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Numai 31% din elevii doljeni
de clasa a XII-a ar reuşi să promoveze examenul de maturitate
în acest moment, potrivit rezultatelor obţinute la simularea care s-a desfăşurat în urmă cu o lună. Cu opt
licee, mereu aceleaşi, în care nici un elev nu a reuşit să obţină notă de
trecere (Liceul Tehnologic Cârcea, Liceul Tehnologic „Ing. Ionete Aurelian” Malu Mare, Liceul Tehnologic „Ştefan Anghel” Băileşti, Liceul
Teoretic Amărăştii de Jos, Liceul Tehnologic Auto Craiova, Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova, Liceul Tehnologic „George Bibescu”
Craiova, Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Craiova), Doljul se situează la
mijlocul clasamentului la nivel naţional. Şi de această dată, liceele bune,
de prestigiu, îşi menţin blazonul (C.N. „Fraţii Buzeşti” – 86,70% , C.N.
„Carol I” – 78,09% , Liceul Teoretic „Independenţa” Calafat – 64,60% ,
C.N. „Elena Cuza” – 57,84% şi Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” Dăbuleni – 57,29% ), demonstrând ceea ce se ştia deja: cine învaţă
susţinut şi se pregăteşte temeinic nu are cum rata deznodământul dorit.

Am primit cu adâncă tristeţe vestea plecării dintre noi a celui care a fost
CORNELIU ANDREI STROE –
un prieten drag, om deosebit, caracter
puternic şi profesor strălucit, care, prin
onoare, respect şi dăruire, ne-a oferit
tuturor Craiova Maxima, cea mai iubită echipă din istoria fotbalului românesc.
În aceste clipe de profundă întristare, îmi
exprim întreaga compasiune pentru familia îndoliată. Sincere condoleanţe!

Ion Prioteasa
Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 3 aprilie 2014-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4670 ............. 44670
1 lirã sterlinã..........................5,3904.......................53904

Ponta: Pensiile vor fi plãtite
anticipat luna aceasta,
înainte de Paºti
Premierul Victor Ponta a anunþat ieri,
la începutul ºedinþei de Guvern, cã pensiile pe luna aprilie vor fi plãtite anticipat, astfel încât oamenii sã poatã avea
bani înainte de sãrbãtori. „Doamna
ministru Plumb (n.r. – Rovana Plumb,
ministrul Muncii) mi-a adus o notã ºi
sper ca bugetul sã fie de acord, (...)
se poate, cu plata anticipatã a pensiilor pentru aceastã lunã, înainte de
Paºti sã se primeascã pensiile, pentru cã oamenii au nevoie de bani înainte de sãrbãtori”, a spus Ponta. Conform calendarului ortodox, Paºtile
cade în acest an pe 20 aprilie.

BEC a respins candidatura
lui Mircea Diaconu
la europarlamentare
Biroul Electoral Central (BEC) a
respins candidatura lui Mircea Diaconu la alegerile europarlamentare, a declarat ieri purtãtorul de cuvânt al instituþiei, Marian Muhuleþ. Mircea Diaconu poate contesta decizia pânã pe 10
aprilie. Într-un comunicat de presã al
Agenþia Naþionalã de Integritate (ANI)
transmis BEC anterior acestei hotãrâri
se arãta cã Diaconu a fost declarat în
stare de incompatibilitate printr-o decizie definitivã ºi irevocabilã a Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie din 19 iunie 2012 ºi,
drept urmare, are interdicþie sã ocupe o
funcþie sau o demnitate publicã, inclusiv cea de membru al Parlamentului European. Preºedintele PNL, Crin Antonescu, menþiona pe 18 martie cã Diaconu a fost scos din lista partidului pentru
europarlamentare dupã ce liberalii au luat
act de comunicatulANI ºi sentinþa ÎCCJ
referitoare la incompatibilitatea acestuia. A doua zi, Mircea Diaconu a demisionat din partid, declarând cã intenþioneazã sã candideze ca independent la
alegerile pentru PE.
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1 dolar SUA.......................3,2384........32384
1 g AUR (preþ în lei).......133,6944.....1336944
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Guvernul a aprobat returnarea
a 4 cenþi din acciza la combustibili
Guvernul a adoptat în ºedinþa de ieri Ordonanþa de Urgenþã
prin care se restituie transportatorilor suma de 4 eurocenþi din
acciza suplimentarã (n.r. – introdusã la 1 aprilie) de 7 eurocenþi
pe litrul de combustibil, a informat Biroul de presã al Executivului. Actul normativ prevede
„o reducere de accize de 40 euro/
1.000 litri faþã de nivelul standard prevãzut de lege, pentru
motorina utilizatã drept carburant pentru transport rutier de
mãrfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mãrfuri ºi cu o greutate
brutã maximã autorizatã de cel puþin
7,5 tone, precum ºi pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local
de persoane, cu un autovehicul din
categoria M2 sau M3”. Mãsura vizeazã ºi autovehiculele Poºtei Române. Condiþiile, procedura ºi termenele de restituire a celor 4 eurocenþi pe
litrul de carburant urmeazã sã fie stabilite prin hotãrâre a Guvernului.
La începutul ºedinþei de Guvern
de ieri, premierul Victor Ponta a soli-

citat ca Ministerul Finanþelor, împreunã cu ANAF, sã elaboreze o procedurã transparentã în privinþa restituirii
celor 4 eurocenþi. „Astãzi adoptãm
ordonanþa prin care 4 cenþi se ramburseazã transportatorilor care achiziþioneazã motorinã cu facturã, legal.
O sã vã rog sã aveþi grijã, împreunã
cu ANAF-ul, sã faceþi o procedurã
transparentã ºi clarã, prin care sã fim
siguri cã ceea ce adoptãm astãzi se ºi
aplicã ºi putem sã sprijinim în acest
fel transportatorii români sã rãmânã
competitivi”, a declarat Ponta în faþa
presei. Apoi a reamintit cã ºi Ministerul Agriculturii a luat mãsuri astfel

încât pentru motorina care se consumã în agriculturã efectul accizei suplimentare sã fie „zero”. ªeful misiunii de evaluare a acordului FMI cu
România, Andrea Schaechter, a declarat, marþi, cã orice exceptare acordatã de la plata accizei suplimentare
la carburanþi introdusã de la 1 aprilie trebuie compensatã prin mãsuri
„cu impact puternic”, astfel încât sã
nu punã în pericol þinta de deficit
bugetar asumatã de Guvern. Restituirea cãtre transporatori a unei
sume din acciza suplimentarã introdusã la carburant începând cu 1 aprilie va genera la bugetul de stat un

minus de venituri colectate din
accize de 353 milioane lei pentru acest an, conform estimãrilor guvernamentale. Prin bugetul pe acest an, în care a fost
inclusã ºi prognoza de încasãri
din acciza pe carburant, Guvernul estima cã va atrage din accize un total de 22,8 miliarde lei,
cu 15% mai mult decât anul trecut.
Preºedintele Traian Bãsescu i-a transmis, ieri, preºedintelui Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea, o scrisoare în care
solicitã respingerea prevederilor referitoare la acciza de 7 eurocenþi din proiectul de lege privind
aprobarea Ordonanþei de Urgenþã a
Guvernului 111/2013. Preºedintele a
declarat, la aeroport, înainte de plecarea la summitul UE-Africa, cã va
transmite câte o scrisoare fiecãrui
deputat în acest sens. Traian Bãsescu aratã în scrisoare cã „aceastã taxã
este abuzivã ºi profund nocivã pentru o mare parte a mediului economic ºi populaþie”, iar „odatã cu intrarea în vigoare a ordonanþei privind compensarea parþialã în cazul
transportatorilor rutieri, aceastã taxã
devine ºi discriminatorie”.

Ponta: Cât sunt eu prim-ministru nu se revine Un procuror DNA, numit
la TVA de 24% pentru produsele de panificaþie
prefect al Capitalei
Premierul Victor Ponta a precizat,
ieri, cã majorarea accizei pe carburant
nu s-a datorat reducerii TVA pentru
produsele de panificaþie ºi cã nu existã posibilitatea ca TVA sã revinã, pe
viitor, la nivelul de 24% pentru aceste
produse. „Nu se revine. Cât sunt eu
prim ministru nu se revine. Poate vine
domnul Bãsescu prim-ministru, cã el
când vine prim-ministru va tãia salariile ºi pensiile ºi TVA-ul. El a mai fãcuto o datã. Eu nu am crescut niciodatã
(TVA-ul — n.r.), ci doar am scãzut. (...)
Nu a fost (scãderea TVA-ului la pâine
un motiv pentru creºterea accizei la
carburant — n.r.)”, a menþionat Ponta.
La rândul sãu, ministrul Agriculturii,
Daniel Constantin, a explicat cã deci-

zia de a menþine TVA la pâine la 9%
sau revenirea acesteia la 24% va fi
luatã dupã o evaluare a programului,
în lunile iulie - august. „Mie îmi place
sã fiu serios ºi cred cã Guvernul României este serios. Ca atare, nu am
vorbit despre extinderea acestei mãsuri la alte produse pânã nu expirã
termenul agreat cu Fondul Monetar
Internaþional, ºi anume iulie-august,
atunci când am agreat cu FMI cã vom
face o evaluare pe reducerea TVA la
pâine la 9%. Aºadar, a enunþa astãzi
o ipotezã cred cã este neserios. (...) ªi
eu mã gândesc, aºa cum vãd rezultatele, vãd cã preþul a scãzut ºi ne-am
atins un obiectiv, vãd cã se raporteazã o cantitate mai mare ºi de fãinã ºi
de pâine consumatã, un alt
obiectiv pe care l-am atins,
dacã ºi cel din urmã obiectiv
pe care îl avem, ºi anume de
a avea încasãri suficiente la
bugetul de stat, similare cu
cele din perioada în care se
aplica TVA de 24 %, va fi
atins, atunci chiar putem sã
ne gândim la extinderea acestei mãsuri. Dar a vorbi astãzi
de o revenire a TVA la pâine
la 24% cred cã este prematur”, a explicat Constantin.

Guvernul a decis sã o retragã pe Georgeta Gavrilã
(care a fost susþinutã de PNL)
din postul de prefect al municipiului Bucureºti ºi sã îl numeascã în acest post pe Paul
Nicolae Petrovan, au declarat surse oficiale. La solicitarea presei, premierul Victor
Ponta a confirmat informaþia
care circula deja ºi anume aceea cã Petrovan este procuror
al Direcþiei Naþionale Anticorupþie (DNA), ministrul de
Interne, Gabriel Oprea, cerând ºi
obþinând aprobarea de la Consiliul
Suprem al Magistraturii pentru numirea acestuia ca prefect. „S-a dat
aprobarea de cãtre CSM ºi va fi instalat ca prefect al Bucureºtiului,
da”, a rãspuns Ponta unei întrebãri
a presei, adãugând: „Este magistrat,
a discutat cu ministrul de Interne ºi
este dispus sã îºi asume o funcþie
dificilã, cea de prefect de Bucureºti,
are toatã pregãtirea profesionalã ºi
are ºi avizul CSM, mai mult ce ar
trebui sã îl recomande?”. Din decembrie 2013, Paul Nicolae Petrovan este procuror militar ºef serviciu la Serviciul pentru efectuarea
urmãririi penale în cauze privind in-

fracþiuni asimilate sau în legãturã
directã cu infracþiunile de corupþie
- Secþia de combatere a infracþiunilor de corupþie sãvârºite de militari.
Secþia pentru procurori a CSM a
aprobat chiar ieri cererea de detaºare a lui Petrovan la Ministerul
Afacerilor Interne, pentru a fi numit prefect al Capitalei, acesta urmând sã revinã la DNA când îi înceteazã detaºarea.
Tot ieri, Guvernul l-a înlocuit ºi
pe prefectul de Ilfov, Speranþa Cliºeru, care era susþinutã chiar de
PSD. Mihai Daniel Rãºicã, susþinut
de UNPR, pânã în prezent director
executiv la Poliþia Comunitarã Voluntari, este cel care îi va lua locul.

Ziua de 2 mai, declaratã liberã de Guvern
Guvernul a decis ieri ca ziua de 2 mai 2014 sã fie
liberã, potrivit unui comunicat transmis presei.
Potrivit sursei citate, pentru recuperarea acestei
zile instituþiile publice îºi vor desfãºura activitatea
în regim de program normal în ziua de 26 aprilie
2014 sau vor prelungi corespunzãtor timpul de lucru, pânã la data de 31 mai 2014. Conform procedu-

rii, ziua este declaratã liberã pentru personalul bugetar, cu excepþia celor din instituþiile publice a cãror
activitate trebuie asiguratã. Ieri, la începutul ºedinþei
de Guvern, premierul Victor Ponta a precizat cã sperã
ca „predicþiile extrem de optimiste” ale industriei de
turism sã se adevereascã ºi sã rezulte venituri mari.
„Cred cã astãzi este ºi hotãrârea cu ziua de 2 mai

care va fi liberã. Sper ca predicþiile extrem de optimiste din partea industriei de turism sã se adevereascã ºi sã facã venituri mari, sã plãteascã taxe la
buget, dacã fac venituri mari. Mã rog, cu taxele la
turism mai puþin, dar mãcar venituri sã facã ºi sã se
dovedeascã cã ziua aceea de 2 mai liberã are un
efect pozitiv în zona de turism”, a arãtat premierul.
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Despre grâul scãpat cu bine din iarnã
MIRCEA CANÞÃR
O veste bunã, cel puþin deocamdatã,
vine din câmpia întinsã a Doljului: grâul a
ieºit teafãr din iarnã ºi vegeteazã normal,
mângâiat de razele soarelui lunii aprilie. De
la promisiune la certitudine mai are de surmontat destule cumpene. Adicã are în faþã
un drum lung. De starea grâului, una din
bogãþiile reale ale Doljului, nu putem rãmâne indiferenþi în nici o împrejurare. ªi
în fiecare an pe vremea asta revine, obsedantã de când ne ºtim, interogaþia: cum e
grâul? Cei pe care nu-i intereseazã aºa ceva
rãmân în afara sufletului acestui judeþ.
Poate ºi domnul acela tinerel, Daniel Constantin, zãrit din când în când pe ecranele

televizoarelor, dându-ºi mai mult otova cu
pãrerea, ca ministru, pe chestiuni de securitate alimentarã, ar putea sã vorbeascã
mai desluºit despre domeniul de activitate
încredinþat, care anul trecut a împins în
sus creºterea economicã. Fãrã o agriculturã robustã ºi fãrã producãtori agricoli
teferi suntem pierduþi. Ne-am hrãni numai din importuri. ªi de nu puþine dintre
acestea ne-am convins. În locul premierului Victor Ponta, din purã curiozitate, aº
provoca „o testare”, într-o videoconferinþã, a tuturor reprezentanþilor Guvernului
în teritoriu, întrebându-i pe fiecare, fãrã
vreo înºtiinþare prealabilã, dacã are cunoº-

tinþe exacte de culturile agricole înfiinþate
în toamnã ºi în aceastã primãvarã ºi, în
context, despre posibilitãþile existente privind aprovizionarea cât mai bunã a populaþiei, premergãtoare Paºtelui, cã tot avem
un guvern de stânga. ªi ar mai fi multe de
cunoscut cu exactitate, de care se leagã,
nu-i aºa, premisele unui an bun din perspectivã economicã. Multe trãncãneli, care
ne ultragiazã zilnic auzul, îºi au poate
motivaþia lor, dar nici una dintre ele nu
poate substitui ceea ce Geo Bogza numea
„dialogul fundamental”. Cel dintre fiinþa
noastrã, însetatã de certitudini, ºi forþa
regeneratoare a pãmântului. O primãvarã

calmã a luat în primire câmpia Doljului,
deja în plinã renaºtere. Dãtãtoare de speranþe. Chiar dacã nu se resimte freamãtul
de altãdatã, din multe motive, câmpia doljeanã rãmâne cel mai viguros ºantier de
lucru, fiindcã ea produce pâinea ºi atâtea
altele de-ale gurii. Cu un regim de precipitaþii cât de cât normal, putem nãdãjdui
„sã ne þinem locului” ºi, mai mult, dobândi,
acea siguranþã alimentarã, deloc indiferentã. ªi poate e de neînþeles faptul cã domeniului de activitate care a adus guvernului
actual deplinã liniºte ºi chiar o admiraþie
europeanã îi este rezervatã o atenþie atât
de îngustã ºi de calicã.

Fonduri de pânã la 200.000 euro pentru
microîntreprinderile din mediul urban
Microîntreprinderile din
mediul urban care vor sãºi finanþeze business-urile cu fonduri europene au
acum la dispoziþie o sumã
de pânã la 200.000 de
euro. Asta dacã îºi vor depune cererea de finanþare
pânã pe 17 aprilie 2014.
Cererile de finanþare vor
putea fi depuse în urmãtoarele regiuni de dezvoltare:
Regiunea Nord-Est –
5,43 mil. euro; Regiunea Sud
Muntenia – 13,55 mil euro ºi Regiunea Nord-Vest – 3,88 mil euro.
Ca solicitantul sã fie eligibil el trebuie sã fie neapãrat o microîntreprindere care a desfãºurat activi-

Falimentul sau insolvenþa,
obstacole în calea
accesãrii

tate pe o perioadã corespunzãtoare cel puþin unui an fiscal integral
ºi a obþinut profit sau profit din
exploatare în anul fiscal precedent
datei de depunere a cererii de finanþare.

Nu va primi bani acel solicitant care se aflã în stare de
faliment/ insolvenþã sau face
obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare
judiciarã, a încheiat acorduri
cu creditorii, ºi-a suspendat
activitatea economicã sau
face obiectul unei proceduri
în urma acestor situaþii sau
se aflã în situaþii similare în urma
unei proceduri de aceeaºi naturã
prevãzute de legislaþia sau de reglementãrile naþionale.
„Solicitantului i se poate respinge cererea de finanþare ºi

„5 ACT- Atelier de Competenþe Transferabile”
Mitran, trainer la „Fii Optimist”.

Dobândirea
celor 7 competenþe

Organizaþiile „Training Craiova”
ºi „Fii Optimist” au lansat proiectului „5 ACT – Atelier de Competenþe
Transferabile”, care este primul
dintr-o serie de evenimente ce se vor
derula în fiecare sâmbãtã, începând
cu 5 aprilie. Spaþiul de desfãºurare a
evenimentelor va fi Ceainãria THE
Crama. Proiectul “5 ACT
– Atelier de Competenþe
Transferabile” este conceput pentru manageri, antreprenori ºi ONG-uri cu scopul de a facilita dezvoltarea
de echipe.
“Împreunã cu trainerul
Cristian Toaxen am conceput acest Atelier de

Competenþe Transferabile în scopul de a ajuta ONG-urile din Craiova sã se dezvolte din punct de
vedere profesional, în urma participãrii la acest atelier membrii
ONG-urilor având competenþe care
sã-i ajute sã dezvolte ºi sã lucreze
într-o echipã”, a menþionat David

Proiectul urmãreºte sã faciliteze
munca în echipã ºi sã o transforme
într-o colaborare solidarã, eficientã
ºi durabilã, prin dezvoltarea a ºapte
competenþe importante: curaj, creativitate, implicare, cunoºtinþe de
afaceri, orientare cãtre client, orientare spre rezultate ºi orientare cãtre dezvoltare. Pe parcursul proiectului, participanþii vor învãþa sã îºi
stabileascã strategii personale, sã
înþeleagã mediul de afaceri spre
care opteazã, sã îºi stabileascã obiectivele ºi paºii care trebuie urmaþi
pentru atingerea lor, îºi vor dezvolta capacitatea de a oferi servicii de
calitate clienþilor lor,dar ºi sã anticipeze aspecte viitoare ºi sã încurajeze inovaþia.
În vederea dobândirii
celor 7 competenþe, participanþii vor fi grupaþi
în câte 3 echipe ºi vor
avea 5 misiuni de îndeplinit. La finalul proiectului, câºtigãtorul va
primi o orã de coaching.
MARGA BULUGEAN

dacã obligaþiile de platã nete depãºesc 1/12 din totalul obligaþiilor datorate în ultimele 12 luni,
conform certificatului de atestare fiscalã emis de Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã
sau dacã obligaþiile de platã depãºesc 1/6 din totalul obligaþii-

lor datorate în ultimul semestru,
conform certificatului de atestare fiscalã emis de autoritãþile
administraþiei publice locale”, a
precizat Andreea Kohalmi, general manager al SC Commonwealth Consulting SRL.
MARGA BULUGEAN

Comisioanele
interbancare vor fi limitate

Ministerul Finanþelor a
elaborat un proiect prin care
vor fi limitate comisioanele
interbancare la 0,2% pentru
cardurile de debit ºi 0,3%
pentru cele de credit, dupã ce la
finele lunii ianuarie mãsurile au
fost propuse într-un proiect de
ordonanþã de urgenþã. Nerespectarea acestor plafoane va fi
sancþionatã cu amenzi de la
10.000 lei la 200.000 lei.
Reprezentanþii celor douã mari

companii de
carduri, MasterCard ºi Visa, au
reacþionat
imediat dupã
lansarea publicã
a proiectului,
avertizând
asupra efectelor
negative care ar
putea apãrea în
urma reducerii
comisioanelor
interbancare. Pe
de altã parte,
reprezentanþii
marilor retaileri vor aplicarea
imediatã a acestor reduceri de
comisioane, spunând cã piaþa
cardurilor ar fi profitabilã
pentru bãnci chiar ºi în absenþa
comisioanelor. Anul trecut
existau în circulaþie 14,1
milioane carduri valide pe piaþa
româneascã, din care 11
milioane erau carduri de debit,
iar 2,2 milioane carduri de
credit.
MARGA BULUGEAN
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Percheziþii ale DNA în Mehedinþi ºi Dolj într-un dosar
vizând fapte de corupþie
Procurorii DNA au fãcut, ieri, peste 20 de percheziþii în Craiova, Orºova, Drobeta-Turnu Severin într-o
cauzã penalã vizând comiterea unor
infracþiuni de abuz în serviciu, trafic de influenþã ºi fals. Între cei vizaþi de acþiunea procurorilor DNA au
Reprezentanþii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie anunþau, ieri-dimineaþã,
cã sunt efectuate percheziþii în peste
20 de locaþii situate în municipiile Orºova, Drobeta-Turnu Severin (Mehedinþi) ºi Craiova (Dolj), între care sediile unor instituþii publice ºi ale unor
societãþi comerciale. Acþiunea s-a des-

fost preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Adrian Duicu, ridicat de la locuinþa pãrinþilor sãi ºi dus
la Bucureºti pentru audieri, ºi comandantul Poliþiei Mehedinþi, ªtefan Ponea, descinderi fiind fãcute ºi
la rude ºi apropiaþi ai acestora.

fãºurat într-o cauzã penalã ce vizeazã
suspiciunea sãvârºirii, în perioada
2012-2013 ºi în luna ianuarie 2014, a
unor infracþiuni de corupþie ºi asimilate celor de corupþie, de cãtre funcþionari publici cu funcþii de conducere în
plan local. Ulterior, DNA a revenit cu
noi informaþii, din care rezulta cã pre-

ºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Adrian Duicu, ºi
ºeful IPJ Mehedinþi, ªtefan
Ponea, sunt suspectaþi de
abuz în serviciu ºi trafic de
influenþã, dupã ce ar fi determinat funcþionari publici sã numeascã ºi sã menþinã apropiaþi ai acestora în funcþii de
conducere în instituþii publice ºi sã concesioneze terenuri din Orºova, la preþuri convenabile.
Astfel, DNA a anunþat cã s-a început urmãrirea penalã în cauzã cu privire la comiterea infracþiunilor de abuz
în serviciu contra intereselor publice,
trafic de influenþã/ cumpãrare de influenþã, folosirea, în orice mod, de informaþii ce nu sunt destinate publicitãþii în scopul obþinerii pentru sine de
foloase necuvenite ºi fals în înscrisuri
sub semnãturã privatã. „În perioada
2012-2013 ºi în cursul lunii ianuarie
2014, folosindu-se de influenþa conferitã de funcþiile publice deþinute,
douã persoane din douã instituþii pu-

blice ale judeþului Mehedinþi au determinat funcþionari din cadrul unor
instituþii de interes public din acelaºi
judeþ sã îndeplineascã acte de serviciu în favoarea intereselor personale
ale celor doi sau ale apropiaþilor (rude
ºi patroni de societãþi comerciale de la
care obþineau în schimb direct sau indirect foloase necuvenite)”, se aratã
în comunicatul DNA.
Anchetatorii au mai precizat cã
aceste influenþe au fost exercitate, printre altele, pentru numiri ºi menþineri în
funcþii de conducere la unele instituþii
publice sau numiri ale unor apropiaþi
în funcþii de conducere; aprobarea
scoaterii din domeniul public ºi concesionarea cãtre apropiaþi la un preþ
„convenabil”, de suprafeþe de teren intravilan situate în centrul municipiului

Orºova, permiterea unor persoane
neautorizate sã aibã acces la informaþii
care – la acel moment – nu erau destinate publicitãþii, astfel încât anumiþi
agenþi economici sã obþinã folos necuvenit ºi condiþii financiare avantajoase ºi împiedicarea altor agenþi economici sã participe la o licitaþie publicã.
În urma descinderilor, în jur de 20
de persoane urmau sã fie duse la Bucureºti, la sediul DNA, pentru audieri,
preºedintele CJ Mehedinþi,Adrian Duicu, fiind unul dintre cei ridicaþi de anchetatori, ieri dupã-amiazã, dupã finalizarea percheziþiei ºi la locuinþa pãrinþilor sãi. În cauzã, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea SRI ºi Brigada Specialã de Intervenþie a Jandarmeriei.

Pietoni, victime ale unor accidente rutiere
Doi pietoni au fost victime ale unor accidente
de circulaþie petrecute de la începutul acestei
sãptãmâni. Una dintre victime ºi-a pierdut viaþa,
luni seara, pe DE 70, în comuna Brãdeºti, iar cea
de-a doua a fost rãnitã marþi dupã-amiaza, în
Craiova. În ambele cazuri poliþiºtii au întocmit
dosare penale pe numele ºoferilor.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cel mai grav eveniment rutier s-a
petrecut luni seara, în jurul orei 21.00,
pe DE 70 Craiova – Filiaºi, în comuna doljeanã Brãdeºti. Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, Mihaela Deliu, de 38 de ani, din Drobeta-Turnu
Severin, judeþul Mehedinþi, în timp
ce conducea un autoturism Dacia

Sandero, l-a accidentat pe Adrian Icã,
de 41 de ani, din Craiova, care a încercat sã traverseze neregulamentar
drumul european. Din pãcate, bãrbatul a decedat în urma leziunilor
suferite în impact. Pe numele conducãtoarei auto s-a întocmit dosar
penal pentru ucidere din culpã.

Marþi dupã-amiazã, în jurul orei
15.30, pe bulevardul „Oltenia”, din Craiova, la intersecþia cu „Aleea 1 Castanilor”, Ionuþ Leonida, de 31 de ani, din
municipiu, în timp ce conducea un autoturism Logan înregistrat la o firmã de
taxi, nu a acordat prioritate de trecere ºi
a accidentat-o pe Aurelia Ivanovici, de
40 de ani, din Craiova care traversa strada regulamentar, pe marcajul de trecere pentru pietoni. „Victima a fost rãnitã
uºor, fiind transportatã la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, iar poliþiºtii Biroului Rutier ajunºi la faþa locului
au întocmit pe numele ºoferului dosar
penal pentru vãtãmare corporalã din
culpã”, a precizat inspector principalAlin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

În arest pentru furt de cablu telefonic

Doi tineri din comuna Bistreþ au fost reþinuþi pe 24 de ore
ºi un complice al lor este cercetat în libertate, toþi trei fiind
acuzaþi cã au furat peste 150 metri de cablu telefonic aparþinând companiei Romtelecom. Aceºtia au ars cablul obþinând 36 kg de cupru gãsite ºi confiscate de poliþiºti. Ieri
dupã-amiazã, Judecãtoria Bãileºti a dispus arestarea preventivã pentru 30 de zile a celor doi tineri reþinuþi.

Conform reprezentanþilor
IPJ Dolj, marþi dimineaþa, în
jurul orei 8.30, poliþiºtii din
municipiul Bãileºti au fost sesizaþi de reprezentanþii societãþii de telefonie Romtelecom
cu privire la faptul cã, în noaptea de 31martie spre 1 aprilie
a.c., persoane necunoscute au
tãiat ºi sustras cablu din reþeaua aerianã din zona comunei
doljene Bistreþ. Poliþiºtii Secþiei
8 Ruralã Rast ajunºi la faþa locului au constatat cã din reþeaua aerianã a companiei de telefonie au fost sustraºi 155 metri cablu, situat între Bistreþ ºi
satul Bistreþul Nou, pe DN 55A.

Au fost demarate cercetãrile, în urma cãrora poliþiºtii au
reuºit sã-i identifice pe autori,
respectiv Ionuþ Stãncoi, de 25
de ani, Mirel P., de 17 ani ºi
Marius Diþoiu, de 22 de ani, toþi
din localitate. Totodatã, poliþiºtii au gãsit ºi recuperat 36 kg
de cupru, cantitate rezultatã în
urma arderii cablului sustras
din reþeaua Romtelecom.
„Oamenii legii au întocmit în
cauzã dosar penal, iar în baza
probatoriul administrat, procurorul de caz din cadrul Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Bãileºti a
confirmat continuarea urmãririi
penale faþã de cei trei suspecþi

pentru sãvârºirea infracþiunilor
de furt calificat ºi distrugere în
formã agravatã, iar faþã de primii
doi a fost luatã mãsura reþinerii
pe o perioadã de 24 ore, pe bazã
de ordonanþã, fiind introduºi în
arest”, a precizat inspector principal Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.
Ieri dupã-amiazã Ionuþ Stãncoi ºi minorul de 17 ani, ambii
cu antecedente penale, au fost
prezentaþi Judecãtoriei Bãileºti cu
propunere de arestare preventivã. Instanþa a admis propunerea
procurorilor ºi a emis mandate de
arestare pe o perioadã de 30 de
zile pe numele celor doi.

joi, 3 aprilie 2014

politicã

cuvântul libertãþii / 5

BLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

De la Republicã înapoi la Patrie ?
al Frontului lui Marine Le Pen a beneficiat
de oportunitatea dezamãgirii cronice, la
nivel individual, ºi-a anexat un populism
naþionalist care uneºte modernitatea ºi tradiþia în cultivarea spaimelor, noi, conservându-le în spatele unor frontiere imaginare ridicate împotriva noii provocãri transnaþionale ºi globale. În campania electoralã recentã, Marine Le Pen a refuzat, cu
egalã nonºalanþã, orice etichetã de naturã
„ideologicã”, declarându-se „nici de dreapta, nici de stânga”, fãrã însã a miza, stereotipic, pe acel centrism atât de difuz în
ultimii ani în rândul formaþiunilor în curs
de structurare. Ori de restructurare.
Miza pare a consta în surclasarea dicotomiei, stânga-dreapta, specificã întregului spectru politic al veacului trecut, preferând un cult instrumental al tradiþiei ºi o
criticã radicalã a globalizãrii ce sfârºeºte,
profitabil, într-un denunþ al celor mai mari
rele ale capitalismului financiar ºi ale liberalismului sãlbatic.
Alegãtorii de azi – din ce în ce mai puþini
prezenþi la urne – asumã fizionomia unor
persoane nãscute din nimic, sau re-generate da explozia vechiului sistem, prin ur-

mare „virgine”, inocente ºi prin definiþie neculpabile, proiectate, aºa cum se gãsesc,
într-o lume care abia acum se anunþã. Preferaþii lor – „frontiºtii” francezi ori „stelarii” grillieni italieni – se prezintã drept unici
apãrãtori ai cãminului (tradiþional) ce defineºte apartenenþa identitarã, unicii capabili
sã gestioneze acest avut, al identitãþii, comunitare ºi naþionale, în pasajul de la vechi
la nou. Refuzul ºi denunþul sistemului în
totalitatea acestuia se face printr-o lecturã
a realitãþii politice care sã nu distingã între
istorii ºi culturi politice (stânga-dreapta).
În fond, se articuleazã, în Franþa, ca ºi
în alte state cu orgolii tradiþionalist-republicane, un fel de rechemare în cauzã a
unui cuvânt uitat, ignorat ori, acasã la noi,
compromis de retorica totalitarã, Patria,
cu vechea ºi captivanta sa arie persuasivã, mai aptã sã reaprindã, dacã nu chiar
sã recâºtige, sentimentul risipit al identitãþii: umane, sociale, dar mai ales naþionale. ªi, de ce nu, naþionaliste, cum vor
aceºti noi „profeþi” ai unui viitor care este
ºi rãmâne mai mult… un trecut, însã nicicum prezentul, prizonier într-o crizã ce
pare fãrã ieºire.

Ponta: România trebuie sã-ºi asume rolul de frontierã NATO.
Trebuie sã creºtem bugetul Apãrãrii

Ciorbea a fost
numit membru
neexecutiv la ASF

Soluþia sugestivã din titlu îi aparþine galonatului director al cotidianului italian „La
Reppublica”, Ezio Mauro, din ediþia de ieri,
avansatã ca o posibilã (una printre alte câteva) cauzã a înfrângerii dezastruoase a socialiºtilor francezi la scrutinul administrativ în douã tururi din ultimele zile. O lecþie,
cum o numeºte editorialistul popularului ziar
milanez, generalã, care s-ar cuveni învãþatã ºi asumatã nu doar de stânga europeanã
în ansamblul ei, ci de întregul spectru politic. Într-o ordine aleatorie, motivele falimentului partidului lui François Hollande, dincolo de propriile sale culpe ca lider derobat
ºi de puþina carismã presupusã pe vremea
bãtãliei electorale, ar consta în spolierea „republicanã” operatã de crizã, care a lovit întâi
de toate sectorul ocupãrii forþei de muncã,
lipsa de cumpãtare în gestionarea banului
public, bulversarea orizontului de aºteptare cu privire la viitor, ignorarea rolului social ºi slãbirea gradului de siguranþã a cetãþenilor. Reacþia, la vot, indicã o înstrãinare,
fãrã precedent, un abandon al populaþiei,
sindrom al unei sãrãcii politice ce denotã
incapacitatea de a guverna monopartinic
fenomenele complexe precum globalizarea,

toate concurând la un puternic sentiment
de pierdere generalã a controlului. S-a generat, astfel, o dispersie identitarã cãreia i
se adaugã criza canalelor de mediere ºi de
reprezentare între categorii sociale, sindicate ºi partide politice.
Rãtãcit în singurãtatea sa republicanã,
cetãþeanul îºi pierde rolul de pivot în favoarea celui de pion, obligat sã înfrunte
noile spaime publice pe care criza le sporeºte ºi pe care nicio culturã comunitarã
n-a avut rãgazul ºi modul de a o elabora,
dincolo de ambalajul politicii în descendenþa ei tradiþionalã ºi prea puþin adecvatã
noilor sfidãri.
Slãbitã chiar la nivelul bazei sale, fãrâmiþatã sub loviturile unor orgolii, deseori
debitoare unor elanuri ideologice depãºite, ba chiar inactuale, stânga, cea francezã înainte de toate, dar cu unde de ºoc
întinse în toatã zona europeanã, pare a nu
reuºi sã þinã piept asaltului unei drepte care,
cu complicitatea, tacitã ori deschisã, a populismului extremist, dã impresia de a poseda reþete mai abile ºi mai convingãtoare
în favoarea unor soluþii specifice la probleme specifice. Saltul considerat istoric

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, cã România trebuie sã-ºi asume rolul de frontierã a NATO întro regiune fierbinte, el arãtând cã trebuie majorat bugetul Ministerului Apãrãrii cu 0,2% din PIB anual,
astfel încât în 2017 acesta sã ajungã la 2%. „Cred cã
România, în acest moment, îºi reafirmã rolul strategic în regiune. (...) În acest moment România trebuie
El a arãtat cã toþi partenerii României
trebuie sã aibã în continuare încredere în
capacitatea noastrã de a juca acest rol important regional. „Cred cã deciziile pe care
le-am luat trebuie sã fie susþinute în viitor
cu o strategie clarã. Acum vedem poate
mai bine ca în alte dãþi de ce a fost nevoie
ºi de ce am decis bine ca România sã fie
parte a sistemului de apãrare antirachetã,
de ce în mod sigur am fi vrut sã folosim
resursele financiare la altceva, dar anul
trecut am luat decizia achiziþionãrii avioanelor multirol ºi România va avea aceste
capabilitãþi de care avea de mult timp ne-

sã fie vãzutã ºi trebuie sã-ºi asume rolul de frontierã
a NATO într-o regiune atât de fierbinte ºi care cu siguranþã în perioada care vine ne va oferi noi provocãri. Deci cred cã România trebuie sã-ºi afirme acest
rol”, a spus Ponta, la conferinþa cu tema „Profilul României în NATO la 10 ani dupã integrare”, organizatã la Parlament.

voie ºi pe care nu le-a achiziþionat în vremuri economice mai bune”, a spus Ponta.
El a criticat faptul cã în 2012 Ministerul Apãrãrii a avut cel mai prost buget –
1,12% din PIB ºi a arãtat cã trebuie majorat bugetul Ministerului Apãrãrii cu 0,2%
din PIB anual, astfel încât în 2017 acesta
sã ajungã la procentul de 2%. „Am reuºit
în 2013 sã ajungem la 1,38%, în 2014 la
1,42%. Cred cã prin consens politic al celor care uitã de populismul tipic anului electoral, al celor care vãd ºi gândesc în viitor
rolul strategic al României, trebuie sã avem
posibilitatea ca în urmãtorii trei ani sã avem

o creºtere anualã de 0,2% din PIB a alocãrii pentru MApN, în aºa fel încât România în 2017 sã ajungã la acel 2% din
PIB, care nu e 2,38, cât ne-am asumat cu
toþii, dar e o dovadã clarã a intenþiei României de a-ºi asuma rolul sãu în NATO ºi
în regiune”, a spus Ponta.
Însãrcinatul cu afaceri al Ambasadei
SUA, Duane Butcher, a declarat, miercuri,
cã România asigurã o capacitate de apãrare antirachetã vitalã pentru NATO ºi a
subliniat faptul cã ofiþerii români sunt
membri ai echipajelor Alianþei care au
desfãºurat misiuni de supraveghere dupã
criza din Crimeea. „Sunt onorat sã transmit poporului român felicitãrile ºi recunoºtinþa SUA pentru 10 ani de contribuþii
cu adevãrat remarcabile la alianþa NATO”,
a declarat Duane Butcher, la conferinþa
cu tema „Profilul României în NATO la
10 ani dupã integrare”, organizatã la Parlament.
Acesta a povestit cã a discutat cu comandanþi americani care în ultimul deceniu au lucrat cu soldaþi, ofiþeri ºi jandarmi
români ºi care i-au spus „ce privilegiu a
fost sã lucreze alãturi de români ºi românce”. Diplomatul SUA s-a referit ºi la
acordul de a gãzdui amplasamentul sistemului de apãrare antirachetã la Deveselu,
subliniind cã România, împreunã cu SUA,
asigurã astfel „o capacitate de apãrare antirachetã vitalã pentru NATO”. În acest
context, el a dat asigurãri cã proiectul de
apãrare antirachetã beneficiazã de finanþare ºi, conform calendarului, va deveni
operaþional în 2015.

PDL a sesizat, ieri, Curtea Constituþionalã a României, în urma numirii ilegale a
liberalului Victor Ciorbea în funcþia de
membru neexecutiv la ASF. Democrat-liberalii considerã numirea lui Ciorbea ilegalã pentru cã nu respectã Legea 260/2013
privind pregãtirea ºi experienþa profesionalã minimalã de 9 ani pentru a putea fi
desemnat în calitate de membru executiv
sau neexecutiv în cadrul ASF. Experienþa
de procuror ºi de lider sindical a liberalului Ciorbea nu are nicio legãturã cu piaþa
de capital, a asigurãrilor sau a pensiilor
private din România. “PNL trimite în ASF
un om care nu a avut nicio legãturã cu
bursa de valori, cu asigurãrile sau cu pensiile private. PNL nu a învãþat nimic din
erorile trecutului recent ºi din nominalizarea eºuatã a lui Dan Radu Ruºanu la ASF,
anchetat acum pentru grave prejudicii aduse chiar domeniului pe care trebuia sã-l
protejeze”, a declarat Andreea Paul.
MARGA BULUGEAN
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Nepregătiţi
Numai 31% din elevii doljeni de clasa a XII-a ar reuşi să promoveze examenul de maturitate în acest moment,
potrivit rezultatelor obţinute la simularea care s-a desfăşurat în urmă cu o
lună. Cu opt licee, mereu aceleaşi, în
care nici un elev nu a reuşit să obţină
notă de trecere (Liceul Tehnologic Cârcea, Liceul Tehnologic „Ing. Ionete
Aurelian” Malu Mare, Liceul Tehnologic „Ştefan Anghel” Băileşti, Liceul

„Elevii trebuie să conştientizeze
importanţa examenului”
Ca o noutate, simularea bacalaureatului s-a desfăşurat în acest
an şi la clasa a XI-a, pentru a-i
obişnui pe elevi cu rigorile examenului. Nici în acest caz rezultatele
nu au fost foarte bune, doar 35%
din elevii de clasa a XI-a din judeţul Dolj au obţinut note peste 5. În
fiec are unitate de învăţământ în
parte s-au întocmit şedinţe cu reprezentanţii ISJ Dolj şi corpul profesoral, urmate de şedinţe cu părinţii şi elevii, în cadrul cărora sau analizat rezultatele obţinute precum şi fiecare lucrare în parte.
“În perioada 2-7 martie s-au
desfăşurat simulările examenul de
bacalaureat la nivel naţional. O noutate a fost faptul că de această dată
a avut loc simulare şi la clasa a XIa, tocmai pentru ca elevii s ă se
obişnuiască cu condiţiile reale de
examen. În ceea ce priveşte rata
de promovare la clasa a XII-a, care
este 31%, încercăm să privim şi
partea plină a paharului, dacă luăm
în calcul faptul că a crescut cu
zece procente faţă de simulările
care au avut loc în luna noiembrie
a anului trecut. Dar asta nu înseamnă că suntem mulţumiţi. Sunt şase

unităţi şcolare care au obţinut un
procent de promovare de peste
50%, dar nici directorii de aici nu
trebuie să fie mulţumiţi şi să tragă
un semnal de alarmă pentru ca în
vară situaţia să fie alta. Din păcate, din spate vin şi liceele, opt la
număr, unde nici un elev nu a reuşit să obţină note de trecere. Imediat după afişarea rezultatelor am
organizat o ş edinţă c u directorii
unităţilor care şcolarizează învăţământ liceal, pentru a pune la punct
o serie de măsuri care să ducă la
obţinerea unui procent de promovare a examenului de bacalaureat
chiar şi mai bun decât cel de anul
trecut. Cea mai importantă măsură pe care trebuie să o avem în
vedere în perioada imediat următoare este aceea de a-i face pe elevi
şi pe părinţi să conştientizeze importanţa examenului de bacalaureat. S-au întocmit planuri de remediere pentru fiecare elev în parte, pentru ca în vară rezultatele
obţinute să fie mult mai bune. Trebuie să fie un efort susţinut din
partea tuturor factorilor”, a declarat ins pec torul ş colar general
Georgică Bercea Florea.

“În vară
vom
avea
peste
90%”
Cel de-al doilea loc în
clasament, la nivel judeţean, es te oc upat de
Colegiul Naţional „Carol I”, cu un procent de promovare de 78,09%.
Nici aici conducerea unităţii de învăţământ nu se arată foarte mulţumită
de rezultate şi dă vina pe superficialitatea cu care elevii au tratat examenul. “Este loc şi de mai bine. Procentul de promovare, 78,09%, nu este
unul mic, dar faptul că suntem pe locul al doilea nu ne mulţumeşte pe
deplin. Sigur elevii noştri pot şi mai mult, iar acest lucru se va vedea cu
siguranţă în vară, atunci când va avea loc examenul de bacalaureat. Aşa
cum este firesc, în urma afişării rezultatelor obţinute la simulări am organizat şedinţe cu părinţii, profesorii au discutat cu elevii pe lucrări pentru
a vedea unde sunt probleme. S-au întocmit şi grafice de pregătire suplimentară şi cred că eu că procentul de promovare va fi de peste 90%”, a
precizat Lucian Chilom, director adjunct în cadrul Colegiului Naţional
“Carol I” din Craiova.

Teoretic Amărăştii de Jos, Liceul Tehnologic Auto Craiova, Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova, Liceul Tehnologic „George Bibescu”
Craiova, Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Craiova), Doljul se situează la mijlocul clasamentului la nivel naţional. Şi
de această dată, liceele bune, de prestigiu, îşi menţin blazonul (C.N. „Fraţii
Buzeşti” – 86,70%, C.N. „Carol I” –
78,09%, Liceul Teoretic „Independen-

«La C.N. „Fraţii Buzeşti” vin cei mai buni elevi»
Cu un procent de promovare de
86,70%, Colegiul Naţional “Fraţii
Buzeşti” se află pe primul loc în
clasament la nivelul judeţului Dolj.
Cu toate acestea, conducerea unităţii de învăţământ nu este pe deplin mulţumită, dar, cunoscând
potenţialul elevilor, e de părere că
examenul de bacalaureat din vară
va aduce un procent de promovare de peste 90%.
“Fiind vorba de simulare şi nu
de examenul propriu-zis, elevii nu
s-au mobilizat foarte mult. Chiar
dacă procentul de promovare rezultat în urma s imulării este de
86,70%, acest lucru nu ne sperie
deloc. Cunoaştem potenţialul elevilor noştri şi suntem siguri că, în
vară, examenul de bacalaureat va
fi promovat cu un procent de peste 90%, aşa cum se întâmplă de
obicei. Ca măsură pentru îmbunătăţirea rezultatelor, am intensificat
pregătirea s uplimentară care se

desfăşoară în unitatea noastră de
ceva timp, nu doar după simulări.
Cred că de-a lungul timpului s-a
făcut o selecţie, la colegiul nostru
vin cei mai buni elevi, cu medii
foarte bune, iar noi, ca şi profe-

sori, nu facem altceva decât să-i
ajutăm să se menţină sau chiar să
fie şi mai buni”, a afirmat Ion
Nanu, director adjunct în cadrul
Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti”
din Craiova.

implic ate, pentru ca rezultatul să
fie unul mulţumitor. În ac est moment, doar dascălii sunt singurii
care îşi mai doresc să fac ă educaţie. Mulţi elevi vin la lic eul nostru doar pentru a obţine certificatul de tehnic ian, pe puţini îi mai
interesează promovarea bacalaureatului. Desfiinţarea şcolilor profesionale a dus la acest eş ec ş i,

din păcate, va trebui s ă mai aşteptăm câţiva ani până când s ituaţia va reveni la normal. Singurul lucru c are ne-a rămas de
făcut este s ă identificăm elevii
care ar putea să ia bacalaureatul
şi să intensificăm pregătirea în
rândul acestora”, a explicat Pe tre Cauc, directorul Liceul Tehnologic “George Bibescu”.

„În clasa a IX-a
vin chiar şi elevi
semianalfabeţi”
Elevii Lic eului Tehnologic
„George Bibes cu” din Craiova nu
doar c ă au tratat s imularea examenului cu superficialitate, dar
nici unul dintre ei nu a reuşit să
obţină notă de trecere, procentul
de promovare fiind zero. Directorul unităţii şcolare, Petre Cauc,
spune că au fost luate toate măsurile nec esare pentru ca măc ar
o parte dintre elevi să promoveze examenul de bacalaureat, dar
fără implic area lor ac est luc ru
es te imposibil de realizat. Cu atât
mai mult cu c ât media de intrare
la lic eu este sub 5.
„Nivelul cu c are elevii intră la
liceu reprezintă principala problemă, majoritatea fiind de nota 23. Din păcate, trebuie s ă s pun că
în clasa a IX-a vin c hiar şi elevi
semianalfabeţi. Oricâte eforturi sar face din partea cadrelor didactice, e foarte greu ca aceşti copii
să obţină note de trecere, c u atât
mai mult c u c ât nici ei nu îşi dau
silinţa. Efortul trebuie să fie unul
susţinut, să vină din toate părţile
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ţa” Calafat – 64,60%, C.N. „Elena
Cuza” – 57,84% şi Liceul Teoretic
„Constantin Brâncoveanu” Dăbuleni
– 57,29%), demonstrând ceea ce se
ştia deja: cine învaţă susţinut şi se pregăteşte temeinic nu are cum rata deznodământul dorit. În urma şedinţei cu
directorii unităţilor de învăţământ doljene, în cadrul căreia s-au purtat discuţii cu privire la măsurile ce trebuie
luate pentru creşterea procentului de

promovare la examenul de bacalaureat, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj este de părere că
responsabili pentru rezultatele slabe
sunt chiar elevii, care nu au tratat simularea cu seriozitate, ştiind că notele nu vor fi trecute în catalog. Rămâne de văzut dacă la examenul de maturitate din vară procentul de promovare îl va depăşi sau nu pe cel de anul
trecut (48,24%).

Georgica Bercea

pentru Bac!

Pagini realizate de
ALINA DRĂGHICI,
LAURA MOÎRLICHE
şi RADU ILICEANU

Bechet: Doar un elev a obţinut
o notă de trecere
La Liceul Teoretic din Bechet doar unul
din cei 40 de elevi care au susţinut simularea pentru examenul de Bacalaureat a reuşit
să obţină o notă de trecere. Deşi este un liceu foarte mare, c u o infrastructură bună şi
dotări adec vate, performanţa nu s-a arătat
de această dată. Directorul Ileana Costa, care
este şi profesor de Matematică, a recunoscut, ieri, c ă elevii nu s-au descurcat mai deloc, dezamăgirea fiind una de ordin general. „Un copil mediu, fără sclipire, ar fi trebuit s ă ia măc ar nota 6 la Matematică. Subiectele nu au fost unele de subtilitate, au
fost algoritmice, le puteau rezolva. Probabil s-au gândit că dac ă ac um nu o să ia notă
de trecere, îi vor determina pe cei care compun subiec tele să le facă mai simple”. Directorul ş colii s peră îns ă c ă, la examenul
propriu-zis, situaţia s e va sc himba. Notele
vor fi mai mari, cel puţin de trecere, ş i as ta
datorită orelor de pregătire suplimentară care
se vor intens ific a.

Liceul din Dăbuleni, locul 5 pe judeţ
Mult mai bine s-au descurcat, în schimb,
elevii de la Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” din Dăbuleni. Aici procentul de
promovabilitate la simularea pentru Bacalaureat a fost de 57,29%, situând unitatea şcolară pe locul 5 la nivel judeţean. Reţeta este
aceeaşi ca şi în toate şcolile, cu meditaţii
suplimentare, numai că elevii de aici sunt
mai aplecaţi spre învăţătură. „Se fac pregătiri suplimentare la toate materiile pentru
Bacalaureat, respectiv Română, Matematică, Istorie, Sociologie şi Biologie. Elevii partic ipă la toate
aceste ore şi rezultatele se văd.
În catalog au, de
as emenea, note
bune, nu este un
decalaj mare între ce au obţinut
la s imulare ş i
cum sunt notaţi
la clasă. Avem
c hiar ş i elevi
olimpic i, c um
s unt
elevele
Cris tina Rudăreanu şi Tania Iliuţă, la Limba română, sau
Andrei Roşca şi Ştefan Onete, care au obţinut premii la diverse concursuri extraşcolare”, a declarat directorul adjunct Luminiţa
Diaconu.

Părinţii sunt mai aproape de copii
Spre deosebire de alte localităţi, din Dăbuleni nu au plecat foarte multe persoane ca
să-şi găsească un loc de muncă în străinătate. Acest lucru ar constitui un mare avantaj pentru copii, legătura acestora cu părinţii
fiind mult mai strânsă. Cadrele didactice pun
performanţele elevilor şi pe seama acestui
fapt. „Familiile de aici sunt mult mai solide.
Sunt puţini părinţi care pleacă în străinătate,
având de lucru aici cu bostanii. Şi atunci îi
supraveghează şi
foarte bine pe copii. Lucru ac esta
se vede în modul
cum participă la
ore, nu abandonează cursurile şi
se ţin de carte”,
a mai spus directoru l adju nc t.
Şc oa la are un
c ons ilier c are
ţine permanent
legătura c u părinţii, as tfel c ă în
c ata log nu s e
prea înregistrează absenţe. Pe lângă disc iplina din şcoală,
cadrele didactice spun c ă îi antrenează pe
elevi în tot felul de activităţi extraşcolare,
iar acest lucru le ţine mintea oc upată ş i îi
apropie mai mult de şcoală.

Elevii trag chiulul la meditaţiile gratuite
Încercând să găsească o explicaţie a acestui fenomen, directorul Ileana Costa susţine
că părinţii sunt responsabili, în mare parte,
pentru rezultatele foarte slabe ale copiilor.
„Profesorii fac eforturi mari cu aceşti copii.
S-au făcut grafice de pregătire a elevilor. Eu,
spre exemplu, i-am lăsat pe ei să aleagă când
vor să vină la pregătire, doar să îmi spună
ziua şi ora. I-am văzut cum încercat să facă
parte din prima grupă în ideea că nu îi voi
ţine în plus, urmând şi grupa a doua după ei.
Le-am explicat că eu nu iau nici un ban pentru aceste ore şi că nu îmi fac o favoare că
vin la orele acestea de pregătire care, repet,
sunt gratuite. Mai vin şi părinţii care spun că
acel copil trebuie să meargă la muncă sau le
promit că îi ia cu ei în străinătate. În plus,
nici copiii nu sunt motivaţi, fiindcă îi văd pe
alţii care, fără carte, se întorc din alte ţări cu
bani. Şi atunci ei de ce să mai înveţe?”.

Exmatriculaţi şi mulţi absenţi
la Malu Mare
La Liceul Agricol din Malu
Mare, la o aruncătură de băţ de
Craiova, nivelul de pregătire al
elevilor aflaţi în prag de Bacalaureat este unul foarte slab. Aici
ar fi trebuit să susţină examenul
de simulare un număr de 18 elevi,
dar nici aceş tia nu au ajuns toţi
la examen. Patru elevi au fost exmatric ulaţi în iarnă din cauza absenţelor, iar jumătate din cei rămaşi nu s-au prezentat la testare. „Rezultatele sunt catastrofale. Este un răspuns sec, dar acesta este adevărul. Nu ştiu c e să
vă s pun mai mult, toţi profesorii îşi dau
silinţa să facă mai mult c u aceşti copii, dar
este foarte important să ai şi cu cine lucra.
E ca şi cum un croitor bun ar trebui să
scoată o haină şi mai bună, dar are la dispoziţie un material îndoielnic”, a declarat
Angela Dodocioiu, directorul acestui liceu.
Cele mai multe probleme le-a ridicat, ca
peste tot, matematic a, unde nimeni nu a
reuş it să obţină nota 5.

Elevii ajung la liceu cu note prea mici
Deşi meseria de tehnician veterinar tinde s ă revină la modă, fiind căutată îndeosebi în clinicile pentru îngrijirea animalelor
de companie, Lic eul Agricol din Malu Mare
nu mai reuşeşte să-i atragă pe copiii cu note

bune. Potrivit directorului, în mai toţi anii
se îndreaptă spre acest liceu elevi cu note
de 5 sau 6, în general de la şcolile din mediu rural. Bagajul de cunoştinţe limitat al
aces tor abs olvenţi se reflectă mai apoi în
rezultatele pe care ei le obţin la Bacalaureat. „Elevii noştri nu au nici o problemă
când vine vorba de practică, le plac animalele şi pun mâna pe ele când facem disec ţiile. Dar ca ei să capete c ompetenţe
pentru a deveni medici veterinari este nevoie de foarte multă muncă. Noi facem tot
ce putem, dar totul depinde de ei. Dac ă nu
sunt atenţi la ore sau pur şi s implu nu îi
interesează, nu ştiu ce am putea noi să mai
inventăm ca să îi atragem”, a mai spus directorul lic eului din Malu Mare.
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Veşminte şi podoabe săseşti din colecţiile
Muzeului Brukenthal, expuse la Craiova
Muzeul Olteniei continuă tradiţia bunei colaborări cu Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu, organizând în parteneriat un nou eveniment expoziţional, sub genericul „Veşminte, podoabe săseşti şi
reprezentarea acestora în pictura vremii”. Vernisajul are loc astăzi, ora 11.00, în Sala „C. S. Nicolă-

Inedita expoziţie „Veşm inte,
podoabe săseşti şi reprezentarea
acestora în pictura vrem ii” propune publicului din Oltenia excepţionale piese de patrimoniu,
expresie a identităţii unei cunoscute etnii din Transilvania, care,
prin port, podoabe şi obic eiuri,
a lăsat o benefică amprentă asupra culturii urbane şi rurale româneşti. Ace de voal, paftale şi
cingători din aur şi argint bătute
cu pietre preţioase, costume şi
acc esorii ves timentare, toate
sunt s emne ale dezvoltării ec onomice pe care saşii din Transilvania au atins -o în s ecolele
trecute.
Expoziţia include aproximativ
100 de piese din colecţiile Muzeului Naţional Brukenthal: Mu-

zeul de Istorie „Casa Altemberger” ş i Galeria de Artă Românească, având la bază un concept integrator şi interdisciplinar. Prin
veş minte, podoabe şi acc esorii,
prec um şi prin tablouri de epocă
– la loc de c ins te aflându-s e
portretul contelui Samuel von Brukenthal – cei interesaţi vor avea acces la o lume în
care luxul şi eleganţa erau un mod
de a trăi.
„Preluând ş i
adaptând elemente din vestimentaţia oc c identală,
populaţia săsească
şi-a creat o lume
bazată pe eleganţă şi rafinament.
Aces tea sunt motivele demersului
nostru de a aduce
în faţa vizitatori-

escu-Plopşor” a Secţiei Istorie-Arheologie, din strada „Madona Dudu” nr. 14. Colaborarea dintre cele
două muzee s-a concretizat în ultimii doi ani prin
realizarea a două expoziţii de succes: „Capodopere
din argint” (2012) şi „Arme albe şi de foc. Cositoare
din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal” (2013).

lor unele din cele mai spectaculoas e elemente de vestimentaţie şi
podoabă din lumea patriciatului
săsesc din secolele XVII-XIX”,
explică organizatorii.
Pentru a s tăvili luxul ş i opulenţa aduse de s uflul nou al modei vieneze, Magistratul oraşului

Opera bufă „Barbierul din Sevilla” astă-seară, la Opera Română Craiova
Opera Română Craiova vă invită astă-seară,
ora 19.00, la spe ctacolul „Bărbierul din Sevilla”
(„Il Barbiere di Siviglia”) – operă bufă în trei
acte compusă de Gioachino Rossini în 1816, a
cărei acţiune se petrece în Sevilla (Spania), la
jumătatea secolului al XVIII -lea. Cea mai des
Libretul lui Cesare Sterbini are la
bază piesa omonimă a lui Beaumarchais (1732-1799), care preia subiectul unei farse populare („Finta
Pazza”), transformându-l într-o
capodoperă a comediei franceze, ce
a suscitat interesul a nu mai puţin
de unsprezece compozitori. Cea mai
reuşită variantă rămâne însă cea
rossiniană, datorită geniului comic

cântată operă în teatrele ş i companiile de profil din lume a fost montată la Craiova în regia
Arabelei Tănase, cos tumele şi decorurile fiind
re alizate de Răs van Drăgăne scu. Re pre zentaţia de astă-s eară are loc sub baghe ta dirijorală
a maes trului Ale xandru Iosub.

al marelui compozitor italian car a
reuşit să surprindă esenţa personajelor lui Beaumarchais.
Carismaticului Figaro, interpretat
de Ştefan Ignat (Bucureşti), i se alătură artişti ai Operei craiovene îndrăgiţi de public şi apreciaţi de critici:
Florian Ormenişan (Contele Almaviva), Diana Ţugui (Rosina), Sorin
Drăniceanu (Don Basilio) şi un in-

vitat de peste hotare – Peter Hercz
(Budapesta), în rolul lui Bartolo. Din
distribuţie mai fac parte Florentina
Soare (debut în rolul Bertei), Ioan
Cherata (Fiorello), Gabriel Marciu
(Ofiţerul), Dan Cornescu (Ambrogio) şi Dragoş Drăniceanu (Notarul). De asemenea, îşi vor da concursul Orchestra şi Corul de bărbaţi
ale Operei Române din Craiova.

Luna Pădurii, sărbătorită la atelierele „Bios-Art”
La Secţia de Ştiinţele Naturii a
Muzeului Olteniei are loc astăzi, ora
10.00, un nou modul din cadrul
programului interactiv de educaţie
plastică animalieră „Bios-Art”, la
care participă preşcolari de la Grădiniţa „T raian Demetresc u” –
structura „Iedera”, îndrumaţi de
profesorii Cornelia Alinei şi Ileana
Adriana Cojocaru. De data aceasta, tema este Luna Pădurii, sărbătorită în fiecare an în perioada 15
martie – 15 aprilie. Invitaţi speciali
vor fi voluntarii din cadrul programului de voluntariat „I like the museum”, adolescenţi care, pe lângă
faptul că iubesc natura, manifestă
abilităţi de lucru cu preşc olarii,
aceasta fiind prima lor experienţă
în cadrul atelierelor de creaţie animalieră plastică.
Luna Pădurii îşi are începuturile în anul 1872, când a debutat

organizarea sărbătorii sădirii arborilor în S.U.A., ca o consec inţă
firească a ac centuării despăduririlor. În România, prima dată a fost
marcată în anul 1902, de Spiru
Haret, sub denumirea „Sărbătoarea sădirii arborelui”. «Prin ac ţiunile şi manifestările c e au loc în
acest interval de timp se urmăreş-

te atragerea ş i atenţionarea opiniei
publice asupra importanţei ,,aurului verde”, cum pe bună dreptate
a fos t denumită pădurea, în ideea
de a conştientiza la nivelul întregii
omeniri importanţa pădurilor pentru protec ţia mediului ş i implicit
sănătatea omului», spun reprezentanţii Muzeului Olteniei.

Sibiu emitea în anul 1752 „Regulamentul ţinutei şi poliţiei”, ce
reglementa modul în care populaţia oraş ului avea voie să se îmbrace în func ţie de clas a s ocială
din care provenea. Cu aces t prilej, locuitorii Sibiului erau diferenţiaţi în nouă clas e s ociale. În
regulament erau precizate, pentru fiecare c las ă în parte, articolele ves timentare ş i ac cesoriile care
se cuveneau a fi purtate ş i materialele din
care acestea puteau fi
c onfec ţionate. Pentru
că erau foarte greu de
res pec tat prevederile
ac estui regulament, opt
ani mai târziu a fos t
emis unul nou, mult mai
sintetic ş i moderat.
Moda vremii dovedeşte însă că toate încercările municipalităţii
de a opri cheltuielile

Florin Ridiche, managerul
Muzeului Olteniei: «Nu întâmplător s-a ales acest moment pentru debutul unui nou act muzeal,
gândindu-ne că ne aflăm în
preajma a două evenimente majore, importante la nivel naţional:
proiectul educaţional „Şcoala
Altfel”, ce se va desfăşura în
intervalul 7-11 aprilie, şi proiectul „Noaptea Europeană a Muzeelor”, ce va avea loc în data
de 17 mai».
Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj:
«Mă bucur că Muzeul Olteniei
reuşeşte să stabilească parteneriate de durată cu instituţii de
prestigiu din domeniu, pentru că,
în definitiv, este o confirmare a
statutului pe care şi l-a construit
în timp, prin multă muncă şi, în
egală măsură, prin respect pentru profesie».
exagerate ale populaţiei pe obiecte de lux şi de a diferenţia statutul social prin vestimentaţie s-au
dovedit a fi zadarnic e. Dezbaterile des pre o nouă reglementare a
ţinutei au fost reluate la Viena, în
anul 1766, când breslaş ii au încercat să promoveze textilele locale, dar împărăteasa Maria Theresia a interzis acest gen de regulamente, ceea c e a determinat
încheierea epocii recomandărilor
stricte în privinţa garderobei.

Opera „Bărbierul din Sevilla” („A lmav iva” sau „P recauţiuni inutile”) a fost c ompusă în
doar 13 zile. Apropiindu-s e data
premierei şi intrat în c riză de
timp, Ros sini nu a mai avut vreme şi pentru uvertură, astfel că
a „împrumutat” fragmente din
compoziţia s a s cris ă cu 3 ani
înainte – „Aureliano în Palmira” (1813), apoi folosite din nou
în „E lisabetta, regina Angliei”
(1815), reliefate „în final” în
„B ărbierul din Sev illa” (1816).
Premiera operei din 20 februarie
1816 (Teat ro Arg entina din
Roma), criticată dur de adepţii
lui Paisiello – ş i el autorul unui
„Bărbier” –, a fost un eşec , însă
la al doilea spec tacol, în absenţa
taberei advers e, publicul rămâne
entuziasmat de montare, care capătă s ucc esul binemeritat.

Noi apariţii editoriale în seria
„Din gândurile mele”, de Dumitru Serafim
Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” găzduieşte astăzi,
ora 17.00, în Sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumelor „În
amurg” (vol. VIII) şi „În depărtare” (vol. IX), din seria „Din gândurile mele” a autorului Dumitru Serafim. La eveniment sunt invitaţi
prof. Doina Ionaşcu, prof. univ. dr. I. Vasile, dr. Dumitru Grecescu,
prof. Nicolae Pârvulescu, prof. Tudor Cămăraşu, col. Ion Untaru şi
avocat Marin Luca. Serafim Dumitru s-a născut la 31 martie 1925, în
satul Bahna din
comuna Vârciorona,
judeţul Mehedinţi. A
absolvit gimnaziul
din Orşova, liceul din
Caransebeş, a fost
învăţător în comuna
natală, secretar la
Şcoala Militară Arad,
şef de post în
comuna Locusteni,
profesor la Şcoala
Militară Oradea.
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„Eu sunt Shakespeare” – un spectacolprovocare pentru Teatrul „Colibri”
Cea mai recentă producţie a Teatrului pentru
Copii şi Tineret „Colibri” este „Eu sunt Shakespeare”, pe un text de Alina Nelega, în regia lui
Gavril Cadariu, cu scenografia semnată Oana Micu
şi Tiberiu Toitan, a cărui premieră va avea loc
sâmbătă, 5 aprilie, ora 18.00. „A mai rămas puţin
timp până la întâlnirea cu publicul, iar de muncă
este foarte mult, aşa că din nou recidivăm într-o
incredibilă mobilizare! Actorii repetă câteva ore
dimineaţa şi alte câteva după-amiaza, zilnic, şi
nu pleacă acasă între repetiţii. Nu există zi liberă, nu există week-end…”, spune managerul instituţiei, Adriana Teodorescu. Atelierele de crea-

Avanpremieră la
Festivalul Internaţional „Shakespeare”
Ideea pentru „Eu sunt Shakespeare” a apărut anul trecut, din dorinţa reprezentanţilor
Teatrului „Colibri” de a monta şi spectacole
pentru tineret, şi s-a concretizat odată cu acceptul punerii în scenă primit de la autorul
textului, Alina Nelega, şi regizorul
Gavril Cadariu. Scriitor, dramaturg,
regizor, traducător, Alina Nelega
este, totodată, conferenţiar universitar doctor la Universitatea de Arte
Târgu Mureş, director artistic la
Teatrul Naţional Tg. Mureş şi consilier artistic la Teatrul pentru Copii
şi Tineret „Ariel”. Personalitate
complexă, cu un CV impresionant,
este şi regizorul Gavril Cadariu,
din 1998 directorul Teatrului „Ariel”
din Tg. Mureş.
De asemenea, s-a dorit ca spectacolul „Eu sunt Shakespeare” să
se circumscrie programului Festivalului Internaţional „Shakespeare” pe care
Craiova îl găzduieşte de ani buni. Ajuns la cea
de-a IX-a ediţie, evenimentul urmează să se
desfăşoare în perioada 23 aprilie – 4 mai.

Managerul Adriana Teodorescu:
„Este un proiect foarte ambiţios”
«Este un proiect foarte ambiţios, pe un
text scris de Alina Nelega, unul dintre cei
mai importanţi dramaturgi contemporani pe
care îi are România la ora actuală. Din fericire, a primit provocarea noastră şi a luat-o
şi ea, la rândul ei, ca pe provocare. M-am

ţie, ca şi celelalte compartimente din teatru lucrează şi ele în ritm alert. „Provocare” este cuvântul pe care îl asociază întreaga echipă cu noul
spectacol, unul cum demult n-a mai fost pus în
scenă la „Colibri”. „Publicul o să vadă nu numai
animaţie, ci şi actorie bună, cu situaţii stranii sau
pline de umor, o să vadă momente colorate, momente de magie, de fantastic”, dezvăluie Adriana
Teodorescu. Toate într-un impunător decor, executat într-un timp-record la Făgăraş, în judeţul
Braşov. Încă mai găsiţi bilete pentru premiera de
sâmbătă, la Agenţia teatrului, din Calea Bucureşti nr. 56, la preţul de 10 lei.

bucurat când, la sfârşitul anului trecut, a
acceptat să lucreze la acest proiect şi regizorul Gavril Cadariu. Dar nu se putea face
un spectacol cu animaţie şi cu păpuşi fără
o scenografie cu totul deosebită faţă de cea
pentru teatrul mare, aşa că s-au alăturat
Oana Micu – responsabilă cu tot ceea ce

înseamnă păpuşi şi costume, şi Tiberiu Toitan – care a gândit şi a supravegheat realizarea decorului. Sunt doi artişti foarte tineri, dar care au făcut lucruri minunate pentru acest spectacol. În ciuda tinereţii, au o
mare experienţă, iar CV-urile lor o demonstrează. Cu siguranţă nu aţi avut de foarte
multe ori prilejul să vedeţi o astfel de scenografie într-un teatru şi mai ales în unul
pentru copii şi tineret. La noi cu atât mai
puţin…», a precizat teatrologul Adriana
Teodorescu, managerul Teatrului pentru
Copii şi Tineret „Colibri”.

Gavril Cadariu, regizor: «Textul pentru spectacol a plecat de la Shakespeare dramaturg, poet, actor
şi de la felul în care el s-a inspirat din multe surse,
dar în acelaşi timp din realitatea imediată a perioadei
în c are a trăit. Ac esta a fost punctul de plecare în
scrierea textului, în care apar câteva elemente în
principal din „Vis ul unei nopţi de vară”, ca şi din
sonete. Shakespeare cu toată genialitatea lui este un
pers onaj care poate fi rec unoscut doar pe scenă, în
afara sa es te un om ca noi toţi, sensibil la realitatea
din jur. El comunic ă prin intermediul scenei opiniile
sale, felul în care vede această realitate».

Scenografi
cu un portofoliu
impresionant
Absolventă a Facultăţii de Arte Decorative şi Design din cadrul Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti – Secţia Scenografie, clasa profesorilor Ştefan Antonescu
(film) şi Ion Olaru (teatru), Oana Micu are
un portofoliu bogat în scenografii, costume şi decoruri pentru producţii cinematografice, de televiziune şi pentru teatru. În
2011 a fost distinsă cu Marele Premiu la
Concursul Naţional de Scenografie „George Lowendal”. Absolvent al aceleiaşi Facultăţi de Arte Decorative şi Design a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti – Secţia
Scenografie, clasa profesorilor Vittorio Holtier (teatru) şi Cristi Niculescu (film), este
şi Tiberiu Toitan. Între altele, a semnat, ca
asistent scenografie, pentru producţii cinematografice precum „Nunta mută”, în regia lui Horaţiu Mălăele, „Europolis”, regizat
de Corneliu Gheorghiţă, şi „Undeva la Palilula”, în regia lui Silviu Purcărete.

Regizorul Gavril Cadariu a găsit la
Craiova „o echipă de actori formidabili”
O provocare este spectacolul „Eu sunt
Shakespeare” şi pentru regizorul Gavril
Cadariu, care s-a declarat plăcut impresionat de trupa de artişti craioveană. «Ce m-a
determinat să accept proiectul a fost această
echipă minunată a Teatrului „Colibri”, pe
care eu cu acest prilej o cunosc pe de-antregul, şi mâna fermă şi ambiţioasă a Adrianei Teodorescu, care realmente vrea să

promoveze teatrul de care avem cu toţii
nevoie», a spus acesta. «Fiecare persoană
care citeşte titlul spectacolului pe care urmează să-l vadă, s per, spune: „E u sunt
Shakespeare”. Adică Shakespeare este fiecare dintre noi şi acest spirit ne-a provocat
mai mult într-un tip de demers care compune mijloacele de expresie specifice teatrului de animaţie cu cele ale teatrului de
proză, într-o echipă de actori formidabili,
cu potenţial, cu foarte multe calităţi şi care
m-au întâmpinat cu mare drag şi responsabilitate profesională. Realmente e o trupă cu
care ar dori să lucreze orice regizor important de-aici şi din altă parte, cu diversitate,
cu calităţi multiple şi cu disponibilitate de
joc fantastică», a adăugat Gavril Cadariu.
***
„Eu sunt Shakespeare” îi va aduce în
scenă – la premiera de sâmbătă seara şi la
viitoarele reprezentaţii –, mânuind graţioase păpuşi şi purtând minunate costume de
epocă, într-un decor grandios, pe actorii
Alla Ce botari (May, hangiţa), Cos min
Dolea (Will, drumeţul), Oana Stancu (Robin, băiat în casă), Mugur Prisăcaru (Fundulea, meşter ţesător), Daniel Mirea (Henry, mire), Emanuel Popescu (John, mire),
Ionica Dobrescu (Helena, mireasă / Bob
de Muştar), Rodica Prisăcaru (Elisabeta,
regina Angliei / Fir de Păianjen), Adriana
Ioncu (Măzăriche) şi Alis Ianoş (Hermione, mireasă / Fluturaş).

Gavril Cadariu este directorul Teatrului pentru Copii şi Tineret „Ariel” din
Târgu Mureş din 1998, conferenţiar universitar doctor la Universitatea de Arte
din acelaşi oraş. În perioada 2007-2009 a ocupat funcţia de director executiv în
cadrul Fundaţiei „Dramafest”, iar între 1992-2000 a fost director artistic la
Teatrul RAA Londra. Autorul lucrării „Animaţia în spectacolul de teatru: De la
avangardă la alternativă” (Ed. „Eikon”, Cluj-Napoca, 2013), regizorul Gavril
Cadariu a pus în scenă zeci de spectacole, începând din anul 1993. Numeroaselor sale participări la festivaluri naţionale şi internaţionale li se adaugă premii
pentru cel mai bun regizor (spectacolele „Respiraţii” – Festivalul Internaţional al
Mării Negre, Rusia; „Hess” – Festivalul Internaţional Atelier, Baia Mare) şi pentru
cel mai bun spectacol (reprezentaţiilor „Respiraţii”, „Ex-aequo” – Festivalul UA
Tg. Mureş, „Istoria comică a magului Faust” – Festivalul Alegoria, Bistriţa).
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Vladimir Putin a divorþat
de Liudmila în mod oficial
Preºedintele rus, Vladimir Putin, a divorþat în mod oficial de
Liudmila, de care era despãrþit de
mai mulþi ani, a confirmat ieri un
purtãtor de cuvânt al Kremlinului,
fãrã sã precizeze o datã în acest
sens. Menþiunea „cãsãtorit” a dispãrut din biografia lui Vladimir
Putin postatã online pe site-ul preºedinþiei ruse, a subliniat ieri agenþia de stat Itar-Tass, informaþia fiind preluatã de televiziunea publicã. Agenþia l-a întrebat pe Dmitri
Peskov, un purtãtor de cuvânt a
Kremlinului, dacã acest lucru înseamnã cã preºedintele rus a divorþat în mod oficial. „Acest lucru
înseamnã cã divorþul a avut loc”,
a rãspuns Peskov. Putin, a cãrui
viaþã privatã - atunci când informaþiile nu provin de la Kremlin este un subiect tabu pentru presa
rusã, a surprins întreaga þarã, în
iunie, anunþând, alãturi de Liudmila, cã s-a despãrþit de ea, într-un
interviu televizat regizat cu atenþie. Preºedintele a declarat atunci
cã este vorba despre „o decizie
comunã”, dupã aproape 30 de ani
de cãsãtorie. „Este un divorþ civilizat”, explica Liudmila Putina, fãrã
sã spunã dacã s-a pronunþat o hotãrâre cu privire la divorþ.

Van Rompuy: Liderii europeni,
preocupaþi de criza din Republica Centrafricanã
Liderii europeni ºi africani, coordonaþi de Franþa, au discutat ieri
despre un ajutor suplimentar pentru Republica Centrafricanã, pentru a împiedica aceastã þarã sã se
scufunde ºi mai mult în violenþã,
ca urmare a deciziei Uniunii Europene de a implementa o misiune
militarã. Preºedintele Consiliului
European, Herman Van Rompuy,
a subliniat, în deschiderea Summitului UE-Africa, cã pentru liderii
europeni criza din aceastã þarã africanã reprezintã „o preocupare
majorã”, ca urmare a accelerãrii
dinamicii de violenþã între creºtini
ºi musulmani ºi extinderii represaliilor în întreaga þarã. „Sunt necesare eforturi ºi contribuþii mari pentru a sprijini activitatea crucialã a
forþelor internaþionale la faþa locului”, a argumentat oficialul european.

Cel puþin ºase morþi în urma
unui atentat sinucigaº la Kabul
Cel puþin ºase poliþiºti au fost
uciºi ieri la Kabul, într-un atac comis de un kamikaze într-o clãdire anexã a Ministerului de Interne afgan, informeazã AFP. „Un
kamikaze îmbrãcat în uniformã
militarã s-a aruncat în aer” în interiorul clãdirii, iar ºase poliþiºti
au fost uciºi, a declarat purtãtorul de cuvânt al ministerului, Sediq Sediqqi. Atacul a fost revendicat pe Twitter de talibani. Acest
atentat comis împotriva uneia dintre cele mai bine protejate locaþii
din capitala afganã are loc cu trei
zile înainte de alegerile prezidenþiale, un scrutin-cheie pentru stabilitatea în Afganistan, în condiþiile în care forþele NATO urmeazã sã pãrãseascã þara pânã la sfârºitul anului.
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Manuel Valls: Un socialist – antisocialist
Desemnat în ultima zi a lunii martie premier, de cãtre Francois Hollande, Manuel Valls, fost ministru de
Interne în Guvernul Ayrault, este cunoscut pentru poziþia sa iconoclastã
la nivelul Partidului Socialist. În 2009,
pe fondul unor tensiuni cu secretarul
general al partidului, Martine Aubry,
el a cerut schimbarea denumirii PS,
afirmând cã „obiectivul meu este promovarea unei modernizãri radicale a
ideologiei Partidului Socialist, printre
care ºi schimbarea numelui”. A devenit candidat la alegerile primare
pentru desemnarea competitorului la
alegerile prezidenþiale din partea PS,
profitând de absenþa lui Dominique
Strauss Kahn, dar scorul sãu a fost
de 5,65%, ceea ce i-a permis totuºi sã devinã
unul din oamenii cheie de campanie ai lui Francois Hollande, care l-a ºi rãsplãtit apoi cu funcþia de ministru de Interne. Propunând creºterea TVA ºi-a adus aminte cã „TVA social este
o mãsurã de stânga”. A divizat guvernul pe
chestiunea romilor, la 23 septembrie 2013,

atrãgându-ºi replica ministrului ecologist Cecile Duflot, care l-a acuzat de punerea în pericol a pactului republican. Niciodatã nu ºi-a
ascuns ambiþiile, devenind mai popular decât
Francois Hollande ºi Jean Marc Ayrault, iar
numele sãu era sistematic vehiculat ca posibil
înlocuitor al premierului. Noua sa echipã gu-

vernamentalã, deja conturatã, se loveºte însã în Adunarea Naþionalã de
refuzul Verzilor de a face parte din
Executiv. Numele noi de miniºtri
sunt cele ale lui Segolene Royal, ministrul Ecologiei, Dezvoltãrii durabile ºi Energiei, Francois Rebsamen, la Ministerul Muncii, locurilor de muncã ºi dialogului social,
Arnaud Montebourg la Economie,
în locul lui Pierre Moscovici. Segolene Royal ºi Michel Sapin, acestuia din urmã dându-i-se Finanþele,
au fãcut parte ºi din guvernul lui
Pierre Beregovoy, cu 22 de ani în
urmã. Potrivit preºedintelui Adunãrii Naþionale, Claude Bartolone,
Manuel Valls va pronunþa un discurs de politicã generalã marþea viitoare.
Noul guvern „de luptã” dorit de François
Hollande cuprinde 16 miniºtri, în loc de 38,
câþi avea precedentul Executiv, al premierului
Jean-Marc Ayrault, dintre aceºtia 8 fiind femei, echipa urmând sã fie completatã sãptãmâna viitoare cu o serie de secretari de stat.

General NATO: Rusia are la graniþa cu Ucraina toate
forþele necesare pentru o incursiune de 3-5 zile
Rusia dispune de toate forþele
de care are nevoie la frontiera cu
Ucraina dacã ar decide sã procedeze la o „incursiune” în aceastã
þarã ºi ºi-ar putea atinge obiectivele în decurs de trei-cinci zile, a
declarat ieri un înalt comandant al
NATO, citat de agenþia de presã
Reuters. Comandantul suprem al
Forþelor aliate ale NATO în Europa, generalul Philip Breedlove, care
a catalogat situaþia de la frontiera
ruso-ucraineanã ca „foarte preocupantã”, a declarat cã Alianþa
Nord-Atlanticã a observat în noaptea de marþi spre miercuri semne
de deplasare a unei foarte mici pãrþi
din forþele ruse, dar nu existã nici
un indiciu cã acestea ar fi revenit
în cazarmã. ªi secretarul general
al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a afirmat anterior cã Alianþa
Nord-Atlanticã nu are dovezi cã
trupele ruse s-ar fi retras de la graniþa cu Ucraina, aºa cum a spus
Moscova. Serviciul de presã al Ministerului rus al Apãrãrii a rapor-

tat, marþi, cã Batalionul nr.15 al
brigãzii motorizate din Districtul
Militar Central a încheiat exerciþiile pe poligonul Kadamovski (regiunea Rostov pe Don, în sudul Rusiei, nu departe de graniþa cu Ucraina) ºi se pregãteºte de marºul spre
punctul de dislocare permanentã în
regiunea Samara. Însuºi preºedintele Vladimir Putin a informat-o
zilele trecute pe cancelarul german
Angela Merkel cã a ordonat retragerea parþialã a trupelor ruse de la
graniþa de est a Ucrainei. Pe de altã
parte, ieri, serviciul de presã al Kremlinului, citat de ITAR-TASS, a anunþat cã preºedintele rus Vladimir Putin a semnat legea prin care sunt reziliate acordurile ruso-ucrainene privind Flota rusã la Marea Neagrã, ca
urmare a anexãrii Crimeei la Federaþia Rusã. Conform legii în cauzã, au
fost reziliate acordurile dintre Federaþia Rusã ºi Ucraina, semnate în mai
1997, privind partajarea Flotei la
Marea Neagrã, statutul ºi condiþiile
staþionãrii ei pe teritoriul Ucrainei,

precum ºi Acordul din 2010, semnat la Harkov, prin care staþionarea
Flotei ruse la Marea Neagrã pe teritoriul ucrainean era prelungitã dupã
2017 cu 25 de ani, în schimbul unei
reduceri a preþului la gazele naturale.
Odatã cu rezilierea acordului din
2010, supranumit ºi „Flota contra
gaze”, Rusia a anulat ºi reducerea
cu 100 de dolari a preþului la gazele
exportate în Ucraina. Ministrul ad-

junct rus de Externe, Grigori Karasin, a explicat anterior aprobãrii acestei legi cã, în prezent, nu mai existã
nici un fel de obligaþie pentru Rusia
de a plãti Ucrainei pentru staþionarea
Flotei sau de a acorda Kievului compensaþii sau despãgubiri, întrucât „teritoriul Republicii Crimeea ºi oraºul
de importanþã federalã Sevastopol
sunt de acum parte integrantã a Federaþiei Ruse”.

Chile: Alerta de tsunami a fost ridicatã în toatã þara
Serviciul naþional pentru situaþii
de urgenþã din Chile a ridicat nivelul de alertã de tsunami care fusese declarat în nordul þãrii, dupã
seismul cu magnitudinea de 8,2

grade ce a lovit marþi seara coasta
statului la Pacific, relateazã AFP.
„Alerta de tsunami a fost ridicatã
în întreaga þarã”, a declarat ministrul de Interne chilian, Rodrigo Pe-

nailillo. Totodatã, acesta a menþionat cã seismul ar fi provocat moartea a 6 persoane în loc de 5, câte
anunþate chiar el marþi searã.
„Anunþ cu tristeþe moartea a cinci
persoane — patru bãrbaþi ºi o femeie — la Iquique ºi Alto Hospicio”, a spus atunci ministrul Penailillo, subliniind cã o parte dintre aceste persoane au decedat din
cauza unor crize cardiace, iar alta
a fost strivitã sub dãrâmãturi.
Având în vedere cã acest cutremur a provocat valuri de 2,11 metri, dupã cum au anunþat responsabili americani, Serviciul Naþional de Seismologie chilian a emis
marþi searã alertã de tsunami pentru coastele Chile, Peru ºi Ecua-

dorului. Preºedinta chilianã Michelle Bachelet a decretat, în nordul þãrii, stare de catastrofã naturalã, deºi existã încã puþine informaþii cu privire la gradul distrugerilor provocate de cutremur.
Cea mai afectatã de cutremur pare
sã fie regiunea Arica, unde, potrivit presei locale, s-au înregistrat alunecãri de teren ºi perturbãri în alimentarea cu energie
electricã. ªefa statului chilian ºia anulat toate acþiunile oficiale programate pentru ieri, relateazã Ria
Novosti. În acelaºi timp, dupã
cum informeazã postul de televiziune Telesur, ºcolile au fost ieri
închise pe întreaga coastã nordicã a statului Chile.
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA COMUNEI CELARU cu sediul în loc. Celaru, str. Inv. M. Georgescu, nr. 525 organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcþii
publice de execuþie vacante, din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului
comunei Celaru astfel: Data desfãºurãrii concursului: - proba scrisã în data de
7.05.2014, ora 10.00; - interviul în data de
9.05.2014, ora 10.00. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituþiei în perioada 4.04.2014 - ora 8.00 pana pe data de
24.04.2014 ora 16.00. Relaþii suplimentare
la nr. de telefon 0251375509. Persoanã de
contact: Oprea Mihaiela Florentina.
Primãria comunei Teasc, judeþul Dolj organizeazã concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadã nedeterminatã a
funcþiilor publice de execuþie vacante,
dupã cum urmeazã: 1. Inspector, clasa I,
grad profesional asistent, Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor Teasc; 2. Referent, clasa III, grad profesional asistent, Compartiment Agricol;
3. Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Juridic. Concursul se va organiza conform calendarului urmãtor: - termenul limitã de depunere a dosarelor: 20 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a; - 5 mai 2014, ora 10.00: proba
scrisã; - 7 mai 2014, ora 10.00: proba interviu. Detalii privind condiþiile specifice ºi bibliografia de concurs sunt disponibile la
sediul Primãriei comunei Teasc, sat Teasc,
str. Bechetului, nr. 197, telefon:
0251.370.728, 0251.370.788 ºi accesând
pagina oficialã: www.primariateasc.ro.
Comuna Moþãþei organizeazã, la data de
8 mai 2014, ora 12,00 la sediul instituþiei,
concurs de recrutare pentru 2 funcþii
contractuale vacante, de execuþie, muncitori, în conformitate cu prevederile H.G.
nr. 286/ 2011, cu ultimele modificãri ºi completãri. Detalii suplimentare privind condiþiile de participare, probele de concurs,
bibliografia, conþinutul dosarului, întocmirea, depunerea ºi selecþia acestora, alte informaþii privind desfãºurarea concursului, pot fi obþinute la sediul Comunei
Moþãþei din sat Moþãþei, comuna Moþãþei,
judeþul Dolj, Calea Unirii nr. 139, la avizierul unitãþii sau la compartimentul resurse umane. Telefon: 0251/ 326.211.
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PRESTÃRI SERVICII

Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Femeie serioasã 59 ani fac
menaj pentru familii serioase, numai în Craiova. Telefon: 0762/047.095.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifice la domiciliul clientului, asigur garanþie. Telefon: 0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut reparaþii canapele,
fotolii, colþare. Calitate ºi
seriozitate. Telefon:
0351/416.198; 0768/
623.964.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 camere, bloc PATRIA,
etaj. III. Telefon: 0761/
387.316.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0 (sau
închiriez). Telefon: 0741/
784.417.
Vând apartament 2 camere Craioviþa Nouã.
Telefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 camere, în fostã casã naþionalizatã, zonã centralã, gaze, curte, cumpãrat de la proprietar.
Eventual, schimb cu
VÂNZÃRI
apartament în bloc. Telefon: 0727/816.959.
GARSONIERE
Vând garsonierã Lãpuº Particular vând apartaetaj 3/4 deosebitã. Preþ ment 2 camere deco83.000 lei. Telefon: 0761/ mandate Brazdã. Telefon: 0770/174.116.
142.328.
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Vând apartament Brazdã, 2 decomandate.
Telefon: 0770/901.283.
Vând apartament 2
camere lângã Kaufland Craiova. Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Particular vând apartament 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Telefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE

Vând 3 decomandate 1
Mai, 2 bãi, 2 balcoane,
86 m.p. îmbunãtãþiri.
Preþ 49.000 euro. Telefon: 0761/142.328.
Vând 3 camere decomandate 2/4 Calea Bucureºti, bl, A 13. Preþ
48.000 Euro. Telefon:
0351/423.550.

Vând apartament 3 camere zona 1 Mai cu îmbunãtãþiri. Telefon: 0758/
347.623.
Vând (schimb) 3 camere semidecomandate 43
mp, etaj 1 cu apartament 2 camere decomandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi sediu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comuna Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu dependinþe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.

Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 camere, teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte,
1000 Euro negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada Râului,
nr. 162, vad comercial,
cadastru. Telefon: 0764/
735.304.
Vând casã Bucovãþ. Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã.
Telefon: 0769/969.604.
Vând casã, 800 mp teren, localitatea Podari.
Telefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet medical – avocaturã. Accept
douã rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.
Vând casã recent renovatã cu apã curentã, livadã,
vie, în comuna Giurgiþa.
Telefon: 0755/953.397.
Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Telefon: 0722/618.998.

TERENURI

Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Telefon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ CENTRALÃ 350 mp Telefon: 0746/660.001.
Vând teren intravilan Coºoveni. Telefon: 0763/
111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lãþime Centura de Nord, 15 E/
mp. Telefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Telefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Telefon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Centura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Telefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Telefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, împrejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobrogei, nr. 40, Craiova. Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.

Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan, cu
cadastru, strada Unirii,
nr. 29F (în spatele liceului). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scur- CUMPÃRÃRI TERENURI
tu Gheorghe. Telefon: CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
0251/457.204.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice
Bebeficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri
alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului de instituþionalizare ºi relaþii medicale
vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

SPAÞII COMERCIALE

STRÃINE

Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMERCIAL Brazdã, 26500 Euro.
Telefon: 0763/690.698.

Vând TOYOTA RAV 4,
diesel 2008, 9600 Euro
negociabil. Telefon: 0763/
690.698.
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me6 trepte, turbo-dieCUMPÃRÃRI talic,
sel, motor 1.9, 262.000
Cumpãr apartament 3 Km, consum 5,3%, preþ
camere decomandat, 2500 Euro negociabil.
etaj l-3. Telefon: 0763/ Telefon: 0753/948.440.
690.698.

SCHIMBURI

Schimb apartament 2
camere decomandate
(50 mp), str. General
Magheru, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0251/452.233.
Schimb garsonierã Calafat, cu garsonierã Craiova.
Telefon: 0251/231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI
Solenza - 2004, benzinã,
revizie 2015, stare excelentã 91000 km, 4500
RON, consum sub 4,5%.
Telefon: 0749/059.070.
Vând autoturism Dacia
1310, anul fabricaþiei
1993. Telefon: 0765/
789.181.

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE

Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat
Palilula, stare foarte
bunã. Telefon: 0251/
361.093; 0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând mânzã belgianã 8
luni.Telefon:0741/975.279.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat,
frigider inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier stejar.
Telefon: 0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând remercã auto 240
kg nefolositã cu prelatã, 60
elemente calorifer fontã, 5
baterii, 110 þigle beton. Telefon: 0251/ 458.192.
Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.

Vând ªabloane imoprimat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus ºabloane pentru BATISTE toate
mãrimile manuale. Telefon: 0723/ 684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani
cu diagonala 30 ºi 37 cm,
120 Ron, aparate de radio Selena, Gloria, 30 lei
bucata. Telefon: 0729/
977.036.
Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari,
inox veritabil - stazã perfectã. Telefon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/ 452.233.
Vând rãsad cãpºuni soiurile Regina, Gorela ºi
Sengana din pepinierã
sau ghiveci. Preþ 7 lei fãrã
ghiveci, 9 lei cu ghiveci.
Telefon: 0733/832.532.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci piele 43 noi, piatrã polizor
250 x 20 x 25 mm, polizor (flex) 125 mm 850
W nou, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, aragaz
voiaj cu douã ochiuri cu
butelie. Telefon: 0251/
427.583.

Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/016.889,
0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 braþe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope
de iarnã (Michelin) pentru Renault Megane 2.
Telefon: 0729/814.196.
Vând 2 locuri de veci cimitirul Ungureni. Telefon.
0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine întreþinut. Preþ 600 lei negociabil. Telefon: 0745/
520.410; 0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate din
pãr natural. Telefon:
0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STUDIO
ºi BMB 232. Preþ negociabil. Telefon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefolosiþi, antiderapante, cãrucior copii modern. Telefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcute dar nefinisate la cimitirul Romaneºti, convenabil. Telefon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5 sertare, stare foarte bunã,
asigur garanþie 1 an. Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.

Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu,
albastru, roºu cu sau
fãrã þepi. Telefon: 0762/
278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copii
nou, combinã stereo nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi naþionale,
ceasuri de masã ºi o
pendulã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit locuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigilatã, televizor color diagonalã 30 cm - 100 lei, motor maºinã spãlat Albalux,
Telefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.

Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi butelie, aparat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãturã antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din piele, maºinã de cusut, galerii sculptate, 9 ha pãdure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu capac smãlþuitã 20 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie voiaj 5 litri, 2 ochiuri, mascã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Telefon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã defecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze, ºamotatã tip Coralex, stare foarte bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de marmurã, bitum, abric, þeavã
neagrã, schelã metalicã.
Telefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.623.
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Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 persoane. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Electrecord de muzicã popularã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea extensibilã tapiþerie pluº, preþ 160
lei, stare bunã negociabil.
Telefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile pentru opticã, diverse scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Telefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Telefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TELEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negociabil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþionatã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia, canistre metal, piscinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
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Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã termicã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE
ÎNCHIRIEZ apartament
2 camere, semidecomandat, Valea Roºie.
Telefon: 0740/522.562.
Primesc în gazdã bãiat
condiþii bloc (centralã).
Telefon: 0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã
la apartament 3 camere
cu centralã Craioviþa
Nouã, 250 lei/lunã. Telefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament decomandat Sãrari, renovat, apã potabilã contorizatã pe casa scãrii, 2
balcoane. Telefon: 0761/
665.763.
Ofer spre închiriere casã
2 camere + toate utilitãþile pe strada Brestei (lângã Facultatea de Sport).
De preferat familie. Telefon: 0769/477.662.
Închiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Telefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craioviþa Nouã (Bigul Vechi).
Telefon: 0767/993.510.
Închiriez sau vând locaþie
pentru cultivarea cãpºunilor din solarii suspendate.
Telefon: 0762/278.639.
Închiriez apartament 2
camere ultracentral, ultralux, toate dotãrile, internet, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti – Vitan.
Exclus agenþie, 230 Euro
/ lunã seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.

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

MATRIMONIALE

Doresc cunoºtinþã cu o
fatã, vârsta 24, ani pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0251/421.727.
Doresc sã cunosc o
doamnã vãduvã drãguþã realizatã cu sau fãrã
obligaþii între 50- 52 ani,
pentru o relaþie reciproc
avantajoasã. Telefon:
OGCC/HCBICB.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru prietenie
eventual cãsãtorie. Telefon: 0785/103.411; 0740/
895.691.

DIVERSE

A.J.F. Dolj ºi membrii afiliaþi regretã trecerea în
nefiinþã a marelui om de
fotbal CORNELIU ANDREI STROE, creatorul
Craiovei Maxima, preºedinte, de onoare al
C.S. Universitatea Craiova, fondatorul Facultãþii de Educaþie Fizicã
ºi Sport Craiova, cetãþean de onoare al oraºului Craiova. Fotbalul
doljean a suferit o mare
pierdere prin aceastã
dispariþie fulgerãtoare.
Sumntem alãturi de familia greu încercatã în
aceste momente de
cumpãnã. Dumnezeu
sã-l odihneascã!
Familia Cornel Mondea
transmite sincere condoleanþe familiei greu
încercate la pierderea
celui ce a fost Prof. Dr.
STROE CORNELIU, întemeietorul Craiovei
Maxima preºedintele
de onoare al C.S. Universitatea Craiova, fondatorul Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport
Craiova. Dumnezeu
sã-l odihneascã în lumea celor drepþi! Pioasã amintire!

Familia Nelu ºi Tita
Abraham regretã decesul bunului prieten
STROE CORNELIU,
un suflet cald ºi blând,
totdeauna aproape de
prieteni. Dumnezeu
sã-l odihneascã în liniºte ºi pace! Un ultim
omagiu ºi sincere condoleanþe familiei îndoliate!
Cadrele Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Dolj sunt alãturi
de familia sublocotenentului post - mortem Claudiu Constantin VULPOIU, cãzut la datorie pe timpul misiunii în teatrul
de operaþii din Afganistan. Rugãm pe
bunul Dumnezeu sã
aibã în pazã sufletul
sãu bun. Sincere
condoleanþe familiei
îndoliate.
Fulgerãtor, precum
un astru de pe cer
care cade, a încetat
din viaþã Prof. Dr.
CORNELIU ANDREI
STROE, fost decan al
Facultãþii de Educaþie
Fizicã din cadrul Universitãþii Craiova,

unul din ctitorii echipei de fotbal “ Craiova Maxima”. A fost
prietenul nostru din
totdeauna ºi cu bunãtate deosebitã, a
cãutat sã punã umãrul pentru fiecare la
necaz, arborând permanent un zâmbet
glumeþ ºi plin de înþelepciune. CORNEL
a reprezentat prin el,
soþia sa ºi socrul sãu
o intreagã familie de
mari sportivi ai Craiovei, cu care urbea
noastrã se va mîndri
totdeauna. Pierderea
lui neaºteptatã, lasã
un gol imens în rândul familiei ºi prietenilor mulþi câþi îi avea
ºi este de neînlocuit,
pentru clubul Universitatea Craiova de fotbal, pentru care a trudit, a iubit ºi a sperat
continuu sã ajungã
pe culmile succesului. Nu-l vom uita niciodatã, a vrut sã ne
pãcãleascã poate de
1 aprilie. In numele
tuturor prietenilor. Familia Prof. Dr. Eva ºi
Corneliu Sabetay.

Întâlnirea de 50 ani, promoþia 1964, Liceul Teoretic Bechet, 31.05.2014, ora
10.00, confirmaþi participarea. Telefon: 0755/967.529.
Formãm grup pelerinaj la
mãnãstiri ºi schituri cu trenul.Telefon: 0723/692.884;
dna. Tanþa sau dl. Costin,
0746/012.528.
Caut femeie fãrã obligaþii
pentru curãþenie 1 zi / sãptãmânã, la un bâtrân.
Telefon: 0766/304.708.
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
Cumpãr ºi plantez pomi
z
TREBUIE
TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
în curþi sau grãdini. Îm- z VALABIL PREZENTAT
NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
pãrþim fructele. Telefon:
Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
0766/304.708.
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grãdiCãtre S.C.
S.R.L.
nã. Telefon: 0727/884.205.

ED PRESS COM

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:

PIERDERI

PierdutLegitimaþietransport
C.F.R. eliberatã de I.S.T.H.
Dolj pe numele RADU
LUÞÃ. Se declarã nulã.

CONDOLEANÞE

UN ULTIM OMAGIU
CELUI CARE A FOST
PROF. CORNELIU
STROE O PERSONALITATE MARCANTÃ ÎN
LUMEA FOTBALULUI
CRAIOVEAN. ADIO
PRIETEN DRAG. NU
TE VOI UITA! PAUL
TURTURICÃ.
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Meciuri trase la indigo, în turul primelor
“sferturi” din Liga Campionilor
Favoritele Barça ºi Bayern, nimic neobiºnuit, “au arestat” mingea, dar mai mult de remize, cu revenire, n-au putut obþine
cutul sezon mult sub aºteptãri al
lui United, Bayern a stat în prima
reprizã cu toþi jucãtorii în terenul
advers, dar pasa a devenit uneori
o suferinþã pentru campionii Bundesligii, neajutându-i deloc. Sute de
pase degeaba. Rezultat: zero. Nici
o ocazie mare, pânã la pauzã,
ªuturi blocate, mingi ratate, lipsã
de concentrare, de inspiraþie la finalizare. Nemþii au cerut un penalty, la un henþ al lui Buttner, însã
prea puþin.

Bat-o vina de “scãriþã”!

Deºi porneau clar cu prima
ºansã, Barcelona ºi Bayern Munchen au obþinut doar câte un 1-1,
marþi searã, la capãtul unor partide ce au semãnat izbitor de mult!
În sensul cã ambele au dominat cu
autoritate, având o posesie de 74,
respectiv 70, ºi tot împreunã s-au
vãzut conduse. În plus, toate cele
4 goluri au venit cam în aceeaºi
perioadã.

Pique ºi Diego Costa, cãzuþi
la datorie! Verdict mai dur
pentru catalan – o lunã pe tuºã
Pe “Camp Nou”, în prima reprizã, accidentãrile au fost egale cu
numãrul ºanselor reale de gol. Barcelona a fost silitã sã facã rapid
prima modificare. Pique s-a accidentat dupã ce a cãzut necontrolat
pe spate, la o ciocnire aerianã cu
Diego Costa. A suferit o contuzie
pelvianã, astfel cã dupã doar 12
minute i-a lãsat locul lui Bartra.
Pique va sta departe de gazon o
lunã, urmând sã rateze returul cu
Atletico, din 9 aprilie, dar ºi finala
Cupei cu Real Madrid, programatã 5 zile mai târziu.
De cealaltã parte, intrat cu dureri la gleznã, Diego Costa s-a lovit dupã un duel cu Busquets, la
muºchii ischiotibiali ai coapsei
drepte, fiind substituit cu Diego
(30). Leziunea nu-l va þine însã
prea mult departe de gazon, având
ºanse bune de a prinde returul.
Cât priveºte cele douã oportunitãþi de gol, tot câte una de fiecare

parte, Iniesta a fost blocat salvator
de Godin, în timp ce diagonala lui
Villa a fost scoasã de Pinto.

“Perla” lui Diego
Dupã reluare, contrar cursului
jocului, Diego a rupt echilibrul. Cu
un ºut splendid, la vinclu, de la 25
de metri, pe colþul scurt.
Apoi restart la asediu, cu ºutul
lui Messi respins de Courtois. Rãmas fãrã replicã câteva minute mai
târziu, la diagonala lui Neymar, servit ideal de Iniesta (foto, la minge).
Barça a continuat sã atace furibund ºi armada lui Simeone se clatina în corzi. Courtois i-a refuzat
însã “remontada” lui Iniesta ºi a
scos tot, orice-ar fi încercat ºi
Messi! S-a terminat din nou remizã, a patra oarã din patru ciocniri
în acest sezon (celelalte au fost în
Supercupã, de douã ori – 1-1 la
Madrid, 0-0 la Barcelona –, ºi în
campionat, 0-0 la Madrid)! Iar returul va fi unul de foc.

I-au dat apã la moarã
“Kaizerului”
“Vrem sã intrãm cu balonul în
poartã, plimbând mingea pânã pe
linie. Plictisim, lumea va refuza sã
se mai uite la noi”, spunea dupã
returul din “optimi” cu Arsenal (11, dupã 2-0), “împãratul” Bavariei,
Franz Beckenbauer. ªi, deºi mulþi
l-au privit cu reticenþã dupã acest
discurs, a avut dreptate, dacã ar fi
sã ne luãm dupã cele vãzute marþi
pe “Old Trafford”.
Nemaiinsistând pe arhi-cunos-

Într-o reprizã întreagã, atât de
cinicã de se crucea Manchesterul
(portarul Neuer adunase mai multe
atingeri decât 6 jucãtori ai gazdelor), United a explodat pe contraatac în minutul 40. Din douã atingeri, Welbeck, lansat de Rooney,
a scãpat de Boateng, ºi s-a trezit
faþã în faºã cu Neuer. Numai cã
în loc sã ºuteze direct sau sã-l
dribleze în vitezã, fãrã sã-i lase
timp de gândire goalkeeper-ului,
s-a oprit, a ezitat, preferând o
“scãriþã”. ªi a fost anticipat! Ce
ocazie!
Dar a fost o ºansã care a anunþat golul gazdelor! Cãpitanul Vidici
a apãrut nemarcat la un corner, iar
lovitura sa de cap (58) a scuturat
plasa lui Bayern.
Atunci a reacþionat Pep. Nu mai
merge fãrã un vârf autentic! A ieºit Muller, a intrat Mandzukici. Iar
în trei minute, ideea sa a prins.
Croatul întors o minge pentru
Schweinsteiger ºi acesta a catapultat balonul la vinclu. 1-1 (67).
Atât au putut bavarezii. Nu e
chiar rãu, semifinalele sunt mai
aproape de ei, dar i-au pierdut pe
Schweinsteiger ºi pe Javi Martinez. Ambii suspendaþi în retur. ªi
jocul lor de pase nu-l mai sperie
nici pe David Moyes.
“Am acceptat posesia prelungitã a nemþilor aproape tot meciul,
am încercat doar sã-i surprindem
pe contre ºi am reuºit. Aºa vom
juca ºi în retur” (Nemanja Vidici,
cãpitan Man. United)
“United a jucat foarte defensiv,
n-a fost interesatã decât de contraatac. Numai cã noi vom termina jobul nostru acasã. Vom fi în
semifinale” (Arjen Robben, mijlocaº Bayern)

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Lyon – Juventus.
DIGI SPORT 2
17:00 – ÎNOT – Campionatul
Naþional / 18:00 – TENIS WTA –
Turneul de la Charleston (SUA):
ziua a 4-a / 22:05 – FOTBAL – Liga
Europa: FC Porto – FC Sevilla /
2:00 – TENIS WTA – Turneul de
la Charleston: ziua a 4-a.
DIGI SPORT 3
17:00 – VOLEI (M) – Play-off,

faza a II-a, turul 2: Municipal Zalãu
– SCM „U” Craiova / 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: FC Basel – Valencia.
DOLCE SPORT
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Lyon – Juventus.
DOLCE SPORT 2
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: FC Porto – FC Sevilla.
SPORT.RO
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: FC Porto – FC Sevilla.

EUROSPORT
9:30 – CURLING – Campionatul Mondial, la Beijing, în China:
Japonia – China / 12:00, 15:45 –
CICLISM – Cele trei zile de la De
Panne.
EUROSPORT 2
9:30, 14:30 – SNOOKER – Openul Chinei, la Beijing: etapa a 4-a /
17:30 – CRICKET (M) – Cupa
Mondialã sub 20 de ani, la Dhaka,
în Bangladesh: semifinale.

FC Barcelona 1-1 Atletico Madrid
Au marcat: Neymar 71 / Diego 56.
Courtois – Juanfran, Godin, MiPinto – Alves, Pique (Bartra 12),
randa, Felipe Luis – Gabi, Thiago,
Mascherano, Alba – Busquets,
Koke, Turan (Rodriguez 77) – Villa
Xavi, Fabregas (Alexis 68) – Ney(Sosa 70), Diego Costa (Diego 30).
mar, Messi, Iniesta.
Antrenor: Diego Simeone.
Antrenor: Gerardo Martino.
Arbitru: Felix Brych (Germania).

Man. United 1-1 Bayern Munchen
Au marcat: Vidici 58 / Schweinsteiger 67.
Neuer – Rafinha, Javi MartiDe Gea – Jones, Ferdinand, Vinez, Boateng, Alaba – Lahm,
dici, Buttner (Young 74) – CarSchweinsteiger – Robben, Kroos
rick, Fellaini, Giggs (Kagawa 46)
(Gotze 74), Ribery – Muller (Man– Valencia, Rooney, Welbeck
dzukici 63).
(Hernandez 85).
Antrenor: Josep Guardiola.
Antrenor: David Moyes.
Arbitru: Carlos Velasco Carballo (Spania).
Eliminare: Schweinsteiger (90 – cumul de „galbene”).
Partidele Real Madrid – Borussia Dortmund ºi Paris SaintGermain – Chelsea Londra s-au disputat asearã dupã închiderea
ediþiei.

Catalanii, interdicþie
la transferuri pentru un an!
Situaþia ar putea fi, totuºi, redresatã
FIFA a anunþat, ieri, cã FC
Barcelona a primit interdicþie la
transferuri ºi o amendã de
370.000 de euro.
Problemele nu au apãrut dupã
transferurile de la prima echipã, ci în ceea ce priveºte legitimãrile a 10 jucãtori minori în
perioada 2009 – 2013.
Barcelona a primit interdicþie
pentru urmãtoarele douã perioade de transferuri, în vara lui
2014 ºi în iarna lui 2015, dar
totul s-ar putea redresa.
Barcelona mai are o cale de
atac! Catalanii trebuie sã rezolve problemele în urmãtoarele 90
de zile pentru a scãpa de interdicþie.
Situaþia este criticã la Barcelona dacã decizia rãmâne nefavorabilã. În aceastã varã, Vic-

tor Valdes va pãrãsi gruparea
catalanã, aºa cum a anunþat în
dese rânduri, iar Martino are
nevoie de un portar valoros între buturi. În acest moment,
Pinto este titular dupã accidentarea de lungã duratã a lui Valdes, dar ºi goalkeeperul de 38
de ani îºi încheie contractul la
finalul acestui sezon. În aceste
condiþii, Oier Olazabal (24 de
ani), al treilea portar al echipei,
ar deveni titular.
De asemenea, nici Carles
Puyol nu va mai continua pe
“Camp Nou” în sezonul viitor.
În defensivã, Barcelona are probleme ºi cu Gerard Pique, accidentat marþi împotriva lui Atletico Madrid, dar ºi cu Mascherano, nesigur în multe meciuri
din acest sezon.

LIGA EUROPA –
SFERTURI DE FINALÃ –
PRIMA MANªÃ
Astãzi, ora 22:05
AZ Alkmaar – Benfica Lisabona
Olympique Lyon – Juventus Torino
FC Basel – Valencia
FC Porto – FC Sevilla
Returul este programat joia viitoare.
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Craiova Maxima şi-a pierdut Părintele
Profesorul Corneliu Andrei Stroe a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani
Descumpănitoare veste ! Un şoc, neaşteptat, la
primele ore ale dimineţii de ieri. S-a stins din viaţă dintr-odată, fără „să zacă”, cum se spune prin
părţile locului, deşi, fără să mărturisească obsesiv, semnalele cardiace îl puseseră pe gânduri de o
vreme, Corneliu Andrei Stroe - profesor universitar - al cărui nume s-a confundat mereu şi mereu
cu fotbalul din Bănie, mai exact cu Universitatea
Craiova, în perioada sa cea mai fastă. Când i s-a
spus „Craiova Maxima”, la care facem încă nostalgică referire. Fusese investiţia lui de pasiune,
pricepere, tact, dacă nu cumva organică. Îl cunoştea o ţară-ntreagă şi descătuşarea sa, rămasă pe
peliculă în finalul partidei cu Kaiserslautern, va fi
greu de uitat. Atlet în tinereţe, absolvent al IEFS
Bucureşti, într-o promoţie cu soţia sa Marilena,
fiica antrenorului emblematic craiovean, Nicolae
„Lache” Oţeleanu, cel care adusese, în 1964,
„Ştiinţa” în Divizia A, pentru a promova patru ani
mai târziu în Divizia B şi pe Electroputere, Cornel
Stroe venea dintr-o familie veche, de intelectuali
olteni, adumbrită de vremurile care se instalaseră
în ţară. Cum a ajuns la fotbal, a tot povestit mereu cu inegalabil har, fără a uita vreodată că l-a
avut mentor pe Ion „Hamlet” Constantinescu, şi
acesta cadru universitar, împătimit al sportului din
Bănie. Cert este un lucru: dacă vorba, se spune,
este umbra faptei, Corneliu Andrei Stroe a dăruit

material narativ pentru mai multe cărţi. Vorbea
îngrijit, în pilde, nu-i lipsea umorul, dar nici nu
depăşea „linia roşie”, atunci când liderii politici
din teritoriu îl chemau la raport, reuşind printr-o
stăpânire de sine şi argumente logice, să rămână
„ca el”. Se purta elegant, dintr-un respect pentru
sine. Dobândise repede, paradoxal, vocaţia a ceea
ce numim astăzi „manager”, şi chiar „ochi” de
om de fotbal, şi, cu reduse posibilităţi financiare,
eterna poveste, anturat de universitari pasionaţi,
a făcut performanţă la Craiova. Când a simţit
aerul rarefiat nu a pregetat să opteze vremelnic
pentru echipa Scorniceştiului, aflată sub o tutelă
protectoare garantată. Lucruri vechi. Dacă palmaresul Craiovei Maxima este legat indisolubil
de numele său nici înfiinţarea Facultăţii de Educaţie şi Sport din cadrul Universităţii Craiova nu
poate fi disociată de propria strădanie. Plecarea
dintre noi, mai exact din Bănie, a lui Corneliu
Andrei Stroe este un moment trist. L-a stimat
multă lume. Vor dăinui amintirile despre altitudinea sa academică, despre încrâncenarea cu care
a încercat, ani la rândul, cu toate riscurile de pe
lume, să nu fie umilită Craiova şi s-o facă să strălucească. În galeria conducătorilor de cluburi de
fotbal autentici din ţară, Corneliu Andrei Stroe
rămâne pe podium. O lacrimă pentru sufletul lui
generos şi faptele lui bune!

Mesajul
Mesajul de
de adio
adio al
al Universităţii
Universităţii Craiova
Craiova
„Creatorul Craiovei Maxima s-a alăturat în
această noapte Căpitanului Costică Ştef ănescu, lui
Constantin Oţet, Nelu Oblemenco, Petre Deselnicu
şi Zoli Crişan în Ceruri. Corneliu Andrei Stroe a
fost unul dintre artizanii Craiovei Maxima! A condus clubul nostru spre marile performane pe plan
intern şi european. În 2013 a fost numit preşedinte

Golul lui „Negoro” cu Kaiserslautern este acompaniat audio de vocea
incondundabilă a lui Domozină, „Gool
Negrilă, fundaşul Negrilă...”, iar video
este completat cu explozia de fericire
a băncii de rezerve, în prim-plan cu
vicepreşedintele clubului, Corneliu
Stroe, care-l felicita original pe antrenorul echipei, Constantin Oţet: trăgându-l de urechi. O bucurie nereţinută,
o bucurie maximă, la care achiesa o
ţară întreagă. De ieri, profesorul Stroe
îi s-a alăturat lui nea Tică într-o îmbrăţişare eternă. Şi lui, şi lui Ştefănescu,
Crişan, Domozină, Frânculescu, alţi
dispăruţi din familia „Maxima”. Ceilalţi „copii” ai săi s-au reunit ieri la
prânz să-şi întâmpine „părintele” în
locul unde au săvârşit atâtea minuni
împreună, la stadion. Lung, Negrilă,
Tilihoi, Ungureanu şi ceilalţi „supravieţuitori” din cea mai iubită echipă a
fotbalului românesc l-au primit cu lacrimi în ochi. În urmă cu două luni, la
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de onoare al Universităţii, luând parte activ la renaşterea legendei pe care, cu trei decenii în urmă, el
a creat-o. Clubul Sportiv Univ ersitatea Craiova este
alături de f amilia lui Corneliu Andrei Stroe în aceste momente grele. V ă mulţumim că ne-aţi dăruit
Craiova Maximă şi promitem că legenda va merge
mai departe. Veţi rămâne mereu în inimile noastre!”

club la CSU, le-a ţinut o prelegere despre ceea ce înseamnă conducerea
unui club de fotbal. În majoritatea fotografiilor memorabile cu care este
decorat holul oficialei, Corneliu Stroe
apare inevitabil, fiind legat de cele mai
frumoase momente ale acestei echipe.Anul trecut, Corneliu Andrei Stroe

sărbătorise şapte decenii de viaţă şi
cel puţin cinci dintre acestea în slujba
sportului. Revenise în prim-planul fotbalului craiovean din vara trecută. Profesorul Stroe era cuprins de emulaţia
proiectului CS Universitatea. Acum
două săptămâni, Gabi Balint era întâmpinat şi prezentat de preşedintele de
onoare al clubului, care îşi exprima încrederea că va îndeplini obiectivul promăvării. Şi-a dorit să fie din nou fotbal
în Bănie, să întrevadă o speranţă de
performanţă. Ieri, la căpătâiul său din
incinta arenei „Ion Oblemenco” s-au
perindat zeci de cunoscuţi, oameni
de fotbal şi suporteri. Autorităţile, în
frunte cu primarul Lia Olguţa Vasilescu, n-au lipsit, depunând coroane
de flori şi aprinzând lumânări. Mâine, la prânz, Corneliu Andrei
Stroe va fi înmormântat la cimitirul „Ungureni”, unde-i va
avea aproape pe Nelu Oblemenco sau Tică Oţet.
Născu t pe 2 iulie 1943, la
Dioşti, Corneliu Stroe a practicat atletismul la Banatul Timişoara şi Ştiinţa Bucureşti, fiind
campion al României în 1961 şi
1962 la probele combinate triatlon şi pentatlon. În 1990 a înfiinţat Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport la Universitatea din
Craiova. În 2003 a fost numit
cetăţean de onoare al municipiului Craiova. A ajuns la CS
Universitatea Craiova în anul 1966.
Timp de patru ani a ocupat funcia de
secretar al CS Universitatea Craiova.
Apoi, între 1970-1983 a fost vicepre’edinte al clubului, iar în sezonul 19831984 pre’edinte al CS Universitatea Craiova. Din vara trecută, este preşedinte
de onoare la CS Universitatea Craiova.

Mesaje jucătorilor Craiovei Maxima
Pavel Badea: „Sunt devastat. Craiova a pierdut unul dintre simbolurile sale.
Domnul profesor Stroe a făcut lucruri incredibile pentru acest oraş. A fost
părintele Craiovei Maxima, ne-a ajutat să facem performanţă şi, mai presus de
toate, ne-a sprijinit să ne împlinim ca oameni. Şi-a dedicat viaţa acestui club şi
până în ultimele clipe s-a implicat în proiectul renaşterii fotbalului craiovean”
Gheorghiţă Geolgău: „Decesul fulgerător al domnului profesor Corneliu
Andrei Stroe ne-a produs tuturor o durere imensă. S-a stins un om de o mare
valoare, un om care a scris pagini importante în istoria fotbalului craiovean şi
a oraşului nostru. Şi-a dedicat viaţa clubului Universitatea Craiova, a construit cu migală echipe mari şi a sprijinit pe jucători să devină oameni respectaţi. A fost părintele Craiovei Maxima şi unul dintre personajele cheie care sau implicat în ultimele luni în proiectul renaşterii fotbalului craiovean. Trecerea în nefiinţă a unui om de o asemenea valoare nu poate lăsa în urmă decât
durere şi regrete imense”
Silviu Lung: „Din păcate, am pierdut încă un om deosebit din marea familie
a Craiovei Maxima. Pentru mine, domnul profesor a fost ca un tată. Dânsul ma adus în Craiova de la Carei, dânsul m-a ajutat să devin fotbalist important şi
om respectat”
Nicolae Tilihoi: „Vestea morţii domnului profesor Stroe ne-a luat pe toţi
prin surprindere. De când ne ştim, l-am avut aproape, ne-a ajutat pe toţi. Acum
suntem obligaţi să ducem singuri echipa spre performanţele cu care domnul
profesor ne obişnuise. Chiar dacă nu mai este printre noi, nu-l vom dezamăgi”
Sorin Cîrţu: „Toată cariera mea este legată de profesorul Corneliu Andrei
Stroe. Dumnealui m-a adus ca jucător de la Electro la Universitatea şi, peste
ani, tot dumnealui m-a adus ca antrenor de la Electro la Universitatea. Dumnezeu să-l odihnească, a fost un om bun”
Ilie Balaci: „Vă rog să mă credeţi că nu mai am cuvinte. Nu-mi vine că cred
că a murit artizanul Craiovei Maxima. Omul asta a făcut enorm pentru fotbaliştii acelei minunate echipe. Sunt foarte răvăşit”

