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Conducerea Centrului
Comercial Oltenia
Sucpi ºi  Fraþii Bacriz
ureazã tuturor salariaþi-
lor, comercianþilor, co-
laboratorilor ºi cãlãtori-
lor un Paºte Fericit, mul-
te realizãri, împliniri ºi
sãnãtate. Fie ca toate vi-
sele pe care le fãuriþi în
aceste zile magice de
Sãrbãtoare sã se împli-
neascã ºi drumul strãbã-
tut pentru realizarea lor
sã vã aducã bucurii în
inimi, iar în case, ferici-
re ºi belºug!

Sãrbãtori liniºtite ºi
pline de luminã!

Hristos
a Înviat!

Noaptea Învierii rãmâne neîndoielnic unul
din momentele cele mai misterioase ale lumii
creºtine, o Tainã a Tainelor, ca trecere de la
întuneric în luminã, de la suferinþã la bucurie,
de la înfrângere la victorie, de la pãcat la mân-
tuire. În jocul simbolic al luminii, credincioºii
reuniþi în întuneric, asistã la naºterea focului
nou din care se aprinde lumânarea pascalã,
ca simbol al lui Iisus înviat, adevãrata luminã
a lumii ce îºi gãseºte sãlaº nou în fiecare din-
tre noi ºi care ne transferã, cu fiorul cre-
dinþei recâºtigate ºi relegitimate, din bez-
nã în regatul sfinþilor în care nãdejdea
îºi reconfirmã deplina ei mãsurã. 77777 CU
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Contractul Loteriei
cu firmele care
au dat aparatele
slot-machine,
clasificat “secret
de serviciu”

Contractul Loteriei cu
firmele care au dat aparatele
slot-machine, clasificat iniþial
ca “secret de serviciu”, a
adus, în cinci ani de activitate
ilegalã, beneficii de aproape
600 de milioane de lei, din
care comisionul CNLR era
mult mai mic decât cotele
societãþilor, spun surse
judiciare. Contractul, denu-
mit “Contract de Credit -
Furnizor încheiat între
Compania Naþionalã Loteria
Românã (CNLR) ºi ..., ..., ...
pentru Implementarea Pro-
gramului Videoloterie în
România”, a fost semnat în 1
septembrie 2003, pentru zece
ani ºi avea drept scop imple-
mentarea unui program de
video-loterie “la cheie”, au
declarat, pentru MEDIAFAX,
surse judiciare, care citeazã
documente ale anchetatorilor
Parchetului Curþii de Apel
Bucureºti din dosarul în care
CNLR este urmãritã penal.
Potrivit surselor citate,
contractul, clasificat iniþial ca
“secret de serviciu”, a fost
modificat pe parcurs ºi
prelungit pânã în decembrie
2014. “Referitor la sistemul
de video-loterie, obligaþia
creditorului era de a asigura
finanþarea întregului program
pentru achiziþia, livrarea ºi
mentenanþa acestuia, obliga-
þia furnizorului era de a livra
sistemul la cheie, iar obligaþia
beneficiarului era de a
rambursa finanþarea acordatã
de creditor din încasãrile
brute ale programului”, se
mai aratã în documentele
anchetatorilor.

Grupul, care avea o afacere de
exportare a cãrnii din Satul Mare
în Franþa, este suspectat cã are
legãturi cu reþelele teroriste Statul
Islamic (SI) ºi Al-Qaida. “Toate
acþiunile desfãºurate de cãtre Ser-
viciul Român de Informaþii au
avut loc în contextul mai larg al
prevenirii anumitor acþiuni, pre-
cum comiterea unor atacuri tero-
riste în România”, a declarat So-

Iohannis cere ParlamentuluiIohannis cere ParlamentuluiIohannis cere ParlamentuluiIohannis cere ParlamentuluiIohannis cere Parlamentului
reexaminarea Legii de finanþarereexaminarea Legii de finanþarereexaminarea Legii de finanþarereexaminarea Legii de finanþarereexaminarea Legii de finanþare

a partidelor ºi campaniilor electoralea partidelor ºi campaniilor electoralea partidelor ºi campaniilor electoralea partidelor ºi campaniilor electoralea partidelor ºi campaniilor electorale
Preºedintele Klaus Iohannis a

trimis, ieri, Parlamentului cere-
rea de reexaminare a Legii

pentru modificarea actului nor-
mativ privind finanþarea activitã-

þii partidelor ºi a campaniilor
electorale, apreciind cã legea

trimisã pentru promulgare are
probleme legate de repectarea

procedurii parlamentare.
Potrivit unui comunicat al Adminstraþiei Pre-

zidenþiale, Legea transmisã spre promulgare
ridicã probleme din perspectiva respectãrii pro-
cedurii parlamentare de adoptare a legilor, pre-
cum ºi sub aspectul transparenþei în dezbate-
rile parlamentare, ca principiu intrinsec al func-
þiei de legiferare a Parlamentului. Totodatã, Par-
lamentul trebuie sã reexamineze unele dintre
dispoziþiile Legii sub aspectul concordanþei cu
principiile ºi normele constituþionale referitoare
la partidele politice, cât ºi sub aspectul claritã-
þii normelor juridice, se aratã în cererea pre-
ºedintelui.

Una dintre problemele semnalate vizeazã intro-
ducerea principiului independenþei partidelor poli-
tice ºi al candidaþilor. “În absenþa unor clarificãri
suplimentare cu privire la conþinutul noþiunii de
«independenþã» acesta pare a nu fi corelat cu prin-
cipiul pluralismului politic prevãzut în Art. 8 alin.
(1) din Constituþie. Partidele politice canalizeazã
opþiunile politice ale cetãþenilor ºi este greu de cre-
zut cã ar putea fi independente faþã de influenþe
politice. Pe de altã parte, partidele politice îºi pro-
pun ºi au vocaþia guvernãrii, ceea ce înseamnã cã
nu pot fi indiferente faþã de puterea de stat. Can-
didaþii pe care îi propun partidele politice nu pot fi
independenþi faþã de acestea, conceptul de candi-
dat independent utilizat în cadrul legilor electorale

vizând tocmai persoanele care nu au susþinerea
unui partid politic”, precizeazã Iohannis.

De asemenea, în cererea de reexaminare se mai
aratã cã posibilitatea legalã conferitã partidelor
politice de a recurge la împrumuturi de la persoa-
ne fizice, inclusiv în numerar, dar ºi de la persoa-
ne juridice, altele decât instituþiile de credit ”poate
fi o normã juridicã de naturã sã perpetueze de-
pendenþa mediului politic de mediul de afaceri ºi
poate fi de naturã sã eludeze plafoanele stabilite
atât pentru împrumuturi, cât ºi pentru donaþii
(eventual, prin donaþii deghizate sub formã de
împrumuturi), a cãror restituire nu va fi solicita-
tã”. În ceea ce priveºte prevederea ca subvenþiile
de la bugetul de stat acordate partidelor politice sã
nu fie supuse executãrii silite prin poprire, în ce-

rerea de reexaminare transmisã de preºedinte se
precizeazã cã aceastã normã “creeazã premisele
încãlcãrii principiului egalei protecþii a proprietãþii
private indiferent de titular”.

În opinia Administraþiei Prezidenþiale, faptul
cã Legea pentru modificarea ºi completarea Le-
gii nr. 334/2006 privind finanþarea activitãþii par-
tidelor politice ºi a campaniilor electorale a fost
adoptatã numai de cãtre CameraDeputaþilor, “nu
respectã procedura parlamentarã de adoptare a
legilor ºi contravine jurisprudenþei constante a
Curþii Constituþionale, potrivit cãreia legea este
un act ce trebuie adoptat de Parlament, în con-
formitate cu principiul bicameralismului, consa-
crat de prevederilor Art. 61 alin. (2) din Consti-
tuþie, republicatã”.

SRI pentru Euronews: Acþiunile întreprinse împotriva a ºase cetãþeni
francezi vizau prevenirea unor atacuri teroriste în România

Acþiunile pe care Serviciul Român de Informaþii (SRI) le-a
desfãºurat împotriva a ºase cetãþeni francezi care lucrau în

România, consideraþi o ameninþare la adresa securitãþii naþiona-
le, au avut ca scop prevenirea comiterii unor atacuri teroriste în
România, a declarat Sorin Sava pentru Euronews. Termenul de
zece zile acordat de un tribunal român, pe 31 martie, celor ºase

francezi sã pãrãseascã teritoriul þãrii a expirat. Decizia a fost
luatã în urma unei investigaþii lansate în 2013 de cãtre SRI,

precizeazã postul paneuropean.

rin Sava joi, în exclusivitate, pen-
tru Euronews. “Concret, membrii
grupãrii, afiliaþi unor ideologii ra-
dicale promovate de cãtre grupã-
rile teroriste Statul Islamic ºi Al-
Qaida, se aflau în contact cu sus-
þinãtori ai cauzelor acestor orga-
nizaþii ºi au efectuat activitãþi de
propagandã extemistã islamicã (de
naturã jihadistã) pe teritoriul Ro-
mâniei”, se aratã într-un comuni-

cat SRI citat de post. Este vorba
despre “radicalizare, recrutare
ideologicã (ºi) recrutare în vede-
rea pregãtirii religioase/militare în
zone de conflict afectate de feno-
menul terorist”, precizeazã SRI.

Cinci membri ai grupului au pri-
mit intedicþia de a reintra în Ro-
mânia pentru o perioadã de ºapte
ani, iar unul pentru o perioadã de
trei ani. Un om de afaceri, Has-
sib, în vârstã de 36 de ani, este
unul dintre francezii expulzaþi pen-
tru o perioadã de ºapte ani. Potri-
vit Registrului român al comerþu-
lui, el este co-gestionar al unei
afaceri de procesare a cãrnii de

pui care produce carne halal. “Po-
liþia a venit sã mã vadã, spunân-
du-mi sã pãrãsesc þara imediat, în
aceeaºi zi”, a declarat el. “Nu am
acceptat, iar ei mi-au dat o scri-
soare în românã. Nu am înþeles
exact ce spunea, dar (apoi) am
obþinut un pic mai multe informaþii
despre scrisoare. Nu mã aºteptam
sã fiu nevoit sã plec din România.
Nu am luat toate astea în serios.
Am crezut cã era o glumã proas-
tã”, a adãugat el. Hassib a mai
declarat cã relaþiie pe care le-a avut
cu administraþia românã au fost
întotdeauna bune, cã nu au existat
probleme.



  cuvântul libertãþii / 3sâmbãtã, 11 aprilie 2015 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

S-a vorbit puþin în media, atâ-
ta câtã mai este, despre Paºte, ºi
refugiul în amintiri nu avantajea-
zã. O ºtire a agenþiei guverna-
mentale de presã ne înºtiinþeazã
totuºi cã „Lumina Sfântã de la
Ierusalim va fi adusã astã-sea-
rã (n.r. sâmbãtã), cu un avion
special de o delegaþie a Pa-
triarhiei Române, cu binecu-
vântarea patriarhului Bisericii
Ortodoxe Române, Daniel (...)
care va oferi lumina sfântã cle-
rului ºi credincioºilor prezenþi
la slujba de Înviere oficialã de
la Catedrala Patriarhalã”. De

MIRCEA CANÞÃR

Nevoia de speranþãNevoia de speranþãNevoia de speranþãNevoia de speranþãNevoia de speranþã
ºi de descreþire a frunþilorºi de descreþire a frunþilorºi de descreþire a frunþilorºi de descreþire a frunþilorºi de descreþire a frunþilor

la Aeroport Lumina Sfântã de la
Ierusalim va fi dusã cu avioane
de mici dimensiuni în toate zone-
le þãrii pentru comunitãþile de cre-
dincioºi ortodocºi. Sã admitem cã
n-ar mai fi de spus multe lucruri
despre o sãrbãtoare cu ritualul ei
statornic, când oricum prea puþin
se citeºte ºi prea puþin se mai res-
pectã datinile, adicã fâºii din pro-
priul suflet românesc. Datina rã-
mâne un ghid moral, nu o gesti-
culaþie a evlaviei de paradã ºi a
smereniei civice, expresie a sub-
tonului de imposturã. Pregãtiri
ardente pentru marea sãrbãtoa-

re a Învierii face tot românul: vop-
seºte ouã, cumpãrã miel, coace
sau procurã cozonaci, face cum-
pãrãturi, chiar în exces, hipermar-
keturile fiind luate cu asalt, mer-
ge la bisericã. Dintr-o nevoie de
speranþã ºi descreþire a frunþilor.
Existã o Românie, alta decât cea
statisticã, obositã, scepticã, dezi-
luzionatã, fidelã spiritului pascal,
convinsã, într-o perfectã sincro-
nie, cã alt miracol în afara celui
al Învierii Domnului nu existã.
Lumina Sfântã care vine de la
mormântul Domnului este o che-
zãºie a Învierii. ªi ºtim cã nimeni

ºi niciodatã n-a primit aceastã
mãrturie, Sfânta Luminã, decât
Biserica Ortodoxã. Existã apoi o
Românie a celor plecaþi în afarã,
în cãutarea unei pâini mai bune,
care s-ar dori acasã, cel puþin de
Paºte, spre a-ºi înduioºa familia
ºi nemurile. Fiindcã de Paºte este
doar bucurie sfântã, iubire ºi
pace, trãindu-se fiorul adevãrat
din ziua de biruinþã a creºtinãtã-
þii, când a înviat Domnul. Sã spu-
nem ceva despre speranþã: a-þi
pierde speranþa e un pãcat, un
eºec al sufletului, chiar dacã unul
favorizat de împrejurãri nefaste,

ne încredinþeazã dogmele. Pen-
tru pierderea speranþei nu putem
învinovãþi pe nimeni, e o proble-
mã personalã, care se regleazã
în singurãtate sau în prezenþa unui
duhovnic. Neînþelegând liniºtea
drept amorþealã ºi consensul drept
înregimentare, opinãm cã bunã-
voirea dintre oameni nu este alt-
ceva decât regãsirea tuturor în
orizontul libertãþii. Învierea este
rezervatã oamenilor vii, nouã tu-
turor, adicã celor care se întrea-
bã, sperã, se revoltã ºi au nevoie
ºi dreptul la descreþirea frunþilor.
Tuturor, Cristos a Înviat!

La Caracal, s-a desfãºurt faza
naþionalã a Olimpiadei Agicole –
specializarea „Creºterea animalelor”.
Premiul I a fost obþinut de cãtre
Marinela Boruz , cls.a XII-a la
Liceul Tehnologic „Aurelian Ione-
te” Malu Mare, la aceeaºi competi-

AAAAAvem premianþivem premianþivem premianþivem premianþivem premianþi
în învãþãmântul tehnicîn învãþãmântul tehnicîn învãþãmântul tehnicîn învãþãmântul tehnicîn învãþãmântul tehnic

Învãþãmântul tehnologic ºi profesional dã
semne de revenire, fapt care a fost subliniat
ºi în cotidianul nostru, cel puþin în ultimele
sãptãmâni. Dovezi sunt multiple, cele mai

proaspete fiind rezultatele obþinute de elevii
doljeni la fazele naþionale a Olimpiadelor pe
specialitãþi, mai mulþi ºcolari putându-se
mândri cu rezultatele ºi diplomele obþinute.

þie fiind premiat, cu „menþiune”, ºi
Mihai Cosmin Vlãduþ, elev din
cls.a XI-a, cursant tot la insituþia
de învãþãmânt amintitã. La Cluj-
Napoca, a avut loc faza naþionalã la
specialitatea „Mecanicã”, Ionuþ
Daniel Avram, de la Colegiul „ªte-

fan Odobleja” (cls.a XII-a) reuºind
sã ocupe treapta a II-a a podiumu-
lui de premiere. Nu trebuie omis nici
Florin Andi Popa, aflat în penulti-
ma clasã de învãþãmânt preuniver-
sitar, la Liceul Tehnologic „ªtefan
Anghel” – Bãileºti, care, la Bacãu,
o obþinut o „menþiune”, la faza na-
þionalã a Olimpiadei  - specializarea
„Electric”. Pe „Protecþia mediului”,
învãþãmântul doljean se poate
mândri cu cele douã locuri aflate în
îmediata vecinãtate a podiumului,
obþinute la Suceava, de cãtre Theo-
dora Sabina Mihaela Ecobici

(cls.a XI-a) ºi  Andreea Gabriela
Cioroianu  (ultima clasã de liceu),
ambii de la Colegiul Tehnic „C.D.
Neniþescu” din Craiova. Nu lipseº-
te niciun laureat din cadrul învãþã-
mântului gimnazial, Ovidiu Andrei
Popescu, de la ªcoala Gimnazialã
„Gheorghe Þiþeica” din Craiova
obþinând atât o „menþiune”, cât ºi
Premiul Special alº Juriului pentru lu-
crarea practicã, la competiþia desfã-
ºuratã la Hunedoara. La Craiova, s-a
desfãºurat faza naþionalã a Olimpia-
dei de Industrie Alimentarã, din Dolj
participând do elevi, unul dintre ei,

Florin Curcã, elev în clasa a XII-a
la Colegiul Tehnic de Industrie Ali-
mentarã obþinând o „menþiune”.  „S-
a bucurat de succes faza susþinutã la
Cr5aiova, dar altceva vreau sã subli-
niez: învãþãmântul tehnologic ºi pro-
fesional este pe un drum ascendent,
iar rezultatele stau mãrturie. Aceºti co-
pii care au obþinut recunoaºtere naþi-
onalã dau doâvada cã avem speranþe
în ceea ce priveºte specializãrile teh-
nice ”, a declarat prof.  Simona Ciu-
lu, inspector de specialitate în cadrul
ISJ Dolj.

CRUSTI PÃTRU

PNL a luat notã de declaraþiile purtãtorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor
Externe al Federaþiei Ruse cu privire la implementarea ultimelor decizii ale NATO
referitoare la prezenþa pe teritoriul României a douã comandamente ale Alianþei.

 „Respingem ferm încercãrile de „Respingem ferm încercãrile de „Respingem ferm încercãrile de „Respingem ferm încercãrile de „Respingem ferm încercãrile de
intimidare alei Rusiei faþã de România”intimidare alei Rusiei faþã de România”intimidare alei Rusiei faþã de România”intimidare alei Rusiei faþã de România”intimidare alei Rusiei faþã de România”

PNL respinge ferm încercãrile
de intimidare ale Rusei cu privire
la rolul României în NATO ºi îi asi-
gurã pe cetãþenii României cã nici-
odatã þara noastrã nu a fost mai
sigurã ºi mai protejatã decât este
acum – ca membru cu drepturi
depline ºi asumate în NATO, ca
beneficiar egal în drepturi ºi în ca-
litate de contributor substanþial de
securitate, în flancul estic al Alian-
þei Nord-Atlantice. Deputatul Io-
nuþ Stroe, purtãtorul de cuvânt al
PNL susþine cã liberalii au promo-
vat constant, în politica externã a
statului român, principiul suvera-
nitãþii ºi inviolabilitãþii teritoriale,

în vecinãtatea apropiatã, dar ºi al
alianþelor democratice ºi militare
capabile sã contracareze tendinþe
ºi acþiuni militariste expansionis-
te, care sfideazã tratatele interna-
þionale ºi înþelegerile regionale în-
tre naþiuni. „Parteneriatul de în-
credere cu NATO – asumat de în-
treaga clasã politicã pe parcursul
celor aproape 10 ani de dupã in-
tegrarea în marea alianþã militarã
a statelor democratice – rãmâne
piatra de temelie a securitãþii Ro-
mâniei”, a mai consemnat Ionuþ
Stroe.

„Þara noastrã va continua sã
implementeze deciziile convenite

cu Aliaþii sãi”
România nu poate asista pasiv

la încãlcãrile repetate ale angaja-
mentelor internaþionale ale Fede-
raþiei Ruse, începând cu Tratatul
NATO-Rusia. Autoritãþile româ-
ne au reiterat caracterul preven-
tiv ºi eminamente defensiv al fa-
cilitãþilor militare aflate pe terito-
riul naþional  ºi au luat atitudine
faþã de raptul teritorial comis de
Moscova, împotriva Ucrainei, în
2014, prin anexarea Crimeei. „Ne
exprimãm, totuºi, speranþa cã de-
claraþiile purtãtorului de cuvânt al
MAE rus nu reprezintã punctul
de vedere oficial al Rusiei faþã de

România ºi sunt o eroare regre-
tabilã. Trebuie sã fie clar ºi din-
colo de orice dubii cã România,
ca membru activ al NATO ºi par-
tener strategic al SUA, îºi asumã
ferm ºi va continua sã implemen-
teze deciziile convenite cu Aliaþii

sãi, în beneficiul sãu direct ºi al
acestora. Partenerii sincer intere-
saþi de stabilitatea regionalã nu au
nici un motiv de preocupare în
aceastã privinþã”, a conchis pur-
tãtorul de cuvânt al PNL.

MARGA BULUGEAN
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Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj au anun-
þat cã peste 700 de poliþiºti  vor fi
prezenþi zilnic în stradã, în perioa-
da Sãrbãtorilor Pascale, pentru a
se asigura cã doljenii se pot bu-
cura de aceastã sãrbãtoare în li-
niºte ºi deplinã siguranþã. Activi-
tãþile poliþiºtilor se vor desfãºura
în sistem integrat - echipe mixte
de ordine ºi siguranþã publicã, în
colaborare cu jandarmii din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi Jude-
þean Dolj ºi de la Gruparea de Jan-
darmi Mobilã Craiova, precum ºi
cu agenþi din cadrul Poliþiilor Lo-
cale. Poliþiºtii doljeni vor patrula
în zonele aglomerate, fiind pregã-
tiþi sã intervinã pentru prevenirea
ºi combaterea infracþiunilor stra-

Poliþiºtii doljeni, la datoriePoliþiºtii doljeni, la datoriePoliþiºtii doljeni, la datoriePoliþiºtii doljeni, la datoriePoliþiºtii doljeni, la datorie
în perioada Sãrbãtorilor Pascaleîn perioada Sãrbãtorilor Pascaleîn perioada Sãrbãtorilor Pascaleîn perioada Sãrbãtorilor Pascaleîn perioada Sãrbãtorilor Pascale
Peste 700 de poliþiºtii doljeni vor fi la datorie ºi în aceastã perioadã de mare însemnãtate religioasã

prilejuitã de Sãrbãtoarea Sfintelor Paºti. Oamenii legii vor acþiona în zona centrelor comerciale, în
trafic, dar ºi în zonele de agrement pentru prevenirea evenimentelor negative de orice fel.

dale, aplanarea stãrilor conflictua-
le, descurajarea elementelor in-
fractoare ºi fluidizarea traficului
rutier. Poliþiºti din cadrul structu-
rilor de ordine publicã din judeþ
acþioneazã  pentru prevenirea fur-
turilor ºi pentru asigurarea unui
climat de siguranþã publicã optim
ºi în aceastã perioadã de sãrbã-
toare. Poliþiºtii de investigaþii cri-
minale vor executa activitãþi spe-
cifice în vederea prevenirii ºi com-
baterii infracþiunilor comise cu
violenþã, a furturilor din buzuna-
re ºi a tâlhãriilor, punându-se tot-
odatã accent ºi pe identificarea ºi
prinderea persoanelor urmãrite în
temeiul legii. Echipajele poliþiei ru-
tiere vor desfãºura activitãþi de
supraveghere a traficului rutier pe

principalele artere de circulaþie
pentru combaterea execesului de
vitezã ºi a consumului de bãuturi
alcoolice precum ºi pentru preve-
nirea accidentelor ºi fluidizarea
traficului în municipii ºi oraºe.
„Conducerea Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj îi asi-
gurã, ca în fiecare an, pe doljeni
cu privire la faptul cã poliþiºtii
vor fi prezenþi în rândul cetãþeni-
lor ºi în zona lãcaºurilor de cult,
precum ºi în locurile unde se des-
fãºoarã manifestãri publice cir-
cumscrise Sfintelor Sãrbãtori de
Paºti pentru a preîntâmpina ori-
ce eveniment care sã perturbe or-
dinea ºi liniºtea publicã”, a pre-
cizat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, inspector principal Alin
Apostol.

Oamenii legii recomandã: ma-
nifestaþi prudenþã în magazinele
aglomerate, supravegheaþi-vã
geanta ºi nu o plasaþi în coºul de
cumpãrãturi de unde poate fi sus-
trasã cu uºurinþã; nu luaþi asupra

dvs. sume mari de bani ci doar
necesarul pentru cumpãrãturile
planificate în acea zi; când este
posibil, folosiþi cardul pentru cum-
pãrãturi; pãstraþi banii în geantã,
borsetã sau într-un buzunar inac-
cesibil ºi nu în sacoºa de cumpã-

rãturi sau în buzunarul de la spa-
tele pantalonilor. În plus, pentru
cei care pleacã de acasã, este im-
portant sã se asigure cã au închis
bine uºile ºi geamurile, iar pregã-
tirile de plecare sã fie fãcute cât
mai discret.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, în urma activitãþilor spe-
cifice desfãºurate în cursul zilei de joi, poliþiºti din cadrul  Ser-
viciului de Investigaþii Criminale Dolj ºi Secþiilor 2 ºi 3 Poliþie
Craiova i-au depistat, în municipiul Craiova, pe Narcis Florin
Bengin, de 26 de ani, respectiv Robert Fieraru, de 51 de ani,
din localitate, urmãriþi la nivel internaþional de autoritãþile judi-
ciare din Germania. Pe numele acestora autoritãþile germane
au emis mandate europene de arestare pentru infracþiunea de
asociere într-un grup infracþional ºi folosire de carduri falsifi-
cate pentru cumpãrarea mai multor bunuri pe teritoriul acestui
stat. Cei doi au fost prezentaþi procurorilor din cadrul Parche-

Urmãriþi internaþional în arestul IPJ DoljUrmãriþi internaþional în arestul IPJ DoljUrmãriþi internaþional în arestul IPJ DoljUrmãriþi internaþional în arestul IPJ DoljUrmãriþi internaþional în arestul IPJ Dolj
Trei doljeni au ajuns, joi, în arestul IPJ Dolj, întrucât erau cãutaþi dupã ce unul dintre ei a

fost condamnat definitiv la închisoare cu executare, iar pentru ceilalþi doi, autoritãþile din
germania au emis mandate europene de arestare, fiind daþi în urmãrire internaþionalã.

tului de pe lângã Curtea de Apel Craiova care au emis pe nu-
mele acestora lor ordonanþã de reþinere pentru 24 ore. Tot în
cursul zilei de joi, poliþiºtii din cadrul Secþiei 15 Poliþie Ruralã
Filiaºi ºi Postului de Poliþie Cernãteºti l-au depistat pe Paulicã
Scãiceanu, de 46 de ani, din comuna Cernãteºti pe numele
cãruia magistraþii Judecãtoriei Filiaºi au emis un mandat de
executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat la 1 an
ºi 6 luni închisoare pentru comiterea infracþiunii de furt califi-
cat. Bãrbatul a fost introdus în Penitenciarul de Maximã Sigu-
ranþã Craiova pentru executarea pedepsei, dupã cum au preci-
zat reprezentanþii Poliþiei doljene.

În vederea asigurãrii unui climat
de ordine ºi siguranþã publicã, în
aceastã perioadã a Sfintelor Sãrbã-

Razii printre
comercianþii din
Bãileºti ºi Calafat

tori Pascale, poliþiºti din cadrul Ser-
viciului de Investigare a Criminali-
tãþii Economice au continuat ºi joi

seria acþiunilor
pentru prevenirea
ºi combaterea ac-
tivitãþilor ilicite de
comerþ. În atenþia
poliþiºtilor s-au
aflat de aceastã
datã agenþii econo-
mici din Calafat ºi
Bãileºti ce îºi des-
fãºoarã activitatea în domeniul „co-
mercializãrii cãrnii ºi produselor din
carne” precum ºi în domeniul ”mo-
rãrit – panificaþie”. Astfel, oamenii
legii au verificat 15 societãþi comer-
ciale ºi alþi 8 agenþi economici, pre-
cum ºi 16 mijloace de transport, iar
în urma neregulilor constatate au
fost aplicate 13 sancþiuni contraven-
þionale în valoare de 93.000 lei. De
asemenea, poliþiºtii au confiscat 250
kg carne, peste 500 kg fãinã ºi
aproape 1400 de pâini, valoarea to-

talã a produselor ridicându-se la
4800 lei. Pe parcursul acestor acti-
vitãþi, la un magazin din Bãileºti a
fost identificatã cantitatea de 100
kg carne de vitã ce urma a fi co-
mercializatã, pentru care reprezen-
tantul societãþii nu a putut prezenta
documente de provenienþã. Socie-
tatea a fost sancþionatã contraven-
þional cu 20.000 lei dispunându-se
totodatã confiscarea cantiþãþii de
carne aflatã în gestiune fãrã docu-
mente de provenienþã. De aseme-

nea, la un alt magazin au fost gãsite
550 pâini ce urmau a fi comerciali-
zate, pentru care reprezentantul so-
cietãþii nu a putut prezenta docu-
mente de provenienþã. „ªi de aceastã
datã societatea a fost sancþionatã
contravenþional cu suma de 10.000
lei, dispunându-se totodatã confis-
carea celor 550 pâini, aflate în ges-
tiune fãrã documente de provenien-
þã”, a declarat inspector principal
Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.
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În sãptãmâna de dinaintea sãr-
bãtorii Paºtelui, slujbele de la mâ-
nãstirea Maglavit se perindã una
câte una, înºirându-se într-o zi ca
boabele pe metanie. În paraclisul de
la subsolul bisericii mari, care încã
se picteazã, domneºte o liniºte par-
cã de început de lume. De jur-îm-
prejur, feþele sfinþilor vegheazã cre-
dincioºii care trec pragul micuþului
lãcaº de cult. Doi bãtrâni se spove-
desc la pãrintele ieromonah Paulin,
în timp ce o mãicuþã lustruieºte
lemnul sculptat al stranelor. În bi-
sericã miroase pregnant a tãmâie
neaprinsã, mir ºi cearã de lumânãri.
Chiar în mijlocul paraclisului, pe o
coloanã de un alb pur arde o can-
delã, iar deasupra ei se aflã foto-
grafia alb-negru a ciobanului Petra-
che Lupu. Cu excepþia Sfântului Al-
tar, pentru mânãstire nu existã un
alt loc mai important, fiindcã exact
acolo þãranul din Maglavit a vorbit
de trei ori cu Dumnezeu. I s-a arã-
tat o minune ºi, pe locul acela, a
ridicat apoi o bisericuþã din lemn.

Postul aspru ºi
multe rugãciuni

În zilele acestea, la chilii nu se
simte mirosul de mâncare pentru
cã masa se serveºte doar o singu-
rã datã pe zi. Când ceasul aratã ora
15.00, cele opt mãicuþe se strâng
laolaltã. Masa începe întotdeauna
cu o rugãciune, iar meniul este ºi
mai auster decât de obicei, fiindcã
postul este mai aspru acum. Sin-
gura masã a zilei este alcãtuitã din
cartofi fierþi, câteva mãsline ºi
compot. Uleiul nu se consumã în
fiecare zi, decât atunci când este
dezlegare, dar ºi atunci cu mãsu-
rã. Hrana spiritualã este, în schimb,
cu mult mai bogatã. Slujbele care
se fac, în aceastã perioadã, la mâ-
nãstire sunt mai dese ºi rugãciuni-
le parcã mai intense. În faþa icoa-
nelor din paraclis sau ascunse în
liniºtea chiliilor, maicile fac sute ºi
sute de metanii pentru iertarea pã-
catelor celor care trec pragul mâ-
nãstirii ºi lasã aici câte un pomel-

Paºtele la mânãstirea MaglavitPaºtele la mânãstirea MaglavitPaºtele la mânãstirea MaglavitPaºtele la mânãstirea MaglavitPaºtele la mânãstirea Maglavit
O liniºte profundã te întâmpinã de cum

pãºeºti în curtea mânãstirii Maglavit.
Primãvara a venit ºi aici, aducând odatã
cu ea o puzderie de flori în cei câþiva
pomi fructiferi de la intrare. Crângul
care o strãluieºte pe o laturã este tot
golaº, dar mugurii frunzelor sunt acolo
aºteptând un soare ºi mai prietenos ca sã-
i ajute sã plezneascã. La stativul de la in-
trare ard câteva lumânãri, semn cã vizi-
tatorii care au trecut pe aici au fost pu-
þini. Chiar acum, curtea este goalã ºi pare

imensã. Trunchiurile înalte ale copaci-
lor sunt ºi ele niºte coloane cu care soa-
rele se joacã filtrându-ºi razele. O mãi-
cuþã al cãrei chip nu-l poþi zãri îºi înnoadã
pasul cu puþinele fire de iarbã ce au prins
a încolþi acoperind ici ºi colo pãmântul
de un negru intens al mânãstirii. Sãltân-
du-ºi pe umãr o sapã, cãlugãriþã îºi con-
tinuã drumul, uºor ca o ºoaptã, cãtre chi-
lie. Este Sãptãmâna Patimilor ºi rugã-
ciunile rostite în gând de cãlugãriþe sunt
ºi mai intense acum.

nic, pentru prietenii bisericii sau pur
ºi simplu pentru toþi oamenii.

Slujba de Înviere,
aºteaptatã cu
bucurie de
mãicuþe

Cea mai frumoasã slujbã este
Învierea ºi mãicuþele o aºteaptã cu
multã bucurie. Sfioase din fire, vor-

besc puþin, dar cuvintele pe care ele
le rostesc au o anumitã încãrcãturã
spiritualã. Slujba de Înviere începe,
la mânãstirea Maglavit, în seara de
sâmbãtã. La ora 23.30, paraclisul
este plin de narcisele ºi lalelele pe
care oamenii le aduc din sat ºi le
aºeazã la icoane. La miezul nopþii,
toatã lumea iese în curtea mare a
mânãstirii unde preotul ieromonah
Paulin rosteºte rugãciunile. Lumâ-
nãrile se aprind una de la alta ºi, ne-
vãzut, în fiecare suflete scânteiazã
câte o luminiþã, îngemãnând credin-
þa ºi bucuria cã Mântuitorul a în-
viat. Acum se scot din coºuri ouãle
înroºite în Joia Mare ºi copiii sunt
primii nerãbdãtori sã le spargã coa-
ja. Nu înainte însã de a lua bucãþe-
lele de Paºte de la preot.

Pictorii au lucrat
ºi în sãptãmâna
Paºtelui

Deºi încã nu se poate sluji în ea,

biserica mare se primeneºte în fie-
care zi cu câte o frescã. Pictorii
au fost pe schele ºi în sãptãmâna
Paºtelui compunând în culori Cina
cea de Tainã. „Este o picturã în
tehnica frescã tradiþionalã, iar mo-
delele sunt de inspiraþie greceas-
cã, sârbeascã, iar partea româ-
neascã este de influenþã brânco-
veneascã, mai ales la ornamente.
Mai greu de pictat sunt tavanele
drepte ºi portretul Pantocrator,
asta pentru cã trebuie sã pictezi
stând pe spate”, a explicat picto-

rul de biserici Daniel Poteraºu.
Pentru ca biserica sã fie redatã
credincioºilor în cel mai scurt
timp, pictorii au lucrat ºi la lãsa-
rea întunericului, folosind proiec-
toarele astfel cã, în momentul de
faþã, fresca bisericii este realizatã
în proporþie de 70 la sutã. ”Spe-
rãm ca pânã la sfârºitul anului,
biserica sã fie gata ºi sã fie un lãcaº
de cult foarte frumos, mai ales cã
mânãstirea de la Maglavit este
cunoscutã în toatã þara”, a mai
spus pictorul Daniel Poteraºu.
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Iubiþi fraþi ºi suroriIubiþi fraþi ºi suroriIubiþi fraþi ºi suroriIubiþi fraþi ºi suroriIubiþi fraþi ºi surori
în Domnul,în Domnul,în Domnul,în Domnul,în Domnul,

Mântuitorul Hristos, precum din pânte-
cele Fecioarei Maria S-a nãscut, lãsându-
i fecioria nestricatã, tot astfel a înviat, bi-
ruind moartea ºi surpând puterea ei. El a
lãsat în mormânt giulgiurile singure, dar a
ridicat la viaþã pe strãmoºii noºtri. Adam a
urmat pe Domnul în înviere ºi Eva a venit
ºi ea la viaþã. Strãmoaºa mulþumeºte as-
tãzi Fecioarei Maria, iar tot pãmântul cade
în genunchi înaintea Domnului, cântând cu
glas de biruinþã: „Hristos a Înviat!” În
aceastã prãznuire divinã: „Eva ºi-a ridicat
ochii din iad ºi s-a bucurat, cãci Fiul fiicei
sale, Fecioara Maria, a venit, ca un Vinde-
cãtor al vieþii, ca s-o ridice pe mama Mai-
cii Lui la cele de sus. Binecuvântat sã fii
Pruncule, Care ai zdrobit capul ºarpelui ºi
ne-ai ridicat din moartea în care eram arun-
caþi!”2 Deci, datoritã mãreþiei ºi bineface-
rilor Sale, Mântuitorul Hristos ne oferã as-
tãzi Învierea Sa, Praznicul praznicelor ºi
Sãrbãtoarea sãrbãtorilor, care întrece toa-
te sãrbãtorile. Cãci aºa precum soarele
întrece stelele în strãlucire ºi Învierea este
cu adevãrat mai plinã de luminã, nu doar
pentru serbãrile pãmânteºti, ci ºi pentru sãr-
bãtorile care-L prãznuiesc pe Mântuitorul
Hristos.3

Desigur, Învierea Mântuitorului Hristos
depãºeºte puterea noastrã de înþelegere.
Cântãrile  pascale explicã acest eveniment
unic, zicând: „Pogorâtu-Te-ai în cele mai
de jos ale pãmântului ºi ai sfãrâmat în-
cuietorile cele veºnice, care þineau pe
cei legaþi, Hristoase, iar a treia zi, ca ºi
Iona din chit, ai înviat din mormânt”.4

Sfântul Ioan Damaschin, referindu-se la
acest moment, zice: „Pãzind peceþile în-
tregi a înviat din mormânt, Cel Ce n-a
stricat cheile Fecioarei prin Naºterea Sa
ºi ne-a deschis nouã uºile raiului”. Deci,
dacã „Îngerul mai înainte de zãmislirea
Domnului, a grãit celei pline de daruri:
Bucurã-te! Tot un înger, la Învierea Lui,
a rãsturnat piatra slãvitului Sãu mor-
mânt. Acela, în locul întristãrii, semne
de bucurie a vestit; iar acesta, în locul
morþii, pe Stãpânul Cel dãtãtor de viaþã
ne-a propovãduit. Pentru aceasta, stri-
gãm: Fãcãtorule de bine al tuturor,
Doamne, slavã Þie!”5 Ca atare, Domnul,
precum S-a nãscut dintr-o Fecioarã cura-
tã, neispititã de nuntã, tot aºa a înviat dintr-

„Îngerul a strigat celei pline de dar:

Curatã Fecioarã, bucurã-te;

ªi iarãºi zic: bucurã-te, cãci Fiul tãu a înviat

a treia zi din mormânt

ºi pe morþi i-a înviat; popoare veseliþi-vã!”

Preacuvioºi Pãrinþi, Preacuvioase
Maici ºi Preacucernici Pãrinþi,
Iubiþi credincioºi ºi credincioase,

Aceste cuvinte de îndemn duhovnicesc ale îngerului,
pe care le auzim cântându-se în sfintele noastre biserici
cu prilejul acestui mare praznic, ne cheamã pe toþi la
întâlnirea sfântã ºi mântuitoare cu Însuºi Cel înviat
Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Acesta, Domnul Sla-
vei, pentru noi oamenii ºi pentru a noastrã mântuire a
rãbdat patimile cele înfricoºãtoare, crucea cea de viaþã

un mormânt unde nimeni n-a fost pus ºi
fãrã a-l deschide. Cum constatãm: o tainã
dumnezeiascã a fost Naºterea Sa din Prea-
curata Fecioarã Maria ºi o tainã dumneze-
iascã a fost Învierea Sa din morþi. ªi, de
asemenea, în acelaºi fel tainic a intrat la
ucenicii Sãi prin uºile încuiate ºi a stat în
mijlocul lor.

De asemenea, acolo vom vedea cã lu-
crurile nu vor mai fi dependente de per-
soane, ci vor avea o formã nouã plinã de
iubirea lui Dumnezeu, a Maicii Domnului
ºi a sfinþilor Sãi.
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Sfânta Evanghelie, cum am auzit, vor-
bind despre Învierea Domnului, începe cu
drumul femeilor spre mormânt, în zorii zilei
de dupã sâmbãtã. Femeile merg împreunã
cu Maica Domnului la mormânt, pentru a
cinsti dupã cuviinþã trupul Domnului, dar îl
gãsesc deschis ºi gol. Un înger le spune:
„Nu vã temeþi! ... Mergeþi degrabã ºi
spuneþi ucenicilor Lui cã S-a sculat din
morþi ºi iatã va merge înaintea voastrã
în Galileea; acolo Îl veþi vedea”.6 Cu-
vintele: „nu vã fie fricã”, „nu vã temeþi”
încurajeazã pe femeile mironosiþe ca sã-ºi
deschidã inima pentru a primi aceastã ves-
te. Deci, mergând la Sfinþii Apostoli, ele
aveau sã gãseascã pe aceºtia risipiþi ºi cu
credinþa slãbitã ºi împuþinatã. Însã, deîn-
datã ce femeile le-au comunicat vestea cea
minunatã a Învierii, deºi pãrea incredibilã,

aceºtia au revenit ca de la întuneric la
luminã, crezând cã Mântuitorul a înviat, aºa
cum El Însuºi a prezis.

Galileea, despre care vorbeºte Mântui-
torul, este locul primei chemãri la apos-
tolat a ucenicilor, unde începuse totul!
Cu câtva timp în urmã, pe malul lacului,
Domnul i-a chemat la apostolat ºi ei au lã-
sat toate ºi l-au urmat.7 Acum, El se în-
toarce în Galileea pentru a rememora to-
tul, pornind de la cruce la Înviere, fãrã fri-
cã ºi fãrã teamã. Deci, Mântuitorul ia totul
de la capãt pentru a pune un nou început
care sã aibã o nouã temelie, aceea a iubirii
depline faþã de El ºi faþã de Învierea Sa
din morþi.

Desigur, dacã pentru Sfinþii Apostoli a
fost nevoie de o reîntoarcere în Galileea, ºi

pentru noi este valabilã aceastã refacere a
drumului nostru. Ca ºi pentru Sfinþii Apos-
toli, ºi pentru fiecare dintre noi existã o „Ga-
lilee” la începutul drumului nostru cu Mân-
tuitorul Hristos. A merge în Galileea, adicã
a veni la Bisericã, înseamnã ceva frumos,
înseamnã pentru noi a redescoperi Bote-
zul nostru ca izvor viu, a lua putere înnoitã
de la rãdãcina credinþei noastre ºi a trãirii
noastre creºtine. Ca atare, a ne întoarce la
Bisericã înseamnã înainte de toate a ne
întoarce acolo, la acel loc plin de cãldurã
în care harul lui Dumnezeu ne-a atins la
începutul vieþii noastre creºtineºti. De la
acea scânteie putem sã aprindem focul
credinþei pentru astãzi, pentru fiecare zi, ºi
sã ducem mai departe cãldurã ºi luminã
generaþiilor urmãtoare. De la aceastã lu-
minã a Învierii se aprinde în sufletele noas-
tre o bucurie smeritã, o bucurie care nu
dispreþuieºte durerea ºi disperarea nimã-
nui, o bucurie bunã ºi blândã.

Este adevãrat cã pe lângã aceastã bu-
curie a Învierii mai existã ºi chemarea de
a urma pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos
ºi de a participa la viaþa Bisericii Lui în
lume. În acest sens, când El trece pe dru-
mul vieþii noastre, ne priveºte cu milostivi-
re, ne cere sã-L urmãm ºi sã ne întoarcem
la Biserica Lui. El doreºte sã recuperãm
drumul pierdut ºi sã ne aducem aminte de
acel moment în care ochii noºtri s-au in-
tersectat cu ochii Lui, momentul în care
ne-a fãcut sã simþim cã suntem copiii Lui
ºi cã ne iubeºte. Astãzi, în aceastã noapte
sfântã, fiecare dintre noi se poate întreba:
de fapt care este Biserica mea? Mi-o
amintesc? Am uitat-o? Da, se poate sã fi
uitat-o, dar ea este aici ºi Mântuitorul ne
aºteaptã sã venim permanent în ea. Poate
am mers prea departe pe drumuri ºi cãrãri
lãturalnice care ne-au fãcut s-o uitãm, dar
acum ne-am dat seama de adevãr ºi ne
rugãm Lui: „Doamne, ajutã-ne ºi ne în-
tãreºte sã nu ne mai fie fricã sã ne în-
toarcem la Biserica Ta ºi la Tine”. Toc-
mai pentru aceasta, sãrbãtoarea Învierii
Domnului are un mesaj clar: trebuie sã ne
întoarcem din drumul nostru strãin pentru
a-L vedea pe Mântuitorul înviat ºi a deveni
martori ai Învierii Lui. Nu este o întoarce-
re ºi nu este o nostalgie dupã timpul trecut.
Este o întoarcere la prima noastrã iubire,
pentru a primi focul pe care Domnul nos-
tru Iisus Hristos, Cel înviat, l-a aprins în
lume ºi l-a adus tuturor, pânã la marginile
pãmântului.

Tebuie sã dorim, aºadar, ca focul În-
vierii Mântuitorului Hristos sã intre în via-
þa noastrã, iar pe El sã-L simþim ca pe
Pãrintele nostru, cu încredere, cãci El este
viaþa noastrã! Dacã pânã acum am fost
departe de El, sã facem un mic pas spre
El ca sã ne primeascã în braþele Sale des-
chise. Dacã ni se pare dificil sã-L urmãm,
sã nu ne fie fricã, sã ne încredem în El,
cãci este aproape de noi, El este cu noi ºi
ne va da pacea de care avem nevoie pen-
tru a trãi aºa cum vrea El. Deci, sã nu ne
închidem în faþa noutãþii pe care Dumne-
zeu vrea s-o aducã în viaþa noastrã! Sun-
tem adesea obosiþi, dezamãgiþi, triºti, sim-
þim povara pãcatelor noastre, ne gândim
cã n-o sã reuºim. Sã nu ne închidem în
noi înºine ºi sã nu ne pierdem încrederea.
Nu existã situaþii pe care Dumnezeu sã
nu le poatã schimba în bine, nu existã pã-
cate pe care sã nu le poatã ierta, dacã ne
deschidem Lui.

Vã îndemnãm deci, în aceastã noapte
sfântã de luminã, invocând mijlocirea
Preasfintei Fecioare Maria, prima care a
vãzut pe Mântuitorul Hristos înviat, sã
cereþi ca Domnul nostru Iisus Hristos sã
vã facã pãrtaºi de Învierea Sa. Sã vã dea
putere sã renunþaþi la tot ce vã desparte
de El ºi de harul Sãu. Sã regãsiþi credinþa
ortodoxã care ne dã viaþã, ne transformã
ºi ne împlineºte în mod real. Sã simþiþi bu-
curia familiei ºi sã vã amintiþi de îndemnul
Mântuitorului ºi de cuvintele îngerului:
„Bucuraþi-vã”!, bine ºtiind cã tocmai
aceastã experienþã deschide larg inima la
speranþa pentru viitor.

„Harul Domnului nostru Iisus Hris-
tos, dragostea lui Dumnezeu Tatãl ºi îm-
pãrtãºirea Sfântului Duh sã fie cu voi
cu toþi!”  

Vã îmbrãþiºãm pe toþi cu iubire sfân-
tã ºi vã dorim sã trãiþi aceste

sãrbãtori sfinte în pace ºi bucurii!

Al vostru în Duhul Sfânt, cãtre Hris-
tos Domnul rugãtor,

cu pãrinteºti binecuvântãri,
 

† Dr. Irineu

Arhiepiscopul
Craiovei ºi

Mitropolitul Olteniei

dãtãtoare ºi a înviat a treia zi dupã Scripturi. Taina Învie-
rii Lui ne pune în luminã iubirea Sa nesfârºitã faþã de om
ºi faþã de întreaga creaþie. Sfântul Evanghelist Ioan, co-
pleºit de mãreþia iubirii Tatãlui ceresc, spune cã „atât
de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Sãu Fiu
L-a dat, ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþã
veºnicã”.1 Iatã de ce sãrbãtoarea de astãzi este mai întâi

de toate praznicul iubirii negrãite a lui Dumnezeu pen-
tru noi ºi pentru a noastrã mântuire. Cãci, Fiul lui Dum-
nezeu Cel veºnic S-a pogorât din ceruri, S-a întrupat de
la Duhul Sfânt ºi din Maria Fecioara ºi S-a fãcut om,
pentru ca apoi prin Jertfa Sa de pe cruce ºi prin Înviere
sã dãruiascã oamenilor, pãcãtoºi ºi muritori, iertarea
pãcatelor ºi viaþa veºnicã.
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unul din momentele cele mai misterioase
ale lumii creºtine, o Tainã a Tainelor, ca
trecere de la întuneric în luminã, de la su-
ferinþã la bucurie, de la înfrângere la vic-
torie, de la pãcat la mântuire.

În jocul simbolic al luminii, credincio-
ºii reuniþi în întuneric, asistã la naºterea
focului nou din care se aprinde lumâna-
rea pascalã, ca simbol al lui Iisus înviat,
adevãrata luminã a lumii ce îºi gãseºte
sãlaº nou în fiecare dintre noi ºi care ne
transferã, cu fiorul credinþei recâºtigate
ºi relegitimate, din beznã în regatul sfinþi-

lor în care nãdejdea îºi reconfirmã depli-
na ei mãsurã.

Trãim ca fii ai luminii, în care spec-
trul speranþei de mântuire îºi gãseºte noi
suporturi în nucleul unei simbologii ce-
a traversat, cu limpede supleþe, vea-
curile ºi mileniile: milostenia, bucuria,
pacea, rãbdarea, bunãtatea, încrede-
rea, mângâierea, cumpãtarea, ca ºi
spiritul de fraternitate cu celãlalt al
nostru, lãsând în întuneric vrajba, re-

sentimentul ºi duºmãnia.
Suferinþa, ca dat înscris în destinul nos-

tru, cedeazã locul bucuriei, marcând o me-
tamorfozã tainicã pe care numai Natura,
în procesul ei la fel de tainic, ne-o promite
ºi ne-o propune în fiecare an, odatã cu
explozia de prospeþime floralã cu care ne
întâmpinã primãvara.

Însã, într-o lume parcã mai plinã de am-
biguitate ºi de dileme ca nicicând, în care
neînþelegerile trec pragul crimei, iar senti-

mentul comuniunii pare tot mai fragil, mis-
terul pascal capãtã mãsura unei exigenþe
majore ºi provoacã apelul la înþelepciu-
nea sacralã.

A FI MAI BUNI DEVINE, ASTFEL,
ªANSA DE A NE REDESCOPERI, ÎN
INTIMITATE ªI DEOPOTRIVÃ ÎN SO-
CIETATE, ELANUL CONVIEÞUIRII
PACIFICE ÎN ORIZONTUL CREDIN-
ÞEI SUB SEMNUL MESAJULUI
CHRISTIC.

Învierea Domnului sau Sãrbãtoa-
rea Paºtilor este praznicul despre
care putem spune cã nu are un în-
ceput, în sensul cã se naºte odatã
cu creºtinismul. Împreunã cu du-
minica, sãrbãtoarea sãptãmânalã a
creºtinilor, Paºtile a fost sãrbãtorit
încã din epoca apostolicã. Dumini-
ca Învierii, aºa cum se înfãþiºeazã
ea astãzi, este expresia fireascã a
evoluþiei misterului pascal trãit de
vechea Bisericã creºtinã, pãstrat ºi
desãvârºit, de-a lungul veacurilor,
de Biserica Ortodoxã. Bucuraþi-vã:
Hristos Cel Înviat este cu noi! Cu-
vântul Paºti provine din evreiescul
Pesah ºi înseamnã trecere pentru
cã aceasta este ziua în care Dum-
nezeu a adus de la început lumea
dintru nefiinþã întru fiinþã, în aceastã
zi, smulgând Dumnezeu poporul is-
raelian din mâna faraonului, l-a tre-

O adevãratã paradã de costume populare ºi
jocuri tradiþionale olteneºti a fãcut din festivalul-
concurs „Tradiþii olteneºti”, gãzduit joi de Cole-
giul Naþional ”ªtefan Velovan”, o sãrbãtoare.
Coordonatorul proiectului a fost profesorul Da-
niel Biloteanu, acesta mãrturisind cã evenimen-
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cut prin Marea Roºie ºi tot în
aceastã zi S-a pogorât din ce-
ruri ºi S-a sãlãºluit în sânul Fe-
cioarei. Iar acum, smulgând
tot neamul omenesc din adân-
cul iadului, l-a suit la cer ºi l-a
adus iarãºi la vechea vredni-
cie a nemuririi”. În lumina di-
vinã a Învierii se naºte bucu-
ria deplinã a sufletului care se
regãseºte în comuniunea cu
Hristos. Aceastã bucurie are
însuºirea de a fi eternã pentru
cã toate motivele de întristare

rãmân lipsite de orice importanþã
în faþa biruinþei asupra morþii. În-
vierea este, fãrã îndoialã, un fapt
istoric, real ºi irevocabil, o sigu-
ranþã absolutã a creºtinilor cã Ii-
sus a murit, luând asupra Sa  pã-
catele oamenilor, a Înviat ºi stã în
Ceruri de-a dreapta Tatãlui. Nici-
un evanghelist nu descrie Învierea
Domnului, deoarece nu au fost
martori la aceastã minune. Evan-
gheliºtii consemneazã numai ceea
ce s-a petrecut dupã ce Hristos a
ieºit din mormânt. Din evanghelii
aflãm cã în prima zi a sãptãmânii,
duminica, femeile mironosiþe au
venit cu miresme la mormântul lui

Hristos, sã ungã, dupã obicei, tru-
pul lui Iisus. Maria Magdalena, ve-
nitã cu celelalte femei, ajunge pri-
ma la mormânt ºi, uimitã de vede-
rea pietrei ridicate ºi a mormântu-
lui gol, nu le mai aºteaptã ºi alear-
gã sã le vesteascã apostolilor cele
petrecute. Pe când femeile miro-
nosiþe mergeau cãtre apostoli sã
vesteascã cele întâmplate, sunt în-
tâmpinate de Hristos cu urmãtoa-
rele cuvinte: “Bucuraþi-vã!” ºi “Nu
vã temeþi!” El le repetã îndemnul
dat de înger: “Duceþi-vã ºi vestiþi
fraþilor Mei, sã meargã în Galileea
ºi acolo mã vor vedea!” La mor-
mânt ajung ºi Ioan ºi Petru. În afarã
de prezenþa giulgiului ºi a mahra-
mei, care arãtau cã Hristos a în-
viat, apostolii au simþit în mormânt
ceva minunat, o experienþã înva-
luitã în tainã, care a constituit o
adevãratã iluminare. Din acest mo-
ment, Ioan a crezut fãrã ºovãialã
în Învierea lui Hristos. Cei doi
apostoli vor merge sã vesteascã ºi
celorlalþi Învierea lui Hristos. Ma-
ria Magdalena, care îi urmase, nu
pleacã de la mormânt, rãmâne aici
sã plângã. Gândul ei era cã trupul
lui Iisus fusese furat. Pe când plân-

gea, potrivit Scripturii, i se aratã
doi îngeri. Dupã puþin timp, i se
aratã ºi Hristos, pe care Îl asea-
mãnã pentru început cu un grãdi-
nar, cãruia îi cere sã-i spunã unde
a fost pus Hristos. Dupã ce Îl re-
cunoaºte, primeºte misiunea sã
meargã ºi sã vesteascã ucenicilor:
“Mergi la fraþii Mei ºi le spune: Mã
voi sui la Tatãl Meu ºi Tatãl vos-
tru”. Învierea lui Hristos nu este o
simplã revenire la viaþa pãmânteas-
cã, ci începutul altei vieþi: viaþa
veºnicã, în care trupul omenesc nu
mai este supus stricãciunii. De
aceea, Biserica Ortodoxã cânta în
ziua de Paºti: “Prãznuim astãzi
omorârea morþii ºi începutul unei
alte vieþi, veºnice”. Omul ar fi tre-
buit sã nu cunoascã moartea ºi sã
rãmânã în starea de nepãcãtoºenie
pânã la întãrirea definitivã în bine,
pentru a avea parte de viaþa cea
veºnicã. Pentru cã Adam a pãcã-
tuit, însã, omul ºi-a atras moartea,
iar gândul la moarte poartã în sine
un fior ce nu poate fi ocolit. Su-
fletul a rãmas nemuritor, dar tru-
pul a fost supus morþii. Pânã la jert-
fa lui Iisus Hristos pe Cruce, orice
moarte era jalnicã, ea nefiind lu-

minatã de nãdejdea Învierii. Dupã
mântuirea câºtigatã prin Învierea
lui Iisus Hristos moartea a cãpãtat
o mãreþie nespusã, Sfântul Pavel
ajungând sã spunã: “Pentru mine
viaþa este Hristos ºi moartea un
câºtig!” (Filipeni 1, 21). Astãzi ni
s-au deschis porþile Raiului ºi ale
Împãrãþiei Cerurilor. Astãzi îngerii
se bucurã împreunã ºi preamãresc
pe Dumnezeu. Recunoaºterea de
cãtre credincios a faptului cã în-
gerii laudã învierea în ceruri suge-
reazã ideea cã lauda marelui eve-
niment este un lucru îngeresc, adi-
cã cere puritate ºi sfinþenie. Mãr-
turisirea acestui lucru evocã con-
ºtiinþa stãrii de pãcãtoºenie a omu-
lui, aratã smerenia lui, care este
încã o datã subliniatã în cererea ca
Mântuitorul sã-l învredniceascã de
starea îngereascã, adicã de purita-
tea minþii ºi de curãþia inimii, pen-
tru ca astfel - ºi numai astfel - sã
poatã preamãri dupã cuviinþã, ase-
mena îngerilor, pe Cel ce, pentru
noi ºi pentru a noastrã mântuire,
cu moartea pe moarte a cãlcat, dar
sã poatã ºi mãrturisi cã Hristos a
Înviat, adevãrat a Înviat! Amin!

Preot Liviu Sãndoi

„Tradiþii olteneºti”, festivalul-concurs
care-i apropie pe copii de folclor

Festivalul Concurs Judeþean de Dans Popular „Tradiþii olteneºti”, aflat la prima sa
ediþie, s-a dovedit a fi un real succes pentru organizatori, Colegiul Naþional ”ªtefan
Velovan”, în parteneriat cu Colegiul Naþional „Carol I”, Liceul Tehnologic Transporturi
Cãi Ferate, Liceul de Artã „Marin Sorescu” din Craiova ºi ªcoala Gimnazialã Scaeºti.

tul ºi-a propus sã le formeze elevilor un com-
portament prietenos, sensibil, responsabil ºi
creativ faþã de folclor, obiceiuri, tradiþii ºi
dansul popular. „Dansul este una dintre cele
mai vechi forme ale artei. Copiii sunt cele mai
sensibile fiinþe dornice sã înveþe, sã înþeleagã, sã

simtã, iar frãgezimea vârstei lor constituie un
avantaj în abordarea acestei teme deoarece
lucrãm cu niºte minþi ºi suflete nepoluate,
dacã putem spune aºa, încã de alþi factori.
Cu o deosebitã pasiune ºi cu multã pricepere
putem insufla copiilor dragostea ºi respectul
pentru folclor ºi în special a dansului popu-
lar”, a precizat Daniel Biloteanu, profesor în
cadrul Colegiului Naþional ”ªtefan Velovan”.
Au participat elevi de la grãdiniþã ºi pânã la
clasa a XII-a, intrând în concurs pe grupe
de vârstã. Concurenþii au trebuit sã recunoas-
cã tradiþii ºi obiceiuri, sã îmbrace costumul

popular ºi sã cunoascã din ce se compune, sã
cânte ºi sã joace dansuri populare olteneºti. La
final, au fost premiaþi nu mai puþin de 21 de elevi.
Numai locul I a fost acordat la 11 concurenþi:
ansamblurile  „Micul dansator”, „Bobocel de tran-
dafir” ºi „Cãiþele” – de la Colegiul Naþional „ªte-
fan Velovan”; Ansamblul „Cãluºarii” ai Liceului
de Artã „Marin Sorescu”, Ansamblul „Daor ol-
tenesc” al Colegiului Naþional ”Carol I”, Ansam-
blul ”Cununiþa” de la Palatul Copiilor, Ansamblul
”Rozele Calafatului” al Bibliotecii din Calafat, An-
samblul ”Ropota” al ªcolii Gimnaziale Ciuper-
cenii Noi, Ansamblul „Izvoraºul” al ªcolii Gim-
naziale Bratovoieºti ºi Ansamblul ªcolii Popeasa,
Goeºti. (L.Moþîrliche)
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În cadrul unei ceremonii de
avansare în grad a unor ofiþeri su-
periori, la Kremlin, preºedintele rus
Vladimir Putin a vorbit despre ne-
cesitatea consolidãrii capacitãþii de
apãrare a Rusiei, continuarea dez-
voltãrii construcþiei militare a þãrii
ºi întãrirea potenþialului ei de apã-
rare. Fãrã a nominaliza vreo þarã,
preºedintele rus a spus cã „unele
state” duc o politicã în direcþia unor
„acþiuni nelimitate preventive” cu
caracter ofensiv. „Ca urmare, în
regiuni importante din punct de
vedere strategic pentru Rusia creºte
potenþialul de conflict”, a subliniat
Putin, punctând cã Federaþia Rusã
intenþioneazã sã-ºi consolideze se-
curitatea pe acest fond. Forþele armatei ruse
trec printr-un proces de modernizare în ulti-
mii ani, a indicat ºeful statului rus. Anterior,
aceastã modernizare a vizat în special înlo-
cuirea vechilor submarine, avioane, rachete.
Potrivit preºedintelui rus, „anul trecut a fost

Polonia a marcat cinci ani
de la moartea preºedintelui
Lech Kaczynski

Apropierea alegerilor prezi-
denþiale din Polonia, prevãzute
pentru 10 mai, ºi recenta dezvã-
luire a unor noi înregistrãri de
conversaþii din cabina pilotului
au dus la escaladarea tensiunilor
dintre susþinãtorii tezei unui
atentat ºi actuala putere, pe care
primii o acuzã cã vrea sã muºa-
malizeze cazul. Polonia a marcat,
ieri, cinci ani de la moartea
preºedintelui Lech Kaczynski în
urma unei catastrofe aeriene
produse lângã Smolensk, în
Rusia, ºi în care au pierit 96 de
oameni. Ceremonii paralele de
comemorare au început vineri
dimineaþa la Varºovia. Preºedin-
tele aflat la sfârºit de mandat,
Bronislaw Komorowski, ºi
premierul Ewa Kopacz, precum ºi
guvernul polonez au adus
omagiu victimelor accidentului
aviatic, la cimitirul militar
Powazki. Fratele geamãn al
preºedintelui defunct, Jaroslaw
Kaczynski, liderul principalului
partid de opoziþie Dreptate ºi
Justiþie (PiS, conservator), a
depus o coroanã de flori ºi a
aprins lumânãri în faþa unei mari
cruci formate din candele
aprinse, în faþa palatului prezi-
denþial din centrul Varºoviei.
Discursul pe care Lech Kaczynski
ar fi trebuit sã-l pronunþe la 10
aprilie 2010, la locul masacrãrii
a mii de polonezi de cãtre poliþia
politicã a lui Stalin în 1940, la
Katyn, lângã Smolensk, unde
fostul preºedinte se ducea atunci
când s-a produs accidentul, a fost
dat citirii ieri, la Varºovia, fiind
urmat de cântece în care victime-
le de la Katyn sunt asociate cu
cele de la Smolensk. Pentru cele
câteva sute de persoane, majori-
tatea în vârstã, reunite în faþa
preºedinþiei, teza atentatului este
puternic dominantã. Potrivit
sondajelor de opinie, un polonez
din cinci împãrtãºeºte aceastã
opinie, ceea ce corespunde
oarecum cu electoratul PiS. O
delegaþie oficialã polonezã s-a
deplasat, ieri, la Smolensk ºi
Katyn.

Barack Obama ºi Raul Castro
au ajuns în Panama, acolo unde
vor avea o întâlnire istoricã

Preºedintele cubanez Raul
Castro a sosit joi searã în
Panama unde participã pentru
prima datã la un Summit al
Americilor. La rândul sãu,
preºedintele Statelor Unite
Barack Obama a plecat din
Jamaica dupã o vizitã de o zi
pentru a ajunge în Panama. Între
cei doi lideri va avea loc o
întâlnire istoricã foarte aºtepta-
tã, prima de acest fel dupã anul
1956. Televiziunea localã a
arãtat imagini cu Castro sosind
la bordul unui avion al compa-
niei naþionale cubaneze pentru a
asista la summitul celor 35 de ºefi
de stat ce va înregistra prima
participare a þãrii comuniste
dupã prima sa ediþie în 1994.
Preºedintele Statelor Unite
Barack Obama a sosit, de
asemenea, joi searã în Panama
pentru a lua parte la Summitul
Americilor, reuniunea celor 35 de
ºefi de stat ce urmeazã sã pecetlu-
iascã apropierea istoricã între
Washington ºi Cuba.

Duminicã, fostul secretar de Stat American,
Hillary Clinton, plãnuieºte sã-ºi lanseze campa-
nia pentru alegerile prezidenþiale din Statele Uni-
te. Programul de duminicã al lui Clinton ar înce-
pe cu decolarea de pe un aeroport din New York
cãtre Iowa, un stat asupra cãruia - se speculea-
zã de mai multe sãptãmâni - fostul secretar de
Stat ºi-a concentrat atenþia în vederea lansãrii

În timpul întrevederii avute,
la Kiev, cu preºedintele polonez
Bronislaw Komorowski, premie-
rul ucrainean Arseni Iaþeniuka
declarat cã Europa trebuie sã stea
pe douã picioare: unul - dialogul
dintre Berlin ºi Paris, al doilea -
dialogul dintre Varºovia ºi Kiev.
Potrivit lui Iaþeniuk, „ceea ce se
întâmplã în prezent în Ucraina,
a avut loc în Polonia cu 20 de
ani în urmã”. „Obiectivul nos-
tru principal este sã facem totul
pentru viitorul Ucrainei, sã tre-
cem prin reformele prin care a
trecut Polonia”, a subliniat pre-
mierul Ucrainei. Iaþeniuk i-a
mulþumit lui Komorowski pen-

Rusia anunþã noi manevreRusia anunþã noi manevreRusia anunþã noi manevreRusia anunþã noi manevreRusia anunþã noi manevre
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perfecþionat sistemul de apãrare aerospaþia-
lã, a fost creatã o puternicã grupare armatã
în Crimeea, a fost consolidatã zona de secu-
ritate în Arctica”. În plus, „creºte semnifica-
tiv înzestrarea forþelor armate cu echipamente
ºi tehnicã noi”, a mai spus el. „A crescut rit-

mul de executare a comenzilor de
stat pentru necesitãþile apãrãrii ºi
conform rezultatelor pe anul 2014
þintele au fost depãºite”, a indicat
liderul rus. Evocând un numãr to-
tal de 3.500 de aplicaþii militare anul
trecut, liderul de la Kremlin a spus
cã nici în acest an numãrul exer-
ciþiilor nu va fi mai mic. „Viitoare-
le inspecþii de verificare a capaci-
tãþii de luptã vor cuprinde toate
districtele militare ºi toate catego-
riile de arme”, a afirmat preºedin-
tele rus, potrivit cãruia acestora li
se vor adãuga manevrele de am-
ploare ruso-belaruse „Scutul Uni-
unii-2015”, precum ºi aplicaþiile
strategice „Centru-2015”. Mane-

vrele desfãºurate anterior de Rusia în apro-
piere de frontierele sale vestice au suscitat
preocuparea Occidentului. Statele baltice ºi-
au exprimat îngrijorarea ºi chiar au crescut
bugetul apãrãrii. În acelaºi timp au reacþionat
ºi þãrile scandinave, la fel ºi SUA ºi NATO.

Arseni Iaþeniuk: Nu va exista o Europã stabilã
ºi sigurã fãrã Ucraina

tru sprijinul acordat de Polonia
reformelor din Ucraina, pentru
susþinerea integritãþii teritoriale ºi
a independenþei statului ucrai-
nean ºi pentru afirmaþiile sale
(ale preºedintelui polonez), con-
form cãrora „nu va exista o Eu-
ropã stabilã ºi sigurã fãrã Ucrai-
na”. „Iar Ucraina va deveni par-
te a Uniunii Europene”, ºi-a ex-
primat convingerea Arseni Iaþe-
niuk. La rândul sãu, preºedinte-
le Poloniei a mulþumit pentru po-
sibilitatea de a susþine un discurs
în faþa parlamentului ucrainean
ºi de a se adresa poporului aces-
tei þãri. Komorowski ºi-a expri-
mat încrederea cã Ucraina ºi

Polonia vor coopera din ce în ce
mai activ, „nu doar în cadrul in-
stituþiilor lumii occidentale, mai

ales al UE, ci ºi în cadrul uniunii
politice bilaterale dintre statele
noastre”, a spus liderul polonez.

Hillary Clinton îºi anunþã candidatura la preºedenþia SUA
campaniei prezidenþiale. O serie de convorbiri
telefonice sunt programate, de asemenea, cu
consilieri din alte state considerate cã vor juca
un rol-cheie în alegerile prezidenþiale. Purtãtorul
de cuvânt al lui Clinton, Nick Merrill, nu a rãs-
puns multiplelor solicitãri de a comenta infor-
maþiile despre programul lansãrii campaniei, pre-
cizeazã ziarul. Altã sursã apropiatã campaniei lui

Clinton a confirmat, însã, cã aceasta va
vizita Iowa în zilele urmãtoare. Hillary
Clinton urmeazã sã devinã, astfel, prima
candidatã democratã în alegerile preziden-
þiale americane din 2016. Ea este consi-
deratã favorita Partidului Democrat la pre-
ºedinþie. Fostul senator Jim Webb a lan-
sat o comisie exploratorie, la fel ca mai
mulþi candidaþi republicani. Însã eventua-
lul anunþ al celei de a doua candidaturi a
lui Clinton pentru Casa Albã urmeazã sã
provoace o undã de ºoc în întreaga lume,
în contextul în care ea are ºanse sã devi-
nã prima preºedintã a Statelor Unite. Însã
statul Iowa, în care Clinton s-a clasat a
treia dupã Barack Obama ºi fostul sena-
tor John Edward în caucusul din 2008,
este considerat un potenþial punct slab în

cadrul campaniei sale. Un sondaj publicat joi de
cãtre Universitatea Quinnipiac aratã cã senatorul
republican din Kentucky Rand Paul, care ºi-a
lansat campania marþi, o devanseazã pe Clinton
cu un punct procentual. Paul ºi Webb urmeazã
sã viziteze Iowa vineri, iar senatorul Ted Cruz,
care ºi-a anunþat candidatura sãptãmâna trecu-
tã, a vizitat statul joi. Din câte se pare, Clinton a
angajat în Iowa personal de campanie, inclusiv
pe Matt Paul, un consilier vechi al secretarului
pentru Agriculturã Tom Vilsack, care urmeazã
sã conducã operaþiunile. Cartierul general de
campanie al lui Hillary Clinton ar urma sã fie în
Brooklyn, la New York. Potrivit acestor infor-
maþii, s-a închiriat spaþiu de birouri în Brooklyn
Heights. Legislaþia cu privire la organizarea ale-
gerilor la nivel federal le acordã celor care nu ºi-
au anunþat candidatura o perioadã de timp limi-
tatã sã plãteascã pentru birourile ºi personalul de
campanie. Dupã ce Clinton - care a avut o pre-
zenþa activã în dezbaterea politicã în ultima pe-
rioadã - îºi va anunþa candidatura pe Twitter,
duminicã, senatorul republican din Florida Mar-
co Rubio ar urma sã îºi anunþe, la rândul sãu,
candidatura la Miami, un anunþ care va fi aproa-
pe sigur eclipsat de turneul lui Cinton în Iowa.
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07:00 În grãdina Danei
07:30 Prietenie cu nãbãdãi
2002, Australia, Comedie,

Familie
08:00 Albã ca Zãpada
2012, SUA, Aventuri, Fantastic
09:30 Maºini, teste ºi verdicte
10:00 Zon@
10:30 Europa mea
11:00 Concert de pricesne-Din

suflet de creºtin-Baia Mare
11:40 Istorii de buzunar
11:50 Fetita din Chartreuse
2005, SUA, Dramã
13:30 Impact global
14:00 Telejurnal
14:30 Vreau sã fiu sãnãtos
15:00 Ora regelui
16:00 Dosar România
17:00 Charlot vagabond
1915, Comedie, Scurt metraj
17:30 Curaj la feminin
18:00 Exclusiv în România
18:50 Ultima prescurã
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Vals în lumina lunii
2012, SUA, Dramã
23:00 Ecce via-Aceasta este

Calea!
23:45 Universul credinþei
00:50 La masa de Paºti
01:40 La masa de Paºti
02:30 La masa de Paºti
03:20 Telejurnal
04:10 Istorii de buzunar
04:20 Viaþa satului
05:35 Viaþa satului
06:25 Teleshopping

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Naturã ºi aventurã
08:30 Europa 360° (R)
09:00 Mic dejun cu un campion
10:00 România în anii celui De-

Al Doilea Rãzboi Mondial
10:30 Arca lui Noe
11:00 Rugby
12:50 5 minute de istorie
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Un prinþ pentru mama
2011, SUA, Comedie, Dragoste
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Mituri muzicale româneºti
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Arte , carte ºi capricii
19:55 MomentArt (R)
20:10 Undeva, cândva
1980, SUA, Dramã, Fantastic,

Romantic, Dragoste
21:55 Terenul de baseball
1989, SUA, Dramã, Familie
23:45 Axios
00:55 MomentArt (R)
01:05 Arte , carte ºi capricii (R)
02:00 Mic dejun cu un campion

(R)
03:00 Mituri muzicale româneºti

(R)
03:50 5 minute de istorie
04:00 Memorialul Durerii
04:50 Popasuri folclorice (R)

TVR 2

07:45 Procesul lui Casey
Anthony

09:15 Turbo
10:50 Cealaltã femeie
12:40 O zi minunatã
14:30 Bãtãlia anului
16:20 Saving Mr. Banks: În

cãutarea poveºtii
18:25 Turbo
20:00 Chef
22:00 Cealaltã femeie
23:50 Cursã explozivã
01:20 A venit sfârºitu'!
03:05 Nimfomana Vol. II
05:10 Catastrofa de la Cernobîl
06:00 La pescuit

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Jurnalul unei dãdace
2007, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
13:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
14:15 Iisus din Nazareth
1977, Italia, Biografic, Dramã,

Istoric
16:15 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
22:30 Iisus din Nazareth
1977, Italia, Biografic, Dramã,

Istoric
23:45 Slujba de Înviere
00:15 Dr. Parnassus
2009, SUA, Aventuri, Fantastic,

Mister
02:30 Ferma vedetelor (R)
04:30 Iisus din Nazareth (R)
1977, Italia, Biografic, Dramã,

Istoric
06:00 Înapoi la fermã

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
07:45 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Inger salbatic
16:00 Dezvãluiri din lumea

telenovelelor
17:00 Las Bravo
18:00 Regina inimilor
20:00 Îngeri pãzitori
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Teen Mom
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
04:00 Doamne de poveste
04:00 Iubire ca în filme (R)
05:00 Reþeta de Acasã
05:45 Dragoste de viaþã (R)
06:45 Dezvãluiri din lumea

telenovelelor (R)

07:30 La Maruþã
09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:00 Sfârºitul aventurii (R)
14:15 Alice în Þara Minunilor (R)
16:15 Alice în Þara Minunilor (R)
18:15 Evoluþie
20:30 Visul lui Adalbert
22:30 Ca apa în ciocolatã
00:45 Visul lui Adalbert (R)
02:00 Lumea Pro Cinema
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

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 Star News

20:30 Te cunosc de undeva

23:50 Slujba de Înviere

00:15 Lorenzo

1992, SUA, Dramã

02:15 Observator (R)

03:00 Barbie – Povestea unei

sirene

2010, SUA, Animaþie, Familie

04:15 Beethoven 5

2003, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie

06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Pastila de râs (R)

08:30 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
10:30 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu (R)
12:00 Arena bucãtarilor

12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Iosif

2000, Italia, Dramã
16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)

20:00 Asta-i România!
21:30 Iisus

1999, Italia, Germania, SUA,
Cehia, Biografic, Dramã, Istoric

01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:45 Asta-i România! (R)

04:00 Supermodels by Cãtãlin
Botezatu (R)

05:30 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping
07:30 Zestrea domniþei Ralu (R)

1972, România, Aventuri, Istoric

09:30 Teleshopping

10:00 Jurnalul STV Junior

10:30 Click! Poftã bunã! (R)

11:00 Adevãruri ascunse (R)

13:00 Curat, Murdar (R)

14:00 Nunþi de poveste (R)

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus

19:00 Râzi ºi câºtigi (R)

19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Rãpitã din dragoste

2007, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller

23:00 Doar prieteni

2005, SUA, Comedie

01:00 Undercover: Misiune la

sud de Dunãre

2011, Bulgaria, Acþiune, Crimã,

Dramã

02:30 Doar prieteni (R)

2005, SUA, Comedie

04:30 Cireaºa de pe tort (R)
05:30 Undercover: Misiune la

sud de Dunãre (R)

2011, Bulgaria, Acþiune, Crimã,

Dramã

06:30 Click! Poftã bunã! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Râzi de toþi banii!
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Oneºti:

''Oneºti, dar rãi!''
23:00 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Fight Night Braºov:

''Munte de bãtaie''
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

DUMINICÃ - 12 aprilie

07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Zestrea românilor
11:10 În pom
1971, Franþa, Comedie
12:45 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Tezaur folcloric
17:00 Gala Umorului
18:00 Lozul cel mare
18:45 Dosar România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 O datã’n viaþã
22:20 O datã’n viaþã
23:35 Lunã de miere în Las

Vegas
1992, SUA, Comedie
01:15 Andografia zilei
01:20 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
02:05 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
02:50 Sport
03:05 Telejurnal
03:55 Universul credinþei
04:40 Simbolica
04:45 Universul credinþei
05:35 Gala Umorului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice (R)
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:30 Motomagia
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Iarba verde de acasã
1978, SUA, Dramã
16:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massy
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Divorþ... din dragoste
1991, România, Dramã
22:10 Singurãtatea florilor
1975, România, Dramã
23:40 Mituri muzicale româneºti (R)
00:40 Danaidele
02:40 Cartea cea de toate zilele
02:50 5 minute de istorie
03:00 Cap compas
03:30 D'ale lu' Miticã
04:30 A doua emigrare
05:00 Drumul lui Leºe
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Iisus mã iubeºte
09:10 Cine-i Urechilã?
10:25 Chef
12:20 Jesse Stone: Prezumþia

de nevinovãþie
13:50 Pãpuºile Muppet în turneu
15:35 Gravity 3D: Misiune în

spaþiu
17:05 Urzeala tronurilor: O zi la

filmãri
17:35 Man of Steel: Eroul
20:00 Dl. Peabody ºi Sherman
21:35 Noi suntem familia Miller
23:25 Knick
00:10 Legãturi de sânge
02:20 Cei tãcuþi

HBO

07:00 Toate pânzele sus! (R)
1977, România, Aventuri
08:00 Jurnalul unei dãdace (R)
2007, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
09:45 Epoca de gheaþã
2002, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie
11:15 Doctor Dolittle
1998, SUA, Comedie
13:00 Apropo Tv
14:00 Rãzbunare cu stil
2012, SUA, Comedie, Crimã
15:45 Cronicile din Narnia:

Cãlãtorie pe mare cu Zori-de-Zi
2010, Marea Britanie, Aventuri,

Familie, Fantastic
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
23:00 Între douã lumi
2012, Canada, Franþa, Dramã,

Romantic, Dragoste
01:00 Apropo Tv (R)
02:00 Rãzbunare cu stil (R)
2012, SUA, Comedie, Crimã
03:30 Între douã lumi (R)
2012, Canada, Franþa, Dramã,

Romantic, Dragoste
05:30 Epoca de gheaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Las Bravo (R)
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Inger salbatic
16:00 Dezvãluiri din lumea

telenovelelor
17:00 Las Bravo
18:00 Regina inimilor
20:00 Îngeri pãzitori
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Teen Mom
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
04:00 Iubire ca în filme
04:00 Doamne de poveste
05:00 Terra Nostra
06:00 Dragoste de viaþã (R)

07:45 Doamne de poveste
08:45 La bloc (R)
10:15 La bloc
11:45 Alice în Þara Minunilor

(R)
13:45 Evoluþie (R)
16:00 Doamna Winterbourne
18:15 Cum þi-e scris
20:30 Barabba
00:30 La bloc (R)
01:00 Lumea Pro Cinema

PRO CINEMA

09:00 Deasupra tuturor
2009, SUA, Acþiune, Animaþie,

Aventuri, Comedie, Familie
11:00 Bodyguard pentru fiul

presedintelui
1996, SUA, Comedie

13:00 Observator
13:30 Dennis, pericol public
1993, SUA, Comedie, Familie
15:30 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Nea Mãrin Miliardar
1979, România, Comedie
22:30 Legea strãzii
2013, SUA, Acþiune, Thriller
00:30 Mickey, Ochi Albaºtri
1999, SUA, Comedie

02:30 Legea strãzii (R)
2013, SUA, Acþiune, Thriller
04:15 Bodyguard pentru fiul

preºedintelui (R)
1996, SUA, Comedie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Arena bucãtarilor (R)

08:30 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric

10:30 Iosif (R)

2000, Italia, Dramã

12:30 ªtirile Kanal D

13:45 Iisus (R)

1999, Italia, Germania, SUA,

Cehia, Biografic, Dramã, Istoric

17:00 Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea  zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Ochii din umbrã

21:30 În numele regelui

2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:15 Ochii din umbrã (R)

03:30 În numele regelui (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

09:00 Casa: construcþie ºi

design

09:30 Sãnãtate cu Stil

10:00 Secrete de stil

10:30 Levintza prezintã

11:00 Playtech

11:30 Rãpitã din dragoste (R)

2007, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller

13:30 Liceenii Rock 'n' Roll

1992, România, Comedie

16:00 Cronica cârcotaºilor (R)

18:00 Focus

19:00 Râzi ºi câºtigi (R)

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Schimb de mame

22:30 Constantin 60

23:30 Nunþi de poveste (R)

01:30 Apel de urgenþã (R)

02:30 Schimb de mame (R)

04:30 Cireaºa de pe tort (R)

05:30 Playtech (R)

06:00 Focus (R)

06:45 Liceenii Rock 'n' Roll

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Rezumate Fotbal Cupa

României Timiºoreana
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Bucureºti:

''Marea finalã''
23:00 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
02:30 ªtiri Sport.ro
03:00 Închiderea programului

SPORT.RO
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LUNI - 13 aprilie

07:00 Ecce via-Aceasta este
Calea!

07:55 Andografia zilei
08:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
08:30 Gala Umorului
09:30 La masa de Paºti
12:30 Cãsuþa cu poveºti
13:00 Germana… la 1
14:00 Telejurnal
14:40 Premiile Europene

“Dincolo de Frontiere” , 2015
15:45 Andografia zilei
15:50 Maghiara de pe unu
16:55 Opinii fiscale
17:10 Tezaur folcloric
18:45 Petrecerea Iepuraºilor
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Iubirea vieþii mele
2000, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
22:50 Crima este afacerea

noastrã
2008, Franþa, Comedie, Crimã
00:40 Magazin UEFA Cham-

pions League 2014-2015
01:10 Andografia zilei
01:15 Gala Umorului
02:05 Istorii de buzunar
02:10 Telejurnal
03:00 Crima este afacerea

noastrã
2008, Franþa, Comedie, Crimã
04:45 Adevãruri despre trecut
05:10 Zestrea românilor
05:35 Tezaur folcloric
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Arte, carte ºi capricii
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Teleshopping
13:00 Festival SoNoRo 2014
13:50 Cartea cea de toate zilele
14:00 Pescar hoinar
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Capodopere redifuzare
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Aventurile tânãrului

Hercule
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Familie, Fantastic
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Replay
20:00 Danaidele
22:00 Ora de ºtiri
22:55 Momentart
01:05 Festival SoNoRo 2014
01:55 5 minute de istorie
02:00 Replay
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Pescar hoinar
03:30 Arte , carte ºi capricii
04:20 Telejurnal TVR 2
05:10 Ieri-Azi-Mâine
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:45 Gravity 3D: Misiune în
spaþiu

09:15 Man of Steel: Eroul
11:35 Holidaze: Din nou acasã
13:05 Dl. Peabody ºi Sherman
14:40 Pe platourile de filmare
15:10 Blestemul regelui Midas
16:50 Hobbitul: Dezolarea lui

Smaug
19:30 Urzeala tronurilor: O zi la

filmãri
20:00 Urzeala tronurilor
21:00 Silicon Valley
21:30 Vicepreºedinta
22:00 Stalingrad
00:10 2 pistoale
02:00 Apel de urgenþã
03:35 Jackass prezintã: Un

bunic nebun

HBO

07:00 Doctor Dolittle (R)
1998, SUA, Comedie
08:30 Hook
1991, SUA, Aventuri
11:15 Cronicile din Narnia:

Cãlãtorie pe mare cu Zori-de-Zi
(R)

2010, Marea Britanie, Aventuri,
Familie, Fantastic

13:15 Anna ºi Regele
1999, SUA, Dramã
16:15 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
22:30 Hitch - Consilier în amor
2005, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
01:00 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
01:45 Ferma vedetelor (R)
03:15 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
04:15 Hook (R)
1991, SUA, Aventuri

PRO TV

ACASÃ
07:00 Dezvãluiri din lumea

telenovelelor
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Inger salbatic
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Îngeri pãzitori
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Terra Nostra
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Iubire ca în filme (R)
04:00 Doamne de poveste
05:00 Terra Nostra (R)
06:00 Dragoste de viaþã

08:00 La Mãruþã (R)
09:30 La Bloc (R)
12:30 Rãzbunare cu stil (R)
14:30 Barabba (R)
18:30 Rãsfãþaþii Americii
20:30 Misiune în lumea apelor

(2008, acþiune)
22:30 Tinereþe furatã
1:15 Misiune în lumea apelor

(R)
3:00 Lumea Pro Cinema
3:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 Dennis, pericol public (R)
1993, SUA, Comedie, Familie
13:00 Observator
13:15 Te cunosc de undeva (R)
16:00 Observator
17:00 Nea Mãrin Miliardar (R)
1979, România, Comedie
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Chef de râs
23:00 Magie în New York
2007, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie, Familie, Fantastic,
Muzical, Romantic, Dragoste

01:00 Spartacus
1960, SUA, Acþiune, Biografic,

Dramã, Istoric, Romantic,
Dragoste

04:00 Magie în New York (R)
2007, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie, Familie, Fantastic,
Muzical, Romantic, Dragoste

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul (R)
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
09:30 Constantin 60 (R)
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Lanterna verde: Începu-

turi
2009, SUA, Acþiune, Animaþie,

Fantastic, SF
13:20 Blãnosul
2006, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Imagini incredibile din

lume
20:30 Mama mea gãteºte mai

bine
22:00 Mondenii
2006, România, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Þapinarii
00:05 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Liceenii, în 53 de ore ºi

ceva
2010, România, Dramã,

Romantic, Dragoste
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Skandenberg
22:00 Punk'd
23:00 Wrestling WWE Super-

stars
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling SMACK
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

MARÞI - 14 aprilie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Capri
2006, Italia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Maghiara de pe unu
16:55 Opinii fiscale
17:10 Plusuri ºi minusuri
18:30 Discover România
18:40 Capri (R)
2006, Italia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
01:30 Andografia zilei
01:35 În grãdina Danei
02:00 REVIZIE TEHNICÃ
06:00 Zestrea românilor
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Memorialul Durerii
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Teleshopping
11:05 Danaidele
13:00 Concert extraordinar

ATENEUL ROMAN 2011
14:00 Naturã ºi aventurã
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Capodopere redifuzare
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Pescar hoinar
00:30 Cap compas
01:00 Concert extraordinar

ATENEUL ROMAN 2011 (R)
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Raiul e aievea
09:10 Bolt
10:50 Blestemul regelui Midas
12:30 Silicon Valley
13:00 Vicepreºedinta
13:30 Doctor Dolittle 2
15:00 Pe urmele dinozaurilor
16:30 Povestea þestoaselor

Ninja
18:10 O zi ca oricare alta
20:00 Þinutul din nord
22:05 Echipa fantomelor
23:30 Poveºti de groazã
00:15 Poveºti de groazã
01:15 Un strop de mare
03:10 Activitate paranormalã:

Cei însemnaþi
04:35 Aladdin ºi lampa morþii
06:00 Ce zi minunatã!

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Ferma vedetelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York -

Criminaliºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
00:00 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
01:00 Ferma vedetelor (R)
02:30 Supernatural: Aventuri

în lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
03:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Înger salbatic
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Îngeri pãzitori
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Terra Nostra
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Iubire ca în filme (R)
04:00 Doamne de poveste
05:00 Terra Nostra (R)
06:00 Dragoste de viaþã

07:15 La Mãruþã (R)
08:45 La Bloc (R)
Episoadele 522, 523, 524
11:15 Hook (R)
14:15 Rãsfãþaþii Americii (R)
16:15 Doamna Winterbourne

(R)
18:30 Dragoste de tatã
20:30 Box în afara legii
22:30 Confetti
0:30 Box în afara legii
02:15 Lumea Pro Cinema
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
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 Hell’s Kitchen – Iadul

Bucãtarilor
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Corupþi de libertate
1994, SUA
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

08:00 Fatmagul (R)

2010, Dramã, Romantic

10:30 Teo Show (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Trãdarea

2010, Turcia, Dramã

22:30 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Trãdarea (R)

2010, Turcia, Dramã

03:45  WOWBiz (R)

05:30 Pastila de râs

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Blãnosul (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Secrete de stil (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Imagini incredibile din

lume
20:30 Rechinii ucigaºi
1999, SUA, Aventuri, SF
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Rechinii ucigaºi (R)
1999, SUA, Aventuri, SF
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Playtech (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Fotbal U21: Anglia -

Germania
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Paºtele ne aduce în inimi credinþa,
încrederea ºi dragostea. Bucuria ºi sim-
plitatea acestor momente ne ajutã sã ne
cunoaºtem mai bine, sã apreciem ade-
vãratele valori ale vieþii. Pentru toþi

locuitorii comunei Iºalniþa, Lumina În-
vierii Mântuitorului sã fie prilej de bucu-
rie, voie bunã, liniºte sufleteascã ºi înþe-
legere. Paºte Fericit! Hristos a Înviat!

Primar, Flori Ovidiu
ºi Viceprimar Bãlan Eugen

Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ºi
Sfintele Paºti sã fie prilej de bucurie  ºi liniºte

sufleteascã pentru toþi locuitorii comunei Almãj,
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!

Ion Rãcãreanu, Primarul Comunei Almãj

Lumina Pascalã,  prin miracolul ei,  sã aducã în  sufletele locui-
torilor comunei Bucovãþ  liniste, împãcare, iubire, o primãvarã
însoritã, în care sã înfloreascã bucuria, nãdejdea ºi încrederea!
Paºtele este un moment de întregire a familiei! Fie ca bucuria
Învierii Domnului sã vã aducã  pacea ºi fericirea de a petrece

aceste clipe înãlþãtoare alãturi de cei dragi! Sãnãtate familiilor
noastre, mult noroc în tot ceea ce ne-am propus sã realizãm!

Dumnezeu sã ne  dea iubirea si binecuvântarea Sa!

Hristos a Înviat!
Primar, Vasile Constantin

Vîlcomeanu Jane, Primarul Comunei Orodel, este alãturiVîlcomeanu Jane, Primarul Comunei Orodel, este alãturiVîlcomeanu Jane, Primarul Comunei Orodel, este alãturiVîlcomeanu Jane, Primarul Comunei Orodel, este alãturiVîlcomeanu Jane, Primarul Comunei Orodel, este alãturi
cu un gând bun ºi cu urãri de bine pentru toþi locuitoriicu un gând bun ºi cu urãri de bine pentru toþi locuitoriicu un gând bun ºi cu urãri de bine pentru toþi locuitoriicu un gând bun ºi cu urãri de bine pentru toþi locuitoriicu un gând bun ºi cu urãri de bine pentru toþi locuitorii

comunei, acum în preajma Sãrbãtorilor Pascale, când suflete-comunei, acum în preajma Sãrbãtorilor Pascale, când suflete-comunei, acum în preajma Sãrbãtorilor Pascale, când suflete-comunei, acum în preajma Sãrbãtorilor Pascale, când suflete-comunei, acum în preajma Sãrbãtorilor Pascale, când suflete-
le poartã bucuria ºi împlinirea vieþii, cel mai mare dar divin.le poartã bucuria ºi împlinirea vieþii, cel mai mare dar divin.le poartã bucuria ºi împlinirea vieþii, cel mai mare dar divin.le poartã bucuria ºi împlinirea vieþii, cel mai mare dar divin.le poartã bucuria ºi împlinirea vieþii, cel mai mare dar divin.

Sã ne plecãm capetele cu recunoºtinþã, sã-i mulþumim luiSã ne plecãm capetele cu recunoºtinþã, sã-i mulþumim luiSã ne plecãm capetele cu recunoºtinþã, sã-i mulþumim luiSã ne plecãm capetele cu recunoºtinþã, sã-i mulþumim luiSã ne plecãm capetele cu recunoºtinþã, sã-i mulþumim lui
Hristos cel Înviat pentru toate câte avem, pentru sãnãtateaHristos cel Înviat pentru toate câte avem, pentru sãnãtateaHristos cel Înviat pentru toate câte avem, pentru sãnãtateaHristos cel Înviat pentru toate câte avem, pentru sãnãtateaHristos cel Înviat pentru toate câte avem, pentru sãnãtatea

noastrã ºi a celor dragi.noastrã ºi a celor dragi.noastrã ºi a celor dragi.noastrã ºi a celor dragi.noastrã ºi a celor dragi.
Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!

În Noaptea Învierii, cu lumânãri aprinse ºi sufletul
curat sã ne rugãm pentru iertarea pãcatelor ºi regãsirea
speranþei! Sãrbãtorile de Paºti sã le aducã locuitorilor
comunei Ostroveni multe bucurii, sãnãtate ºi fericire!

Fie ca bucuria Învierii Domnului sã vã presare în suflet
liniºte, pace ºi fericirea de a petrece aceste clipe magice

alãturi de cei dragi. Hristos a Înviat!
Primar, Gheorghe Oprescu

Dicu Alexandru, Primarul Comunei Malu Mare,Dicu Alexandru, Primarul Comunei Malu Mare,Dicu Alexandru, Primarul Comunei Malu Mare,Dicu Alexandru, Primarul Comunei Malu Mare,Dicu Alexandru, Primarul Comunei Malu Mare,
este alãturi de toþi locuitorii comunei cu cele maieste alãturi de toþi locuitorii comunei cu cele maieste alãturi de toþi locuitorii comunei cu cele maieste alãturi de toþi locuitorii comunei cu cele maieste alãturi de toþi locuitorii comunei cu cele mai
alese gânduri ºi sentimente de preþuire ºi le urezalese gânduri ºi sentimente de preþuire ºi le urezalese gânduri ºi sentimente de preþuire ºi le urezalese gânduri ºi sentimente de preþuire ºi le urezalese gânduri ºi sentimente de preþuire ºi le urez

multã sãnãtate, belºug în case ºi realizãri, sã aibãmultã sãnãtate, belºug în case ºi realizãri, sã aibãmultã sãnãtate, belºug în case ºi realizãri, sã aibãmultã sãnãtate, belºug în case ºi realizãri, sã aibãmultã sãnãtate, belºug în case ºi realizãri, sã aibã
famliile reunite ºi sã se bucure cu toþii de Înviereafamliile reunite ºi sã se bucure cu toþii de Înviereafamliile reunite ºi sã se bucure cu toþii de Înviereafamliile reunite ºi sã se bucure cu toþii de Înviereafamliile reunite ºi sã se bucure cu toþii de Învierea
Domnului! Fie cã Sãrbãtoarea Paºtelui sã ne arateDomnului! Fie cã Sãrbãtoarea Paºtelui sã ne arateDomnului! Fie cã Sãrbãtoarea Paºtelui sã ne arateDomnului! Fie cã Sãrbãtoarea Paºtelui sã ne arateDomnului! Fie cã Sãrbãtoarea Paºtelui sã ne arate

tuturor Calea spre fericire, izbândã  ºi bucurie!tuturor Calea spre fericire, izbândã  ºi bucurie!tuturor Calea spre fericire, izbândã  ºi bucurie!tuturor Calea spre fericire, izbândã  ºi bucurie!tuturor Calea spre fericire, izbândã  ºi bucurie!
Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!
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Fie ca acest Paºte sã fie un moment

de bucurie, liniºte sufleteascã ºi armo-
nie pentru toþi locuitorii
comunei Moþãþei. Le doresc
sã fie sãnãtoºi ºi mulþumiþi
de toate realizãrile dum-
nealor, sã se bucure de
Lumina Sãrbãtorilor Pasca-
le ºi sã rosteascã alãturi
de primarul Enea Constantin!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Bucuria vine din
lucruri mãrunte, liniº-
tea vine din suflet,

lumina vine din inima
fiecãruia! Fie ca Lumina Divi-

nã a Sfintelor Paºte sã le aducã
tuturor locuitorilor comunei Pleniþa multã

sãnãtate, încredere ºi nãdejde, sã le cãlãu-
zeascã drumul în viaþã, sã  aibã parte de
liniºte ºi pace în suflete! Hristos a Înviat!

Primar, Calafeteanu Mihai Puiu

Nicolae Stãncioi,
primarul oraºului
Filiaºi, ureazã tutu-
ror locuitorilor, la
ceas de Sfântã Sãr-
bãtoare a Învierii
Mântuitorului, sã
aibã parte de mo-
mente de fericire ºi

bucurie alãturi de toþi cei dragi, sã-ºi regã-
seascã împãcarea ºi înþelepciunea în sânul
familiei ºi sã primeascã din partea mea
toate gândurile bune ºi curate!

Hristos a Înviat! Paºte încãrcat de Luminã
ºi Iertare!

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 Sãrbãto-

rilor Pascale. Hristos a Înviat!
Primar, Ion Dinu

Prmarul Comunei Poiana Mare,
Marin Vintilã, este alãturi de toþi

locuitorii comunei cu un gând bun
ºi o urare de sãnãtate, prosperita-
te ºi împlinirea tuturor dorinþelor.
Mireasma Sãrbatorilor Pascale sã
fie un moment unic de întoarcere
spre pietate, armonie, speranþã,

toleranþã ºi evlavie!
Paºte Fericit! Hristos a Înviat!

Lumina Sfintei
Învieri sã pãtrun-
dã în toate casele

locuitorilor comunei
Terpeziþa, sã le umple
sufletele de bucurii ºi

împliniri! Fie ca binecu-
vântarea 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

Sãrbãtoarea Sfântã a Învie-
rii Domnului sã aducã

tuturor locuitorilor comu-
nei Valea Stanciului
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!  Paºte fericit alãturi de cei dragi!
Primar, Gângioveanu Ovidiu

Nespusa bucurie a
Învierii Domnului sã se
sãlãºluiascã între locuito-
rii comunei Întorsura, iar
Hristos Cel ce a biruit
moartea sã reverse
asupra noastrã viaþã,
sãnãtate, pace, belºug,
încredere ºi izbândã! Hristos a Înviat!
Paºte Fericit!

Primar, Camen Constantin

Lumia Sfântã a Înverii sã le
aducã în suflete tuturor locuito-
rilor oraºului Segarcea credinþã,
dragoste ºi speranþã, iar Sfintele
Paºti sã-i gãseascã pe toþi alãturi
de cei dragi, cu bucurii ºi împli-
niri, sã le umplã sufletele de
Luminã, ochii de lacrimile
bucuriei, mintea de gânduri
frumoase ºi inimile de iubire!

Hristos a Înviat!
Primar, Popa Nicolae
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Florea Grigorescu,
Primarul Comunei Urzi-

cuþa transmite tuturor
locuitorilor comunei sã
aibã parte de Luminã în

case, 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!

Învierea Domnului Iisus Hristos sã
aducã în sufletele tuturor locuitorilor
comunei Drãgoteºti: 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, 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 colabo-
ratorilor Primãriei Brãdeºti
le doresc multã sãnãtate,
împliniri ºi numai bucurii! HRISTOS A ÎNVIAT !

Primar, Ion  Rãcãreanu

Trãistaru Cãtãlin, Primarul Comunei
Sopot, nu i-a uitat pe locuitorii comunei
în aceste momente de Sãrbãtoare Divinã

ºi le adresez cele mai calde urãri de
sãnãtate, prosperitate, bucurii ºi împli-
niri alãturi de cei dragi. Sã aºteptaþi
Paºtele cu sufletele pline de încredere,
cu mesele îmbelºugate ºi sã împãrtãºiþi
mireasma acestei Sãrbãtori cu toþi cei

dragi! Hristos a Înviat!

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã-i
gãseascã pe toþi locuitorii comunei Cãlãraºi
cu sufletele curate, pline de emoþia bucu-

riei, 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 apre-
ciem adevãratele valori ale vieþii. Aºa cum

Iisus învie mereu, ºi speranþa trebuie sã
renascã de fiecare datã! Hristos a Înviat!

Primar, Vergicã ªovãilã

Sãrbãtoarea Sfântã aSãrbãtoarea Sfântã aSãrbãtoarea Sfântã aSãrbãtoarea Sfântã aSãrbãtoarea Sfântã a
Învierii Domnului sã seÎnvierii Domnului sã seÎnvierii Domnului sã seÎnvierii Domnului sã seÎnvierii Domnului sã se
pogoare asupra tuturorpogoare asupra tuturorpogoare asupra tuturorpogoare asupra tuturorpogoare asupra tuturor
locuitorilor oraºuluilocuitorilor oraºuluilocuitorilor oraºuluilocuitorilor oraºuluilocuitorilor oraºului
Calafat cu  multã sãnãtate,Calafat cu  multã sãnãtate,Calafat cu  multã sãnãtate,Calafat cu  multã sãnãtate,Calafat cu  multã sãnãtate,
belºug ºi bucurii,belºug ºi bucurii,belºug ºi bucurii,belºug ºi bucurii,belºug ºi bucurii,
iar Lumina din Noapteaiar Lumina din Noapteaiar Lumina din Noapteaiar Lumina din Noapteaiar Lumina din Noaptea
Sfântã sã vã însoþeascãSfântã sã vã însoþeascãSfântã sã vã însoþeascãSfântã sã vã însoþeascãSfântã sã vã însoþeascã
paºii spre drumul bucuriei,paºii spre drumul bucuriei,paºii spre drumul bucuriei,paºii spre drumul bucuriei,paºii spre drumul bucuriei,
speranþei ºi încrederii!speranþei ºi încrederii!speranþei ºi încrederii!speranþei ºi încrederii!speranþei ºi încrederii!
Hristos a Înviat! PrimarHristos a Înviat! PrimarHristos a Înviat! PrimarHristos a Înviat! PrimarHristos a Înviat! Primar,,,,,
Mircea GuþãMircea GuþãMircea GuþãMircea GuþãMircea Guþã

Paºtele este o singurã datã pe an! O zi specialã,
îmbogãþitã de aroma bucatelor tradiþionale ºi de
parfumul florilor de primãvarã! Sã o facem sã

strãluceascã  ºi prin bunãtatea inimilor noastre!
Clopotele Bisericilor din Mârºani sã rãsune în

sufletele tuturor ºi sã ne aminteascã, la fiecare
dintre noi, cã viaþa este unicã! Haideþi, sã luãm

Lumina Sfântã, sã înãlþãm ochii spre Cer, în semn al
mulþumirii cã suntem sãnãtoºi ºi avem parte sã ne

bucurãm alãturi de cei dragi de Sãrbãtoarea Paºtelui!
Hristos a Înviat! Primar, Ghencioiu Constantin

Lumina Sfintei Învieri a Mântuitorului
Iisus Hristos sã inunde sufletele tuturor

locuitorilor comunei Carpen ºi sã le aducã
multã cãldurã în case, bucurii în inimi ºi

multã sãnãtate. E Paºte! Sã-i mulþumim lui
Dumnezeu pentru darul vieþii! Sã fim mai
atenþi, mai buni ºi mai  iertãtori cu toþi cei

care sunt lâgã noi! Hristos a Înviat!
Primar, Vasilca ªtefan

Ceanã Ana, Primarul
Comunei Melineºti, trans-
mite tuturor locuitorilor
comunei, la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare de Paºte, sã
aibã casele ºi inimile pline
de  bucurie, sã fie sãnãtoºi
ºi împliniþi sufleteºte
alãturi de cei dragi! Este
atâta luminã în jur, pentru
fiecare dintre noi! Lãsaþi
Lumina Sfântã sã intre în
casa sufletului  ºi vã  veþi
simþi cu adevãrat împliniþi!
Hristos a Înviat!
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 Fie ca bucuria Învierii Domnului să le Fie ca bucuria Învierii Domnului să le Fie ca bucuria Învierii Domnului să le Fie ca bucuria Învierii Domnului să le Fie ca bucuria Învierii Domnului să le
aducă în sufaducă în sufaducă în sufaducă în sufaducă în suflelelelelet liniştt liniştt liniştt liniştt linişte şi pace tuture şi pace tuture şi pace tuture şi pace tuture şi pace tuturororororor

locuitlocuitlocuitlocuitlocuitorilor comunei Coţoforilor comunei Coţoforilor comunei Coţoforilor comunei Coţoforilor comunei Coţofenii din Dos,enii din Dos,enii din Dos,enii din Dos,enii din Dos,
prprprprprecum şi fecum şi fecum şi fecum şi fecum şi fericirericirericirericirericirea de a peea de a peea de a peea de a peea de a petrtrtrtrtrece acesece acesece acesece acesece acesttttteeeee
clipe magice alături de cei dragi. Minu-clipe magice alături de cei dragi. Minu-clipe magice alături de cei dragi. Minu-clipe magice alături de cei dragi. Minu-clipe magice alături de cei dragi. Minu-

nea Învierii lui Iisus să dăinuie  în inimi-nea Învierii lui Iisus să dăinuie  în inimi-nea Învierii lui Iisus să dăinuie  în inimi-nea Învierii lui Iisus să dăinuie  în inimi-nea Învierii lui Iisus să dăinuie  în inimi-
le noastre, să ne lumineze viaţa şi să nele noastre, să ne lumineze viaţa şi să nele noastre, să ne lumineze viaţa şi să nele noastre, să ne lumineze viaţa şi să nele noastre, să ne lumineze viaţa şi să ne
aducă renaşterea credinţei, a speranţeiaducă renaşterea credinţei, a speranţeiaducă renaşterea credinţei, a speranţeiaducă renaşterea credinţei, a speranţeiaducă renaşterea credinţei, a speranţei
şi a bucuriei, cu bunătate şi căldură înşi a bucuriei, cu bunătate şi căldură înşi a bucuriei, cu bunătate şi căldură înşi a bucuriei, cu bunătate şi căldură înşi a bucuriei, cu bunătate şi căldură în

sufsufsufsufsuflelelelelettttte!  Hrise!  Hrise!  Hrise!  Hrise!  Hristttttos a Înos a Înos a Înos a Înos a Înviat!viat!viat!viat!viat!
PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar, Pr, Pr, Pr, Pr, Preduca Veduca Veduca Veduca Veduca Vasileasileasileasileasile

Redescoperiţi sentimen-Redescoperiţi sentimen-Redescoperiţi sentimen-Redescoperiţi sentimen-Redescoperiţi sentimen-
tele sincere ce vi se adă-tele sincere ce vi se adă-tele sincere ce vi se adă-tele sincere ce vi se adă-tele sincere ce vi se adă-
pospospospospostttttesc în sufesc în sufesc în sufesc în sufesc în suflelelelelettttte!Fiţi maie!Fiţi maie!Fiţi maie!Fiţi maie!Fiţi mai
buni cu toţi cei care aubuni cu toţi cei care aubuni cu toţi cei care aubuni cu toţi cei care aubuni cu toţi cei care au
nevoie de dragoste şinevoie de dragoste şinevoie de dragoste şinevoie de dragoste şinevoie de dragoste şi
sprijin! Minunea Învieriisprijin! Minunea Învieriisprijin! Minunea Învieriisprijin! Minunea Învieriisprijin! Minunea Învierii
lui Iisus să dăinuie înlui Iisus să dăinuie înlui Iisus să dăinuie înlui Iisus să dăinuie înlui Iisus să dăinuie în
inimile locuitorilor comu-inimile locuitorilor comu-inimile locuitorilor comu-inimile locuitorilor comu-inimile locuitorilor comu-
nei Cetate, să le luminezenei Cetate, să le luminezenei Cetate, să le luminezenei Cetate, să le luminezenei Cetate, să le lumineze
viaţa şi să le  aducă renaşte-viaţa şi să le  aducă renaşte-viaţa şi să le  aducă renaşte-viaţa şi să le  aducă renaşte-viaţa şi să le  aducă renaşte-
rea credinţei, speranţei şirea credinţei, speranţei şirea credinţei, speranţei şirea credinţei, speranţei şirea credinţei, speranţei şi
bucuriei, cu bunătbucuriei, cu bunătbucuriei, cu bunătbucuriei, cu bunătbucuriei, cu bunătatatatatate şi căldură în sufe şi căldură în sufe şi căldură în sufe şi căldură în sufe şi căldură în suflelelelelettttte.e.e.e.e.
Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!

PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar, Duţă Marin, Duţă Marin, Duţă Marin, Duţă Marin, Duţă Marin

Lumina din Noaptea Sfântã sã vã
cãlãuzeascã viaþa!Vã doresc multã
sãnãtate, pace în inimi, iar senti-

mentul de împlinire sã vã însoþeascã
mereu! Toate urãrile de bine,

de belºug ºi prosperitate, din partea
primarului Valericã Pupãzã, pentru

toþi locuitorii comunei Cârcea.
Sfintele Sãrbãtori sã vã aducã

Luminã în suflete! Hristos a Înviat!

Învierea Domnului sã
ne  umplã sufletele de
Luminã, ochii de lacri-
mile bucuriei, minþile
de gânduri frumoase ºi
inimile de iubire! La
toþi locuitorii comunei
Coþofenii din Faþã,
Sãrbãtoarea Pascalã

sã coboare în suflete ºi în case, sã
ne împãrtãºeascã tuturor bucuria
cã Hristos a Înviat!

Primar, Cârciumaru Constantin

Fie ca mireasma Sãrbãtorilor PascaleFie ca mireasma Sãrbãtorilor PascaleFie ca mireasma Sãrbãtorilor PascaleFie ca mireasma Sãrbãtorilor PascaleFie ca mireasma Sãrbãtorilor Pascale
sã le aducã locuitorilor comunei Podarisã le aducã locuitorilor comunei Podarisã le aducã locuitorilor comunei Podarisã le aducã locuitorilor comunei Podarisã le aducã locuitorilor comunei Podari

multã sãnãtate, pace ºi liniºte, bucurii ºimultã sãnãtate, pace ºi liniºte, bucurii ºimultã sãnãtate, pace ºi liniºte, bucurii ºimultã sãnãtate, pace ºi liniºte, bucurii ºimultã sãnãtate, pace ºi liniºte, bucurii ºi
împliniri alãturi de cei dragi.  Lumina ºiîmpliniri alãturi de cei dragi.  Lumina ºiîmpliniri alãturi de cei dragi.  Lumina ºiîmpliniri alãturi de cei dragi.  Lumina ºiîmpliniri alãturi de cei dragi.  Lumina ºi
puritatea clipelor Sfintelor Paºti sã lepuritatea clipelor Sfintelor Paºti sã lepuritatea clipelor Sfintelor Paºti sã lepuritatea clipelor Sfintelor Paºti sã lepuritatea clipelor Sfintelor Paºti sã le

încãlzeascã sufletele, sã le lumineze ºiîncãlzeascã sufletele, sã le lumineze ºiîncãlzeascã sufletele, sã le lumineze ºiîncãlzeascã sufletele, sã le lumineze ºiîncãlzeascã sufletele, sã le lumineze ºi
sã le deschidã inimile spre iubire, cre-sã le deschidã inimile spre iubire, cre-sã le deschidã inimile spre iubire, cre-sã le deschidã inimile spre iubire, cre-sã le deschidã inimile spre iubire, cre-

dinþã ºi  iertare, sã ne  bucurãm  din plindinþã ºi  iertare, sã ne  bucurãm  din plindinþã ºi  iertare, sã ne  bucurãm  din plindinþã ºi  iertare, sã ne  bucurãm  din plindinþã ºi  iertare, sã ne  bucurãm  din plin
de frumuseþea tuturor lucrurilor care nede frumuseþea tuturor lucrurilor care nede frumuseþea tuturor lucrurilor care nede frumuseþea tuturor lucrurilor care nede frumuseþea tuturor lucrurilor care ne

înconjoarã. Hristos a Înviat!înconjoarã. Hristos a Înviat!înconjoarã. Hristos a Înviat!înconjoarã. Hristos a Înviat!înconjoarã. Hristos a Înviat!
PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar, Gheorghiþã Constantin, Gheorghiþã Constantin, Gheorghiþã Constantin, Gheorghiþã Constantin, Gheorghiþã Constantin

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

Primar, Tache Constantin

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 Rast cele mai calde gânduri, sã
aibã  parte de Sãrbãtori liniºte, cu  pace în suflete ºi
în case! Hristos a Înviat! Primar, Iulian Siliºteanu

La Sãrbãtoarea Sfinte-La Sãrbãtoarea Sfinte-La Sãrbãtoarea Sfinte-La Sãrbãtoarea Sfinte-La Sãrbãtoarea Sfinte-
lor Paºti sã coboarelor Paºti sã coboarelor Paºti sã coboarelor Paºti sã coboarelor Paºti sã coboare
liniºtea ºi pacea,liniºtea ºi pacea,liniºtea ºi pacea,liniºtea ºi pacea,liniºtea ºi pacea,
Minunea Învierii lui IisusMinunea Învierii lui IisusMinunea Învierii lui IisusMinunea Învierii lui IisusMinunea Învierii lui Iisus
sã dãinuie în inimilesã dãinuie în inimilesã dãinuie în inimilesã dãinuie în inimilesã dãinuie în inimile
tuturor locuitorilortuturor locuitorilortuturor locuitorilortuturor locuitorilortuturor locuitorilor
comunei Leu, sã vãcomunei Leu, sã vãcomunei Leu, sã vãcomunei Leu, sã vãcomunei Leu, sã vã
lumineze viaþa ºi sã vãlumineze viaþa ºi sã vãlumineze viaþa ºi sã vãlumineze viaþa ºi sã vãlumineze viaþa ºi sã vã
aducã renaºterea credin-aducã renaºterea credin-aducã renaºterea credin-aducã renaºterea credin-aducã renaºterea credin-
þei, a speranþei ºi bucu-þei, a speranþei ºi bucu-þei, a speranþei ºi bucu-þei, a speranþei ºi bucu-þei, a speranþei ºi bucu-
riei. Hristos a Înviat!riei. Hristos a Înviat!riei. Hristos a Înviat!riei. Hristos a Înviat!riei. Hristos a Înviat!
PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar, Iulian Cristescu, Iulian Cristescu, Iulian Cristescu, Iulian Cristescu, Iulian Cristescu

Vînãtoru Lucian, Primarul Comunei
Argetoaia, transmite la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare, tuturor locuitorilor comu-
nei Argetoaia, sã fie sãnãtoºi, bucuroºi,
sã aibã mesele îmbelºugate ºi casele sã
le fie pline de dragoste, prosperitate ºi
belºug, sã gãsescã împreunã Calea spre

dãruire, iertare, înþelegere!
Hristos a Înviat! Paºte Fericit!
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Anunþul tãu!
SC B&M AUTOGAZ SRL

anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiec-
tul RECONFIGURARE STAÞIE
PECO-SKID GPL, CONSTRUIRE
CABINA STATIE ªI MAGAZIN GE-
NERAL, AMPLASARE R E Z E R -
VOR CARBURANÞI (BENZINÃ
MOTORINÃ), TOTEM STEAGURI;
DESFIINÞARE CABINÃ OPERA-
TOR, propus a fi amplasat în CO-
MUNA SADOVA, T102, P90, JUD.
DOLJ. Informaþiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la se-
diul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului CRAIOVA, STR.
PETRU RAREª, NR.1 ºi la sediul
CRAIOVA, STR. CÎMPIA ISLAZ, NR
180 în zilele de LUNI-VINERI, între
orele 9-15. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul autori-
tãþii competente pentru protecþia
mediului APRM DOLJ.

Patronatul Regional Oltenia
ureazã angajaþilor ºi colabora-
torilor Sãrbãtori îmbelºugate
presãrate cu iubire ºi credinþã

în suflet!Paºte Fericit!
Preºedinte,

Constantin Mândruleanu

CERERI SERVICIU
Instalator cu experien-
þã solicit angajare.  Te-
lefon: 0762/837.734.
Doamnã cu experien-
þã - îngrijesc copil. Te-
lefon: 0728/064.730.
Vânzãtoare presã,
covrigi, produse pa-
tiserie ºi magazin
second-hand. Tele-
fon: 0747/072.570.

MEDITAÞII
MEDITAÞII limba
englezã ºi limba spa-
niolã pentru copii.
Preþ avantajos. Tele-
fon: 0746/392.460.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sanita-
re la preþ avantajos. Te-
lefon: 0766/668.777.

Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Societate de conta-
bilitate oferim servicii
de calitate ºi comple-
te la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0742/
179.600.
Persoanã serioasã
îngrijesc bãtrâni pen-
tru cedare locuinþã.
Rog seriozitate. Te-
lefon: 0723/466.154.
Familie serioasã în-
grijim bãtrâni. Tele-
fon: 0765/744.323;
0760/071.644.

Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã se-
midecomandatã etaj
4, Craiova str. Cara-
cal. Telefon: 0351/
175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon:
0762/109.595.
Vând apartament 2 ca-
mere Calea Unirii. Te-
lefon: 0742/940.623;
0351/459.401.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Particular, vând apar-
tament 4 camere, par-
ter, zona Caracal. Te-
lefon: 0724/512.304;
0746/914.824.
Vând 4 camere de-
comandate, toate
îmbunãtãþirile Braz-
dã. Telefon: 0745/
995.125.

CASE
VÂND CASÃ
DOUÃ ETAJE ÎN
Vîrvoru de Jos,
2000 mp teren, preþ
negociabil. Telefon:
0761/950.685.
Vând casã 6 came-
re, Podari – Livezi, cu
4000 mp teren ºi 8 ha
teren arabil urgent,
convenabil. Telefon:
0722/266.718.

VÂND VILÃ, ZONÃ
CENTRALÃ, LÂN-
GÃ FACULTATEA
DE AGRONOMIE, 6
CAMERE, 2 BÃI,
BUCÃTÃRIE, PAR-
TER+ ETAJ, POD,
SUBSOL, GARAJ,
TEREN 462 MP. Te-
lefon: 0726/275.943.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenului
P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând casã în comu-
na Goieºti. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0756/252.939.
Vând vilã P + M +
5000 mp teren co-
muna Cernãteºti,
sat Raznic. Telefon:
0769/844.209.
Vând casã 500 mp
teren zonã centralã,
idealã afaceri. Tele-
fon: 0730/750.538.
Vând casã + anexe
gospodãreºti în cen-
trul comunei Periºor
cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon:
0751/035.819;
0730/366.954.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântâ-
nã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.

VÂND teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 400 mp teren
intravilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),  13
m la stradã, cadastru.
Preþ 15 lei/m.p. Tele-
fon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravilan
Podari, 673 mp, fun-
daþie, cu utilitãþi,
16.500 euro. Tele-
fon: 0732381.876.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
OCAZIE! Vând te-
ren pentru casã, 800
mp Predeºti, 16 km,
zonã pitoreascã, ide-
al pt. Casã vacanþã,
apã – curent pe te-
ren, 4000 Euro. Te-
lefon: 0762/109.595.

Vând drepturi teren
intravilan  380 mp
Craiova. Telefon:
0766/930.864.
Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de lacul Tan-
chiºtilor - între vile. Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãi-
le Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit,
studiu geotehnic,
lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Ocazie! Vând, închi-
riez teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, ideal
halã, showroom, 1000
m, benzinãrie, parc
auto, sau schimb cu
apartament. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã,
ultra-central, cu utili-
tãþi. Preþ 1,5 Euro/
mp. Telefon: 0763/
566.352.
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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!

Paºtele este 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. ureazã
tuturor angajaþilor ºi colaboratorilor

„Paºte Fericit!”, sã fie sãnãtoºi,
încrezãtori, cu multe realizãri
ºi împliniri alãturi de cei dragi!

Conducerea S.C. Microcomputer
Service S.A. ureazã angajaþilor

ºi colaboratorilor Sãrbãtori liniº-
tite, fericite ºi pline de luminã.

Hristos a Înviat!
Preºedinte,

Constantin Mândruleanu

Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul fa-
bricaþiei 1993. Auto-
turismul este în sta-
re de funcþionare.
Telefon: 0765/
789.181.
Vând DACIA, stare
de funcþionare. Preþ
mic. Telefon: 0769/
611.412.

STRÃINE
Vând MATIZ, 2008,
62.000 km. Telefon:
0764/222.434
AUDI A6, fabricaþie
2006, full opþional,
xenon, bleu marin,
metalizat, piele, na-
vigaþie, încãlzitor
scaune pilot auto-
mat, motor perfect,
8000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând Solenza motor
“Clio”, benzinã,
2004, consum 4%,
90.000 Km, culoare
alb, 1000 Euro. Te-
lefon: 0749/059070.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
DISC purtat pentru
445. Telefon: 0742/
353.028.

Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/ 674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bocanci,
ghete piele militare, pie-
le bovinã 6 mp, tele-
scoape Tico noi, 2 roþi
155/73, combinã mu-
zicalã stereo, calcula-
tor indstruire copii. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând douã locuri de
veci cu capac, în ci-
ment la Cimitirul Ro-
boaica ºi douã locuri
nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând sobã deosebi-
tã din teracotã ºi
maºinã de cusut
Uberdeck. Telefon:
0757/072.050.
Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.

Capre. Telefon:
0726/964.710.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr
Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând ieftin mobilã
apartament. Telefon:
0251/531.246.
Vând ghete iarnã,
autoderapante, piele
naturalã, import, nefo-
losite nr. 45, cãrucior
copil, puþin folosit. Te-
lefon. 0723/009.627.
Vând maºinã de tri-
cotat SINGER. Te-
lefon: 0351/175.564.
Ofer la copii 3 clasoa-
re cu timbre la pre-
þuri foarte foarte
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.

Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând cutie port armã
de vânãtoare meta-
licã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând în comuna
Sunteºti - Drãgã-
ºani, 1 ha vie nobilã
pe ºpalieri cu struguri
de masã ºi vin, 8400
mp- pãdure. Telefon:
0770/274.131.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând portbagaj din
fier P.C. adaptabil pe
orice autoturism vop-
sit recent (roºu). Te-
lefon: 0766/304.708.
Vând mobilã pentru
farmacie. Telefon:
0755/074.742.

Vând cadru metalic
nou pentru handi-
cap, baston pentru
handicap, masã su-
fragerie 6 persoane,
preþ negociabil Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând mobilã dormi-
tor tineret tip MO-
BEXPERT. Telefon:
0251/412.966.
Vând abric original
fãrã motor. Telefon:
0744/545.771.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând saltea Dormeo 2/
1 m cu husã nefolositã
- 100 lei, 2 ferestre cu
toc ºi geam - 25 lei / bu-
catã, lustre cu 2-5 bra-
þe - 20 lei / bucatã. Tele-
fon: 0770/303.445.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 11 aprilie 2015

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

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

Târg de miei în
PIAÞA CHIRIAC din Craiova

6-11 aprilie 2015

Singurul punct de sacrificare
ºi comercializare a mieilor, autorizat pentru

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL

Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Vând 4 jante + an-
velope CIELO 185/
60 R 14- 200 RON.
Telefon: 0731/
877.880.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând 2 biciclete, se-
micursiere, FIRTS-
BIKE, 24Dh 12,
ambele RFG, pentru
copii 9-15 ani. Tele-
fon: 0773/849.388.

Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/
751.558.
DE VÂNZARE. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.

Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris de-
fectã. Telefon: 0251/
417.493.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125/ 850 W,
foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã
aluminiu nouã 20 l,
reductor oxigen su-
durã, alternator 12V
nou, delcou aprinde-
re Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze sobã
D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr fosã septi-
cã nefolositã. Tele-
fon: 021/619.0632;
0731/515.626.
Cumpãr uruitoare
cereale, grâu, po-
rumb. Telefon: 0721/
995.405.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Familie serioasã
cautã casã fãrã chi-
rie (contra ajutor).
Telefon: 0761/
794.304.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.
Închiriez magazin
stradal, cu toate
utilitãþile, Dezrobi-
rii. Telefon: 0351/
437.906; 0755/
032.920.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.

MATRIMONIALE
Pensionar 66/160/69,
nefumãtor doresc pen-
sionarã 60 ani, de la
þarã pentru a petrece
tot restul vieþii împreu-
nã. 0767/702.734. Lu-
cicã - comuna Dãnciu-
leºti – Gorj.
Vâduv, doresc sã cu-
nosc doamnã cu vâr-
sta cuprinsã între 55-
60 ani cu locuinþã, fãrã
vicii din Oltenia. Tele-
fon: 0757/821.204.

DIVERSE
Caut persoane bune
de muncã pentru
amenajarea unei
grãdini, tãiat pomi
fructiferi, vie. Rog
seriozitate. Telefon:
0727/884.205.
Unei familii nevoiaºe,
las moºtenire o gospo-
dãrie la þarã (Vâlcea)
cu condiþia sã o întreþi-
nã permanent. Tele-
fon: 0351/809.908.

Singura argintãrie
din Craiova, situatã
în ValeaVlãicii (vis-a-
vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
COMEMORÃRI

Pe data de 12 apri-
lie 2015 se împli-
nesc 7 ani de
adâncã durere ºi
întristare de când
destinul a smuls

dintre noi pe ne-
preþuita noastrã
soþie, mamã ºi bu-
nicã prof. ZORILÃ
AURELIA. Nu te
vor uita niciodatã
soþul, fiicele ºi ne-
poatele.



18 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 11 aprilie 2015spspspspsp               rtrtrtrtrt
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
12:20 – CURSE DE MAªINI

– FIA F3 European Champion-
ship, la  Silverstone, în Regatul
Unit: cursa 1 / 14:00, 16:30,
19:00 – FOTBAL – Liga I: Con-
cordia – CSMS Iaºi, ASA Tg.
Mureº – CS U Craiova, Dinamo
– Rapid / 22:00 – FOTBAL Fran-
þa – Cupa Ligii, finala: Paris SG
– Bastia.

DIGI SPORT 2
14:00 – HANDBAL (F) – Liga

Campionilor: Dinamo Volgograd
– HCM Baia Mare / 17:00, 19:00,
21:00 – FOTBAL Spania – La
Liga: Real Madrid – Eibar, Mala-
ga – Atletico Madrid, Sevilla –
Barcelona.

DIGI SPORT 3
14:45 – FOTBAL Scoþia – Pre-

mier League: Inverness – Celtic
/ 16:45, 18:25 – BASCHET (M)

– Liga Naþionalã, play-off: Stea-
ua – CSM Oradea, U-BT Cluj –
BC Mureº / 20:00 – TENIS (F)
– Turneul de la Charleston, în
SUA: semifinale.

DOLCE SPORT
10:00 – FORMULA 1 – Mare-

le Premiu al Chinei: calificãri /
14:00 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Dinamo Volgograd
– HCM Baia Mare / 19:00 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Parma – Ju-
ventus / 22:00 – FOTBAL Fran-
þa – Cupa Ligii, finala: Paris SG
– Bastia.

DOLCE SPORT 2
14:00 – FOTBAL – Liga I:

Concordia – CSMS Iaºi / 16:30
– FOTBAL Germania – Bundes-
liga: Mainz – Leverkusen / 19:30

– FOTBAL Anglia – Premiership:
Burnley – Arsenal / 21:45 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Verona – In-
ter.

EUROSPORT
14:45, 17:00 – FOTBAL An-

glia – Premiership: Swansea –
Everton, Tottenham – Aston Vil-
la / 19:00 – CÃLÃRIE – Sãrituri
Hermes, la Paris, în Franþa /
19:45 – CANOTAJ – Cursa Uni-
versitãþilor Oxford – Cambridge,
la Londra, Regatul Unit / 21:00 –
SPEEDWAY -  Cele mai bune pe-
rechi, la Gustrow, în Germania.

EUROSPORT 2
12:15 – FOTBAL AUSTRA-

LIAN - Gold Coast Suns – St Kil-
da FC / 16:30, 19:30 – FOTBAL
Germania – Bundesliga: Bayern
Munchen – Frankfurt, Hamburg
– Wolfsburg / 21:30 – TENIS (F)
– Turneul de la Katowice, în Po-
lonia / 23:00 – FOTBAL SUA –
MLS: Philadelphia Union – New

York City FC.
TVR 2
11:00 – RUGBY – SuperLiga

Naþionalã: RCUMVT Timiºoara –
CSM ªtiinþa CS Olimpia Bucu-
reºti.

LOOK TV
16:30, 19:00 – FOTBAL –

Liga I: ASA Tg. Mureº – CS U
Craiova, Dinamo – Rapid.

LOOK PLUS
14:00 – FOTBAL – Liga I:

Concordia – CSMS Iaºi.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:15 – CURSE DE MAªINI

– FIA F3 European Champion-
ship, la  Silverstone, în Regatul

Unit: cursa 3 / 13:00 – FOTBAL
Spania – La Liga: Getafe – Vil-
larreal / 15:00 – FOTBAL Franþa
– Ligue 1: St. Etienne – Nantes /
17:00, 19:30 – FOTBAL – Liga
I: FC Braºov – FC Botoºani, As-
tra – Steaua / 22:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Bordeaux –
Marseille.

DIGI SPORT 2
11:00 – ATLETISM – Mara-

tonul de la Rotterdam, în Olanda
/ 13:30, 16:00 – FOTBAL Italia
– Serie A: Cesena – Chievo, Na-
poli – Fiorentina / 18:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campioni-
lor: Buducnost – Viborg / 20:00
– TENIS (F) – Turneul de la
Charleston, în SUA: finala / 21:45
– FOTBAL Italia – Serie A: Mi-
lan – Sampdoria.

DIGI SPORT 3
16:00 – FOTBAL Italia – Se-

rie A: Torino – Roma.
DOLCE SPORT
9:00 – FORMULA 1 – Marele

Premiu al Chinei: cursa / 13:30,
16:00 – FOTBAL Italia – Serie
A: Cesena – Chievo, Napoli – Fio-
rentina.

DOLCE SPORT 2
18:00 – HANDBAL (F) – Liga

Campionilor: Buducnost – Viborg
/ 22:00 – BASCHET NBA: Bos-
ton – Cleveland.

EUROSPORT
9:30 – ATLETISM – Marato-

nul de la Paris, în Franþa / 12:30
– CURSE DE BICICLETE – Si-
persport – Campionatul Mondial,
la Aragon, în Spania / 13:45 –
CICLISM – Cursa Paris-Rou-
baix, în Franþa / 18:00 – FOT-
BAL Anglia – Premiership: Man-
chester United – Manchester
City.

EUROSPORT 2
11:30, 14:00, 15:00 – CUR-

SE DE BICICLETE  – Campio-
natul Mondial, la Aragon, în Spa-
nia / 16:30, 18:30 – FOTBAL
Germania – Bundesliga: Koln –
Hoffenheim, Stuttgart – Werder
Bremen / 22:15 – HALTERE (F)
– Campionatul European, la Tbi-
lisi, în Georgia / 0:00, 2:15 –
FOTBAL SUA – MLS: Portland
Timbers – Orlando City SC, Los
Angeles Galaxy – Seattle Soun-
ders FC.

LOOK TV
17:00, 19:30 – FOTBAL –

Liga I: FC Braºov – FC Botoºani,
Astra – Steaua.

Luni
DIGI SPORT 1
15:30, 18:00, 20:30 – FOT-

BAL – Liga I: Oþelul – Pandurii,
Ceahlãul – Gaz Metan, Petrolul
– Viitorul.

DIGI SPORT 2
11:30 – TENIS (M) – Turneul

de la Monte Carlo: ziua 1 / 21:30
– FOTBAL Spania – La Liga: Va-
lencia – Levante.

DOLCE SPORT
18:00, 20:30 – FOTBAL –

Liga I: Ceahlãul – Gaz Metan,
Petrolul – Viitorul.

EUROSPORT
17:00 – FOTBAL – Liga de ti-

neret UEFA / 19:15 – HALTERE
(F) – Campionatul European, la
Tbilisi, în Georgia / 22:00 – FOT-
BAL Anglia – Premiership: Liver-
pool – Newcastle.

EUROSPORT 2
21:15 – FOTBAL Germania –

2Bundesliga: Fortuna Dusseldorf
– FC Kaiserslautern.

LOOK TV
15:30 – FOTBAL – Liga I:

Oþelul – Pandurii.
LOOK TV
18:00, 20:30 – FOTBAL –

Liga I: Ceahlãul – Gaz Metan,

Petrolul – Viitorul.

Marþi
DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor: Atletico Madrid – Real
Madrid.

DIGI SPORT 2
11:30 – TENIS (M) – Tur-

neul de la Monte Carlo: ziua 2 /
20:00 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: play-off / 21:45 –
FOTBAL – Liga Campionilor:
Juventus – Monaco.

DIGI SPORT 3
17:15 – FOTBAL ÎN SALÃ

– Liga I / 19:00 – POLO – Liga
Mondialã: Slovacia – România
/ 20:30 ,  22:15 – BASCHET
(M) – Euroliga.

DOLCE SPORT
21:45  – FOTBAL – Liga

Campionilor: Atletico Madrid –
Real Madrid.

DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor: Juventus – Monaco.
EUROSPORT
19:00– HALTERE (M) –

Campionatul European, la Tbi-
lisi, în Georgia.

TVR 1
21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor: Juventus – Monaco.

SPORSPORSPORSPORSPORT LA TVT LA TVT LA TVT LA TVT LA TV, TRANSMISII  ÎN DIRECT 1,  TRANSMISII  ÎN DIRECT 1,  TRANSMISII  ÎN DIRECT 1,  TRANSMISII  ÎN DIRECT 1,  TRANSMISII  ÎN DIRECT 11-14 APRILIE1-14 APRILIE1-14 APRILIE1-14 APRILIE1-14 APRILIE
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Reprezentativa Under 18
ani a României a încheiat la
egalitate cel de-al doilea meci
de pregãtire disputat în faþa
selecþionatei similare a Dane-
marcei, scor 0-0, joi searã, pe
stadionul “Dan Pãltiniºanu”-
din Timiºoara. Dintre jucãto-
rii Universitãþii convocaþi pen-
tru aceastã acþiune a jucat
doar Alin Manea, mijlocaºul
fiind utilizat pe durata primei
reprize. Goalkeeper-ul Lau-
renþiu Popescu a fost rezervã
neutilizatã, în timp ce atacan-
tul Andrei Burlacu, singurul

Cu Manea în teren pânã la pauzã,

TTTTTricolorii U18 au remizat în cel de-al doilearicolorii U18 au remizat în cel de-al doilearicolorii U18 au remizat în cel de-al doilearicolorii U18 au remizat în cel de-al doilearicolorii U18 au remizat în cel de-al doilea
amical susþinut contra Danemarceiamical susþinut contra Danemarceiamical susþinut contra Danemarceiamical susþinut contra Danemarceiamical susþinut contra Danemarcei

craiovean pe care s-a contat
în primul joc (a intrat în mi-
nutul 60), nu s-a aflat nici pe
bancã.

Selecþionerul Andrei Spier
a mizat pe echipa: Tordai –
Pham, Vãsiu (Dudea 46), Rãz-
van Popa, Panait – Chivari,
Chelaru (Vâlceanu 46, Dulca
76) – Mailat (Patrick Petre
40), Cicâldãu, Alin Manea
(Cojocaru  46)  -  Cubleºan
(Botã 46).

În primul joc, marþi, trico-
lorii s-au impus, tot în Banat,
cu scorul de 2-1. Pentru Ro-

mânia au marcat echiperul
Academiei Gheorghe Hagi,
Alexandru Alexandru Cicâl-
dãu, din penalty, ºi Theodor
Botã, fotbalist legitimat la Vi-
itorul Mihai Georgescu.

Generaþia de jucãtori nãs-
cuþi  în 1997 se pregãteºte
pentru campania de califica-
rea la UEFA EURO Under 19,
ediþia 2016, care va începe în
toamnã. România va gãzdui
miniturneul de accedere la tur-
neul final, având ca adversa-
re Elveþia, Insulele Feroe ºi
Andorra.

Simona Halep, locul 3 WTA,
va juca pentru întâia oarã în
carierã la turneul de la Birmin-
gham, au anunþat, ieri, organ-
zatorii competiþiei de categorie
Premier, care se va desfãºura
între 15 ºi 21 iunie (în direct la
Digi Sport).

“Suntem încântaþi. Ea este o
stea în ascensiune ºi una din-
tre cele mai bune jucãtoare din
lume. Simona se va alãtura unui
grup de jucãtoare bune, în care
se aflã ºi deþinãtoarea titlului,
Ana Ivanovici, ºi abia aºteptãm
sã anunþãm ºi prezenþa altor
sportive în curând”, a declarat
directorul turneului Patrick Hu-
ghesman, potrivit site-ului ofi-
cial al competiþiei.

Halep va evolua în premierã
la turneul de la Birmingham

La rândul ei, Halep îºi doreº-
te un sezon mai bun pe iarbã
decât a reuºit anul trecut, când
a ajuns în semifinale la Wim-
bledon. “Înseamnã mult pentru
mine sã joc la un turneu care a
avut de-a lungul timpului atât
de multe mari campioane. Îmi
place cu adevãrat sã joc pe iar-
bã. Este o suprafaþã rapidã ºi
se potriveºte stilului meu de
joc. Am avut un sezon fantas-
tic pe iarbã anul trecut ºi sper
sã am ºi mai mult succes în
2015”, a afirmat jucãtoarea ro-
mânã.

Participarea la Aegon Clas-
sic Birmingham ar putea sã în-
semne o abordare diferitã a se-
zonului pre-Wimbledon (29 iu-

nie-12 iulie) de cãtre Simona
Halep faþã de anul trecut.

În 2014, constãnþeanca a
ajuns în finalã la Roland Gar-
ros, apoi, în sãptãmâna imediat
urmãtoare competiþiei de pe
zgura parizianã, ea a jucat pe
iarbã la ‘s-Hertogenbosch
(Olanda), turneu pe care îl câº-
tigase cu un an înainte. În tu-
rul doi al competiþiei olandeze,
Halep a abandonat meciul cu
germanca Annika Beck, locul
55 WTA, la scorul de 7-5, 2-3,
din cauza unei accidentãri.

În acest an, jucãtoarea din
Constanþa va face probabil o
pauzã de între Roland Garros
(24 mai-6 iunie) ºi turneul de
la Brimingham (15-21 iunie).

CS Universitatea Craiova a dis-
pus joi searã, în deplasare, scor 38-
30 (21-16), de “lanterna” Potaissa
Turda II, într-un meci din cadrul
rundei a 22-a a Diviziei A, Seria B.

Pentru alb-albaºtrii au marcat
Pãuna (12), Cãrãgui (6), Luntraru
(5), Zariþchi (4), Ianaºi (4), Ma-
xim (3), Ion (2) ºi Tudor (2). Au

Seria 1 – etapa a 19-a: Viitorul Dobridor –
Viitorul Vârtop, Voinþa Caraula – Fulgerul
Maglavit, SIC Pan Unirea – Progresul Ciuper-
cenii Vechi, Tractorul Cetate – Flacãra Moþã-
þei, SC Poiana Mare – Avântul Verbiþa, Viitorul
Ciupercenii Noi – Dunãrea Negoi, Recolta
Galicea Mare – Avântul Giubega. Victoria
Pleniþa stã (toate, astãzi ora 11:00).

Clasament: 1. SIC Pan Unirea 44p (- 1
joc), 2. Victoria Pleniþa 44p, 3. Flacãra Moþã-
þei 37p, 4. Poiana Mare 28p, 5. Tractorul
Cetate 28p.

Seria 2 – etapa a 18-a: Recolta Urzicuþa –
Progresul Bãileºti, AFC Giurgiþa – Progresul
Cerãt, Recolta Mãceºu de Jos – Viitorul
Siliºtea Crucii, Recolta Cioroiaºi – Viitorul
Mãceºul de Sus, Recolta Seaca de Câmp –
Unirea Goicea (toate, astãzi ora 11:00),
Avântul Rast - Voinþa Radovan (astãzi ora
13:00). Partida Gloria Catane – Triumf Bârca
s-a disputat asearã.

Clasament: 1. Mãceºul de Sus 44p, 2.
Gloria Catane 37p, 3. AFC Giurgiþa 37p, 4.
Progresul Cerãt 34p, 5. Progresul Bãileºti 31p.

Seria 3 – etapa a 18-a: Torentul Secui –
Dunãrea Gighera, Progresul Amãrãºtii de Sus
– Avântul Daneþi, Viitorul Gângiova – Unirea

Tricolor Dãbuleni, Avântul Dobreºti – Viitorul
Sadova, Victoria Cãlãraºi – Ajax Dobroteºti,
Unirea Tâmbureºti – Fulgerul Mârºani (toate,
astãzi ora 11:00). Unirea Amãrãºtii de Jos stã.

Clasament: 1. Unirea Tricolor Dãbuleni
34p, 2. Amãrãºtii de Sus 33p, 3. Viitorul
Sadova 33p (- 1 joc), 4. Unirea Tâmbureºti
32p, 5. Fulgerul Mârºani 27p.

Seriile 4, 5 ºi 6 nu programezã meciuri.
Proxima etapã se va disputa în 19 aprilie.

Ierarhiile, în partea superioarã a acestor
serii, aratã astfel:

Seria 4 – 17 etape: 1. Viitorul Coºoveni
40p, 2. Viitorul 2 Cârcea 40p (- 1 joc), 3.
Progresul Castranova 36p, 4. Sporting Leu
33p, 5. Avântul Pieleºti 28p.

Seria 5 – 17 etape: 1. Inter Secui 41p (- 1
joc), 2. AS Rojiºte 37p, 3. Viitorul ªtiinþa
Craiova 32p (- 1 joc), 4. Avântul Þuglui 28p,
5. Arena Bulls Preajba 27p.

Seria 6 – 17 etape: 1. Viitorul Municipal 2
Craiova 36p, 2. Rapid Potmelþu 30p (- 1 joc),
3. AS Scaieºti 27p (- 1 joc), 4. Viitorul Valea
Fântânilor 26p (- 1 joc), 5. Luceafãrul
Craiova 26p.

LIGA A V-AHANDBAL (M) – DIVIZIA A – SERIA B

Universitatea a trecut
la pas de ultima clasatã

mai jucat Gheorghiþã, Ciorogaru ºi
Iovãnescu.

Graþie acestei victorii, CS ºi-a
consolidat poziþia a 6-a a ierarhiei,
cu 39 puncte.

Campionatul se întrerupe pânã
în data de 6 mai, când Universita-
tea va primi vizita ocupantei pozi-
þiei a 9-a, Naþional Sighiºoara (22p).



C     M     Y       K

C     M     Y       K

20 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 11 aprilie 2015
sportsportsportsportsport Paginã realizatã de COSMIN STAICU

 CLASAMENT                        M    V                 E                    Î     G      P
FCSB 25 18 2 5 45-15 56
ASA 25 15 7 3 35-14 52
Petrolul 25 13 7 5 35-17 46
Craiova 25 12 9 4 31-23 45
Astra 25 10 10 5 38-19 40
Dinamo 25 10 6 9 35-34 36
Viitorul 25 9 8 8 34-33 35
Botoºani 25 9 7 9 28-30 34
CSMS Iaºi 25 8 7 10 24-29 31
Pandurii 25 7 8 10 30-33 29
FC Braºov 25 7 7 11 25-35 28
Chiajna 25 5 12 8 26-32 27
Gaz Metan 25 5 9 11 22-31 24
„U” Cluj 25 5 8 12 22-36 23
Rapid 25 5 7 13 13-30 22
Ceahlãul 25 5 7 13 20-42 22
CFR Cluj 25 12 6 7 30-18 18
Oþelul 25 2 9 14 9-34 15

66666

55555

44444

13

14

Liga I – etapa a 25-a

„U” Craiova – „U” Cluj 3-0
Au marcat: Bawab 23, Nuno Rocha 43, 71.

CFR Cluj – Oþelul 1-0
A marcat: Tade 57.

CSMS Iaºi – Dinamo 1-0
A marcat: Bole 20.

FC Botoºani – Concordia 3-0
Au marcat: Vaºvari 48, Roºu 56, Hadnagy 74.

Viitorul – Gaz Metan 1-0
A marcat: Bonilla 71.

Rapid – ASA 1-2
Au marcat: Sãpunaru 88 / Hora 70, Manolov 78.

FC Braºov – Ceahlãul 0-2
Au marcat: Achim 10 - pen., Popadiuc 70.

Pandurii – Astra 1-1
Au marcat: Cordoº 68 / Seto Takayuki 87.

Steaua – Petrolul 0-1
A marcat: Nepomuceno 90.

Liga I – etapa a 26-a
Meciul „U” Cluj – CFR Cluj s-a jucat asearã.

Concordia – CSMS Iaºi, astãzi, ora 14

ASA – „U” Craiova, astãzi, ora 16.30

Dinamo – Rapid, astãzi, ora 19

FC Braºov – FC Botoºani, mâine, ora 17

Astra – Steaua, mâine, ora 19.30

Oþelul – Pandurii, luni, ora 15.30

Ceahlãul – Gaz Metan, luni, ora 18

Petrolul – Viitorul, luni, ora 20.30

Universitatea Craiova a echili-
brat, prin cele douã victorii din ul-
timele douã dispute, rivalitatea cu
ASA Tg. Mureº, care dobândise
ascendent moral dupã succesele de
acum un an, 2-1 în Bãnie ºi 4-1 în
Ardeal. Cele douã contracandida-
te la promovare din sezonul trecut
se luptã pentru poziþii înalte ºi într-
o ligã superioarã, iar mureºenii au
chiar speranþe de titlu, dupã ce
Steaua s-a împiedicat din nou.
Dacã seria de imvincibilitate a ªtiin-
þei a ajuns la 19 jocuri, ASA este
liderul returului, câºtigând 22 de
puncte din 24 posibile, unicul egal
fiind în deplasare, cu Concordia
Chiajna. De asemenea, ardelenii,
care sunt la al treilea antrenor în
acest sezon, nu au pierdut niciun
meci pe teren propriu în acest cam-
pionat, doar Astra ºi „U” Cluj ple-
când cu câte un punct de pe
„Trans-Sil”. La Universitatea nu va
putea evolua astãzi Bogdan Vãtã-
jelu, suspendat ºi Costin Curelea,
aflat încã în perioada de acumula-
re. În locul lui Vãtãjelu, ca fundaº
stânga ar putea fi reprofilat Târ-
nãcop, care ar bifa astfel un nou
post acoperit în echipã, dupã ce a
jucat mijlocaº la închidere, mijlo-
caº dreapta, mijlocaº stânga ºi fun-
daº dreapta. Gazdele nu pot miza
pe Marius Constantin, eliminat eta-
pa trecutã în Giuleºti, pe Gabi
Mureºan, accidentat, în timp ce
tânãrul star Claudiu Bumba este
incert. Va reveni în schimb golghe-
terul echipei, Ousmane N’Doye (8
goluri), care ºi-a ispãºit suspenda-
rea de 3 etape.

Faþã de meciul jucat în urmã cu
un an, la Târgu Mureº, scor 4-1,
gazdele îi mai au în lot dintre jucã-
torii de bazã pe Stãncioiu, Hanca,
Bejan, N’Doye, Hora, Voiculeþ ºi
Bumba, în timp ce la Craiova mai
activeazã Vãtãjelu ºi Izvoranu, însã
primul e suspendat, iar al doilea e
rezervã.

Cârþu:
„Întâlnim o echipã foarte bunã”

Staff-ul ªtiinþei abordeazã cu
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Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea Craiova

Stadion: „Trans-Sil”, astãzi, ora 16.30

ASA: Stãncioiu – Feussi, Balauru, Bejan, Sepsi – N’Doye,

Voiculeþ – Hora, Zicu, Bumba – Manolov. Antrenor: Liviu

Ciobotariu. Rezerve: Viciu - Ivan Lopez, Gorobsov, Szekely,

Axente, Hanca, Goga.

Universitatea: Bãlgrãdean – Achim, Frãsinescu, Acka, Târ-

nãcop – Bãluþã, Madson, Brandan, Mateiu – Nuno Rocha,

Bawab. Antrenori: Sorin Cârþu, Emil Sãndoi. Rezerve: Stra-

ton – Dumitraº, Briceag, Izvoranu, Kay, Herghelegiu, Ivan.

Conducerea LPF considerã cã
Universitatea Craiova ar trebui sã
aibã dreptul de a juca în ediþia 2015-
2016 a cupelor europene chiar dacã
a fost afiliatã la FRF în 2013, iar
regulamentele UEFA permit partici-
parea doar dupã 3 ani de la data la
care un club a devenit membru al
federaþiei naþionale. Preºedintele
Gino Iorgulescu a declarat cã nu a
primit încã o informare de la UEFA
în acest caz. „Nu am primit încã
nicio informare de la UEFA. Dar,
din punctul nostru de vedere, ar tre-
bui sã participe, pentru cã ºi-a câº-
tigat locul pe terenul de joc”, a adã-

LPF: „Universitatea are dreptul sã evolueze în cupele europene”
ugat preºedintele LPF.

Iorgulescu a menþionat cã în ur-
mãtoarea ºedinþã a Comitetului Exe-
cutiv al FRF se va aduce o comple-
tare la regula privind jucãtorii ex-
tracomunitari care va intra în vi-
goare din ediþia 2015-2-2016 a Li-
gii I. Iorgulescu a explicat cã jucã-
torii extracomunitari care se aflã în
prezent în Liga I vor putea juca în
continuare chiar dacã nu au selecþii
la echipele lor naþionale. Astfel, strãi-
nii Craiovei care nu sunt internaþio-
nali, Brandan, Madson sau Acka,
vor putea evolua în continuare în
Bãnie. „Jucãtorii strãini care sunt

acum în þarã, vor rãmâne în þarã.
În primul Comitet Executiv o sã
adãugãm la acea regulã faptul cã
pot rãmâne în þarã ºi pot fi transfe-
raþi aici, dar de acum încolo sã rã-
mânã regula valabilã cu trei extra-
comunitari cu selecþii la echipele lor
naþionale” a spus Iorgulescu. Înce-
pând cu sezonul 2015-2016, jucã-
torii extracomunitari care se trans-
ferã în Liga I trebuie sã aibã mini-
mum trei selecþii la echipa naþionalã
a þãrii din care provin, în ultimele
12 luni. De asemenea, fiecare echi-
pã va putea avea în lot maximum
trei fotbaliºti extracomunitari.
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În încercarea de a
reveni pe podium,
Universitatea Craiova
întâlneºte astãzi noua
rivalã la titlu a Stelei,
ASA Tg. Mureº

încredere disputa de astãzi, con-
siderând cã jucãtorii sunt averti-
zaþi de punctele forte ale adversa-
rului. „Este un derby între douã
echipe nou-promovate care au
fãcut o figurã frumoasã în acest
campionat. ASA a pierdut doar
douã puncte în retur, are maturi-
tate în joc, ºtie sã speculeze gre-
ºelile adversarului, are mulþi jucã-
tori valoroºi ºi o atmosferã bunã
în lot. Suntem însã încrezãtori cã
putem continua parcursul bun, am
discutat cu jucãtorii despre impor-
tanþa acestui meci ºi dacã vom
câºtiga putem intra în lupta pen-
tru locul secund” a declarat Emil
Sãndoi.  „La Târgu Mureº jucãm
cu un adversar foarte bun, o re-
velaþie a returului, cu o medie
foarte bunã de puncte pe meci. ªi
noi am fãcut 16 puncte în 8 me-
ciuri, avem o medie de douã punc-
te pe meci, medie de cupã euro-
peanã. Vrem sã ne apropiem cât
mai repede de acea bornã de 51
de puncte” spune ºi Sorin Cârþu.

ªi jucãtorii par conºtienþi cã
ASA este un adversar greu de
abordat, chiar dacã în tur l-au în-
vins cu 1-0, prin golul lui Bran-
dan, iar dupã acel meci antreno-
rul Adrian Falub a fost demis de
la ASA. Craiovenii nu se gândesc
cã printr-un rezultat pozitiv astãzi
pot ajutra Steaua în lupta la titlu,
considerând cã este un meci pen-
tru locul 2, þinând cã Universita-
tea are un program mult mai facil
decât ASA pânã la finalul campio-
natului. „ªtim ce meci ne aºteap-
tã la Târgu Mureº. Nu ne va fi
uºor, probabil este cea mai difici-
lã deplasare. Vom întâlni o echipã
cu experienþã care, ca ºi noi, tre-

ce printr-o perioadã bunã. Ne do-
rim sã revenim în Bãnie cu punct
sau, de ce nu, cu puncte. Nu ne
intereseazã dacã prin rezultatele
noastre avantajãm sau nu alte
echipe, ci vrem sã pãstrãm seria
de invincibilitate ºi sã urcãm cât
mai mult în clasament” spune Alex
Bãluþã.

De partea cealaltã, Liviu Ciobo-
tariu este preocupat de recupera-
rea jucãtorilor sãi, care au avut o
zi în minus de odihnã faþã de Uni-
versitatea. „Ne aºteaptã o partidã
foarte grea sâmbãtã, cu Craiova.
Nu avem timp sã ne refacem, în-
cercãm sã ne recuperãm. Craiova
vine dupã 19 meciuri fãrã înfrân-
gere. Este clar cã ne gândim la ti-
tlu ºi visãm la acest lucru” a de-
clarat tehnicianul lui ASA.

Se vând biletele
pentru meciul cu Dinamo

Încã de la meciul cu „U” Cluj
fanii întrebau când se vor pune în
vânzare biletele pentru derby-ul cu
Dinamo, programat la o sãptãmâ-
nã dupã Paºti, pe 19 aprilie, de la
ora 17.30. De ieri de la prânz su-
porterii îºi pot achiziþiona deja bi-
lete pentru acest joc, comandân-
du-le online pe site-ul oficial al clu-
bului sau accesând direct site-ul-
 www.biletecsuc.ro. Tichetul de
acces va sosi acasã, iar preþurile
sunt: Peluza: 5 lei, Tribuna 2: 15
lei, Tribuna 1: 20 lei, Tribuna 0: 35
lei. Încã din prima zi a fost un re-
cord de solicitãri, astfel încât se
preconizeazã deja un nou meci cu
casa închisã ºi cu tichetele epuiza-
te cu câteva zile înainte.


