din Craiova pentru a celebra
aºa cum se cuvine aceastã sãrbãtoare.
Prima zi din cele opt de Pesah a
debutat cu o scurtã lecþie de istorie
susþinutã de prof. univ. dr. Corneliu
Sabetay, preºedintele comunitãþii
evreieºti din Craiova, care a þinut sã
vorbeascã despre semnificaþiile acestei sãrbãtori ce simbolizeazã eliberarea din robie a evreilor, în Egipt. „Este
un moment în care încercãm sã evocãm fuga din Egipt. Atunci poporul
evreu a învãþat ce înseamnã libertatea. Azima nedospitã, mielul pascal,
ouãle, rãdãcinile amare ºi vinul, toate acestea sunt simboluri. Iar simbolurile au ca scop sã þinã vie în conºtinþa poporului evreu istoria presãratã cu jertfe, lacrimi ºi minuni”, a
declarat prof. univ. dr. Corneliu Sabetay, preºedintele comunitãþii evreieºti din Craiova. În sãptãmâna Paºtelui evreiesc s-au oficiat rugãciuni,

iar luni seara s-au adunat în jurul
mesei membri ai comunitãþii, dar ºi
invitaþi, indiferent de religie. Pesahul
se va încheia pe 22 aprilie, când evreii
craioveni se vor întâlni din nou la sinagogã pentru a spune rugãciuni ºi
pentru a evoca memoria celor dispãruþi dintre noi.
În timpul Pesahului, evreii nu mãnâncã alimente fãcute cu drojdie în
amintirea plecãrii precipitate din Egipt,
când aluatul pentru pâine n-a apucat
apucat sã se dospeascã. Se consumã,
astfel, pâine nedospitã fãcutã din fãinã ºi apa, numitã azimã. Sãrbãtoarea
este precedatã de o curãþenie riguroasã a gospodãriei, pentru a îndepãrta
toate alimentele fermentate sau susceptibile de a fermenta, care în aceastã perioadã sunt interzise.
RADU ILICEANU

lizãrile pot fi repetate pentru ediþiile viitoare. „Majoritatea laureaþilor acestei ediþii au fost nominalizaþi de cãtre tineri sau pãrinþii
tinerilor talentaþi descoperiþi de
cãtre ei. Numãrul ridicat al nominalizãrilor aratã respectul existent
faþã de munca educaþionalã”, a
declarat András Imre, directorul
executiv al Fundaþiei Pentru Comunitate.
ALINA DRÃGHICI

Reprezentanþii Administraþiei Bazinale de Apã Jiu au anunþat, ieri, cã
o porþiune din drumul judeþean Mischii – Caracal a fost inundatã în lo-

calitatea Pieleºti, sat
Parºani. În urma precipitaþiilor din ultimele zile s-au produs scurgeri de pe
versanþi ºi torenþi,
ceea ce a dus la creºteri bruºte de niveluri ºi debite pe pârâul Teslui, fiind
afectat DJ 641, în
zona de subtraversarea a podului de
cale feratã, pe o lungime de 70 de metri cu o înãlþime a
lamei de apã de 25 de centimetri. Circulaþia în zonã a fost închisã de Poliþia ruralã ºi reprezentanþi ai CLSU

Pieleºti, iar pentru autoturisme circulaþia a fost deviatã pe o rutã ocolitoare DC 87 - DE 574 - DJ 641, situatã aval 500 de metri. Potrivit reprezentanþilor ABA Jiu, þinând cont
de actuala situaþie hidro-meteo ºi
avertizãrile emise anterior, se vor
desfãºura în continuare acþiuni de
monitorizare ºi supraveghere a cursurilor de apã. Aceºtia au þinut sã
menþioneze cã pe pârâul Teslui nu au
fost depãºite cotele de apãrare, iar
situaþia existentã s-a creat din cauza
scurgerilor de pe versanþi ºi torenþi.
În schimb, ieri, la ora 12.00, pe Desnãþui, la staþia hidrologicã din Cãlugãrei a fost atinsã cota de atenþie.
RADU ILICEANU
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Capitală Culturală Europeană 2021

Pagină realizată
de MAGDA BRATU

Festivalul Internaţional „Shakespeare” – evenimentul
cultural al anului la Craiova

Emil Boroghină: «Se spune despre Festivalul Internaţional de Teatru de la
Sibiu că este cel mai amplu din România, iar despre Festivalul Naţional de
Teatru de la Bucureşti că este cel mai important, pentru că este barometrul
teatrului românesc. Dar cel mai valoros dintre toate este Festivalul Internaţional „Shakespeare” de la Craiova».
Organizat de Teatrul Naţ io nal
„Marin Sorescu” din Craiova, Fundaţia „Shakespeare”, Centrul de Proiecte Culturale ARCUB Bucureşti şi
Institutul Cultural Român, Festivalul Internaţional „Shakespeare” îl
are, şi la această a IX-a ediţie, preşedinte de onoare pe maestru l Radu
Beligan. Evenimentul se bucură de
sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Municipal Craiova, Consiliului
Judeţean Dolj, Ministerului Culturii,
Uniunii Teatrale din România (UNITER), British Council România, Asociaţiei „Craiova Capit ală Culturală
Eu ropeană 2021”, precum al un or
sponsori.

„Dacă ne bazam pe Ministerul
Culturii, festivalul era în pericol
să nu mai aibă loc”
«A nul aces ta, dacă n e bazam pe
Ministerul Cult urii, fest ivalul era
în pericol să n u mai aibă loc. De
aceea am făcut to ate efortu rile ca
să alocăm su mele neces are desfăşu rării lu i, av ând în v edere că es te
brand ul no stru cultural. M ă b ucur
că reuş im să facem un ev eniment
de excepţie, dup ă cum o să vedeţ i,
care v a rev erb era în în t r eag a
lume» , a declarat, ieri, în cad ru l
u n ei co n ferin ţ e d e p res ă, Li a
Ol guţa Vas ilescu, primaru l mun icipiu lu i Craiov a.
Emil Borog hin ă, direct or fo ndato r al fes tiv alu lu i, preşedin tele
Fu nd aţiei „Shakes peare” ş i v icepreş ed int e al Reţelei Euro pene a
Fest ivalu rilor Sh akesp eare, a precizat că b ugetu l even iment ulu i se
ridică la ap ro ximativ 2,5 milioane
lei, cea mai mare p art e din su mă
fiin d alo cat ă d e mu n icip alit ate.
« M in is t eru l Cu lt u rii, din cau za
un or schimbări succes iv e – în d ecu rs de patru lun i s -au s chimb at
trei miniştri – n u a p ut ut să as ig ure fin an ţarea marilo r ev en imen te
cu lt urale din Român ia, d in acest
an . Şi Festivalul In ternaţional de
Teatru de la Sib iu, ş i Fest ivalu l Int ernaţion al de Film Trans ilvania
(TIFF) d e la Cluj-Napo ca s e găs esc
în s itu aţ ia no ast ră, d e a n u fi primit finan ţare. Sprijinu l ext rem de
generos al Primăriei Craiov a a făcu t ca aceas tă ediţie s ă fie un a de
fo arte rid icat ă cot ă valo rică. Am
mai fi av ut nevoie d e solid aritate
şi d in altă parte, pen tru a n u „tremu ra” la gân du l că put em rămâne
datori, cu m s -a mai întâmplat… Solidarit ate inclusiv din p art ea un or
spo nsori, care ne p ot sp rijin i încă»,
a su bliniat Emil Borog hină.

Spectacole de referinţă ale Teatrelor „Globe” din
Londra (Marea Britanie) şi „Vaghtangov” din Moscova
(Rusia), Teatrului Naţional din Beijing (China), ca şi
ale unor trupe din Africa de Sud, Ungaria, Lituania,
Armenia, Ucraina şi, bineînţeles, România vor fi prezentate în cadrul celei de-a IX-a ediţii a Festivalului Internaţional „Shakespeare”. Evenimentul se va desfăşura în perioada 22 aprilie – 4 mai, sub genericul „Shakespeare al tuturor”, şi va marca împlinirea a 450 de ani
de la naşterea celui mai mare dramaturg al lumii din
toate timpurile, William Shakespeare, precum şi a 20
de ani de la fondarea aces tei importante manifestări
teatrale româneşti.
„Dacă are o calitate acest festival, este că întotdeauna a promovat valoarea”, s pune directorul fondator Emil B orog hină, profund recunoscător Pri mări ei
municipiului Craiova că, graţie masivei finanţări acordate, a făcut posi bil ca aceas tă ediţi e să aibă loc. „ Va
fi un eveniment de excepţie, după cum o să vedeţi, care
va reverbera în întreag a lume”, este de părere prima-

rul munici piului Craiova, Li a Olguţa Vas ilescu, având
convingerea că manifes tarea „ ne va aduce un punctaj
foarte mare pentru obţinerea statutul ui de Capitală
Culturală Europeană în 202 1”. Şi pentru că în această competi ţie oraşul se bucură de susţinerea întreg ii
Ol teni i, reprezentaţi i vor avea l oc nu numai la Crai ova şi Bucureş ti, ci şi în Caracal, Râmnicu Vâlcea,
Târgu J iu, ca şi în Portul Cultural Cetate şi l a Domeni ul Coroanei Seg arcea.
Programul va debuta cu o paradă a costumelor de
epocă şi, pe parcursul a aproape două săptămâni, va cuprinde spectacole, atel iere de teatrolog ie, sesiuni de
shakespeareologie, recitaluri actoriceşti şi concerte,
lansări de cărţi, expoziţii de scenografie şi fotografie,
dezvelirea unui bust al lui William Shakespeare etc.
Două dintre cele mai importante momente le vor reprezenta decernarea Premiului Internaţional „Shakespeare” profesorului emerit Stanley Wells şi titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova profesorului Michael Dobson, ambii din Marea Britanie.

Vlad Drăgulescu, preşedintele Asociaţiei „Craiova
Capitală Culturală Europeană 2021”: «Este o onoare să
fim parteneri la un eveniment care face deja parte din
patrimoniul cultural al Europei, nu numai al Craiovei sau
al României, pentru că în atâţia ani şi la atâtea ediţii s-au
perindat atâtea nume încât putem spune că împreună formează acest patrimoniu mondial al teatrului. Sigur că una

din dorinţele noastre este să promovăm Craiova la nivel
european şi internaţional, iar Festivalul „Shakespeare”
face acest lucru cu foarte mare graţie. Şi atunci noi, firesc,
am venit ca parteneri şi sprijinim cu toate resursele pe
care le avem la dispoziţie acest eveniment, care sunt sigur că va face cinste României şi de-acum încolo, aşa
cum a făcut şi până acum».

Spectacole de referinţă
ale unor teatre şi companii
din Europa, Asia şi Africa
Importan tă man ifest are a lumii
teatrale – a cărei primă ediţie a avut
loc la Craiova în anul 1994 –, Festivalul Internaţional „Shakespeare” va
reuni pe scena craioveană reputate
teatre şi companii din Europa, Asia
şi Africa. «Această ediţie se doreşte
a fi cu mult peste cele de până acum.
Este posibil acest lucru întrucât programul pe care l-am gândit este unul
extrem de solid. Sunt teatre de pe mai
multe continente, teatre de primă mărime, cu spectacole realizate de creatori dintre cei mai importanţi. Dacă
are o calitate acest festival, este că
înt otdeauna a promo vat v aloarea.
(…) Nu este o ediţie care să aibă, ca
în 2012, un vârf – „Sonetele lui Shakespeare” al lui Robert Wilson, adus

de Berliner Ensemble din Berlin –, ci
acum sunt mai multe!», a precizat directorul Emil Boroghină.
Cele mai multe spectacole din cadrul festivalului vor avea loc la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” (Sălile
„Amza Pellea” şi „Ion D. Sîrbu”), dar
şi în aer liber, în Piaţa „WilliamShakespeare”. Deschiderea oficială a evenimentului este anunţată pentru miercuri, 23 aprilie, ora 18.00, cu spectacolul „Mult zgomot pentru nimic”
(regia: M ax Web ster) al Teat rului
„Shakespeare’s Globe” din Londra.
Tot din M area Britanie vo r veni la
Craio va comp aniile „Propeller” şi
„Cheek by Jowl”, aceasta din urmă
încheind programul festivalului, pe 4
mai, cu spectacolul „Ce păcat că-i
târfă” de John Ford (regia: Declan
Donnellan).

Publicul, invitat la Domeniul
Coroanei Segarcea
şi în Portul Cultural Cetate
De asemenea, publicul mai este invitat să vadă două extraordinare reprezentaţii: una a Teatrului „Vaghtangov” din Moscova (Rusia) – „Măsu ră pen tru măsură ” (reg ia: Yu ri
Butusov), alta a Teatrul Naţional din
Beijng (China), aflat p entru prima
dată în România – „Richard III” (regia: Wang Xiaoying). Vor mai prezenta spectacole „A.M. Production” din
Cape Town (Africa de Sud), Teatrul
Municipal din Vilnius (Lituania), Teatrul Dramatic din Erevan (Armenia),
Teatrul Naţional Budapesta (Ungaria) – „Cum vă place” (regia: Silviu
Purcărete), Teatrul Academic „Vos-

kresenie” din Lvo v (Ucraina), Teatrul Maghiar din Sf. Gheorghe şi Teatrul Naţio nal „Marin So rescu” din
Craiova – „Apocalipsa după Shakespeare” (regia: Janusz Wisniewski).
Programul festivalului este susţinut şi de Opera Română Craiova – care
va prezenta spectacolul „Othello” de
Giuseppe Verdi, în regia lui Rareş Zaharia (1 mai), de Filarmonica „Oltenia”
– unde va avea loc concertul „Shakespeare şi Hector Berlioz”, cu Guillaume Boulay, din Franţa, la pupitrul
dirijoral (2 mai), şi de Teatrul pentru
Copii şi Tineret „Colibri” – cu spectacolul „Eu sunt Shakespeare”, în regia lui Gavril Cadariu (4 mai). Miercuri, 30 aprilie, Domeniul Coroanei
Segarcea va găzdui un concert de muzică renascentistă susţinut de „Muzicienii de la Globe” din Londra (Marea
Britanie), iar sâmbătă, 3 mai, în Portul
Cultural Cetate, artiştii Teatrului Academic „Voskresenie” din Lvov (Ucraina) vor prezenta spectacolul „Întâlnire cu Prospero”.
Reprezentaţii în cadrul festivalului
vor avea loc, ca de obicei, şi la Bucureşti, şi, în premieră, la Teatrul „Elvira
Go dean u” din Târgu Jiu , Teatrul
„Ariel” din Râmnicu Vâlcea şi Teatrul
„Ştefan Iordache” din Caracal.

Reputaţi shakespeareologi
din lume, aşteptaţi din nou
la dezbaterile de la Craiova
În programul festivalului vor mai fi
incluse Sesiunea de shakespeareologie, patronată de Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru, şi Conferinţa Internaţională Shakespeare,
desfăşurată în sala mare a Consiliului

Judeţean Dolj, în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare. Prezenţa unor shakespeareologi precum Stanley Wells, Paul Edmondson, Michael Dobson ori Lawrence Guntner vor asigura, din nou,
un înalt nivel al dezbaterilor. Vor fi organizate expoziţii de artă fotografică
şi artă plastică, lansări de cărţ i de
shakespeareologie şi DVD-uri, încercându-se a se realiza, la această ediţie, o paralelă, o privire comparată asupra creaţiei celor două genii poetice
naţionale şi universale, Shakespeare
şi Eminescu. Totodată, vor avea loc
mai multe ateliere de teatrologie, realizate în colaborare cu A.I.C.T. şi Universitatea Naţională de Artă Teatrală
şi Cinematografică Bucureşti.
Luni, 28 aprilie, profesorului emerit Stanley Wells (Marea Britanie) –
care, din 2008, este Doctor Honoris
Causa al Universităţii din Craiova –
îi va fi decernat Premiul Internaţional
„Shakespeare”, a cărui valoare financiară este susţinută de British Council România, cu 33.000 lei. Marţi, 29
aprilie, profesorul Michael Dobson
(Marea Britanie) va primi, la rându-i,
tit lul de Do ctor Hono ris Causa al
Universităţii craiovene.
***
Încă mai găsiţi bilete pentru cea
de-a IX-a ediţie a Festivalului Internaţio nal „Shakesp eare”: le p uteţi
achiziţiona de la Agenţia Teatrului
Naţional „Marin Sorescu” sau online, pe site-ul www.tncms.ro, la preţuri cuprinse între 20 şi 50 de lei. Detalii despre spectacole, artişti, regizori şi programul festivalului se regăsesc pe acelaşi site, al Naţionalului craiovean.
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Criza ucraineanã: UE ºi SUA,
mediatori la Geneva
ªefii diplomaþiilor din Rusia,
Ucraina, SUA ºi UE au discutat, ieri,
la Geneva, despre convenirea unor
mãsuri menite sã permitã dezescaladarea crizei ucrainene, acum camuflatã de o confruntare a armatei
cu insurgenþii proruºi, în estul þãrii.
Pe teren, forþele loialiste ucrainene
s-au retras din faþa grupurilor armate din Slaviansk, controlat de
sâmbãtã de forþele separatiste. Sosit încã de miercuri la Geneva, secretarul de stat american John Kerry nutrea speranþa „unui adevãrat dialog
între Rusia ºi Ucraina”, dupã
cum a declarat jurnaliºtilor un
înalt responsabil american în
timpul zborului aviatic. Obiectivul Washingtonului este ca
Rusia sã înceteze susþinerea
ºi încurajarea separatiºtilor ºi
sã-ºi retragã trupele de la
frontiera cu Ucraina, preºedintele Barack Obama fiind
explicit, adicã foarte clar:
„Dacã Rusia nu sesizeazã
aceastã oportunitate pentru
dezescaladare, preþul plãtit va
creºte”. La masa negocierilor s-au reaºezat Serghei Lavrov ºi John Kerry, consideraþi eminenþele diplomaþiei mondiale. ªi
pânã acum s-au înþeles în mai multe rânduri. În Siria au convenit asupra unui acord de demantelare a depozitelor de arme chimice, evitând
astfel loviturile militare contra Damascului ºi menþinând actuala putere, iar în dosarul iranian au reuºit
un acord asupra programului nuclear al Teheranului. Ucraina este
însã altceva, fiindcã acolo Kremlinul încearcã sã-ºi restaureze influenþa pierdutã dupã destrãmarea
URSS. Sau asta se percepe pânã în
prezent. ªi totuºi, Ucraina este altceva decât Crimeea. Chiar dacã ne
referim la Ucraina Orientalã, unde
populaþia multietnicã explicã ataºa-

mentul cultural ºi lingvistic la Rusia. Dar Harkov, Doneþk, Dniepropetrosk, cu numeroºii lor locuitori
care se simt ucraineni, nu este cert
cã doresc „ruperea þãrii”. Dombasul, zona geograficã ce grupeazã regiunile Doneþk ºi Lugansk, este un
teritoriu exclusiv rusofon, dar populaþia ruralã în acest teritoriu minier vorbeºte majoritar ucraineana.
Alãturi de ruºii ucraineni trãiesc

ritime din portul Sevastopol, estul
Ucrainei se reazemã pe o economie
diversificatã, cu contribuþie de pânã
la 27,4% la PIB-ul ucrainean. Resursele sale naturale - cãrbune, fier,
oþel – permit o industrie cât de cât
competitivã, cu exporturi notabile.
Opoziþia între estul industrial al
Ucrainei ºi vestul agricol este relativã. Agravarea lucrurilor se datoreazã ºi noii puteri instalate dupã în-

populaþii armene, georgiene ºi chiar
greci. Pe plan politic, o fracturã între centru-vest ºi sud-estul þãrii s-a
accentuat în ultimii ani. Dupã dobândirea independenþei Ucrainei,
scrutinurile prezidenþiale au arãtat o
susþinere puternicã pentru candidaþii
proeuropeni în centrul ºi vestul þãrii ºi pentru candidaþii apropiaþi Rusiei în sud-estul þãrii. Cu toate acestea, miºcãri secesioniste s-au fãcut
resimþite doar în prima parte a anilor ’90. Domnas-ul, bazinul minier
al estului, grupeazã aproape 5 milioane de locuitori, adicã a zecea parte
din populaþia ucraineanã, pe un teritoriu cu mare densitate. ªi dacã
peninsula Crimeea trãieºte esenþialmente din turism ºi activitãþile ma-

lãturarea lui Viktor Ianukovici, care
a desconsiderat populaþia acestor
regiuni, ºi abia la 11 aprilie a.c. premierul Ucrainei, Arseni Iaþseniuk, sa deplasat la Doneþk, ºi aceste neglijenþe ale Kievului au agravat fractura politicã a þãrii. ªi asta cu câteva sãptãmâni înaintea scrutinului
prezidenþial, prevãzut la 25 mai. În
faþa tensiunilor din ultimele zile, care
au fãcut victime, preºedintele interimar, Oleksandr Turcinov, a evocat pentru prima oarã posibilitatea
unui referendum privind statutul
acestor regiuni.
Ce solicitã Ucraina. Pentru
ministrul de externe ucrainean Andrei Desciþa „Voinþa diplomaticã
este încã posibilã” ºi „Singura so-

luþie de stabilizare a situaþiei”. Pentru Kiev, federalizarea, aºa cum o
aºteaptã Moscova, ar însemna o
dezmembrare a þãrii.
Ce vrea . La Geneva, ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, ºi-a apãrat ideea ca autoritãþile de la Kiev sunt incapabile sã
rezlve criza. Rusia insistã asupra
faptului cã Ucraina se aflã în pragul rãzboiului civil ºi timidele incursiuni ale armatei ucrainene în estul þãrii consituie „un
recurs neconstituþional la forþã contra manifestãrilor paºnice”. Singura soluþie este federalizarea þãrii.
Ce propune SUA. Obiectivul SUA este ca Rusia sã înceteze susþinerea ºi încurajarea separatiºtilor.
Putin a susþinut cã Rusia
nu ºi-a planificat niciodatã acþiunile militare în Crimeea, dar
a fost nevoitã sã intervinã în
urma ameninþãrilor reale la
adresa etnicilor ruºi din peninsulã, relateazã agenþia ItarTass, în pagina electronicã.
„Rusia nu a planificat anexarea ºi operaþiunile militare în
Crimeea, dar riscul unor ameninþãri împotriva etnicilor ruºi a fost
real. Acest lucru a determinat populaþia din Crimeea sã se gândeascã la viitor ºi sã cearã ajutor Rusiei”, a menþionat Putin, rãspunzând, în direct la televiziune, unei
întrebãri. Pentru prima datã, ieri,
liderul de la Kremlin a recunoscut
cã forþele armate ruse erau prezente în Crimeea la referendumul
din martie, care a permis alipirea
peninsulei ucrainene la Rusia, relateazã AFP. „În spatele forþelor de
autoapãrare din Crimeea, bineînþeles, se aflau militarii noºtri. Ei
s-au comportat foarte corect”, a
declarat Putin. „Oamenii aveau nevoie sã fie protejaþi”, a adãugat el.

Feribotul sud-coreean naufragiat:
Scafandrii nu au reuºit sã intre în epavã
Echipele de salvare ºi-au dublat
eforturile ieri dimineaþã pentru a încerca sã îi salveze pe eventualii supravieþuitori ai naufragiului unui feribot, în apropierea coastei meridionale a Coreei de Sud, aproape 300

de persoane fiind în continuare date
dispãrute, însã curenþii i-au împiedicat pe scafandri sã intre în navã,
relateazã AFP. Alte ºase corpuri au
fost recuperate, dar speranþa de a
gãsi supravieþuitori scade la 24 de

ore dupã ce feribotul s-a scufundat,
în timp ce se îndrepta spre insula
Jeju (sud) cu sute de elevi de liceu la
bord. Dintre cele 475 de persoane
aflate la bord (conform ultimelor date
oferite de autoritãþi), printre care 325
de liceeni, 179 au fost salvate, a anunþat ieri dimineaþã paza de coastã, un
bilanþ apropiat celui prezentat cu o searã înainte.
Echipele de salvare au acþionat toatã noaptea la lumina proiectoarelor, însã
curenþii extrem de puternici ºi vizibilitatea redusã
sub apã i-au împiedicat pe
scafandri sã intre în epava scufundatã. „Nu au putut intra în cabine”, a menþionat un purtãtor de cuvânt al pazei de coastã. Salvatorii sperã sã mai gã-

seascã supravieþuitori în unele pungi
de aer. Vasul a trimis un semnal de
alarmã miercuri la ora 09.00 (00.00
GMT). Cauzele accidentului nu sunt
cunoscute, dar mãrturii ale pasagerilor lasã sã se înþeleagã cã feribotul
s-a lovit de fundul mãrii. Persoanele
salvate au mai afirmat cã, dupã impact, echipajul le-a dat ordinul sã nu
îºi pãrãseascã locurile. „Am aºteptat vreo 30-40 de minute”, a povestit unul dintre elevi. „Apoi (feribotul)
s-a rãsturnat, toatã lumea a început
sã urle ºi sã încerce cu disperare sã
iasã de acolo”, a mai spus el. Cãpitanul, care face parte dintre cei salvaþi, a fost interogat de paza de coastã. Liceenii, care veneau de la o ºcoalã
din Ansan (la sud de Seul), mergeau
în excursie ºcolarã la Jeju, unul dintre cele mai frecventate locuri turistice din Coreea de Sud ºi supranumit deseori „Hawaii sud-coreean”.

Robotul submarin Bluefin-21
a încheiat prima misiune
în cãutarea avionului Boeing 777
Un robot submarin care
sondeazã o zonã din Oceanul
Indian în cãutarea avionului
Boeing 777, al companiei
Malaysia Airlines, dispãrut la
8 martie cu 239 de persoane la
bord, a efectuat prima misiune
completã în largul Australiei ºi
datele colectate sunt în curs de
analizare, au anunþat ieri
autoritãþile australiene, citate
de AFP. Primele douã operaþiuni ale robotului Bluefin-21
nu au dat nici un rezultat.
Robotul sondeazã o zonã din
Oceanul Indian situatã la
2.170 km nord-vest de Perth,
oraº de pe coasta occidentalã
a Australiei. Zona de cãutare a
fost delimitatã datoritã captãrii de semnale compatibile cu
cele emise de bateriile unei
cutii negre. Robotul Bluefin21 nu poate ajunge la o
adâncime de peste 4.500 metri
ºi anchetatorii cred cã adâncimea în zona de cãutare nu este
mai mare. Zborul MH370, care
efectua la 8 martie cursa
Kuala Lumpur-Bejing, a
dispãrut de pe ecranele radarelor civile la o orã de la
decolarea din capitala malayezianã. Circumstanþele dispariþiei rãmân încã necunoscute.

Putin cere iar ridicarea
„blocadei” impuse Transnistriei
Preºedintele rus, Vladimir
Putin, a cerut, ieri, Republicii
Moldova ºi Ucrainei sã ridice
imediat blocada impusã
regiunii separatiste Transnistria, relateazã Interfax, în
pagina electronicã. Putin a
propus, de asemenea, în cadrul
sesiunii sale televizate de
întrebãri ºi rãspunsuri, intensificarea dialogului privind
viitorul Transnistriei. „Este o
problemã serioasã - Transnistria. Acolo locuiesc mulþi
cetãþeni ruºi, care sunt pentru
Rusia. Oamenii au propria
viziune faþã de viitor. Trebuie
sã avem un dialog cu Republica Moldova ºi Ucraina”, a
declarat preºedintele rus, citat
de portalul Unimedia. El
considerã cã locuitorii din
Transnistria trebuie sã îºi
decidã singuri viitorul, adãugând cã Rusia va continua
dialogul cu Republica Moldova ºi Ucraina în cadrul formatului 5+2. Pe de altã parte,
Kremlinul a anunþat cã nu a
fixat un termen pentru posibila
analizare a cererii autoritãþilor
de la Tiraspol privind recunoaºterea Transnistriei ca stat
independent, informeazã
ITAR-TASS. Parlamentul
transnistrean a adoptat,
miercuri, o cerere adresatã
Dumei de Stat, Consiliului
Federaþiei ºi preºedintelui
Rusiei, în care solicitã recunoaºterea independenþei
Transnistriei, decizie luatã în
baza rezultatelor referendumului care a avut loc în Transnistria în 2006.
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VINERI - 18 aprilie

SÂMBÃTÃ - 19 aprilie

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Clubul desenelor animate:
Ciocãnitoarea Woody
10:00 Ecce via - Aceasta este
Calea!
10:10 Oameni care au schimbat
Lumea
10:20 Miracle - Paula Seling ºi
Ovi
10:30 Universul credinþei
11:30 Tribuna partidelor
parlamentare
12:00 Fotbal: Liga 2 la TVR *
Play off
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care
muncesc în România
15:30 M.A.I. aproape de tine
16:00 Parlamentul României
16:50 Tezaur folcloric
18:00 Ecce via - Aceasta este
Calea! (R)
18:10 Clubul celor care
muncesc în România
18:15 Universul credinþei
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care
muncesc în România
21:10 Scara spre cer
22:55 Ecce via - Aceasta este
Calea! (R)
23:10 Omul cu câinele
00:55 Tezaur folcloric (R)
01:55 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:45 În grãdina Danei (R)
03:10 Sport (R)

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Simfonia iubirii
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Iubire ca la carte
15:00 Masterchef (R)
17:00 Barabba
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
00:15 Acoperã-mi inima
02:45 Simfonia iubirii (R)
04:30 Iubire ca la carte (R)
06:00 Dora descoperã lumea

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 Întâmplãri hazlii
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 B.D. la munte ºi la mare
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Bona de la forþele speciale
22:30 Faþã în faþã
01:30 România danseazã (R)
03:30 B.D. la munte ºi la mare
(R)
06:00 Observator

07:00 Zestrea românilor
07:30 Comoara din munþi
09:00 Clubul desenelor animate:
Ciocãnitoarea Woody
10:00 Beneficiar România
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
(R)
11:00 Oameni care au schimbat
Lumea
11:10 Ecce via - Aceasta este
Calea!
11:15 De la Cezareea la
Ierusalim (R)
11:50 Tezaur folcloric (R)
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:35 37°C
15:25 ANDOnevralgicul de
sâmbãtã
15:30 37°C
16:10 Omul cu câinele
17:55 Ecce via - Aceasta este
Calea! (R)
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Mesagerul
23:10 Documentar religios
23:30 Universul credinþei
01:15 La masa de Paºti
02:55 O þarã mai bunã (R)
03:20 Viaþa satului (R)
05:25 Imnul României
06:00 Teleenciclopedia (R)

10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:15 Aventura prieteniei
13:00 ªtirile Pro Tv
13:30 Goana dupã iubitel
15:15 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Minunea dansului
23:45 Slujba de Inviere
00:30 Barabba (R)
03:30 Goana dupã iubitel (R)
05:00 I Like IT (R)
05:30 Ce se întâmplã doctore ?
(R)
06:00 Dora descoperã lumea

09:00 Next Star (R)
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 În puii mei
20:30 Te cunosc de undeva
23:45 Slujba de Înviere
00:15 Biblia
02:15 B.D. la munte ºi la mare
(R)
04:15 Biblia (R)
06:00 Observator

ACASÃ
07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 O nouã viaþã (R)
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
21:30 Regina
22:30 Forþa destinului
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Regina (R)
02:30 Forþa destinului (R)
04:00 Regina (R)
05:30 Poveºtiri adevãrate (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

TVR 2

PRO CINEMA

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Cronici Votice
08:00 Memorialul Durerii (R)
08:50 Aºteptând Învierea
09:00 Documentar 360° - GEO:
Bretania - faruri ºi albine (R)
10:00 5 minute de istorie
10:10 Deportaþii (R)
11:00 Rezistenþa prin culturã (R)
11:50 Festivalul Naþional de
Teatru - Ediþia 2013 (R)
12:20 Concertele Festivalului
George Enescu
14:15 Pelerin
14:35 Cultura minoritãþilor
15:10 Miracol în pãdure
16:45 5 minute de istorie
16:50 Aºteptând Învierea (R)
17:00 Credo
18:00 Telejurnal
19:00 Documentar 360° - GEO:
Lamu - insula cu mãgãruºi
20:10 Simþuri
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 În umbra legii
01:00 Concertele Festivalului
George Enescu (R)
02:50 Cronici Votice (R)
03:20 Festivalul Naþional de
Teatru - Ediþia 2013 (R)

08:30 Max Steel (R)
09:00 Cea mai frumoasã ºcoalã
(R)
10:00 Max Steel
10:30 Gossip Girl: Intrigi la New
York (R)
11:30 Smallville (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Acasã în bucãtãrie
15:00 Cea mai frumoasã ºcoalã
16:00 Gossip Girl: Intrigi la New
York
17:00 La bloc (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Smallville
20:00 Cãlãtorul în timp
22:00 Serviciul Roman de
Comedie
23:30 O secundã de viaþã
02:30 Micuþele mincinoase
03:15 A Little Help
04:45 Micuþele mincinoase (R)
05:15 Lumea Pro Cinema

HBO
07:55 Comoara lui Curly
09:50 Sparkle
11:45 Bun venit în Mooseport
13:35 Legenda cãlãreþului
singuratic
16:05 Cãþelul detetectiv
17:40 Oameni ca noi
19:35 Filme ºi vedete
20:05 Dacã aº fi... tu?
22:00 Camarazi de rãzboi
23:05 Puterea banilor
01:00 Prin aburii alcoolului
02:20 În ceaþã
04:25 South Park: Mai mare,
mai lung ºi necenzurat

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Spãrgãtorii de râs
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Fotbal Cupa României
Timiºoreana: Dinamo - Steaua
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 Glory Superstars: Tyrone
Spong
22:00 Wrestling RAW
00:00 Legend Fighting Show
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Wrestling SMACK
02:00 Wrestling WWE Superstars
03:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:00 Neam trezit!
10:00 Teleshopping
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
11:30 Ce gândesc femeile (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Levintza prezintã (R)
13:00 Secrete de stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Click! Pofta bunã (R)
14:30 Râzi ºi câºtigi (R)
15:00 Click! (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
16:30 Ce gândesc femeile
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Trãsniþi din NATO
20:30 Mãsuri extraordinare
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 Trãsniþi din NATO (R)
01:00 Râzi ºi câºtigi (R)
01:30 Mãsuri extraordinare (R)
03:30 ªtirile Prima TV (R)
04:30 Click! (R)
05:30 Frumoasa Ceci
06:00 Historia.ro (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

KANAL D
08:00 Campionul
08:30 Vacanþã ºi terapie (R)
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Vacanþã ºi terapie
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Suleyman Magnificul
22:15 Iisus
02:00 Vreau sã mã mãrit
03:00 ªtirile Kanal D (R)
04:15 Teo Show (R)
06:00 Inima nu respectã reguli

TVR 2
07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Ferma (R)
08:30 Cãlãtori în lumi paralele
09:25 5 minute de istorie
09:30 Cap compas
10:00 Drumul succesului
10:40 Dragoste veºnicã
12:15 Poate nu ºtiai
12:30 5 x 5 minute de istorie
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Top cultura
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Mistere ºi conspiraþii
18:00 Telejurnal
18:30 Aºtept sã învieze
19:10 Inimi regãsite
20:50 5 minute de istorie
21:00 Credo
00:10 A înviat!
00:25 Dragoste veºnicã (R)
01:55 Top cultura (R)
03:40 Mistere ºi conspiraþii (R)
04:30 Memorialul Durerii (R)
05:20 A înviat! (R)
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360° - GEO:
Birmania - cãlugãrul, satul ºi
lumina (R)
06:55 Imnul României

HBO
08:10 Tom ºi Jerry: Robin Hood
ºi ceata lui
09:10 Barcelona
10:50 Jesse Stone: O moarte
suspectã
12:15 Jimmy ºi Hope
12:40 Stare de ºoc
14:40 Phil Spector
16:10 Star Trek În întuneric 3D
18:20 Concert Pink
19:50 Jimmy ºi Hope
20:15 Oameni mari ºi fãrã
minte 2
22:00 Fetele
22:30 Bãieþi frumoºi
23:00 Extra' pazã-n cartier
00:45 Îngerul pãzitor
02:55 Roxanne
04:30 Gone Wild
06:00 Trei bãrbaþi ºi un bebeluº

ACASÃ
07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:00 Dincolo de povestiri (R)
13:30 Doamne de poveste (R)
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii (R)
16:30 Doctorul casei
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 Regina
22:30 Forþa destinului
23:45 Slujba de Inviere
00:15 Concert Loredana
“Magic”
02:30 Poveºtiri adevãrate (R)
03:15 Regina (R)
04:45 Forþa destinului (R)

PRO CINEMA
07:00 Cea mai frumoasã ºcoalã
(R)
07:45 Gossip Girl: Intrigi la New
York (R)
08:45 Smallville (R)
09:45 Serviciul Roman de
Comedie (R)
11:15 La Mãruþã
13:45 La bloc
14:45 Familia Bundy
15:45 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
17:00 Filantropica
19:00 M.A.S.H.
20:00 Seinfeld
21:00 Prietenii tãi
22:00 CineTePrinde, prezentatã
de Cristian Tudor Popescu
22:15 Marele Maestru
01:00 Jurnalele vampirilor
02:00 Prison Break
02:45 CineTePrinde, prezentatã
de Cristian Tudor Popescu (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Marea Þãcãnealã
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Dezastre aeriene
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Marea Þãcãnealã
22:00 Glory Los Angeles:
"Pitbull" Roosmalen - "Killer"
Beqiri

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
09:30 Casa: construcþie ºi
design
10:00 Teleshopping
10:30 Secrete de stil
11:00 Levintza prezintã
11:30 Click! Pofta bunã
12:00 T3CH IN 3
12:30 Vrei sã fii milionar (R)
14:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Schimb de mame (R)
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 ªtirile Times New
Roman
20:30 Vrei sã fii milionar?
21:30 Mondenii
23:30 Omul rachetã
01:30 Râzi ºi câºtigi (R)
02:00 ªtirile Times New
Roman (R)
02:30 ªtirile Prima TV (R)
03:30 Casa: construcþie ºi
design (R)
04:30 Secrete de stil (R)
05:00 Omul rachetã (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

KANAL D
08:30 Campionul
09:00 Teo Show (R)
11:00 Deschide Camera
Comorilor! (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Iisus (R)
17:45 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 Apã
00:00 Asta-i România! (R)
01:30 Vreau sã mã mãrit
02:30 ªtirile Kanal D (R)
03:30 Draga mea prietenã (R)
05:30 Campionul (R)
06:00 Inima nu respectã reguli
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LUNI - 21 aprilie

DUMINICÃ - 20 aprilie
TVR 1

PRO TV

07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Moby Dick
18:00 Lozul cel mare
18:50 Festivalul International de
Circ de la Massi
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 O datã’n viaþã
22:00 O datã’n viaþã
23:10 Largo Winch
01:05 Tezaur folcloric
02:00 Oameni care au schimbat
Lumea
02:40 Sport
03:45 Universul credinþei
04:30 Simbolica
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping

07:00 Maeºtrii iluzionismului
07:45 Aventura prieteniei (R)
09:15 Stuart Little 2
10:45 Aquamarine
12:45 Apropo Tv
13:45 Scrisori cãtre Julieta
16:00 Cu duzina e mai ieftin 2 Rãzboiul taþilor
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Zâna Mãseluþã
22:30 ªapte suflete
01:00 Apropo Tv (R)
02:00 Aquamarine (R)
04:00 ªapte suflete (R)
06:00 Scrisori cãtre Julieta (R)

TVR 2
07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Cap compas
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
09:55 Paºte în Maramureº
10:10 În curtea bunicilor
12:00 Pescar hoinar
12:30 Credo
14:10 Iancu Jianul, zapciul
15:45 A înviat!
16:00 Omul cu chitara
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Minunata fire a lucrurilor
de a fi
19:10 Sãrbãtoarea primãverii
21:10 Iancu Jianu, haiducul
22:50 Lumini ºi umbre
23:40 Iancu Jianul, zapciul (R)
01:15 Magazin UEFA Champions League 2013-2014.Ediþia
nr. 27
01:45 Iatã femeia pe care o
iubesc
03:20 Iancu Jianu, haiducul (R)
05:00 Minunata fire a lucrurilor
de a fi
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

HBO
07:40 Beyonce: Viaþa e doar un
vis
09:10 Scooby Doo! Masca
ºoimului albastru
10:30 Oameni mari ºi fãrã
minte 2
12:10 O familie modernã
12:30 O familie modernã
12:55 Bãi, care mi-ai ºutit
maºina?
14:20 Tinker Bell: Clopoþica ºi
secretul aripilor
15:40 Marile speranþe
17:50 Grozavul ºi puternicul Oz
20:00 ªtrumpfii 2
21:45 Cavalerul negru:
Legenda renaºte
00:30 Urzeala tronurilor
01:30 Camarazi de rãzboi
02:35 Apariþia
03:55 Expatriatul
05:40 ªanþul
06:00 Tinker Bell: Clopoþica ºi
secretul aripilor

ACASÃ
07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:15 Cununa de lacrimi (R)
12:15 Concert Loredana
“Magic” (R)
14:30 Intrigi ºi seducþie (R)
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Doctorul casei
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Blestemul Penelopei
21:30 Regina
22:30 Forþa destinului
00:00 Doctorul casei (R)
01:00 Regina (R)
02:00 Blestemul Penelopei (R)
03:45 Regina (R)
04:45 Forþa destinului (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

PRO CINEMA
08:00 Cea mai frumoasã ºcoalã
(R)
09:00 Gossip Girl: Intrigi la New
York (R)
10:00 Lumea Pro Cinema
10:30 Zoom in 10
10:45 La bloc (R)
11:45 Familia Bundy (R)
12:45 Doi bãrbaþi ºi jumãtate (R)
13:45 Filantropica (R)
16:00 M.A.S.H. (R)
17:00 Seinfeld (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Smallville
20:00 Uºuraticul
22:15 Captivi pe Insula terorii
00:15 Dispãruþi
01:00 Micuþele mincinoase
01:45 Captivi pe Insula terorii
(R)
03:15 Dispãruþi (R)
04:00 Micuþele mincinoase (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:05 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Marea Þãcãnealã
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Dezastre aeriene
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Patron la Steaua
16:30 Liga lu' Miticã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:45 Ticãloºi cu Glorie:
Campionii Glory din 2013
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Marea Þãcãnealã
22:00 Film WWE: Bending the
Rules cu Edge
00:00 Te doare mintea!
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programe TV
ANTENA 1
09:00 Chihuahua de Beverly
Hills 2
11:00 Neata cu Rãzvan ºi Dani
13:00 Observator
14:00 Fotbal Liga 1: Dinamo vs
Astra
16:00 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 În puii mei
20:30 România danseazã
23:00 Horia Brenciu ºi HB
Orchestra
00:30 Serviciul Roman de
Comedie: Happy Show (R)
02:00 Cãpitanul mãrilor
03:45 În puii mei (R)
04:15 Chihuahua de Beverly
Hills 2 (R)
06:00 Observator

PRIMA TV
07:00 Levintza prezintã (R)
07:30 T3CH IN 3 (R)
08:00 Click! Pofta bunã (R)
08:30 Tufã de Veneþia
10:00 Femeia Fantastica
11:30 Râzi ºi câºtigi (R)
12:00 Imagini incredibile din
lume (R)
13:00 Epic Show (R)
14:00 Mondenii (R)
16:00 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 ªtirile Times New
Roman
20:30 Vrei sã fii milionar?
21:30 Schimb de mame
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
01:00 Râzi ºi câºtigi (R)
01:30 ªtirile Times New
Roman (R)
02:00 ªtirile Prima TV (R)
03:00 Schimb de mame (R)
05:00 Levintza prezintã (R)
05:30 Cireaºa de pe tort (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

KANAL D
08:30 Campionul
09:00 Apã (R)
11:30 Fetele lu' dom' Profesor
(R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:00 Bingo România
17:30 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã
21:30 D-Paparazzi (R)
22:30 Fetele lu' dom' Profesor
(R)
23:30 D-Paparazzi (R)
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Vreau sã mã mãrit
02:30 WOWBiz (R)
04:00 Ochii din umbrã (R)
05:30 Campionul (R)

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

08:00 Miracle-Paula Seling ºi
Ovi
09:30 Clubul desenelor animate
10:00 Clubul desenelor animate
10:30 Alvin ºi veveriþele pe
urmele vârcolacului
11:50 Miracle-Paula Seling ºi
Ovi
12:00 O datã’n viaþã
13:00 O datã’n viaþã
14:00 Telejurnal
14:30 Germana…la 1
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Lumea modei
17:00 Festivalul International de
Circ de la Massi
17:50 Dincolo de celebriate
18:10 Omuleþii de sub casã
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Gala Umorului
22:35 „Let It Be” BeatlesNoaptea care a schimbat America
00:30 Magazin UEFA Champions League
01:05 Festivalul Naþional Ion
Dolãnescu ediþia I, Târgoviºte 2014
02:15 Zestrea românilor
02:40 Sport
03:45 O datã’n viaþã
04:35 O datã’n viaþã
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping
06:00 Telejurnal matinal

08:15 Eu ºi monstrul meu
10:30 Cu duzina e mai ieftin 2 Rãzboiul taþilor (R)
12:30 Dr. Dolittle: Câini de
milioane
14:00 Minunea dansului (R)
17:00 Zâna Mãseluþã (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Mamaia
22:15 The Burma Conspiracy
00:30 Eu ºi monstrul meu (R)
02:30 Apropo Tv (R)
03:30 The Burma Conspiracy
(R)
05:30 Dupã 20 de ani (R)
06:30 I Like IT (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 B.D. intrã în acþiune

TVR 2
07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Lumea ºi noi
08:10 Maria Mirabela
09:20 Sãrbãtoarea primãverii
11:10 Rãtãcit în jungla civilizaþiei
13:00 Magia Primãverii - "Vã
place opera?"
14:00 Concert de Paºte
14:30 Cultura minoritãþilor
15:10 În umbra unui vis
17:00 Concert The Piano
Guys
18:00 Telejurnal TVR 2
18:40 Album de Paºte
20:10 Visul unei nopþi de varã
22:00 5 minute de istorie
23:40 Concert The Piano
Guys
00:40 Magia Primãverii - "Vã
place opera?"
01:35 Album de Paºte
02:55 Sãrbãtoarea primãverii
04:40 Omul cu chitara
05:30 Mesager
06:00 Ferma
06:55 Imnul României

HBO
07:15 Marile speranþe
09:20 ªtrumpfii 2
11:05 Grozavul ºi puternicul Oz
13:15 Jurnalul unui puºti:
Cãldurã mare
14:50 Hannah face legea
16:15 Trei fugari
17:55 Un Halloween de pominã
19:20 Pe platourile de filmare
19:50 Iron Man - Omul de oþel 3
22:00 Urzeala tronurilor
23:05 O varã foarte instabilã
00:45 Sub hipnozã
02:45 Armata celor 12 maimuþe
04:55 Urzeala tronurilor
06:00 Hannah face legea

ACASÃ
07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Casa Ibacka (R)
08:45 Dincolo de povestiri (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 Doamne de poveste (R)
14:30 Doctorul casei (R)
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 O nouã viaþã
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Dincolo de povestiri
00:00 O nouã viaþã (R)
01:00 Regina
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:45 Poveºtiri de noapte (R)
03:15 Cancan.ro (R)
03:45 Dincolo de povestiri (R)
04:15 Regina
05:15 O nouã viaþã (R)
06:15 Doctorul casei (R)

PRO CINEMA
08:15 Lumea Pro Cinema (R)
08:45 Paul Reiser Show (R)
09:45 Aventurile lui Jackie Chan
10:15 Gossip Girl: Intrigi la New
York (R)
11:15 Smallville (R)
12:15 La Mãruþã
14:45 Paul Reiser Show
15:45 Gossip Girl: Intrigi la New
York
18:45 Smallville
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:30 Dispãruþi
01:15 Micuþele mincinoase
04:00 Dispãruþi (R)
04:45 Micuþele mincinoase (R)
05:30 Lumea Pro Cinema
06:00 Cine A.M.

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Spãrgãtorii de râs
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Fotbal Olanda: Rezumate
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Glory Super Fight Series:
Benjamin Adegbuyi - Dmytro
Bezus
23:00 Local Kombat: Reºiþa
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Superstars
01:30 Regii KO-ului
02:00 Wrestling SMACK
03:00 Fotbal Olanda: Rezumate

13:00 Observator
13:15 Te cunosc de undeva (R)
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Junior Chef
22:30 Astérix & Obélix: În slujba
Majestãþii Sale
00:30 B.D. intrã în acþiune (R)
02:15 Nikita (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

PRIMA TV
07:00 Neam trezit!
10:00 Teleshopping
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
11:30 Ce gândesc femeile (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Vrei sã fii milionar (R)
13:30 Teleshopping
14:00 ªtirile Times New Roman
(R)
14:30 Râzi ºi câºtigi (R)
15:00 Click! (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
16:30 Ce gândesc femeile
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Trãsniþi din NATO
20:30 Epic Show
21:30 Imagini incredibile din
lume
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 Trãsniþi din NATO (R)
01:00 Râzi ºi câºtigi (R)
01:30 Epic Show (R)
02:30 Imagini incredibile din
lume (R)
03:30 ªtirile Prima TV (R)
04:30 Click! (R)
05:30 Frumoasa Ceci
06:00 T3CH IN 3 (R)

KANAL D
08:00 Campionul
08:30 Vacanþã ºi terapie (R)
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:45 Vacanþã ºi terapie
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Feriha
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Vreau sã mã mãrit
02:30 WOWBiz (R)
04:15 Teo Show (R)
06:00 Poveste de familie
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MIERCURI - 23 aprilie

MARÞI - 22 aprilie
TVR 1

PRO TV

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-deLunã
10:25 Miracle - Paula Seling ºi
Ovi
10:30 "Let It Be" Beatles Noaptea care a schimbat America
(R)
12:20 Opinii fiscale
12:30 Expediþie în regatul
animalelor
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care
muncesc în România
15:30 Maghiara de pe unu
16:40 Zeul rãzboiului
18:00 Premiile Europene
"Dincolo de Frontiere", 2014
19:40 Clubul celor care
muncesc în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care
muncesc în România
21:00 Studio fotbal UEFA
Champions League
21:40 Fotbal UEFA Champions
League
23:50 Premiile Europene
"Dincolo de Frontiere", 2014 (R)
01:40 Gala Umorului (R)
03:00 Expediþie în regatul
animalelor (R)
03:25 Telejurnal (R)
04:15 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-deLunã (R)
05:25 Imnul României
06:00 Telejurnal matinal

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 România, te iubesc! (R)
11:00 Dr. Dolittle: Câini de
milioane (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Mamaia (R)
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:45 ªtirile Pro Tv
23:15 Lie to me - Psihologia
minciunii
00:15 Spion pe cont propriu
01:15 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Dupã 20 de ani (R)
03:30 Spion pe cont propriu (R)
04:30 Lie to me - Psihologia
minciunii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

TVR 2
07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Lumea ºi noi
08:10 Maria ºi Mirabela în
Tranzistoria
09:20 Omul cu chitara
10:10 D'ale lu' Miticã
11:10 Mugurel de primãvarã
13:00 Magia Primãverii - "Vã
place opera?"
14:00 Cap compas (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:10 Pãrinþi ideali
16:50 5 minute de istorie
17:00 Televiziunea, dragostea
mea
18:00 Telejurnal TVR 2
18:40 Album de Paºte
20:10 Destine ca-n filme
21:40 Retromobil
22:10 Vulturii legii
00:10 În umbra legii
01:00 Magia Primãverii-"Vã
place opera?"
01:55 Album de Paºte
03:15 Televiziunea, dragostea
mea
04:05 Destine ca-n filme
05:30 Mesager
06:00 D'ale lu' Miticã
06:55 Imnul României

HBO
07:30 Un Halloween de pominã
08:55 Iron Man - Omul de oþel 3
11:05 Ce-i cu Bob?
12:45 Uimitorul Om-Pãianjen
15:00 Furia titanilor
16:40 Salutãri din Hollywood
18:20 Îndrãgostiþi
20:00 Kung Fu la grãmadã
21:40 ªi caii sunt verzi pe pereþi
23:25 Riposta
00:10 Riposta
01:00 Valul întunecat
02:55 ªi mai greu de ucis
04:30 Ultima misiune
06:00 Uimitorul Om-Pãianjen

ACASÃ
07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 O nouã viaþã (R)
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 O nouã viaþã
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Engaged & Underage
00:00 O nouã viaþã (R)
01:00 Regina (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:45 Poveºtiri de noapte (R)
03:15 Cancan.ro (R)
03:45 Engaged & Underage (R)
04:15 Regina
05:15 O nouã viaþã (R)

PRO CINEMA
08:30 Max Steel (R)
09:00 Cea mai frumoasã ºcoalã
(R)
10:00 Max Steel
10:30 Gossip Girl: Intrigi la New
York
11:30 Smallville (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Lumea Pro Cinema
14:30 Zoom în 10
14:45 Cea mai frumoasã ºcoalã
15:45 Gossip Girl: Intrigi la New
York
16:45 La bloc (R)
17:45 Prietenii tãi (R)
18:45 Smallville
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Action Jackson
00:00 Dispãruþi
01:00 Micuþele mincinoase

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Spãrgãtorii de râs
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Mafioþi
23:00 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 "Faceþi jocurile" - World
Poker Tour
02:30 Ora exactã în sport
03:00 ªtiri Sport.ro

vineri, 18 aprilie 2014

programe TV
ANTENA 1
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Alvin ºi veveriþele:
Naufragiaþi
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Echipa Thunderbirds
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

PRIMA TV
07:00 Ne-am trezit!
10:00 Teleshopping
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
11:30 Ce gândesc femeile (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Vrei sã fii milionar (R)
13:30 Teleshopping
14:00 ªtirile Times New Roman
(R)
14:30 Râzi ºi câºtigi (R)
15:00 Click! (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
16:30 Ce gândesc femeile
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Trãsniþi din NATO
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 Trãsniþi din NATO (R)
01:00 Râzi ºi câºtigi (R)
03:30 ªtirile Prima TV (R)
04:30 Click! (R)
05:30 Frumoasa Ceci
06:00 Levintza prezintã (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

KANAL D
08:00 Campionul
08:30 Vacanþã ºi terapie (R)
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:45 Vacanþã ºi terapie
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Feriha
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Vreau sã mã mãrit
02:30 WOWBiz (R)
04:15 Teo Show (R)
06:00 Poveste de familie

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Telejurnal matinal
09:00 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-deLunã
10:25 Miracle - Paula Seling ºi
Ovi
10:30 Dosar România (R)
11:30 Garantat 100%
12:20 Opinii fiscale
12:30 Vreau sã fiu sãnãtos
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care
muncesc în România
15:30 Convieþuiri
16:50 Zeul rãzboiului
18:10 Europa mea
18:45 Clubul celor care
muncesc în România
18:50 În linia întâi
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care
muncesc în România
21:00 Dosar România
22:00 O þarã mai bunã
22:30 Biziday
23:20 Miracle - Paula Seling ºi
Ovi
23:30 Drumul spre Brazilia
00:10 Soarele negru
01:55 Garantat 100% (R)
02:45 Europa mea (R)
03:10 Sport (R)
03:25 Telejurnal (R)
04:15 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-deLunã (R)

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Dovada vie
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Iarna bobocilor
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Jumper: Oriunde, oricând
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia
minciunii
00:00 Dovada vie (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 România, te iubesc! (R)
04:30 Lie to me - Psihologia
minciunii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Serviciul Roman de
Comedie: Happy Show
22:00 Mr. Bean
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Titanic
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Lumea ºi noi
08:00 Concert The Piano Guys
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 5 minute de istorie
11:10 Destine ca-n filme
12:35 Retromobil
13:00 Concertele Festivalului
George Enescu
14:00 Magazin UEFA Champions League
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Omul cu chitara
15:50 5 minute de istorie
16:00 Black Harbour
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Televiziunea, dragostea
mea
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 De la Dinescu… citire!
21:30 Festivalul Naþional de
Teatru
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 În umbra legii
01:00 Concertele Festivalului
George Enescu
01:55 Mistere ºi conspiraþii
02:50 Televiziunea, dragostea
mea
03:40 De la Dinescu… citire!
05:00 Festivalul Naþional de
Teatru

HBO
08:15 Furia titanilor
09:55 Îndrãgostiþi
11:30 Sparkle
13:25 Oameni ca noi
15:20 Tom ºi Jerry: Robin Hood
ºi ceata lui
16:20 Detectivii de la Second
Sight
17:45 Tãrâmul fãgãduinþei
19:35 Jimmy ºi Hope
20:00 ªtrumpfii 2
21:45 Love Building
23:10 Fetele
23:45 Bãieþi frumoºi
00:15 Urzeala tronurilor
01:20 Trei tipi duri
02:55 Cum sã faci bani din
droguriceata lui

ACASÃ
07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 O nouã viaþã
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 O nouã viaþã
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Engaged & Underage
00:00 O nouã viaþã (R)
01:00 Regina (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:45 Poveºtiri de noapte (R)
03:15 Cancan.ro (R)
03:45 Engaged & Underage (R)
04:15 Regina
05:15 O nouã viaþã (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

PRO CINEMA
08:30 Max Steel (R)
09:00 Cea mai frumoasã ºcoalã
(R)
10:00 Max Steel
10:30 Gossip Girl: Intrigi la New
York (R)
11:30 Smallville (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Descoperã România
14:30 Zoom în 10
14:45 Cea mai frumoasã ºcoalã
15:45 Gossip Girl: Intrigi la New
York
16:45 La bloc (R)
17:45 Prietenii tãi (R)
18:45 Smallville
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Inamicul nevazut 1
00:00 Dispãruþi
01:00 Micuþele mincinoase
01:45 Inamicul nevazut 1 (R)
03:15 Dispãruþi (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Spãrgãtorii de râs
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Fotbal Cupa României
Timiºoreana: Petrolul - Astra,
Steaua - Dinamo
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Special "Bate Cupa"
20:30 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Regii KO-ului: Muhammad
Ali
22:15 Special "Bate Cupa"
23:30 Wrestling SMACK
00:30 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:00 Neam trezit!
10:00 Teleshopping
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
11:30 Ce gândesc femeile (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Epic Show (R)
13:30 Teleshopping
14:00 T3CH IN 3 (R)
14:30 Râzi ºi câºtigi (R)
15:00 Click! (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
16:30 Ce gândesc femeile
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Trãsniþi din NATO
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 Trãsniþi din NATO (R)
00:30 Râzi ºi câºtigi (R)
01:30 Cronica cârcotaºilor (R)
03:30 ªtirile Prima TV (R)
04:30 Click! (R)
05:30 Frumoasa Ceci
06:00 Casa: construcþie ºi
design (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

KANAL D
08:00 Campionul
08:30 Vacanþã ºi terapie (R)
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:45 Vacanþã ºi terapie
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Deschide Camera
Comorilor!
21:15 Fetele lu' dom' Profesor
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Vreau sã mã mãrit
02:30 WOWBiz (R)
04:15 Teo Show (R)
06:00 Poveste de familie
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E atâta luminã în jur, pentru fiecare
dintre noi. Lãsaþi Lumina Sfântã sã intre
în casa sufletelor ºi veþi fi cu adevãrat
împliniþi! Tuturor locuitorilor comunei
Iºalniþa, minunea Învierii sã le aducã în
suflete împãcare, armonie ºi iertare. Priviþi
cu seninãtate înainte ºi bucuraþi-vã de un
nou început alãturi de cei dragi inimilor
dumneavoastrã! HRISTOS A ÎNVIAT!
Primar, Flori Ovidiu, ºi viceprimar, Bãlan Eugen

Lumina Sfântã a Învierii sã le aducã în suflete tuturor
locuitorilor comunei Almãj, credinþã, dragoste ºi nãdejde!
Sfintele Paºti sã-i gãseascã pe toþi alãturi de cei dragi, sã
aibã sufletele curate precum florile de primãvarã, iar
verdele ierbii de pretutindeni sã fie simbolul tinereþii,
prosperitãþii ºi speranþei. Aºa, cum mugurii dau în primãvarã an de an, tot aºa, le doresc dragilor mei consãteni sã
se bucure de cel mai mare dar: viaþa! Sã poarte în suflete
bucurii ºi împliniri, în inimi luminã ºi iubire!
Hristos a Înviat! Primar, Ion Rãcãreanu

Paºtele este unul dintre cele câteva momente de peste an când
ne oprim puþin din agitaþia vieþii de zi cu zi ºi ne privim sufletele.
Ne amintim ºi meditãm la cuvinte precum: credinþã, speranþã,
luminã, iertare, încredere, rãbdare.
Ne gândim la un sens al vieþii ºi la un nou început. Ne propunem sã fim mai
buni ºi mai îngãduitori cu semenii noºtri, sã le umplem viaþa de bucurie ºi sã-i
sprijinim sã-ºi îndeplineascã dorinþele. Le adresez locuitorilor comunei Bucovãþ
cele mai calde gânduri, sã aibã liniºte ºi pace în suflete ºi în case!

Fie ca mireasma Sãrbãtorilor Pascale, cu lalele
înflorite ºi flori de liliac, sã le aducã locuitorilor
comunei Orodel multã sãnãtate, pace ºi liniºte,
bucurii ºi împliniri alãturi de cei dragi. Lumina ºi
cãldura Sfintelor Paºti sã le încãlzeascã sufletele,
sã le lumineze ºi sã le deschidã inimile spre iubire,
credinþã ºi iertare, sã se bucure din plin de frumuseþea tuturor lucrurilor care îi înconjoarã. Clopotele sã rãsune în Noaptea Sfântã ºi sã cântãm
cu toþii: Hristos a Înviat ! Primar, Jane Vîlcomeanu

Hristos a Înviat!
Primar, Vasile Constantin

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã aducã tuturor locuitorilor comunei Ostroveni multã sãnãtate,
belºug ºi bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântã sã vã
ridice sufletele spre noi trepte spirituale ºi sã vã cãlãuzeascã paºii pe drumul vieþii pentru a fi mai buni, mai
înþelegãtori ºi mai apropiaþi de Dumnezeu! Un Paºte
Fericit alãturi de cei dragi! Primar, Gheorghe Oprescu

Dicu Alexandru, primarul comunei Malu Mare, este alãturi de
toþi locuitorii comunei cu cele mai alese gânduri ºi sentimente
de preþuire ºi le ureazã multã sãnãtate, belºug în case ºi realizãri, sã aibã famliile reunite ºi sã se bucure cu toþii de Sãrbãtoarea Paºtelui! Minunea Învierii lui Iisus sã dãinuie în inimile
tuturor, sã le lumineze viaþa ºi sã le aducã renaºterea credinþei,
speranþei ºi a bucuriei, cu bunãtate ºi cãldurã în suflete.
Paºte Fericit!
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Învierea Mântuitorului
nostru Iisus Hristos ºi
Sfintele Paºti sã fie prilej de
bucurie ºi liniºte sufleteascã pentru toþi locuitorii
comunei Urzicuþa, cãrora le
urez multã sãnãtate, împliniri ºi tot ce este mai bun.
Hristos a Înviat! Iisus sã ne
ierte pãcatele, lacrimile
Maicii Domnului sã ne spele
necazul din suflete, Lumina Învierii sã ne readucã
tuturor speranþa! Primar, Grigorescu Florea

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã-i
gãseascã pe toþi locuitorii comunei Drãgoteºti cu sufletele curate, pline de emoþia
bucuriei, sã ne deschidã tuturor inimile cãtre
iubire, credinþã ºi iertare! Paºtele ne aduce în
suflete încrederea ºi dragostea. Bucuria ºi
simplitatea acestor momente ne ajutã sã ne
cunoaºtem mai bine pe noi înºine, sã apreciem adevãratele valori ale vieþii.
Hristos a Înviat! Primar, Dincã Dumitru

Mireasma Sãrbatorilor
Pascale sã fie pentru noi toþi
un prilej de întoarcere spre
armonie, speranþã, bunãtate
ºi curãþenie sufleteascã!
Locuitorilor comunei
Brãdeºti ºi tuturor colaboratorilor Primãriei Brãdeºti le
doresc multã sãnãtate,
împliniri ºi numai bucurii!
HRISTOS A ÎNVIAT !
Primar, Ionel Rãcãreanu

Mircea Guþã, primarul
municipiului Calafat, ureazã
tuturor locuitorilor sã aibã
parte de un Paºte Fericit
alãturi de cei dragi, de o
viaþã mai frumoasã ºi de un
an mai bun! Sfintele Sãrbãtori
sã le aducã luminã în suflete!
E Paºte! Sã-i mulþumim lui
Dumnezeu pentru darul vieþii!
Hristos a Înviat!

Fie ca de Înviere, toþi locuitorii
comunei Sopot sã primeascã
Lumina Sfântã în case ºi în inimi,
credinþã ºi bucurie în suflete!
Sãrbãtoarea Paºtelui permite
deschiderea sufletului spre o
Luminã Divinã! Fiþi fericiþi ºi
iubiþi cu sufletul acest miracol!
Hristos a Înviat!
Primar, Trãistaru Cãtãlin

Vergicã ªovãilã, primarul comunei
Cãlãraºi, transmite tuturor locuitorilor
comunei, la ceas de Sfântã Sãrbãtoare de Paºte, sã aibã casele ºi inimile pline de luminã ºi bucurie, sã fie
sãnãtoºi ºi împliniþi sufleteºte alãturi
de cei dragi! Aºa, cum Iisus înviazã
mereu, ºi speranþa trebuie sã renascã
de fiecare datã! Hristos a Înviat!

Paºtele ne aduce în inimi credinþa,
încrederea ºi dragostea. Bucuria ºi simplitatea acestor momente ne ajutã sã ne
cunoaºtem mai bine , sã apreciem adevãratele valori ale vieþii. Pentru toþi locuitorii comunei Bârca, Lumina Învierii Mântuitorului sã fie prilej de bucurie, voie
bunã, liniºte sufleteascã ºi înþelegere.
Paºte Fericit! Primar, Popa Marin

Vasilca ªtefan, primarul comunei
Carpen, transmite la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare, tuturor locuitorilor comunei,
sã fie sãnãtoºi, bucuroºi, sã aibã mesele
îmbelºugate, iar casele sã le fie pline de
dragoste, prosperitate ºi belºug, sã
gãsescã împreunã calea spre dãruire,
iertare, înþelegere!
Hristos a înviat! Paºte Fericit!

La Sãrbãtoarea Sfintelor Paºti sã coboare
liniºtea ºi pacea, Minunea
Învierii lui Iisus
sã dãinuie în inimile
tuturor locuitorilor
oraºului Bechet, sã le
lumineze viaþa ºi sã le
aducã renaºterea credinþei, a speranþei ºi
bucuriei.
Hristos a Înviat!
Primar, Ionele Gheorghe
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Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii
Domnului sã se pogoare asupra
tuturor locuitorilor comunei Cârcea cu multã sãnãtate, belºug ºi
bucurii, iar Lumina din Noaptea
Sfântã sã le însoþeascã paºii spre
drumul bucuriei, speranþei ºi încrederii! Hristos a Înviat!
Primar, Pupãzã Valericã
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Mireasma Sãrbatorilor
Pascale sã fie pentru locuitorii comunei Leu un prilej
de întoarcere spre bunãtate,
armonie, speranþã ºi
curãþenie sufleteascã!
Lumina Sfintei Învieri a
Mântuitorului Iisus Hristos
sã inunde inimile tuturor ºi
sã le aducã multã sãnãtate,
cãldurã în suflete ºi-n case,
bucurii ºi realizãri. Hristos a Înviat!
Primar, Iulian Cristescu

Fie ca Domnul Nostru
Iisus Hristos sã binecuvânteze cu ocazia Sfintei
Sãrbãtori Pascale toþi locuitorii comunei Coþofenii din
Faþã, iar Învierea sã le
dãruiascã tuturor un nou
început, belºug, sãnãtate ºi
multe bucurii. Sunt alãturi
de toþi locuitorii în aceste
momente înãlþãtoare ale
Sfintelor Sãrbãtori de Paºte, îi asigur de
tot respectul ºi încrederea, le transmit
urãri de sãnãtate alãturi de cei dragi!
Hristos a Înviat! Paºte Fericit!
Primar, Cârciumaru Constantin

Învierea Domnului Iisus Hristos sã
aducã în sufletele tuturor locuitorilor comunei Podari tot ce este mai
bun ºi curat: Iubire, Bucurie, Speranþã ºi Nãdejde! Le sunt aproape în
aceste momente înãlþãtoare, le
transmit toate gândurile mele bune
ºi le doresc din toatã inima sã aibã
parte de un Paºte Fericit!
Primar Gheorghiþã Constantin
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Lumina din Noaptea Sfântã sã vã
cãlãuzeascã viaþa! Vã doresc multã
sãnãtate, pace în suflete, iar sentimentul de împlinire sã vã însoþeascã mereu! Toate urãrile de bine, de belºug ºi
prosperitate, din partea primarului
Beznã Mircea, pentru toþi locuitorii
comunei Argetoaia. Hristos a Înviat!

Fie ca Sãrbãtoarea de Paºte sã
fie un moment de
bucurie, liniºte
sufleteascã ºi
armonie pentru
toþi locuitorii comunei Ghidici.
Le doresc sã fie sãnãtoºi ºi mulþumiþi
de toate realizãrile dumnealor,
sã se bucure de Lumina Sfântã ºi sã
rosteascã alãturi de primarul
Tache Constantin: HRISTOS A ÎNVIAT!

Bucuria vine din lucruri
mãrunte, liniºtea vine din
suflet, lumina vine din
inima fiecãruia! Fie ca
Lumina Divinã a Sfintelor
Paºte sã le aducã tuturor
locuitorilor comunei Rast
tot ce poate fi mai bun
pe lume, sã le cãlãuzeascã
drumul în viaþã, sã aibã parte de liniºte ºi
pace în suflete! Hristos a Înviat!
Primar
Primar,, Iulian Siliºteanu
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Sãrbãtoarea Învierii Domnului, binecuvântatã de lumina sfântã sã aducã sentimente
calde, bogãþie sufleteascã ºi
bunãstare pentru toþi locuitorii comunei Moþãþei. Pentru a
înþelege sacrificiul suprem
trebuie doar sã fim mai buni,
mai iertãtori, mai îngãduitori,
mai întelepþi, mereu cu lumina în suflet ºi în gând.
Hristos a Înviat!
Paºte Fericit!
Primar, Enea Constantin

Fie ca Sfânta
Sãrbãtoare a Învierii
Domnului sã aducã
cele 4 taine divine:
încredere, luminã, iubire,
speranþã pentru toþi locuitorii
comunei Pleniþa. Clipe de neuitat alãturi de cei dragi ºi numai realizãri, multã
sãnãtate ºi bucurii, vã ureazã primarul
comunei Pleniþa, Calafeteanu Mihai Puiu

Nicolae Stãncioi,
primarul oraºului
Filiaºi, ureazã la
ceas de Sfântã Sãrbãtoare a Învierii
Mântuitorului, tuturor locuitorilor
oraºului Filiaºi,
sã aibã parte de momente de fericire ºi
bucurie alãturi de toþi cei dragi, sã-ºi regãseascã împãcarea ºi înþelepciunea în sânul
familei ºi sã primeascã din partea mea
toate gândurile bune ºi curate!
Hristos a Înviat!

Primarul comunei Poiana Mare,
Marin Vintilã, este alãturi de toþi
locuitorii comunei cu un gând bun
ºi o urare de sãnãtate, prosperitate ºi împlinirea tuturor dorinþelor.
Mireasma Sãrbãtorilor Pascale sã
fie un moment unic de întoarcere
spre pietate, armonie, speranþã,
toleranþã ºi evlavie!
Paºte Fericit! Hristos a Înviat!

Lumina Sfintei
Învieri sã pãtrundã în toate casele
locuitorilor comunei
Terpeziþa, sã le încarce
sufletele cu bucurii ºi
împliniri! Fie ca binecuvântarea cereascã sã se
rãsfrângã asupra noastrã, a tuturor ºi sã ne facã
mai buni, mai darnici ºi înþelepþi! De Sfintele Paºti le urez tuturor pace în sufete,
sãnãtate ºi realizãri! Hristos a Înviat!
Primar, Popa Constantin

Fie ca Lumina Învierii Mântuitorului
sã reverse asupra locuitorilor comunei
Maglavit tot ce este mai bun ºi mai
curat, sã aibã parte de liniºte sufleteascã,
împliniri ºi realizãri alãturi de cei dragi,
sã fie binecuvântaþi de magia Sãrbãtorilor Pascale. Hristos a Înviat!
Primar, Dinu Ion

A sosit clipa mult aºteptatã a
liniºtii, împãcãrii, bucuriei ºi
binecuvântãrii sufletului!
Sã lãsãm la o parte totul
ºi sã mulþumim Domnului pentru tot ce ne-a
dãruit! De Înviere sunt
alãturi de locuitorii
comunei Scaieºti, le
transmit cele mai calde
urãri de sãnãtate, ºi mai
mult ca oricând, îi simt aproape,
le împãrtãºesc bucuria, încrederea ºi nãdejdea. Sã
primim cu toþii Lumina Sfântã în case, credinþa în
suflete ºi bucuriile în inimile noastre!
Hristos a Înviat! Primar, Calotã Barbu

Nespusa bucurie
a Învierii Domnului
sã se sãlãºluiascã între
locuitorii comunei
Întorsura, iar Hristos
Cel ce a biruit moartea
sã reverse asupra
noastrã viaþã, sãnãtate,
pace, belºug, încredere ºi izbândã!
Hristos a Înviat!
Primar, Camen Constantin

Popa Nicolae, primarul
oraºului Segarcea, transmite
tuturor locuitorilor sã aibã parte
de un Paºte fericit, cu bucurii ºi
multe realizãri alãturi de cei
dragi. Sfânta Sãrbãtoare de
Paºte este un moment în care
Dragostea, Pacea ºi Seninãtatea
se unesc în numele Domnului.
Hristos a Înviat!
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

· Primãria comunei Cioroiaºi ºi
Consiliul Local Cioroiaºi, judeþul
Dolj, organizeazã în intervalul 26
mai – 30 mai 2014 la sediul Primãriei comunei Cioroiaºi concurs pentru ocuparea funcþiilor publice de
execuþie vacante dupã cum urmeazã: În data de 26 mai 2014, ora 10,00
– proba scrisã ºi în data de 28 mai
2014, ora 10.00 – interviul, pentru
ocuparea urmãtoarelor funcþii publice vacante : - Compartimentul Financiar Resurse Umane – funcþia
de inspector clasa I grad profesional debutant – contabil; - Compartimentul Financiar Resurse Umane – funcþia de inspector clasa I grad
profesional debutant – casier; Compartimentul Financiar Resurse Umane – funcþia de inspector
clasa I grad profesional debutant –
operator rol. În data de 27 mai 2014,
ora 10,00 – proba scrisã ºi în data
de 29 mai 2014, ora 10.00 – interviul,
pentru ocuparea urmãtoarelor
funcþii publice vacante : - Compartimentul Agricol – funcþia de inspector clasa I grad profesional debutant; - Compartiment Asistenþã Socialã – funcþia de inspector clasa I
grad profesional debutant; - Compartimentul Serviciului Public de
Evidenþã a Persoanelor - funcþia de
referent clasa I grad profesional debutant; - Compartimentul Serviciului Public de Evidenþã a Persoanelor - funcþia de referent clasa III grad
profesional debutant. În data de 30
mai 2014, ora 10,00 – proba scrisã
ºi în data de 02 iunie 2014, ora 10.00
– interviul, pentru ocuparea funcþiei contractuale - referent cultural
debutant din cadrul Cãmin Cultural Cioroiaºi. Condiþii generale de
participare la concurs: - Candidaþii
trebuie sã îndeplineascã condiþiile
prevãzule de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcþio-

narilor publici (r2), cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare; Condiþii
specifice de participare la concurs:
Studii universitare , absolvite cu
diplomã de licenþã, respective studii superioare de lungã duratã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã dupã cum urmeazã: - Compartimentul Financiar Resurse Umane – funcþia de inspector clasa I grad profesional debutant – contabil – diplomã în domeniul economic; - Compartimentul
Financiar Resurse Umane – funcþia de inspector clasa I grad profesional debutant – casier – diplomã
în domeniul economic; - Compartimentul Financiar Resurse Umane
– funcþia de inspector clasa I grad
profesional debutant – operator
rol– diplomã în domeniul economic; - Compartimentul Agricol –
funcþia de inspector clasa I grad
profesional debutant– diplomã în
domeniul agricol; - Compartiment
Asistenþã Socialã – funcþia de inspector clasa I grad profesional debutant– diplomã studii superioare;
- Compartimentul Serviciului Public
de Evidenþã a Persoanelor - funcþia
de referent clasa I grad profesional
debutant– diplomã studii superioare; - Compartimentul Serviciului
Public de Evidenþã a Persoanelor funcþia de referent clasa III grad profesional debutant– diplomã de bacalaureat; - Culturã - referent cultural debutant – personal contractul diplomã de bacalaureat. Dosarele
candidaþilor se pot depune la sediul
Primãriei comunei Cioroiaºi, judeþul Dolj, in termen de 20 de zile de la
data publicãrii prezentului anunþ în
Monitorul Oficial al României, partea a III-a ºi într-un cotidian de largã
circulaþie. Relaþii suplimentare se
pot obþine la sediul instituþie sau la
telefon 0521317122.

= Începand cu data de
3.04.2014, ora 10:00, a fost deschisã sesiunea a II-a de inscriere
in cadrul Programului national
multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice
si de afaceri. Potentialii beneficiari
ai Programului sunt asteptati la
sediul Incubatorului Transfrontalier Tehnologic si de Afaceri Craiova din Calea Bucuresti, nr. 154
A, pentru depunerea documentelor necesare privind includerea in
program. Sesiunea de depunere
a documentelor va fi deschisa
pana la data de 30.04.2014, ora
17:00. Date de contact: Telefon:
0251.470.549 / 0786.256.556. Email: atde2011@yahoo.com.
· S.C. FRUCT PREST SRL
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj pentru proiectul “INFIINÞARE
PLANTAÞIE POMI FRUCTIFERI” fãrã acord de mediu / fãrã
evaluare adecvatã, propus a fi
amplasat în comuna Cetate sat
Cetate, T 80, P 583, 583/1, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM DOLJ cu
sediul din Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de luni- joi
între orele 8.00-16.30 ºi vineri
între orele 8.00- 14.00 precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet: http//apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaþii la proiectul deciztiei de încadrare
pânã la data de 23.04.2014.
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· Primãria comunei Cârna, judeþul Dolj, scoate la concurs în
data de 21.05.2014 urmãtoarele
funcþii publice de execuþie: - consilier, clasa I, gradul profesional
superior, Compartimentul Financiar Contabil, studii universitare
de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în
domeniul ºtiintelor economice,
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitãrii funcþiei publice - 9 ani. - consilier, clasa I,
gradul profesional debutant
Compartimentul Resurse Umane,
studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalentã, în domeniul juridic. - inspector, clasa I, gradul profesional debutant, Compartimentul Agricol, studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã
duratã, absolvite cu diploma de
licenþã sau echivalentã, in domeniul agricol. Concursul va avea
loc în data de de 21.05.2014, ora
10.00, proba scrisã ºi în data de
26.05.2014, ora 13.00, proba de
interviu. Relaþii suplimentare la
sediul Primãriei comunei Cârna,
tel. 0251/256824.
= În perioada Sfintelor Sãrbãtori
Pascale ºi în intervalul 1 – 4 mai
2014 S.C. SALUBRITATE Craiova
SRL va colecta deºeurile menajere de la populaþie dupã graficul
corespunzãtor fiecãrei zile, fãrã
alte modificãri.

· Administratorul judiciar al
S.C. AGROINDUSTRIALE S.A.
Craiova, societate în insolvenþã
convoacã Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor pentru data de 23.05.2014 ora 12.00,
la sediul societãþii din Craiova, Calea Severinului nr. 58, cu urmãtoarea ordine de zi: 1. Aprobarea situaþiilor financiare anuale ale societãþii pentru anul 2013. 2. Prezentarea ºi aprobarea raportului
Consiliului de Administraþie pentru anul 2013. 3. Prezentarea ºi
aprobarea raportului Comisiei de
cenzori pentru anul 2013. 4. Aprobarea contului de profit ºi pierdere pe anul 2013.5. Aprobarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli pe
anul 2014. 6. Diverse.
· S.C. ROMCONECT ADVERTISING S.R.L. titular al proiectului “Construire imobil P+1partial
cu destinatia productie publicitara, put forat, bazin etans vidanjabil, platforma betonata si imprejmuire teren“, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM
Dolj, pentru proiectul propus a fi
amplasat in comuna Malu Mare,
sat Preajba, T8, P 23, corp 1/22A,
jud. Dolj. 1. Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str. Petru Rares,
nr. 1, in zilele de L-V, intre orele 9 14, precum si la urmatoarea adresa de pe internet www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare
pana la data de 23.04.2014.

· SC ROMCIM IMPEX SRL,CUI
15230580, titular al proiectului
“Construire birouri,imprejmuire teren,fosa septica,amplasare siloz
agregate si statie betoane”, anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre
APM Dolj, pentru proiectul propus
a fi amplasat in CLAFAT, T5, P22,
jud. DOLJ. 1. Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul
APM DOLJ, strada Petru Rares, nr.
1, in zilele de L-V, intre orele 9-14,
precum si la urmatoarea adresa de
internet: www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei
de incadrare (in termen de 5 zile de
la data publicarii prezentului anunt)
pana la data de 24.04.2014.
· Compania de Apa Oltenia SA,
anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre
APM Dolj – nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra
mediului si nu este necesara efectuarea evaluarii adecvate in cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare
adecvata pentru proiectul „Extindere sisteme de alimentare cu apa si
canalizare, inclusiv bransamente si
racorduri in judetul Dolj”, propus a
fi amplasat in urmatoarele localitati:
Breasta, Podari sat Braniste Balta,
Verde. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rares, nr. 1, in zilele de
L-V intre orele 9 -14 precum si la urmatoarea adresa de internet
www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 23.04.2014.
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=

Dupã o lungã ºi chinuitoare suferinþã s-a stins din viaþã prof. ANA
VLAD, dascãl eminent ºi om de o desãvârºitã condiþie moralã.
În decursul întregii cariere didactice a împãrtãºit cu generozitate elevilor sãi tezaurul cunoºtinþelor ce le poseda, contribuind ºi la formarea lor ca oameni ºi cetãþeni.
Soþul, fiul, nora ºi nepoþii, adânc îndureraþi de pierderea ireparabilã ce o
suferã, exprimã marii dispãrute prinosul dragostei ºi recunoºtinþei lor nepieritoare pentru tot ce a fãcut în viaþã
pentru fiecare dintre ei.
Amintirea luminoasã a ANEI VLAD
va rãmâne veºnic vie în mintea ºi inimile celor care au cunoscut-o.

=

Funeraliilevor avea loc sâmbãtã,
19 aprilie 2014, orele 1200, la Cimitirul Militar Ghencea 1, Bucureºti.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
Cu sediul in Calafat, jud. Dolj, str. T. Vladimirescu, nr.24
Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a spatiului comercial in suprafata de 108 mp situat la etajul Pavilionului administrativ din Piata Centrala a municipiul Calafat, cu intrare din str. H.C.C., în urmãtoarele conditii :
 preþul de pornire al licitaþiei este de 1,5 euro(echivalent
lei)/mp/luna
 perioda de închiriere - 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
 participantii la licitatie trebuie sa faca dovada achitarii la
zi a taxelor si impozitelor la bugetul local
 taxa de participare la licitaþie 100 lei
 garanþia de participare la licitaþie 500 lei
 caietul de sarcini se obtine de la sediul D.S.U.P. Calafat,
str. Traian, nr.4, jud. Dolj.
Licitaþia va avea loc la data de 29.04.2014 ,ora 1130, iar inscrierea se va face pina la data de 25.04.2014,ora 1000.
Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/
333016
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
Cu sediul in Calafat, jud. Dolj, str. T. Vladimirescu, nr.24
Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a doua
spatii pentru cabinete medicale situate in incinta Policlinicii Calafat, în urmãtoarele conditii :
 preþul de pornire al licitaþiei este de 2 euro(echivalent lei)/
mp/an
 perioda de închiriere - 15 ani, cu posibilitatea de prelungire;
 participantii la licitatie trebuie sa faca dovada achitarii la
zi a taxelor si impozitelor la bugetul local
 taxa de participare la licitaþie 100 lei
 garanþia de participare la licitaþie 300 lei
 caietul de sarcini se obtine de la sediul D.S.U.P. Calafat,
str. Traian, nr.4, jud. Dolj.
Licitaþia va avea loc la data de 29.04.2014 ,ora 1100, iar inscrierea se va face pina la data de 25.04.2014,ora 1000.
Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/
333016
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ANUNÞ
Primãria oraºului Bechet
organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru)
posturi de inspector debutant (functie contractuala de executie), din
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraºului Bechet,
judeþul Dolj.

ANUNÞ
Primãria oraºului Bechet
organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de referent debutant (functie contractuala de
executie), din cadrul aparatului de specialitate al primarului
oraºului Bechet, judeþul Dolj.

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei oraºului Bechet, judeþul Dolj:
În data de 19.05.2014, ora 1000 - proba scrisa;
În data de 21.05.2014, ora 1000 - interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicarii, la sediul Primãriei Oraºului Bechet, judeþul Dolj .
Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod obligatoriu documentele prevãzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 :
Condiþiile SPECIFICE pentru participare la concurs :
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii
superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
in domeniul stiintelor juridice sau economice;
- cursuri de manager de proiect, expert tehnic, expert financiar, asistent
manager (certificat de absolvire).

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei oraºului Bechet,
judeþul Dolj:
În data de 19.05.2014, ora 1000 - proba scrisa;
În data de 21.05.2014, ora 1000 - interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile
lucrãtoare de la data publicarii, la sediul Primãriei Oraºului Bechet, judeþul Dolj .
Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod obligatoriu documentele prevãzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 :
Condiþiile SPECIFICE pentru participare la concurs :
- studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
- cursuri de manager de proiect, expert tehnic, expert financiar,
asistent manager (certificat de absolvire).

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãrie oraºului Bechet ºi la
nr. de telefon : 0251.336.826.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãrie oraºului Bechet
ºi la nr. de telefon : 0251.336.826.

ANIVERSÃRI

Cu ocazia Sfintelor
Sãrbãtori Pascale
Asociaþia Pensionarilor Civili 2 „Mihai
Viteazul” din judeþul
Dolj ureazã tuturor
membrilor sãi ºi familiilor, multã sãnãtate, viaþã lungã, fericire, bucurii ºi mulþumire sufleteascã.
La Mulþi Ani!

PRESTÃRI SERVICII

Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Coafez ºi tund la domiciliul clientului. Telefon:
0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifice la domiciliul clientului, asigur garanþie. Telefon: 0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut reparaþii canapele,
fotolii, colþare. Calitate ºi
seriozitate. Telefon:
0351/416.198; 0768/
623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Vând garsonierã Lãpuº
etaj 3/4 deosebitã. Preþ
83.000 lei. Telefon: 0761/
142.328.
Vând garsonierã semidecomandatã Valea
Roºie. Telefon: 0351/
175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 camere, bloc PATRIA, etaj.
III. Telefon: 0761/
387.316.
Vând 2 decomandate 4/
4 Billa. Telefon: 0749/
437.958; 0740/218.188.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0 (sau
închiriez). Telefon: 0741/
784.417.
Vând apartament Brazdã, 2 decomandate. Telefon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 camere Craioviþa Nouã. Telefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 camere, în fostã casã naþionalizatã, zonã centralã, gaze, curte, cumpãrat de la proprietar. Eventual, schimb cu apartament în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând apartament 2 camere decomandate Brazdã. Telefon: 0770/174.116.
Vând apartament 2 camere lângã Kaufland
Craiova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Particular vând apartament 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Telefon: 0720/556.607.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere zona 1 Mai cu îmbunãtãþiri. Telefon: 0758/
347.623.
Vând 3 decomandate 1
Mai, 2 bãi, 2 balcoane,
86 m.p. îmbunãtãþiri.
Preþ 49.000 euro. Telefon: 0761/142.328.
Vând 3 camere decomandate 2/4 Calea Bucureºti, bl, A 13. Preþ
48.000 Euro. Telefon:
0351/423.550.
Vând (schimb) 3 camere semidecomandate 43
mp, etaj 1 cu apartament 2 camere decomandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect deosebit, posibil ºi sediu firmã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de Craiova, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
Vând casã cu dependinþe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 camere, teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte,
1000 Euro negociabil.
Telefon: 0763/806.750.

Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada Râului, nr. 162, vad comercial, cadastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere
la 20 km de Craiova,
baie, mansardã nefinisatã. Telefon: 0769/
969.604.
Vând casã, 800 mp teren, localitatea Podari.
Telefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere, încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Telefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent renovatã cu apã curentã, livadã, vie, în comuna
Giurgiþa. Telefon: 0755/
953.397.
Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Telefon: 0722/618.998.

TERENURI

VÂND TEREN, ZONA
BARIERA VÂLCII, deschidere 22 m, Telefon:
0784/607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan, cu
cadastru, strada Unirii,
nr. 29F (în spatele liceului). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând, închiriez teren,
zona
CITROEN,
MAZDA, Calea Bucureºti, km 9, ideal
showroom parc auto,
benzinãrie, 1000 m,
deschidere 18 m, sau
2000 m – 36 m. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scurtu Gheorghe. Telefon:
0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Telefon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ CENTRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan Coºoveni. Telefon: 0763/
111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lãþime Centura de Nord,
15 E/mp. Telefon: 0728/
800.447.

Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor (între
vile). Telefon: 0351/
170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro lotul de casã în spatele spitalului Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren Centura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Telefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Telefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Govora, Belvedere, împrejmuit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp, neparcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova. Telefon:
0761/347.028.
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ANUNÞ
Primãria oraºului Bechet
organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea postului
de administrator, grad III (functie contractuala de executie)
din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraºului
Bechet, judeþul Dolj.
Concursul se organizeazã la sediul Primãriei oraºului Bechet, judeþul Dolj:
În data de 19.05.2014, ora 1000 - proba scrisa;
În data de 21.05.2014, ora 1000 - interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10
zile lucrãtoare de la data publicarii, la sediul Primãriei Oraºului Bechet, judeþul Dolj .
Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod obligatoriu documentele prevãzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 :
Condiþiile SPECIFICE pentru participare la concurs :
- studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãrie oraºului
Bechet ºi la nr. de telefon : 0251.336.826.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.

Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa. Telefon: 0727/884.205.

AUTO

ROMÂNEªTI
CUMPÃRÃRI TERENURI Solenza - 2004, benzinã,

CUMPÃR teren arabil. revizie 2015, stare exceTelefon: 0723/364.681. lentã 91000 km, 4500
SPAÞII COMERCIALE RON, consum sub
Vând spaþiu comercial 4,5%. Telefon: 0749/
cu terasã, zonã centra- 059.070.
lã. Telefon: 0746/ Vând autoturism Dacia
1310, anul fabricaþiei
660.001.
Vând SPAÞIU COMER- 1993. Telefon: 0765/
CIAL Brazdã, 26500 789.181.
Euro. Telefon: 0763/
STRÃINE
690.698.
Vând TOYOTA RAV 4,
CUMPÃRÃRI diesel 2008, 9600 Euro
Cumpãr apartament 3 negociabil. Telefon:
camere decomandat, 0763/690.698.
etaj l-3. Telefon: 0763/ Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me690.698.
talic, 6 trepte, turbo-dieSCHIMBURI sel, motor 1.9, 262.000
Schimb apartament cen- Km, consum 5,3%, preþ
tral în Timiºoara cu simi- 2500 Euro negociabil.
lar în Craiova. Telefon: Telefon: 0753/948.440.
0740/887.095.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Schimb apartament 2
camere decomanda- Vând semãnãtoare grâu
te (50 mp), str. Ge- Matei Titi, Bucovãþ, sat
neral Magheru, cu si- Palilula, stare foarte
milar Brazdã sau bunã. Telefon: 0251/
Corniþoiu. Telefon: 361.093; 0767/249.701.
0251/452.233.
VÂNZÃRI DIVERSE
Schimb garsonierã Ca- CÃÞEL Bichon, 7 luni,
lafat, cu garsonierã Cra- carnet. Telefon: 0770/
iova. Telefon: 0251/ 183.681. 300 lei, ne231.143.
gociabil.

Vând albine, familii puternice. Podari. Telefon:
0720/115.936.
COMBINÃ Levarda,
stare excepþionalã. Telefon: 0742/176.320.
Vând mânzã belgianã 8
luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã.
Telefon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat,
frigider inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier stejar.
Telefon: 0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând vin roºu 5 lei litru.
Telefon: 0753/876.047.
Vând remorcã auto 240
kg nefolositã cu prelatã,
60 elemente calorifer
fontã, 5 baterii, 110 þigle
beton. Telefon: 0251/
458.192.
Vând ªabloane imoprimat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus ºabloane pentru BATISTE toate
mãrimile manuale. Telefon: 0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani
cu diagonala 30 ºi 37 cm,
120 Ron, aparate de radio Selena, Gloria, 30 lei
bucata. Telefon: 0729/
977.036.

Vând plug pentru boi. Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil stazã perfectã. Telefon:
0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/452.233.
Vând rãsad cãpºuni soiurile Regina, Gorela ºi
Sengana din pepinierã
sau ghiveci. Preþ 7 lei
fãrã ghiveci, 9 lei cu ghiveci. Telefon: 0733/
832.532.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci piele 43 noi, piatrã polizor
250 x 20 x 25 mm, polizor (flex) 125 mm 850
W nou, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, aragaz
voiaj cu douã ochiuri cu
butelie. Telefon: 0251/
427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 braþe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope
de iarnã (Michelin) pentru Renault Megane 2.
Telefon: 0729/814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon: 0745/
751.558.
Vând 2 locuri de veci cimitirul Ungureni. Telefon.
0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine întreþinut. Preþ 600 lei negociabil. Telefon: 0745/
520.410; 0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate din
pãr natural. Telefon:
0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STUDIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
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Conducerea SC ERPIA SA ureazã
salariaþilor ºi colaboratorilor
ca Sfânta Sãrbãtoare a Învierii
Domnului sã le aducã armonie în
case ºi în gânduri, împãcare ºi regãsirea înþelepciunii în sânul familiei!
Hristos a Înviat!

Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefolosiþi, antiderapante, cãrucior copii modern. Telefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcute dar nefinisate la cimitirul Romaneºti, convenabil. Telefon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5 sertare, stare foarte bunã,
asigur garanþie 1 an. Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorilealb,portocaliu,albastru, roºu cu sau fãrã þepi.
Telefon: 0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copii
nou, combinã stereo nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vândcãmãºinaþionale,ceasuri de masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/459.222.

Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit locuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigilatã, televizor color diagonalã 30 cm - 100 lei, motor maºinã spãlat Albalux,
Telefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi butelie, aparat foto, bicicletã, aparat mãsurã, pãturã
antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din piele,
maºinã de cusut, galerii
sculptate,9hapãdure-Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu capac smãlþuitã 20 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie voiaj 5 litri, 2 ochiuri, mascã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Telefon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã defecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/ 989.439.
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Conducerea Centrului Comercial
SUCPI Craiova ureazã tuturor
salariaþilor
salariaþilor,, colaboratorilor
ºi cãlãtorilor multã sãnãtate,
bucurii, sã fie împliniþi sufleteºte
alãturi de cei dragi, sã aibã parte
de un Paºte Fericit!
Hristos a Înviat!

E ziua în care se naºte speranþa, iubirea ºi gândul bun. E ziua
în care iertãm ºi dãruim. E ziua
Învierii Domnului! Conducerea
Corimex S.A
S.A.. ureazã tuturor angajaþilor ºi colaboratorilor
„Paºte Fericit!” Sã fie sãnãtoºi,
încrezãtori, cu multe realizãri ºi
împliniri alãturi de cei dragi!

Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze, ºamotatã tip Coralex, stare foarte bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de marmurã, bitum, abric, þeavã
neagrã, schelã metalicã.
Telefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune. Telefon: 0765/291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 persoane. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea, fotolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Electrecord de muzicã popularã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea extensibilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã negociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile pentru opticã, diverse scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Telefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Telefon: 0770/303.445.

CUMPÃRÃRI DIVERSE Închiriez teren pentru

Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii. Telefon: 0767/
153.551.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT “SINGER”. TELEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ negociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþionatã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia, canistre metal, piscinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã termicã pe gaze, în funcþiune, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.

Cumpãr ªPALIERI de
beton pentru vie (nefolosiþi). Telefon: 0784/
791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Staþie GPL, Centru vânzare maºini sau parcare. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.

MATRIMONIALE

Doresc cunoºtinþã cu o
fatã, vârsta 24, ani pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0251/421.727.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã serioasã pentru prietenie
eventual cãsãtorie. Telefon: 0785/103.411; 0740/
895.691.

Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0766/282.412.
DIVERSE
Asociaþia de proprietari
nr. 1 Opanez, Craiova,
str. Opanez nr. 4, bl. C9parter, contracteazã (selecþie oferte) prestare lucrãri proiectare ºi execuþie instalaþie comunã de
gaze ºi de apã rece –
bloc 15 apartamennte.
Telefon: 0351/420.169;
0721/091.978; 0722/
597.090.
Cumpãr ºi plantez pomi
în curþi sau grãdini. Împãrþim fructele. Telefon:
0766/304.708.
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grãdinã. Telefon: 0727/
884.205.

PIERDERI

Pierdut cãþel rasa Bichon, în zona Stadionul
Tineretului, strada Buziaº, în vârstã de 6 luni.
Rãspunde la numele
Frichi. Gãsitorului bunã
recompensã. Telefon:
0743/091.520; 0743/
838.383.

CONDOLEANÞE

Întreaga compasiune familiei domnului general
(r) Iulian Vlad în aceste
clipe dureroase pricinuite de pierderea soþiei prof. ANA VLAD. Fie
ca Bunul Dumnezeu sã
o odihneascã în rândul
celor drepþi. Sincere
condoleanþe! Familia
Elena ºi Mircea Canþãr.
Marga ºi George Bulugean regretã profund
trecerea în nefiinþã a
celei ce a fost prof. ANA
VLAD ºi sunt alãturi de
familia domnului general (r) Iulian Vlad în aceste momente triste. Dumnezeu sã o odihneascã
în liniºte ºi pace! Sincere condoleanþe!
Cu regret ºi durere
aducem un ultim omagiu celei ce a fost prof.
ANA VLAD ºi suntem
alãturi de familia domnului general (r) Iulian
Vlad în aceste momente grele. Dumnezeu sã
o ierte ºi sã o odihneascã în pace! Familia col. (r) Mihai Bogoi.

ÎNCHIRIEZ apartament
2 camere, semidecomandat, Valea Roºie.
Telefon: 0740/522.562.
Primesc în gazdã bãiat
condiþii bloc (centralã).
Telefon: 0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã
la apartament 3 camere
cu centralã Craioviþa
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
Nouã, 250 lei/lunã. Te- z TREBUIE
PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
lefon: 0766/328.569.
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
Închiriez apartament deco- Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
mandat Sãrari, renovat,
apã potabilã contorizatã pe
Cãtre S.C.
S.R.L.
casa scãrii, 2 balcoane.
Telefon: 0761/665.763.
Subsemnatul.................................................................................
Închiriez birou + depozit Domiciliat în ............................................................................
stradal Dezrobirii. Tele- Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
fon: 0351/437.906.
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
Închiriez apartament 2 la rubrica ...................................... la data de ....................
camere, mobilat Craioviþa Nouã (Bigul Vechi). Te- asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
lefon: 0767/993.510.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Închiriez sau vând locaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pentru cultivarea cãpºuni- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lor din solarii suspendate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: 0762/278.639. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garsonierã mobilatã et. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1/5, Bucureºti – Vitan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exclus agenþie, 230 Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ lunã seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
vineri, 18 aprilie 2014
Semnãtura:..........................................
714.578.
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“Supersonicul” Bale a trimis
Cupa în vitrina Realului
Real Madrid ºi-a adjudecat,
miercuri searã, a 19-a Cupã a
Spaniei din istorie, trecând cu 21, la Valencia, de FC Barcelona.
Eroul “galacticilor”, care n-au
putut conta pe Cristiano Ronaldo – accidentat, a fost Gareth
Bale, acesta înclinând balanþa în
minutul 85, în urma unei curse
formidabile.
Pânã acolo, tot galezul, în
douã rânduri, a semnat primele
ocazii importante ale “Clasicului” de pe “Mestalla”.
Apãrarea încropitã a Barcei
(fãrã Pique ºi Puyol, ºi cu Bartra trimis în teren cu unele probleme musculare) n-a mai rezistat însã ºi la viitoarea ºarjã
ofensivã a Madridului. Alves a
greºit în faþa lui Isco, acesta i-a
pasat lui Benzema, iar francezul, deloc egoist,
a verticalizat pentru Di Maria, care a înscris
(11) printre picioarele lui Mascherano ºi pe
lângã Pinto. Barca, deºi, cum a obiºnuit, a
avut posesia (63-37 la sutã), nu l-a deranjat
nici mãcar o datã pe Casillas în prima reprizã. Tot Realul a fost mai periculoasã, pe contraatac!
Catalanii, eliminaþi din UCL de Atletico, ºi
cu ºanse infime la titlu, dupã eºecul din weekend cu Granada, ºi-au îmbunãtãþit posesia în partea secundã (68 la sutã), însã degeaba. De fapt, Barca a semãnat leit cu Messi
în meciul de pe “Mestalla”: lentã în miºcãri
ºi fãrã idei. Situaþie în care un eventual gol

putea apãrea doar în urma unei faze fixe sau
a unei erori a adversarei. Exact asta s-a întâmplat. În minutul 68, un marcaj aproximativ al lui Pepe i-a permis tânãrului Bartra
sã egaleze cu o loviturã de cap perfect plasatã, dupã un corner executat de Xavi. Era
primul gol primit de Real în aceastã ediþie a
Cupei, dupã 1.029 de minute în care Casillas pusese lacãt pe poarta madrilenã.
Golul le-a dat curaj elevilor contestatului
“Tata” Martino, care simþeau cã pot pune
mâna mãcar pe Cupã. N-a fost de acord Bale.
Lansat de Coentrao în adâncime, la limita
suprafeþei de joc, galezul de 100 de milioane
de euro a fãcut o cursã de aproximativ 60

de metri ce l-ar face invidios ºi pe
celebrul sprinter Usain Bolt, deºi
Bartra l-a scos chiar ºi în afara terenului, a pãtruns în careu ºi l-a executat pe Pinto cu un ºut pe jos. A
fost golul care a fãcut diferenþa între Barcelona, care a mai avut o
barã a lui Neymar, ºi Real. Diferenþa dintre un sezon catastrofal al
catalanilor, unde urmeazã o reformã din temelii, ºi unul pe care Realul îl duce în continuare, sperând
chiar la o triplã.
Real: Casillas – Carvajal, Pepe,
Ramos, Coentrao – Xabi Alonso,
Modrici, Isco (Casemiro 87) – Di
Maria (Illarramendi 86), Benzema
(Varane 90), Bale.
Barcelona: Pinto – Dani Alves,
Mascherano, Bartra (Sanchez 87),
Jordi Alba (Adriano 46) – Busquets, Xavi, Iniesta – Messi, Cesc (Pedro 60),
Neymar.

 4-3 pentru Real este acum scorul
directelor în finalele Cupei. Madrilenii au triumfat în 1936, 1974, 2011 ºi 2014, iar Barca în 1968, 1983 ºi 1990.
 19 Cupe are acum Real în palmares,
în 39 de finale, fiind pe locul 3. Barcelona
rãmâne cu 26 de trofee (cea mai titratã echipã), din 37 de apariþii în ultimul act. Între
cele douã se plaseazã Bilbao (23-12).
 3 victorii au acum în plus madrilenii
în duelurile oficiale cu Barcelona: - 227 (9148-88), golaveraj 384-368.

Finalã de vis în Cupa Germaniei: Dortmund – Bayern
Bayern Munchen i s-a alãturat rivalei
Borrussia Dortmund în ultimul act al Cupei Germaniei, dupã ce a zdrobit miercuri searã, pe teren propriu, divizionara
secundã FC Kaiserslautern, scor 5-1.
Golurile bavarezilor, deþinãtorii en-titre ai
trofeului (în dauna lui Stuttgart), au fost
marcate de Schweinsteiger (23), Kroos
(32), Muller (50 pen.), Mandzukici 58 ºi
Gotze (90+1), în timp ce pentru vizita-
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tori a punctat Zoller (60).
Borussia obþinuse biletele pentru finalã marþi, când a dispus, de asemenea
„acasã”, de VfL Wolsburg, 2-0, goluri
Mihtarian (13) ºi Lewandowski (43).
Bayern este de departe cea mai titratã
echipã din istoria de 79 de ani a competiþiei, pe care ºi-a adjudecat-o de 16 ori în
19 ocazii; este însoþitã pe podium de Werder Bremen (6) ºi Schalke (5). De cealal-

tã parte, Borussia are 3 victorii în 5 finale. Cel mai recent, în 2012, chiar cu Bayern, cãreia i-a aplicat o veritabilã corecþie, 5-2. N-a fost singura finalã dintre cele
douã. S-au mai aflat faþã în faþã ºi în 2008.
Atunci au triumfat bavarezii, 2-1 dupã
prelungiri.
Mega-încleºatarea pentru trofeu este
programatã în 17 mai, pe stadionul Olimpic din Berlin.
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• Finalã nicicum anticipatã în Cupa
Franþei, la starul sezonului. Calificatã
încã de marþi, dupã 3-2 cu Angers
(Ligue 2), Rennes va lupta pentru trofeu,
într-un duel sutã la sutã breton, cu
Guingamp.În mare suferinþã în campionat (locul 17), roº-negrii au dat lovitura
miercuri, când au eliminat-o în semifinale pe a doua clasatã din Ligue 1, AS
Monaco. A fost o victorie cu 3-1, pe
teren propriu, dupã prelungiri. Au marcat
Yatabare 6, 117 ºi Atik 112, respectiv
Berbatov.
Ultimul act, programat în 3 mai pe
„Stade de France”, va fi o reediatare a
celui din 2009, câºtig de cauzã având
atunci Guingamp, 2-1. Este ºi singurul
succes în competiþie al lui En Avant,
finalistã ºi în 1997. Rennes este echipa
mai titratã, cu 2 trofee ºi alte 3 finale.
Ultimul ei succes dateazã însã tocmai din
1971, de la un 1-0 cu Lyon.

- Benfica poate face o triplã istoricã în
acest sezon. Calificatã în semifinalele
Europa League ºi cu titlul de campioanã
ca ºi adjudecat, gruparea vulturilor a
ajuns ºi în finala Cupei Portugaliei. ªi nu
oricum. Eliminând-o chiar pe rivala FC
Porto. Dupã un 0-1 în manºa tur, Benfica
a câºtigat, miercuri, cu 3-1 pe propria-i
arenã (Salvio 17, Perez 58 pen., Gomes 80
/ Varela 52). Adversarii elevilor pregãtiþi de
Jorge Jesus vor fi cei de la Rio Ave (locul
11 în campionat), care au scos-o pe Braga
lui Raul Rusescu, 2-0 (a; goluri Ukra 26 ºi
Ribeiro 69), dupã 0-0 (d). Fostul stelist a
jucat pânã în minutul 81.
• Benfica, în ultimul act ºi anul
trecut, când s-a înclinat în faþa Vitoriei
Guimaraes, va susþine a 35-a finalã (2410), record abslut în Portugalia. Ultimul
succes dateazã tocmai din urmã cu un
deceniu, când adversarã i-a fost tot
Porto. În schimb, Rio Ave a mai fost

prezentã doar într-o singurã finalã,
pierdutã în 1984.

• Oleg Blohin ºi-a pierdut postul de
antrenor la Dinamo Kiev, imediat dupã
eºecul de miercuri din faþa echipei lui
Mircea Lucescu, ªahtior Doneþk (0-2;
“dublã” Luiz Adriano 10, 33).
“Nu am prea multe de spus. Am fost
informat cã am fost demis. Contactaþi
preºedintele pentru alte întrebãri”, a
declarat dupã meci legendarul Blohin.
În vârstã de 61 ani, Blohin a preluat
Dinamo Kiev în septembrie 2012 ºi clubul
a cheltuit peste 60 milioane dolari pentru
aducerea de jucãtori. În pofida investiþiilor, Dinamo este în mare pericol sã rateze
Liga Campionilor pentru al doilea sezon
consecutiv, ocupând locul 3 în campionat, la 7 puncte de liderul ªahtior ºi
Dnepr (care are ºi un joc mai puþin
disputat).

PREMIER LEAGUE –
RESTANÞE
Marþi: Arsenal – West Ham 3-1 (Podolski
44, 78, Giroud 55 / Jarvis 40).
Miercuri: Everton – Crystal P. 2-3 (Naismith
61, Mirallas 86 / Puncheon 23, Dann 49, Jerome 73), Man. City – Sunderland 2-2 (Fernandinho 2, Nasri 88 / Wickham 73, 83; Costel Pantilimon a fost rezervã la gazde).
1. Liverpool
77 11. Crystal P.
40
2. Chelsea
75 12. West Ham 37
3. Man City*
71 13. Hull*
36
4. Arsenal
67 14. Aston V.*
34
5. Everton
66 15. Swansea
33
6. Tottenham
60 16. West B.*
33
7. Man. Utd*
57 17. Norwich
32
8. Southampton 48 18. Fulham
30
9. Newcastle
46 19. Cardiff
29
10. Stoke
43 20. Sunderland* 26
* - un joc mai puþin.
Din campionatul englez s-au scurs 34 de
etape.

LIGUE 1 – ETAPA A 34-A
Astãzi: St’Etienne – Rennes (21:30).
Duminicã: Monaco – Nice (15:00), Bastia –
Ajaccio, Bordeaux – Guingamp, Lorient – Montpellier, Reims – Sochaux, Valenciennes – Nantes (toate 18:00), Marseille – Lille (22:00).
Miercuri: Paris SG – Evian TG, Toulouse –
Lyon (ambele 19:30).
1. Paris SG
79 11. Bastia
41
2. Monaco
69 12. Nantes
40
3. Lille
63 13. Nice
39
4. St. Etienne
56 14. Rennes
38
5. Lyon
54 15. Montpellier 38
6. Marseille
51 16. Evian TG
38
7. Bordeaux
45 17. Guingamp
35
8. Reims
45 18. Sochaux
30
9. Toulouse
44 19. Valencien.
29
10. Lorient
41 20. Ajaccio
20

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 34-A
Astãzi: Atl. Madrid – Elche (21:30).
Mâine: Osasuna – Valencia (17:00), Levante
– Getafe (19:00), Sociedad – Espanyol (21:00).
Duminicã: Almeria – Celta (13:00), Rayo –
Betis (18:00), Sevilla – Granada (20:00), Barcelona – Bilbao (22:00).
Luni: Malaga – Villarreal (23:00).
Partida Valladolid – Real Madrid se va juca în
7 mai.
1. Atl. Madrid
82 11. Malaga
38
2. Real M.
79 12. Celta
37
3. Barcelona
78 13. Granada
37
4. Bilbao
62 14. Rayo
37
5. Sevilla
56 15. Elche
35
6. Villarreal
52 16. Osasuna
34
7. Sociedad
51 17. Valladolid
32
8. Valencia
44 18. Getafe
31
9. Espanyol
41 19. Almeria
30
10. Levante
40 20. Betis
22

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
19:00 – FOTBAL – Liga I: Gaz Metan –
Oþelul / 21:30 – FOTBAL – Camp. Spaniei:
Atl. Madrid – Elche.
DIGI SPORT 2
11:30 – TENIS (M) – Turneul de la Monte
Carlo: ziua a 5-a.
DIGI SPORT 3
17:00 – VOLEI (M) – Finala Ligii Naþionale,
meciul 4, se joacã 3/5: Municipal Zalãu –
Tomis Constanþa (se mai joacã doar dacã
constãnþenii, care conduceau cu 2-0 dupã
primele partide, nu se vor fi impus asearã, în
meciul 3) / 19:15, 21:45 – BASCHET (M) –
Euroliga: ÞSKA Moscova – Panathinaikos,
Emporio Armani Milan – Maccabi Electra Tel
Aviv.
EUROSPORT 2
17:30, 20:00 – HOCHEI PE IARBÃ – Liga
Europeanã, la Eindhoven, în Olanda.
TVR 1
12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CSU Craiova
– FC Olt.
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10 finale pentru Liga I
Universitatea Craiova debutează astăzi în play-off-ul
seriei a doua, contra Oltului
Astăzi, la prânz, CS Universitatea întâlneşte pe „Ion Oblemenco”
pe FC Olt în prima etapă din playoff, iar Gabi Balint speră ca jucătorii săi să demonstreze că sunt
favoriţi la promovare: „Suntem
pregătiţi să debutăm cu o victorie,
avem o echipă competitivă, disciplinată. Noi suntem datori oraşului, fanilor, să promovăm pe teren,
nu ne gândim la alte lucruri. Vom
avea de luptat cu mai mulţi factori
în acest play-off. Mă tem chiar şi
de arbitraje. Oricum, suntem cei
mai dezavantajaţi de punctaj, fiindcă noi aveam 12 puncte în plus
faţă de locul 2, iar acum avem doar

o partidă dificilă, aşa cum vor fi
toate jocurile din play-off. Sunt 10
finale din care trebuie să scoatem
maximum şi să readucem Craiova în Liga I”. Dacă miercuri se
sc himbas e programul play-offului, ieri s-a revenit asupra deciziei şi s-a revenit la c el iniţial.

Balint: „Dacă nu eram pe primul
loc, nu mai era acest curent
împotriva noastră”
La şedinţa de ieri a Comitetului
Executiv al FRF era pe ordinea de
zi şi analizarea memorandumului
CS Universitatea Craiova în privin-

cret, n-a fost decât un mare pârţ
după o oale de fasole”.
Fostul fundaş al Craiovei Maxima, Nicolae Negrilă, a comentat
şi el problema dreptului de promovare al CSU: „Dacă n-am avea
dreptul să promovăm, de ce nu ni
s-a spus de la început, să nu ne
batem batem capul, să nu mai cheltuim bani, nervi. Ar fi absurd să ni
se întâmple acest lucru! Toată Craiova Maxima este alături de băieţi
şi sperăm să promoveze, îmi doresc din tot sufletul să avem din
nou fotbal de Liga I la Craiova”
Play-maker-ul Craiovei, Viorel
Ferfelea, nu concepe să mai piardă un nou sezon, după ce a trăit
acum câţiva ani cu Sportul o mare
dezamăgire, echipa fiind retrogradată, deşi terminase pe primele locuri. „Noi nu ne gândim la problemele juridice, trebuie să ne concentrăm la meciuri, să promovăm
pe teren, dar ar fi o mare frustrare
să nu avem drept de promovare,
nu e normal să-ţi baţi joc de munca de un an a unor jucători”.

Slătinenii sunt optimişti

unul. Mă aştept la un meci greu
cu FC Olt, fiindcă aşa au fost şi
cele din sezonul regulat, ne-au pus
probleme mari, la Slatina am câştigat cu mare noroc ” a spus Balint, care are tot lotul valid pentru
primul meci din play-off, cu excepţia lui Marian Cârjă, accidentat, şi Zoran Ljubinkovic , suspendat. Gabi Balint a comentat ironic
schimbarea programului din playoff: „Nu ştiu dacă jucăm sigur cu
FC Olt, poate se schimbă la noapte programul şi trebuie să plecăm
în deplasare. Trebuie să ne aşteptăm la orice. Ne cam dezavantajează noul program, nici n-am apucat să-l studiez prea bine, îmi făcusem alte planuri, acum trebuie
s ă le anulăm. E anorm al s ă
schimbi programul fără să anunţi
cluburile”. Viorel Ferfelea a comentat şi el situaţia din play-off
şi meciul cu FC Olt: „Ne aşteaptă

ţa dreptului de promovare, însă
această problemă a fost amânată
pentru joia viitoare. La conferinţa
de presă de ieri, Gabi Balint s-a
dezlănţuit la adresa celor care contestă dreptul de promovare al CSU:
„Când au votat locul pentru Craiova la FRF, nimeni nu a fost împotrivă, acum, când au văzut că
este vorba de un club serios, puternic, nu mai este valabil ce au
votat! Dacă nu eram pe primul loc
şi eram în play-out, nu mai era
acest curent împotriva noastră. Să
ne dea afară, să ne desfiinţeze, să
alimenteze criza asta de echipe din
ţară! Văd că unul dintre cei mai
vehemenţi este Daniel Stanciu, e
normal, aşa se întâmplă cu prietenii... Dacă era la Craiova, se bătea
cu toţi pentru club. M-a ameninţat
că prezintă nu ştiu ce regulament
care ne interzice promovarea, şi
când colo, n-am văzut nimic con-

Oficialii clubului slătinean susţin că şansele sunt egale în meciul
de astăzi. „Suntem încrezători în
obţinerea celor trei punc te. Nu
consider că avem a doua şansă.
Am arătat că putem domina orice
echipă, inclusiv pe CSU Craiova,
având în vedere meciul direct, pe
care l-am disputat de curând la
Slatina”, a declarat Ionuţ Ivan.
„Mergem la victorie. După modul
cum s-au disputat meciurile din
sezonul regulat, şansele sunt egale. Să nu uităm că la Slatina au
câştigat pe greşeala noastră şi în
urma unor erori mari de arbitraj” a declarat preş edintele Cris ti
Şcheau. „Avem şansa a doua, pentru că CSU Craiova s-a clasat pe
primul loc, a demonstrat că este
cea mai în formă echipă. Nu a fost
diferenţă prea mare între noi şi ei.
În tur, prima repriză ne-a aparţinut, am condus, a doua le-a aparţinut lor. În retur, la Slatina, după
un meci foarte bun, a venit acel
nefericit autogol, în rest, nu cred
că ne-au pus probleme. Acum este
altceva, suntem cele mai bune echipe din serie, în plus, există dorinţa
de a ne revanşa”, a declarat stoperul Raul Marincău.

Negrilă l-a comparat pe Bale cu Mitică Marcu
Cândva adversari pe teren, Gabi Balint şi Nicolae Negrilă au stat alături la conferinţa CSU şi au
depănat amintiri: „Hagi avea dreptate când spunea
că Negoro era un fundaş extrem de greu de depăşit, am avut multe probleme cu el când ne întâlneam pe teren. Mi-aş dori ca toţi jucătorii mei să
aibă determinarea şi agresivitatea pozitivă a lui” a
spus Balint. Fundaşul care a calificat, cu golul său
împotriva lui Kaiserslautern, Craiova Maxima în
semifinalele Cupei UEFA, a comparat cursa lui
Gareth Bale din finala cu sprinturile de odinioară
ale lui Dumitru Marcu, component al Campioanei
Unei Mari Iubiri din perioada primului titlu. „Bale
mi-a amintit de Mitică Marcu, pe care-l porecleam
Motoreta Mobra, el ocolea adversarii pe zgura din
afara terenului şi ajungea înaintea lor la minge”.
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Clasament play-off
1. CS Universitatea 10
2. Gloria Bistriţa 10
3. ASA Tg. Mureş 10
4. Metalul Reşiţa 10
5. CSM Rm. Vâlcea10
6. FC Olt Slatina 10

5
4
4
4
3
2

2
4
3
1
3
3

3
2
3
5
4
5

13-10
11-9
10-8
10-11
9-11
5-9

17
16
15
13
12
9

Programul Universităţii Craiova
în play-off
18 aprilie: Universitatea Craiova – FC Olt
26 aprilie: Universitatea Craiova – Gloria Bistriţa
3 mai: ASA Târgu Mureş – Universitatea Craiova
7 mai: Universitatea Craiova – Metalul Reşiţa
10 mai: CSM Rm. Vâlcea – Universitatea Craiova
17 mai: FC Olt – Universitatea Craiova
24 mai: Gloria Bistriţa – Universitatea Craiova
28 mai: Universitatea Craiova – ASA Târgu Mureş
31 mai: Metalul Reşiţa – Universitatea Craiova
7 iunie: Universitatea Craiova – CSM Rm. Vâlcea

LIGA I
Etapa a XXVIII-a
Gaz Metan – Oţelul
FC Vaslui – Corona
CFR Cluj – Ceahlăul
Dinamo – Astra Giurgiu
FC Botoşani – Pandurii
Săgeata – Petrolul
ACS Poli – „U” Cluj
FC Braşov – Concordia
Viitorul – Steaua

CLASAMENT
Steaua
Astra
Petrolul
4
Dinamo
5
FC Vaslui
6
Pandurii
CFR Cluj
Botoşani
Chiajna
Gaz Metan
Ceahlăul
ACS Poli
„U” Cluj
Năvodari
Oţelul
FC Braşov
Viitorul
Corona

M
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

– astăzi, ora 19
– sâmbătă, ora 17
– sâmbătă, ora 19.30
– duminică, ora 14
– duminică, ora 16.30
– duminică, ora 19
– luni, ora 18.30
– luni, ora 19.30
– luni, ora 21

V
18
17
13
13
13
12
9
10
9
9
8
8
8
7
8
6
6
2

E
8
5
13
7
6
6
11
5
7
6
9
7
6
8
4
9
9
8

Î
1
5
1
7
8
9
7
12
11
12
10
12
13
12
15
12
12
17

G
57-16
56-23
38-16
40-25
27-17
46-31
33-28
28-41
29-34
28-30
22-26
21-30
24-40
22-42
29-44
25-34
19-42
19-43

P
62
56
52
46
45
42
38
35
34
33
33
31
30
29
28
27
27
14

CSJ ŞTIINŢA U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universitatea Craiova face selecţie la toate grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt permanente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi găsiţi la stadionul Tineretului, între orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan
(2001-2002) – tel. 0760 51 44 75
Antrenor Marian Bîcu
(2003-2004) – tel. 0785 21 66 88
Antrenor Alin Donose
(2005-2006) – tel. 0736 29 20 55
Profes or Nicolae Zamfir –
tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –
tel. 0743 16 76 34

