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- Politicienii, Popescule, ca sã
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Primii paºi în construi-

rea Grãdinii Botanice din
Craiova, în 1953, au fost
fãcuþi cu ajutorul studen-
þilor de la Institutul
Agronomic. S-a cãrat
pãmânt, la propriu, cu
targa. S-a desþelenit
terenul cu mâna ºi s-a
lucrat la cazma. O întrea-
gã operaþiune rudimenta-
rã, dar plinã de entu-
ziasm, am putea spune
unul specific doar acelei
epoci. Profesorul Alexan-
dru Buia, sub îndrumarea
cãruia s-a ridicat totul din
nimic, a anticipat potenþi-
alul imens al locului. ªi a
rezultat ceea ce avem
acum. Despre toate
aceste întâmplãri, care
pot fi aºezate frumos în
filele unor memorii
inedite, am discutat cu
prof. univ. dr. Aurel
Preda ºi ing. Vasile
Dulgheru, doi dintre cei
mai implicaþi în ridicarea
Grãdinii Botanice din
Craiova. Foºtii studenþi ai
profesorului Alexandru Buia
au atras atenþia cã lipsesc
douã elemente care fac
diferenþa din Grãdina
Botanicã ºi oricare alta: un
bust al creatorului sãu ºi
etichetarea ºtiinþificã a
plantelor.
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Sigur cã mulþi, dacã nu foarte
mulþi, n-au auzit, decât poate întâm-
plãtor, de celebrul ciclist francez Ra-
ymond Poulidor, care timp de 14 ani,
din 1962 pânã în 1976, a împãrþit lu-
mea mare a acestui sport în “pouli-
doriºti” ºi “anquetiliºti”, fãrã a câºti-
ga mãcar o datã miticul tur al Fran-
þei. Avea 40 de ani la ultimul tur –
1976 – când a mai urcat pe podium.
Cu numai doi ani înainte, dar ºi în
urmã cu patru ani, ocupase locul doi,
însã niciodatã locul întâi, deºi con-
servase tricoul galben în ºapte victo-
rii de etapã, spre disperarea celor care
îl râzgâiau cu apelativul “pou-pou”.

„Sper ca în modificãrile
aduse Masterplanului
sã aparã ºi Craiova-
Lugoj ca prioritate”

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu susþine în continuare cã
Oltenia va rãmâne izolatã dacã nu
se leagã de Banat ºi implicit de Eu-
ropa prin Autostrada Craiova-Lu-
goj, în exerciþiul financiar 2014-2020
ºi nu în 2020-2030, cum este prevã-
zut teoretic în Masterplanul de
Transporturi. O poziþie similarã o
are ºi vizavi de conexiunea dintre
Moldova ºi Transilvania, conside-
rând cã Nord-Estul Moldovei ºi
Sud-Vestul Olteniei sunt cele mai
sãrace regiuni din România ºi aici,
în mod normal, ar trebui sã ajungã
primele fonduri europene pentru in-
frastructurã, care sã genereze dez-
voltare economicã ºi implic creºte-
rea nivelului de trai.
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Cioloº: Sistemul antirachetã
de la Deveselu e în grafic,
nu e o ameninþare faþã
de o þarã anume
 Provocãrile de securitate au evoluat într-

o direcþie care confirmã necesitatea întãririi
capacitãþii NATO, iar România e pregãtitã
sã contribuie la acest obiectiv, a spus pre-
mierul Cioloº, adãugând cã sistemul anti-
rachetã de la Deveselu nu trebuie vãzut ca
o ameninþare la adresa “unei þãri anume”.
“Provocãrile de securitate din regiune ºi
din întreaga lume au evoluat într-o direcþie
care confirmã necesitatea întãririi capacitã-
þii NATO de descurajare a conflictelor ºi de
apãrare, inclusiv pe flancul estic. România
s-a angajat ºi este pregãtitã sã contribuie la
acest obiectiv, cu propuneri concrete, în
perspectiva summit-ului NATO care va
avea loc în luna iulie, la Varºovia.  De ase-
menea, operaþionalizarea componentei eu-
ropene a sistemului american de apãrare
antirachetã de la Deveselu ºi transferul
acesteia cãtre NATO sunt în grafic. Pre-
zenþa acestui sistem pe teritoriul românesc
ºi, implicit, al NATO, nu trebuie însã inter-
pretatã ca o ameninþare la adresa unei þãri
anume, ci ca un sistem defensiv în faþa unor
potenþiale ameninþãri externe”, se aratã în
mesajul premierului Dacian Cioloº, cu oca-
zia Zilei NATO.

Caºcavalul de Sãveni ºi cârnaþii
de Pleºcoi, pe lista produselor
ce vor fi înregistrate de CE
Ministerul Agriculturii a stabilit un calen-

dar de acþiuni la nivelul þãrii pentru înregis-
trarea ºi recunoaºterea produselor alimen-
tare autohtone la nivel european, urmãtoa-
rele pe listã, dupã Telemeaua de Ibãneºti,
fiind novacul afumat din Þara Bârsei, caº-
cavalul de Sãveni ºi cârnaþii de Pleºcoi.
Ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
Achim Irimescu, a declarat cã au fost iden-
tificate încã o serie de 14 produse care se
preteazã la protecþia europeanã. ‘’Ca un
fapt divers, mai avem circa 16 sortimente
de vin care sunt pe lista de produse cu
indicaþie geograficã ºi denumire origine
protejatã ºi 8 þuici, pãlinci’’, a precizat el.
Cât priveºte kürtõskalács, care se produce
nu doar în România, ci ºi în Ungaria, în
Cehia ºi Slovacia, Irimescu a spus cã sperã
sã se ajungã la un compromis. ‘’Probabil
cã vom reuºi în final sã facem o protecþie
pe regiune, pe specialitate tradiþionalã ga-
rantatã, deºi la origine a fost, în 1785, atestat
în Transilvania, deci dreptul nostru este
clar”, a subliniat ministrul.
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Sentimentul unei schimbãri de paradigmã, rectè
al unei intrãri într-o nouã, ineditã ºi, ca atare, provo-
catoare etapã a Istoriei lumii ºi, deopotrivã, a omu-
lui ca subiect al ei pare a fi de o evidenþã eclatantã;
inutilã precizarea cã o astfel de constatare n-are
nicio legãturã cu „literatura”, anxios de bogatã, a
sectarismelor ºi a ezoterismelor cu care suntem bom-
bardaþi în fel ºi chip, de pe reþelele de socializare
pânã la mulþimea de producþii, cel mai adesea fan-
tasmagorice, ale producãtorilor de film. Tehnica –
am mai spus-o – nu ne subjugã numai pe noi, „vic-
time” de-acum atestate (cine se mai poate sustrage
virusului internaut?), ci ºi-a  aservit ºi ºtiinþa; proba
cea mai la îndemânã o oferã numeroaselor exemple
de hackeri, informaticieni puberi, care dau peste
cap sisteme de securitate extrem de sofisticate ale
unor servicii cu expertize ºi orgolii ce pãreau dificil
de contestat.

Cu viteza ºi cu versatilitatea cu care tocmai ser-
viciile ne asalteazã, în numele siguranþei, la nivel
comunitar ºi individual, s-a instaurat deja un grav
simptom al fricii, ºi ea globalizatã, cu siguranþã
fãrã precedent în istoria pãmânteanã milenarã. Însã
nu atât acest nivel, global, mã intrigã în mod parti-
cular - la urma urmei, e treaba politicii, cu ºi dincolo
de corectitudinea ei, sã identifice strategiile ºi mij-
loacele abilitate în faþa acestor noi pericole -, ci la
un aspect, ca sã zic aºa, mai… domestic, ce ne e
livrat, în ultima vreme, de cãtre instanþe instituþio-
nale autohtone printr-un ºir de derapaje de la con-
diþia democraþiei ºi a statului de drept ºi care, igno-

rate în baza unor principii cu aparenþã de legalitate,
ne invadeazã intimitatea, etalându-ne, deseori arbi-
trar, drept potenþiali… vinovaþi.

Ca mulþi conaþionali, mi-am risipit de multiºor în-
crederea în clasa politicã: pe ansamblu ºi pe „parce-
le”. Cu niºte protagoniºti iviþi – ºi, mult mai grav,
pescuiþi ºi, ulterior acceptaþi pânã aproape de cali-
tatea de „lideri” – din suburbiile societãþii (notorie-
tatea lor mã scuteºte de a mai da exemple), senti-
mentul dezavuãrii nu putea fi ratat. În aceeaºi per-
spectivã, înºelãciunea, delapidarea, hoþia ca instru-
mente devenite sport naþional au sfârºit prin a mã
lecui de speranþa unei schimbãri, aºteptate, dar in-
vocate electoral, cu bãtãi de pe toba de pe care,
apoi, nu se rãmâne decât… praful.

Dincolo, aº spune ºi dincoace, de aceste reali-
tãþi, cu povara lor de resemnare, îmi e din ce în ce
mai inacceptabil modul în care achiziþiile din sfera
tehnicii, de aceastã datã specificat informative, s-
au transformat în instrumente ale instituþiilor de stat
menite sã aplice ºi sã apere tocmai democraþia ºi
statul de drept, respectiv normele înscrise în con-
stituþie ºi legifeate ca atare..

ªi cum noi, românii, ne-am fãcut o cutumã, în isto-
ria mai veche ºi mai nouã, de a compromite aproape
orice proiect prin a-l abandona pe traseu ori a-l omorî

din faºã (de vreme ce ºi mitul Meºterului Manole e
convertit în cel strãvechi al lui… Sisif!) sincopele, în
forma suspensiilor în evoluþia societãþii noastre ne
bântuie ca un blestem într-o succesiune alarmantã,
când de fapt ar trebui sã ne alarmeze.

Noile întâmplãri, la interferenþa dintre imaginarul
orwellian ºi levantismul caragialean, sunt mai mult
decât elocvente. Ofensiva DNA, augmentatã cu re-
cuzita unui spectacol de cabaret (moda cãtuºelor
aproape abandonatã în þãri cu vechi tradiþii demo-
cratice prin rezervarea exclusiv criminalilor de rând
e aberantã, cum o denunþã mai toatã lumea fãrã însã
niciun efect!), ºubrezeºte, contrar a ceea ce susþin
„operatorii” ei, imaginea ori chiar ceva din temelia
statului de drept. Iar cu componenta ei, denunþul,
ca suport, fie cã vrem ori nu, al delaþiunii, nu face
altceva decât sã sugereze o reîntoarcere în timp spre
zorii acelui „obsedant deceniu” – teribilii ani 50 – în
care reclamarea oricui, cu ori fãrã vreun grãunte de
adevãr, a instaurat statul poliþienesc de care am cre-
zut cã ne-am despãrþit pentru totdeauna.

ªi iatã cum, de la o eticã a suspiciunii, prin care
Nietzsche punea la zid o întreagã tradiþie, falsã în
ipocrizia ei, a gândirii nutrite de un optimism autosu-
ficient dar discutabil în orgoliul veracitãþii sale, am
ajuns la o „pedagogie” a delaþiunii.

România a câºtigat respectul alia-
þilor, în cei 12 ani de la admiterea în
NATO, iar summitul de la Varºovia
va fi un moment important din per-
spectiva adaptãrii Alianþei pentru a
rãspunde eficient provocãrilor de
securitate, provenite din vecinãtãþi-
le esticã ºi sudicã, precizeazã MAE.

“La împlinirea a 67 de ani de la
înfiinþarea NATO (4 aprilie 1949) ºi a
12 ani de la aderarea la structurile
euro-atlantice, România reafirmã an-
gajamentul profund faþã de principiile
ºi valorile NATO, aducându-ºi pro-
pria contribuþie la promovarea rolu-
lui Alianþei de furnizor de securitate
la nivel global ºi regional. În toþi
aceºti ani, România a câºtigat res-
pectul aliaþilor ºi partenerilor sãi prin
contribuþiile sale substanþiale la în-
deplinirea obiectivelor Alianþei, ma-
terializate atât prin participarea la
operaþiile aliate cât ºi prin implicarea
de substanþã în procesele ºi iniþiati-
vele de facturã politicã”, precizeazã
MAE, într-un comunicat de presã, cu
ocazia Zilei NATO.

Potrivit sursei citate, prezenþa mili-
tarilor români în cadrul misiunilor
NATO reprezintã o dovadã a contri-

Liderul PNL Alina Gorghiu a declarat cã l-a invi-
tat pe premierul Dacian Cioloº sã vinã în PNL, pre-
cizând cã, probabil, e prematur sã dea un rãspuns
acum, pentru cã ºeful Executivului “nu are timp sã
cugete la o eventualã candidatura politicã alãturi
de PNL”, dar e convinsã cã o va face la toamnã.

Întrebatã, ieri, la Pro TV, dacã l-a invitat pe pre-
mier sã facã parte din PNL, copreºedintele liberal
Alina Gorghiou a spus: “Categoric, categoric da.
Este o opþiune care îi aparþine. Bãnuiesc cã e pre-
matur sã formuleze un rãspuns, dar sunt absolut
convinsã cã toamna se decanteazã mult mai bine
ideile. Nu are timp acum sã cugete la o eventualã
candidatura politicã alãturi de PNL, dar la sfârºit,
când tragi linia mandatului de prim-ministru, sunt
convinsã cã poþi sã analizezi serios, pragmatic,
toate opþiunile pe care le ai la îndemânã”.

Copreºedintele PNL a mai spus cã premierul ºi-
a asumat o misiune dificilã, aceea de a guverna cu

MAE, la 12 ani de la admiterea în NATO: România
a câºtigat respectul aliaþilor ºi partenerilor sãi

buþiei la eforturile aliate de consoli-
dare a securitãþii ºi stabilitãþii spaþiu-
lui euro-atlantic. “MAE aduce, în
acest context, un omagiu militarilor
români care au cãzut în teatrele de
operaþii”, se mai aratã în comunicat.
MAE mai susþine cã Summitul NATO,
care va avea loc în iulie la Varºovia,
va fi “un moment important pentru
consolidarea profilului Alianþei Nord-
Atlantice, prilejuind atât evaluarea
implementãrii obiectivelor asumate la
reuniunea aliatã la cel mai înalt nivel

din 2014, cât ºi pentru adaptarea pe
termen lung a Alianþei, spre a rãspun-
de eficient provocãrilor actualului
mediu de securitate, provenite din
vecinãtãþile esticã ºi sudicã”. Minis-
terul mai anunþã cã îºi va intensifica
acþiunile diplomatice în perspectiva
Summit-ului de la Varºovia.

Preºedintele Klaus Iohannis a
transmis un mesaj de Ziua NATO, în
care afirmã cã aderarea României la
NATO este unul din cele mai “remar-
cabile” succese ale politicii externe.

“România a devenit, în urmã cu 12 ani,
membru cu drepturi depline al Alian-
þei Nord Atlantice. Aderarea la NATO
constituie unul dintre cele mai remar-
cabile succese ale politicii externe
contemporane a þãrii noastre. Ea este,
totodatã, un moment cu puternice re-
verberaþii istorice, consacrând atât
apartenenþa la sistemul de valori euro-
atlantice, cât ºi asigurarea celor mai
puternice garanþii de securitate pen-
tru România”, a afirmat preºedintele,
ieri, potrivit unui comunicat emis de
Administraþia Prezidenþialã.

Iohannis a mai spus cã NATO se
aflã “în plin proces de adaptare la
noile condiþii geostrategice”, pe fon-
dul provocãrilor ºi al evoluþiilor im-
previzibile ce caracterizeazã actualul
mediu de securitate, iar România “îºi
valorificã profilul strategic bine con-
turat” ºi contribuie activ la misiunile
ºi operaþiile Alianþei. ªeful statului a
mai susþinut cã România se aliniazã
demersurilor NATO de consolidare
a eforturilor comune de apãrare, în
special pe flancul estic. De aseme-
nea, preºedintele a adus “un pios
omagiu” militarilor români care ºi-au
pierdut viaþa în operaþiuni NATO.

Gorghiu l-a invitat pe Cioloº sã vinã în PNL: E prematur
sã dea un rãspuns, la toamnã poate analiza

un guvern tehnocrat, cu un sprijin parlamentar fra-
gil, dar cã reuºeºte sã facã acest lucru bine, de cele
mai multe ori. “Mã uit la Dacian Cioloº acum ºi e o
misiune foarte grea pe care ºi-a asumat-o, cu su-
portul PNL, însã sã ºtiþi cã simt în anumite momen-
te cã are o reþinere în activitatea guvernamentalã
datã tocmai de fragilitatea sprijinului din Parlament.
În momentul în care eºti guvern politic ºtii cã mi-
zezi pe o anumitã majoritate parlamentarã. Ce face
prim-ministrul României acum e un lucru dificil. Sã
þii tot timpul în echilibru o majoritate parlamentarã
care sã te susþinã ºi sã mai fi ºi cu capul la activita-
tea guvernamentalã ºi, cu toate acestea, el reuºeº-
te ºi reuºeºte bine pe multe segmente” a declarat
Gorghiu.

Copreºedintele PNL a mai susþinut cã misiunea
Cabinetului Cioloº este de a pãstra economia în
parametri normali, în an electoral, de o þine departe
“populismul unor acte legislative” ºi de a organiza

alegerile în termeni buni. Gorghiu a mai spus cã
dupã alegerile din toamnã va fi un guvern politic,
dar cã oameni valoroºi din Cabinetul Cioloº au
uºa deschisã la PNL, aºa cum a mai transmis.
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MIRCEA CANÞÃR

Sigur cã mulþi, dacã nu foarte
mulþi, n-au auzit, decât poate în-
tâmplãtor, de celebrul ciclist
francez Raymond Poulidor, care
timp de 14 ani, din 1962 pânã în
1976, a împãrþit lumea mare a
acestui sport în “poulidoriºti” ºi
“anquetiliºti”, fãrã a câºtiga
mãcar o datã miticul tur al Fran-
þei. Avea 40 de ani la ultimul tur
– 1976 – când a mai urcat pe
podium. Cu numai doi ani înain-
te, dar ºi în urmã cu patru ani,
ocupase locul doi, însã nicioda-
tã locul întâi, deºi conservase
tricoul galben în ºapte victorii de

etapã, spre disperarea celor care
îl râzgâiau cu apelativul “pou-
pou”. Celebru pentru duelul sãu
cu Jaques Anquetil, altã legen-
dã, la una din curse – suntem în
1968 –, dupã ce trecuse Pirine-
ii, Raymond Poulidor este lovit
de o motocicletã, rãnit grav, sân-
gereazã abundent ºi când se ri-
dicã observã cã toþi adversarii
sãi o tuliserã, accelerând din cli-
pa în care el cãzuse la pãmânt.
Povestea devine teribilã în rela-
tarea celor de la Miroir Sprint
(un hebdomadar dispãrut în
1971), cu suspans savuros, fiind-

cã aidoma unui nebun, cu faþa
toatã tumefiatã, un hematom la
picior, Raymond Poulidor por-
neºte dupã ei “într-una dintre
cele mai fantastice urmãriri”
vãzute vreodatã pe o ºosea fran-
cezã, în Turul Franþei. Þipãtul sãu
nu era un argument, ci o izbuc-
nire a disperãrii. Nu-ºi mai ajun-
ge adversarii ºi abandoneazã,
pentru prima datã. Sã vã poves-
tesc mai departe, deºi poate nu
am fost destul de limpede. Ray-
mond Poulidor face o declara-
þie lapidarã. “Ceea ce nu pot
înþelege ºi nu am cum sã în-

þeleg e asta: sã ataci un om
grav rãnit, sã profiþi ºi sã-l lo-
veºti tocmai când e cãzut la
pãmânt?”. Asta e tot ce a spus,
cu o naivitate suspectã de pre-
dicator ratat. Îi era greu sã-i
facã pe alþii sã înþeleagã ce a
simþit atunci. Declaraþia pare
confecþionatã, deºi cine mai ºtie.
Fiindcã, nu-i aºa, când sã te ata-
ce adversarii, dacã nu în clipa
cãderii? Melancoliile nu sunt
bune, nici pentru optimiºtii ro-
buºti. Povestea asta, relatatã în
acest început de primãvarã, des-
cumpãneºte. Fiindcã toþi îºi vãd

de treburile lor mai departe, ca
ºi când nimic nu s-ar fi întâm-
plat. Un om înþelept preferã sã
nu aibã încurcãturi. Dacã aude
pe cineva þipând, nu se ameste-
cã. Preferã sã treacã ºi sã nu
observe. Goya zicea parcã, un-
deva, cã somnul raþiunii naºte
monºtri. De câte ori nu am au-
zit asta. ªi somnul încrederii
exagerate în ceilalþi  naºte
monºtri. Nu e un fleac. ªi de asta
ne convingem atât de des ºi, cu
toate acestea, de multe ori subli-
citãm aserþiunea, de parcã n-am
fi auzit de ea.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
pot participa la concurs/examen,
candidaþii care îndeplinesc cumula-
tiv urmãtoarele condiþii: au cetãþe-
nia românã ºi domiciliul în Româ-
nia; cunosc limba românã scris ºi
vorbit; au capacitate deplinã de
exerciþiu; sunt apte din punct de
vedere medical, fizic ºi psihic; apti-
tudinea se constatã de structurile de
specialitate ale Ministerului Aface-
rilor Interne/comisiile ºi subcomi-
siile de concurs, ca urmare a exa-
minãrii medicale, verificãrii îndepli-
nirii criteriilor antropometrice, exis-
tenþei semnelor/tatuajelor neacope-
rite de vestimentaþie, în þinuta de
varã, verificãrii aptitudinilor fizice
ºi, respectiv, evaluãrii psihologice,
potrivit baremelor ºi/sau criteriilor
aplicabile; au vârsta de minimum 18

Se fac angajãri din sursã externãSe fac angajãri din sursã externãSe fac angajãri din sursã externãSe fac angajãri din sursã externãSe fac angajãri din sursã externã
în Poliþia doljeanãîn Poliþia doljeanãîn Poliþia doljeanãîn Poliþia doljeanãîn Poliþia doljeanã

S-a dat startul angajãrilor din sursã externã, la
nivelul Inspectoratului Judeþean de Poliþie Dolj
fiind scoase la concurs 15 posturi de agenþi. Toate
sunt în specialitatea ordine publicã, fiind prevãzu-

te în cadrul posturilor de poliþie comunale din Car-
pen, Vela, Teslui, Izvoare, Negoi, Moþãþei, Apele
Vii, Daneþi, Gîngiova, Gighera, Valea Stanciului,
Argetoaia, Cernãteºti, Ostroveni ºi Sadova.

ani împliniþi; au studii corespunzã-
toare cerinþelor postului pentru care
candideazã, respectiv sã fie absol-
venþi de liceu cu diplomã de baca-
laureat; au un comportament cores-
punzãtor cerinþelor de conduitã ad-
mise ºi practicate în societate; nu
au antecedente penale sau nu sunt
în curs de urmãrire penalã ori de
judecatã pentru sãvârºirea de infrac-
þiuni, cu excepþia situaþiei în care a
intervenit reabilitarea; nu au fost
destituite dintr-o funcþie publicã în
ultimii 7 ani; nu au desfãºurat acti-
vitãþi de poliþie politicã, astfel cum
sunt definite prin lege; îndeplinesc
condiþiile prevãzute la art. 10 alin.
(3) din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul poliþistului, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, respectiv-
 „nu trebuie sã aibã calitatea de

membru al vreunui partid politic sau
organizaþii cu caracter politic”; în-
deplinesc condiþiile specifice pen-
tru ocuparea prin concurs a func-
þiei publice cu statut special; trebu-
ie sã îndeplineascã criteriul speci-
fic de înãlþime minimum 1,65 m
bãrbaþii ºi 1,60 m femeile; deþin per-
mis de conducere categoria „B”.

Nu pot fi încadrate din sursã
externã, ca poliþiºti, persoanele care
au avut aceastã calitate, dacã: au
încetat raporturile de serviciu în
condiþiile art. 69 lit. c), h), i) ºi k)
din Legea nr. 360/2002, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare;-
 au fost trecute în rezervã în con-
diþiile art. 85 lit. d), i), j), k) ºi ale-
 art. 87 din Legea nr. 80/1995 pri-
vind Statutul cadrelor militare, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioa-

re. Reprezentanþii IPJ Dolj sublinia-
zã cã nu se admit derogãri de la
nici una dintre condiþiile de parti-
cipare la concurs. Pentru mai multe
informaþii ºi documentele necesa-
re înscrierii puteþi verifica pagina
Poliþiei doljene: https://dj.politiaro-
mana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-
la-concurs/anunt-incadrare-poli-
tisti-sursa-externa.

Inspectoratul de Poliþie Jude-
þean Dolj va efectua înscrierea
candidaþilor pentru posturile re-
partizate unitãþii, pânã la 8 aprilie

2016, în zile lucrãtoare, între ore-
le 9.00 -14.00, la sediul inspecto-
ratului din municipiul Craiova,
strada „Vulturi” nr. 19, judeþul
Dolj – Serviciul Resurse Umane.
În vederea completãrii dosarului
personal, pe site-ul inspectoratu-
lui sunt disponibile modele de CV,
autobiografie ºi tabel nominal cu
rudele candidatului. Informaþii
suplimentare pot fi obþinute la nu-
mãrul de telefon 0251/40.75.00,
interior: 20113, 20114.

CARMEN ZUICAN

Grãdiniþa cu program prelungit „Elena
Farago” Craiova a organizat, vineri, 1 aprilie
a.c., în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean  Dolj, Grãdiniþa cu program pre-
lungit „Floare Albastrã”, Grãdiniþa „Dum-
brava Minunatã”, Grãdiniþa „Tudor Vladi-
mirescu”, ªcoala Gimnazialã „Nicolae Ro-
manescu”, Grãdiniþa  „Floare de Colþ” ºi
ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu” –
Grãdiniþa „Luceafãrul”, Festivalul Local „Ziua
Grãdiniþei – Elena Farago”.

Evenimentul a avut loc cu ocazia aniver-
sãrii a 138 de ani de la naºterea poetei Elena
Farago ºi s-a adresat atât copiilor, cadrelor
didactice, cât ºi comunitãþii locale, dorind sã
fie „un portal spre sufletul fiecãruia, o ºansã
de a ne arãta frumuseþea interioarã, de a ne
exprima pe noi înºine prin intermediul cu-
noaºterii, bunãtãþii, fanteziei, talentului copii-
lor ºi al cadrelor didactice care îi îndrumã”.
Festivalul a fost coordonat de prof. Constanþa
Odolbaºa, director al Grãdiniþei „Elena Fara-

Festival pentru copii la Grãdiniþa
„Elena Farago”

go”, prof. Coreta-Cristina Fira-Slavu, prof.
Dorina Coºeran, prof. Carmen Nicoleta Te-
hei ºi prof. Maria Magdalena Dobriþoiu ºi s-a
adresat elevilor din învãþãmântul preºcolar ºi
primar pe douã secþiuni: Cântec/ dans/ grup
vocal ºi Recitare poezie/ dramatizare.

Potrivit reprezentanþilor instituþiei, «Grã-
diniþa „Elena Farago” promoveazã activitãþile
curriculare ºi extracurriculare cu accent pe
formarea unor comportamente ºi atitudini ce
vizeazã bunele practici educaþionale pentru o
dezvoltare durabilã a învãþãmântului».

CARMEN ZUICAN

Timp de trei zile, începând de mâine,
ELSA Craiova cu sprijinul Baroului Dolj ºi
al Facultãþii de Drept din Craiova, organi-
zeazã Conferinþa Naþionalã “Siguranþa Inte-
gritãþii Corporale”. În toate cele trei zile ale
evenimentului vor avea loc prelegeri, pe di-
ferite teme, în Aula Magna a Facultãþii de
Drept.  Aceste prelegerile se vor finaliza prin
desfãºurarea a douã ateliere de lucru unde
vor fi dezbãtute subiectele din programul
conferinþei. Atelierele de lucru vor avea loc
marþi, 5 aprilie 2016, la Facultatea de Drep-
t (sala 1.4), ºi miercuri, 6 aprilie 2016 (sala
1.2). Temele care vor fi abordate sunt urmãtoarele: ”Trafic de organe din punct de vedere
medical”, „Donare de organe” ºi „Trafic de organe din punct de vedere juridic”.

Alãturi de ELSA Craiova ºi de studenþii Facultãþii de Drept din Craiova se vor afla ºi
studenþi ai Facultãþilor de Drept din Sibiu ºi din Bucureºti. Subiectele propuse vor fi expuse
pe larg de cunoscuþi practicieni din domeniul juridic ºi din domeniul medical. Invitaþii de
marcã sunt procurorul Adrian Glugã, medicul legist Valentin Zorilã ºi, nu în ultimul rând,
avocatul Bogdan Mihãloiu. În seara de 7 aprilie 2016, va avea loc Gala Ball, cu ocazia cãreia
se va încheia oficial Conferinþa Naþionalã „Siguranþa integritãþii corporale”.

MARGA BULUGEAN

Conferinþa Naþionalã “Siguranþa
Integritãþii Corporale”, la Craiova
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Reamintim cã, potrivit reprezen-
tanþilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, craioveanca Emilia
Moraru, instructor auto, a fost de-
nunþatã, pe 12 martie 2015, de o
elevã a sa, care le-a declarat an-
chetatorilor cã îi ceruse 100 de
euro la finalul cursului pentru a in-
terveni pe lângã poliþiºtii examina-
tori din cadrul Serviciului Public
Comunitar Regim Permise de Con-
ducere ºi Înmatriculare a Vehicu-
lelor (SPCRPCÎV) Dolj în vederea
promovãrii examenului practic de
obþinere a permisului auto. O zi mai
târziu, pe 13 martie, denunþãtoa-
rea i-a dat banii instructoarei,
aceasta schimbându-i imediat la o
casã de schimb valutar „pentru a

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, în noaptea de vineri spre sâm-
bãtã a fost organizatã o razie, în
municipiul Craiova, în scopul pre-
venirii ºi combaterii faptelor cu vio-
lenþã ºi a altor fapte antisociale ce
se comit în zona barurilor ºi dis-
cotecilor, precum ºi a abaterilor la
regimul circulaþiei rutiere, totoda-
tã urmãrindu-se ºi prevenirea ac-
cidentelor de circulaþie.

Astfel, aproximativ 60 de poli-
þiºti din cadrul Secþiilor Urbane 1-
6 Poliþie Craiova, Biroului Rutier
Craiova, dar ºi Biroului de Investi-
gaþii Criminale au participat la ra-
zie împreunã, bineînþeles, cu jan-

Vineri, 1 aprilie a.c., efectivele
Serviciului Rutier Dolj – Biroul
Drumuri Naþionale ºi Europene
împreunã cu poliþiºtii din cadrul
Biroului Rutier Craiova ºi ai for-
maþiunilor rutiere din cadrul poli-
þiilor municipale ºi orãºeneºti au
executat o acþiune pentru preve-
nirea ºi combaterea evenimente-
lor rutiere cauzate de încãlcarea
regimului legal de vitezã.

De asemenea, poliþiºtii rutieri
au urmãrit ºi conºtientizarea con-
ducãtorilor auto ºi a pasagerilor
cu privire la importanþa portului
centurii de siguranþã. Ca urmare
a abaterilor constatate, au fost
aplicate 212 sancþiuni, valoarea
amenzilor fiind de peste 35.700 lei,
dintre care 121 amenzi pentru vi-

Motociclist prins gonind cuMotociclist prins gonind cuMotociclist prins gonind cuMotociclist prins gonind cuMotociclist prins gonind cu
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tezã neregulamentarã, iar alte 11
amenzi aplicate pentru neportul
centurii de siguranþã. De aseme-
nea, au fost reþinute în vederea
suspendãrii dreptului de a condu-
ce autovehicule pe drumurile pu-
blice 9 permise de conducere.

Potrivit IPJ Dolj, în cadrul
acestor activitãþi, Iulian D., de 33
de ani, din Craiova, a fost depistat
de poliþiºtii rutieri aflaþi în execu-
tarea atribuþiilor de serviciu în timp
ce conducea o motocicletã, pe
Calea Severinului din municipiu,
cu viteza de 103 km/h. Craiovea-
nul a fost sancþionat contravenþi-
onal cu amendã de 945 lei, iar ca
mãsurã complementarã i s-a reþi-
nut permisul de conducere în ve-
derea suspendãrii.

Instructoarea auto acuzatã de traficInstructoarea auto acuzatã de traficInstructoarea auto acuzatã de traficInstructoarea auto acuzatã de traficInstructoarea auto acuzatã de trafic
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Judecãtorii Curþii de Apel Craiova au
pronunþat, vineri, 1 aprilie a.c., sentinþa de-
finitivã în dosarul în care instructoarea
auto Emilia Moraru a fost trimisã în jude-
catã pentru patru infracþiuni de trafic de
influenþã. Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au trimis-o în judecatã
în iunie 2015 pe femeie, dupã ce au stabi-
lit cã cerea bani de la elevii sãi susþinând

cã va „aranja” examenul practic de obþi-
nere a permisului auto. Femeia a fost con-
damnatã în noiembrie anul trecut la 2 ani
ºi 8 luni închisoare cu suspendare pe du-
rata unui termen de încercare de 4 ani ºi
90 de zile de muncã în folosul comunitãþii.
Curtea de Apel Craiova i-a menþinut acum
pedeapsa ºi a dispus confiscarea sumei de
300 de euro de la inculpatã.
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nu rãmâne amprente”.
Anchetatorii au continuat cer-

cetãrile, stabilind cã femeia a pro-
cedat la fel cu mai mulþi elevi, ast-
fel cã pe 30 aprilie 2015 au luat
hotãrârea sã o aresteze. A fost pre-
zentatã Tribunalului Dolj, instanþã
care a emis pe numele femeii man-
dat de arestare preventivã pe o pe-
rioadã de 30 de zile. Pe 26 mai
2015, procurorii au cerut prelun-
girea arestãrii preventive, Tribuna-
lul Dolj a admis propunerea, însã
Emilia Moraru a contestat hotãrâ-
rea, iar Curtea de Apel Craiova i-a
dat câºtig de cauzã, fiind plasatã
sub control judiciar. Procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au finalizat cercetãrile în cau-

zã ºi au întocmit rechizitoriul prin
care Emilia Moraru a fost trimisã
în judecatã pentru patru infracþi-
uni de trafic de influenþã. Dosarul
a fost înregistrat la Tribunalul Dolj
pe 12 iunie a.c.

Femeia a recunoscut comiterea
faptelor în faþa judecãtorilor ºi a
cerut sã beneficieze de prevederile
vizând reducerea cu o treime a li-
mitelor de pedeapsã. Instanþa a
admis cererea femeii, astfel cã pe
18 noiembrie 2015 a fost soluþio-
nat dosarul. Judecãtorii au con-
damnat-o pe Emilia Moraru la 2 ani
ºi 8 luni închisoare cu suspendare
pe durata unui termen de încerca-
re de 4 ani pentru cele patru in-
fracþiuni, dispunând, în plus, ca

aceasta sã execute 90 de zile de
muncã în folosul comunitãþii.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au declarat apel,
iar la sfârºitul sãptãmânii trecute,
vineri, 1 aprilie a.c., Curtea de Apel
Craiova a pronunþat sentinþa defini-
tivã. Femeia a rãmas cu pedeapsa
primitã la Tribunalul Dolj, instanþa
de apel dispunând confiscarea su-
mei de 300 de euro de la craiovean-
cã: „Admite apelul. Desfiinþeazã în

parte sentinþa în sensul cã: În baza
art. 291 alin. 2 Codul penal rap. la
art. 112 lit. e Codul penal Dispune
confiscarea de la inculpatã a su-
mei de 300 euro. Menþine celelalte
dispoziþii ale sentinþei. În baza art.
275 alin. 3 Codul de procedurã
penalã Cheltuielile judiciare avan-
sate în faza de apel rãmân în sarci-
na statului. Definitivã. Pronunþatã
în ºedinþã publicã”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei. 

Razie de noapte în Craiova
Poliþiºtii craioveni au organizat, în noaptea de

vineri spre sâmbãtã, o razie în barurile ºi cluburi-
le din municipiu, dar au instituit ºi filtre rutiere
în trafic, pentru depistarea conducãtorilor auto
care încalcã prevederile legale. În cadrul acestor
activitãþi, oamenii legii au aplicat amenzi de peste
48.000 lei. Un ºofer bãut, care a refuzat sã opreas-
cã la semnalele poliþiºtilor, a fost urmãrit de
oamenii legii care, dupã ce l-au prins ºi l-au testat
cu etilotestul, au constatat cã avea o concentraþie
alcoolicã peste limita admisã astfel cã i-au întoc-
mit dosar penal.

darmi din cadrul ce-
lor douã unitãþi, res-
pectiv Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean Dolj ºi Gruparea de Jan-
darmi Mobilã Craiova. „Au fost
efectuate verificãri ºi controale la
64 unitãþi comerciale; 4 obiective
asigurate cu pazã, astfel fiind con-
statate ºi aplicate 97 de sancþiuni
contravenþionale, valoarea amen-
zilor fiind de peste 48.300 lei. De
asemenea, au fost reþinute în ve-
derea suspendãrii 3 permise de
conducere ºi retrase 3 certificate
de înmatriculare”, a precizat agent-
ºef adjunct Amelia Barbu, din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.

În cadrul acestor activitãþi, vi-
neri seara, în jurul orei 21.15, o
patrulã de siguranþã publicã din ca-
drul Secþiei 6 Poliþie Craiova în timp
ce se afla pe bulevardul „ªtirbei
Vodã”, a efectuat semnal regula-
mentar pentru a opri un autoturism
al cãrui ºofer nu s-a conformat,
continuându-ºi deplasarea. Poliþiº-
tii au pornit în urmãrirea autovehi-
culului, reuºind sã-l opreascã pe
Aleea I Þãrãncuþei. Astfel, oamenii
legii l-au identificat, la volan, pe Vaty
A., de 45 de ani, din Craiova ºi, în-
trucât acesta emana miros de alco-
ol, a fost testat cu aparatul alcool-
test, rezultatul fiind de 0,60 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Poliþiºtii
l-au condus pe bãrbat la Unitatea
de Primiri Urgenþe a Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova,
unde i s-au recoltat probe biologice
în vederea stabilirii alcoolemiei. „În
cauzã s-a întocmit dosar penal sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
conducere a unui autovehicul pe
drumurile publice de cãtre o per-
soanã cu o alcoolemie peste limita
admisã”, a mai precizat agent-ºef
adjunct Amelia Barbu.
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O delegaþie a Comisiei pentru
Transport (TRAN) din Parlamen-
tul European a efectuat o vizitã
oficialã în România, sãptãmâna tre-
cutã, pentru întrevederi atât cu re-
prezentanþi ai Ministerului Trans-
porturilor ºi Fondurilor Europene
cât ºi cu membrii ai Comisiei de
Transporturi din cadrul Parlamen-
tului României. Întâlnirea a fost
stabilitã încã de anul trecut ºi s-a
realizat la iniþiativa europarlamen-
tarului Marian Jean Marinescu. Din
delegaþie au fãcut parte: preºedin-
tele Comisiei TRAN – Michael
Cramer;  Wim Van de Camp – 
coordonatorul PPE, Olanda; italia-
nul Salvatore Domenico Pogliese
ºi Marian-Jean Marinescu – am-
bii membri PPE,  italianca Isabel-
la de Monte (S&D) ºi croatul  Da-

Ministrul Transporturilor, Dan Costescu: „Masterplanul a fost
revizuit. Au trebuit actualizate câteva aspecte. Unele programe trebu-
iau sã înceapã în 2015 ºi suntem in 2016. E un proiect de sute de
pagini. Se schimbã criterii, apar situaþii geostrategice noi. Nu trebuie
afectatã predictibilitatea planului. Nu mai pot fi scoase sau introduse
proiecte, dar se pot schimba prioritãþile. Existã o directivã europeanã
pentru actualizarea costului transportului rutier. Ea vizeazã doar be-
neficiarii transportului rutier...”.

„Sper ca în modificãrile aduse Masterplanului„Sper ca în modificãrile aduse Masterplanului„Sper ca în modificãrile aduse Masterplanului„Sper ca în modificãrile aduse Masterplanului„Sper ca în modificãrile aduse Masterplanului
sã aparã ºi Craiova-Lugoj ca prioritate”sã aparã ºi Craiova-Lugoj ca prioritate”sã aparã ºi Craiova-Lugoj ca prioritate”sã aparã ºi Craiova-Lugoj ca prioritate”sã aparã ºi Craiova-Lugoj ca prioritate”

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu susþine
în continuare cã Oltenia va rãmâne izolatã dacã nu se
leagã de Banat ºi implicit de Europa prin Autostrada
Craiova-Lugoj, în exerciþiul financiar 2014-2020 ºi nu
în 2020-2030, cum este prevãzut teoretic în Masterpla-
nul de Transporturi. O poziþie similarã o are ºi vizavi de
conexiunea dintre Moldova ºi Transilvania, conside-
rând cã Nord-Estul Moldovei ºi Sud-Vestul Olteniei
sunt cele mai sãrace regiuni din România ºi aici, în mod
normal, ar trebui sã ajungã primele fonduri europene
pentru infrastructurã, care sã genereze dezvoltare
economicã ºi implic creºterea nivelului de trai.

vor Skrlec de la Grupul Verzilor.
„Master Planul General de Trans-
port al României a fost revizuit  iar
în perioada urmãtoare va merge la
Parlament pentru o aprobare printr-
un proiect de lege. Acest aspect l-
a menþionat ministrul Transportu-
rilor, Dan Costescu, dupã vizita
noastrã. Ministrul sperã ca Mas-
terPlanul sã fie adoptat pâna în
varã, dar eu mã îndoiesc...”, sus-
þine Marian Jean Marinescu.
Masterplanul stabileºte
strategia de dezvoltare
a transporturilor

Deputatul european, membru al
Comisiei pentru Transporturi din
cadrul Parlamentului European, ºi-
a exprimat ieri speranþa cã în ulti-
mele modificãri fãcute de Ministe-

rul Transporturilor în ceea ce pri-
veºte Masterplanul este inclus ºi
Coridorul de Sud, legãtura Olteniei
cu Banatul, ca prioritate în perioa-
da financiarã 2014-2020. Marian-
Jean Marinescu a susþinut cã ar
trebui fãcute modificãri în docu-
ment, în dreptul zonelor sãrace
precum Moldova ºi Oltenia, iar
proiectele care apar prioritare pânã
în anul 2020 sã fie schimbate cu
cele care sunt programate intre
2020 ºi 2030. “Vreau sã explic
foarte clar. Este vorba de douã
documente: Masterplanul ºi Pro-
gramul Operaþional Infrastructura
Mare (POIM). În Masterplan apa-
re ºi Autostrada Craiova – Piteºti
ºi Craiova – Lugoj, dar cu termen
de finanþare 2020-2030. Master-
planul stabileºte strategia de dez-
voltare a transporturilor pe toate
modurile, POIM reprezintã progra-

mul de finanþare. Masterplanul re-
prezintã viziunea României cu pri-
vire la dezvoltarea cãilor de trans-
port, rutierã, fluvialã ºi feroviarã.
Eu sper cã se vor face modificãri
în Programul Operaþional Infras-
tructura Mare, pentru ca acolo este
lista de prioritãþi, pentru cã este
nevoie ca regiunile sãrace, adicã
nordul Moldovei ºi Oltenia, sã pri-
meascã banii din Fondul de Coe-
ziune pentru a se dezvolta. Sper sã
existe aceste schimbãri ºi sper ca
ºi standardele de cost sã se schim-
be, pentru cã, în opinia mea, ceea
ce a propus consultantul este exa-
gerat. Este o opinie, comparând
aceste costuri cu costurile altor
state membre. În aceste condiþii,
Însã, sper ca în Parlament, toþi
parlamentarii de Dolj sã susþinã
aceste modificãri”, a spus deputa-
tul european.

POIM stabileºte lista de prioritãþi
Marinescu susþine cã pentru

Moldova ar trebui sã se renunþe la
realizarea  drumului expres Ploieºti-
Buzãu-Bacãu-Paºcani ºi sã se facã
mai întâi conexiunea Moldovei cu
Transilvania, iar in Oltenia ar tre-
bui prioritizatã ruta Craiova - Ca-
lafat - Drobeta - Lugoj. ”Insist pe
acest aspect. POIM stabileºte lista
de prioritãþi, Master Planul este o
strategie unde trebuie sã arãþi pe
unde vrei sã ai cale feratã ºi auto-
strada ºi, eventual, o programare
în timp. Însã, POIM decide ce pro-
iecte de infrastructura se vor fi-
nanþa în 2014-2020. Dacã vã ui-
taþi în acest program, acum se pot
finanþa proiecte de pe Coridorul IV.
Sunt trecute proiectele de pe Cori-
dorul IV, care înseamnã Sibiu -
Piteºti ºi zonele care nu au fost ter-
minate în exerciþiul financiar tre-
cut. Ar trebui revizuite ordinea
proiectelor astfel încât legãtura
Craiova cu podul Calafat-Vidin
ºi mai departe spre Lugoj sã
aibã prioritate. Autostrada
Piteºti-Craiova apare în
MasterPlan, în lista de
prioritãþi, cu un cost es-
timat la circa 900 de mi-
lioane de euro. În con-
textul discuþiilor pe
partea financiarã
trebuie precizat cã,
în varianta actual a
strategiei de imple-
mentare a proiec-
telor rutiere din
Master Plan, re-
sursele financiare
sunt limitate doar la
fondurile europene
ºi alocãrile bugeta-
re...”, a explicat vi-
cepreºedintele gru-
pului EPP.
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Douã personalitãþi puternice, cu cal-
mitatea ºi încrederea date de vasta cul-
turã ºi experienþã de peste cinci decenii
de muncã asiduã, prof. univ. dr. Aurel
Preda ºi ing. Vasile Dulgheru-Moise, au
avut privilegiul de a-l fi cunoscut ºi de a
fi fost studenþii reputatului prof. univ.
dr. Alexandru Buia, de numele cãruia se
leagã Grãdina Botanicã din Craiova.

Îi întâlnim, într-o zi însoritã, chiar la
intrarea în oaza de verdeaþã aflatã în mo-
dernizare. Galanþi, cu vorba domoalã,
privirea seninã ºi emanând acel aer uni-
versitar autentic, cei doi domni ne invitã
sã parcurgem, pas cu pas, aleile pentru
a ne spune cum a început totul.

ªansa pentru neuitare
De la bun început, cei doi specialiºti ne

aratã locul unde ar trebui sã fie amplasat
bustul profesorului Alexandru Buia. Chiar
la intrare, pentru a fi înþeles de vizitatori
tot efortul sãu ºi pentru a face evidentã
amprenta pe care acesta ºi-a pus-o pe în-
treaga sa creaþie. „Grãdina Botanicã nu ar
fi existat dacã profesorul Buia nu ar fi in-
sistat sã obþinã terenul ºi sã realizeze, cu
ajutorul colegilor sãi de la Cluj ºi de peste
tot din þarã, dar ºi al nostru, al studenþilor,
ceea ce avem acum. A fost o muncã tita-
nicã, s-a pornit de la zero. Astfel de lu-
cruri nu trebuie uitate, de aceea pãrintele

Primii paºi în construirea Grãdinii Botanice din Craiova, în
1953, au fost fãcuþi cu ajutorul studenþilor de la Institutul Agro-

nomic. S-a cãrat pãmânt, la propriu, cu targa. S-a desþelenit
terenul cu mâna ºi s-a lucrat la cazma. O întreagã operaþiune

rudimentarã, dar plinã de entuziasm, am putea spune unul speci-
fic doar acelei epoci. Profesorul Alexandru Buia, sub îndruma-

rea cãruia s-a ridicat totul din nimic, a anticipat potenþialul
imens al locului. ªi a rezultat ceea ce avem acum. Despre toate
aceste întâmplãri, care pot fi aºezate frumos în filele unor me-
morii inedite, am discutat cu prof. univ. dr. Aurel Preda ºi ing.
Vasile Dulgheru, doi dintre cei mai implicaþi în ridicarea Grã-

dinii Botanice din Craiova. Foºtii studenþi ai profesorului
Alexandru Buia au atras atenþia cã lipsesc douã elemente care
fac diferenþa din Grãdina Botanicã ºi oricare alta: un bust al

creatorului sãu ºi etichetarea ºtiinþificã a plantelor.

Grãdinii Botanice meritã o recunoºtinþã
simbolicã, dupã atâþia ani. Ideea noastrã,
a foºtilor agronomi din primele generaþii,
care l-am cunoscut pe profesorul Buia, este
sã fie aºezat un bust al sãu la primii paºi
de la intrare. Toatã lumea trebuie sã ºtie,
cum este ºi firesc, cine a început opera.
Grãdina poartã numele sãu, dar o repre-
zentare a imaginii sale ar aduce un plus de
cunoaºtere vizitatorilor”, ne-a precizat ing.
Vasile Dulgheru, arãtându-ne ºi locul pe
care îl crede cel mai potrivit pentru am-
plasarea bustului.

Autoritãþile locale sunt însã cele care de-
cid dacã bustul lui Al. Buia va fi sau nu
ridicat, pentru cã ele ar trebui sã finanþeze
lucrarea. Grãdina Botanicã ar cãpãta în fe-
lul acesta mai multã identitate, raportatã la
creatorul sãu. Realizarea în bronz, la o es-
timare sumarã, nu ar depãºi 3.000 de euro.
O sumã pe care iniþiatorii de odinioarã ai
proiectului o considerã rezonabilã.

De ce meritã Al. Buia
un bust

Lucrãrile au început în actuala Grãdinã
Botanicã în 1953. Aici era fostul parc „7
Noiembrie”, care se întindea pe 17 ha, fi-
ind înconjurat de case. Oamenii ºi-au ex-
tins grãdinile de zarzavaturi chiar pe lãþi-
mea parcului. Prof. univ. dr. Aurel Preda
ne povesteºte cã aici erau pomi fructiferi ºi

îndeosebi rãzoare cu roºii, varzã,
ardei, ceapã, întregite de tot atâtea
locuri de flori. Acestea din urmã
erau valorificate în fosta piaþã Mar-
ºeu de pe locul actualului Teatru Na-
þional „Marin Sorescu”.

Pentru cã municipiul Cluj-Na-
poca îºi amenajase o splendidã bazã
didacticã pentru studenþii de la
Agronomie, reputatul profesor Al.
Buia ºi-a dorit ceva asemãnãtor ºi
pentru Craiova. El a fost cel care
a insistat sã obþinã acel teren, ceea
ce a ºi reuºit. Nu i-a trebuit mult
sã înceapã lucrãrile de amenajare.
Planul a fost foarte ambiþios, pen-
tru acele zile, dar Buia a pornit la
drum pe cont propriu, parcã într-
un pariu cu el însuºi. „Era de o
calmitate deosebitã ºi cel mai bun
orator din Craiova. Când þinea cur-
surile, se umplea amfiteatrul, pen-
tru cã mai veneau ºi de alte facul-
tãþi ca sã-l asculte. Când ne-a spus
cã trebuie sã punem umãrul sã re-
alizãm Grãdina Botanicã, toþi din
anul nostru, cam 140 de studenþi,
l-am urmat. Am muncit din greu
acolo. Am scos buruienile cu mâna,
am trasat drumurile ºi am lucrat
cu sapa la poteci. Profesorul era
cu noi ºi ne spunea cum trebuie
fãcut, unde sã punem pãmântul pe
care îl cãram cu targa. Movilele
care se aflã lângã blocuri sunt mun-
þii Parâng, pentru cã toatã grãdina
imagineazã Oltenia noastrã în mi-
niaturã. Întreaga operã trebuie pri-
vitã dinspre latura blocurilor.
Aceasta a fost ideea marelui Buia
ºi aºa e ieºit”, spune cu profundã
emoþie prof. univ. dr. Aurel Preda, care
la acea vreme îi era student profesorului,
iar mai târziu, la vârsta de 30 de ani, a
devenit asistentul sãu.

Mai aproape de creaþie
Pentru cã întreaga activitate depusã de

prof. univ. dr. Aurel Preda ºi-a pus pece-
tea pe existenþa sa, a luat o decizie foarte
importantã pentru viaþa sa. Ca sã fie mai
aproape de Grãdina Botanicã, a solicitat
un schimb de locuinþe ºi a reuºit, astfel,
sã locuiascã într-unul dintre blocurile
care se construiau pe strada „Iancu Jia-
nu”. Acolo trãieºte ºi acum ºi se felicitã
pentru aceastã alegere, pentru cã are me-
reu sub privire oaza de verdeaþã cãreia i-
a scrutat, în timp, toate prefacerile.

 „Am început cu o serã micã. Dar pro-
fesorul Buia a spus cã nu se poate grãdi-
nã botanicã fãrã sere. Îmi amintesc cã
odatã am primit niºte pomi din Belgia, care
nu rezistau la frig. A trebuit sã-i punem la

adãpost. Erau atât de scunde serele încât
abia au încãput ºi atunci s-a decis sã le
mãrim. Eu veneam cu profesorul, aveam
30 de ani pe atunci ºi devenisem asisten-
tul lui ºi executam tot ce-mi spunea. Pen-
tru sere el a vrut o centralã termicã, fi-
indcã soba micuþã din cãrãmidã nu mai
fãcea faþã. Ulterior am construit clãdirea
aceasta mare cu coº, pe care o vedeþi la
intrare. Ea a fost camera cazanelor. Erau
douã cazane din fontã care se alimentau
cu cãrbuni ºi, prin niºte þevi, se ducea
cãldura în serã. La un moment dat am
produs atâta cãldurã încât ºi vecinii se
încãlzeau de la noi”, ne mãrturiseºte prof.
univ. dr. Aurel Preda, privind cu nostal-
gie spre clãdirea care acum nu se mai fo-
loseºte în acest scop.

Rosarium-ul, cultivat
odatã din toatã Europa

Ca orice grãdinã botanicã, ºi cea de la
Craiova se distinge printr-o particularitate
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la care s-a lucrat asiduu. Uni-
citatea acesteia este datã de
rosarium-ul la care a þinut
foarte mult profesorul Buia.
Aurel Preda ne povesteºte cã
pentru a înfiinþa aceastã grã-
dinã a trandafirilor s-au pur-
tat corespondenþe cu alte grã-
dini din þarã ºi din Europa. Re-
zultatele nu au întârziat sã
aparã, acestea din urmã tri-
miþând butaºi de tot felul pe
care studenþii de la Institutul
Agronomic din Craiova i-au
plantat. „Era o splendoare sã
te plimbi prin acest rosarium.
Erau trandafiri parfumaþi, de
toate culorile, unii aºezaþi pe
arcade, alþii înãlþaþi pe stâlpi.
Se puteau vizita ºi oamenilor
le plãceau foarte mult .
Acum, din pãcate, au mai
rãmas puþini ºi nu mai regã-
sim rosarium-ul de odinioa-
rã”, menþioneazã cu melancolie prof. univ.
dr. Aurel Preda.

Opþiunea lui Al. Buia pentru rosarium a
fost strict legatã de condiþiile climatice,
trandafirii fiind plante care se aclimatizea-
zã cel mai repede. De altfel, se spune cã
profesorul iubea toate plantele, dar s-a
oprit la trandafiri pentru cã erau uºor de
întreþinut ºi iarna rezistau foarte bine.

Livada de meri pitici,
o transpunere din manual

ªi livada, care nu este vizibilã atât de
mult, are povestea ei. Crearea sa în cadrul
grãdinii are la bazã o necesitate cât se poate
de fireascã. Material didactic pentru stu-
denþii de la Facultatea de Horticulturã, cre-
atã între timp ºi, totodatã, o întregire a ca-
racterului practic al Grãdinii Botanice.
Plantaþia de meri pitici nu se întinde pe o
suprafaþã mare, dar suficientã pentru a de-
veni în timp o livadã de studiu. „Livada de
meri s-a pliat pe nevoia de plante specifi-
cã studenþilor de la Facultatea de Horti-
culturã. A fost realizatã ca la carte. Stu-
denþii, sub îndrumarea profesorilor, au fost
cei care au dirijat crengile ºi au altoit me-
rii, obþinându-se forma actualã. Deºi sunt
mici, crengile se apleacã sub povara fruc-
telor. O perioadã a stagnat din rod pentru
cã nu a mai fost îngrijitã corespunzãtor,
dar sigur va rodi din nou, pentru cã acum
este iar îngrijitã. A fost creatã de mâinile
unui bun pomicultor, care a fost ºi primul
decan al Facultãþii de Horticulturã”, ne des-

tãinuie prof. univ. dr. Aurel Preda.
La fel s-a întâmplat ºi cu viþa-de-vie care

se gãseºte lângã livadã. ªi aceasta a fost al-
toitã dupã manualele de specialitate ºi a ser-
vit ca material didactic studenþilor.

Lipsesc identificãrile
ºtiinþifice ale plantelor

Plimbându-ne pe aleile grãdinii, cei doi
foºti studenþi ai profesorului Buia remar-

cã un lucru esenþial: lipsa plãcuþelor de
identificare în dreptul copacilor ºi plan-
telor ce formeazã totul unitar al grãdinii.
„Mi se pare responsabil din partea celor
ce se ocupã acum de Grãdina Botanicã
sã reaºeze elementele de identificare a flo-
rei, aºa cum erau odinioarã. Nu toþi vizi-
tatorii sunt specializaþi în denumiri ºi ca-
racteristici. Este mai mult decât necesar
cã noi toþi sã înþelegem câte puþin din
aceste bijuterii ale naturii la care avem
acces cu lejeritate în aceastã grãdinã”, a
punctat ing. Vasile Dulgheru.

Specialiºtii de la Facultatea de Agrono-
mie colaboreazã cu angajaþii RAADPFL la
plantarea adecvatã a parcelelor ºi, proba-
bil, atunci când va fi finalizatã, vor avea
în vedere ºi acest detaliu extrem de im-
portant, care face diferenþa între o simplã
grãdinã de promenadã ºi o grãdinã botani-
cã universitarã ºi cu caracter didactic.

Uneori, memoria
ne mai ºi obligã

Profesorul Alexandru Buia a decedat
la 53 de ani, la Craiova. A avut o carierã

fulminantã, fiind absol-
vent al Academiei de Înal-
te Studii Economice din
Cluj (1929) cu diploma de
inginer agronom cu dis-
tincþie (1934), apoi rector
al Institutului Agronomic
din Craiova (1955-1964).
A descoperit multe lucruri
noi pentru ºtiinþã, care îi
poartã numele, precum
Cuscuta basarabica Buia,
C. prodani Buia, C. com-
postus Yunck, var. molda-
vica Buia, C. campestris
Yunck,  var.  brevi loba
Buia, C. gymnocarpa Engelm ssp. de-
flexa Buia, C. monogyna Vahl var. gigan-
tea Buia, C. trifolii Babingl. var. angus-
tissima Buia º.a.

O viaþã aºadar scurtã, mai ales cã, în
lumea academicã, la cei 50 de ani abia
se prefigureazã culegerea roadelor cer-
cetãrii care implicã o muncã permanen-
tã. Studenþii care îi poartã memoria,
ajunºi acum la rândul lor aproape de ca-
librul magistrului, îºi amintesc momen-
tul trecerii în lumea de dincolo a marelui
Alexandru Buia. Efortul pe care l-a de-
pus pentru a-ºi vedea planurile legate de
Grãdina Botanicã realizate i-a ºubrezit
sãnãtatea. A murit la o vârstã neaºteptat
de tânãra în urma unui infarct ºi a fost
înmormântat, dupã trei zile de doliu, pe
aleea principalã din cimitirul Sineasca.
Profesorul a fost depus chiar în incinta

Facultãþii de Agronomie, care se afla în
construcþie la acea vreme. A rãmas pânã
în ultima clipã la fel de iubit de studenþi,
care s-au oferit voluntar sã vegheze la
cãpãtâiul sãu în ultimele zile. Ultima ima-
gine cu profesorul Alexandru Buia este
cea când a fost condus pe drumul fãrã
de întoarcere, convoiul funerar fiind în-
tins de la actualul Colegiu „Carol” pânã
la Agronomie.

Spre recunoaºterea a tot ceea ce a re-
alizat acest mare om de ºtiinþã, care nu
este nãscut la Craiova, dar care totuºi a
lãsat o adevãratã capodoperã naturalã cu
care ne mândrim astãzi, amplasarea bus-
tului sãu ar fi un act de sincerã aprecie-
re a eforturilor sale. La fel ºi evidenþie-
rea prin etichetare a plantelor ºi copaci-
lor cu care profesorul Alexandru Buia cu
siguranþã ar fi fost extrem de exigent.
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Ajuns la cea de-a X-a ediþie, Fes-
tivalul Internaþional „Shakespea-
re” de la Craiova este unul special
pentru cultura teatralã mondialã, co-
tat de specialiºti drept unul dintre
cele mai importante din întreaga lume.
Evenimentul va debuta cu o desfã-
ºurare impresionantã de forþe pe 14
aprilie, când pe scena Teatrului Naþi-
onal „Marin Sorescu” vor performa
peste 60 de actori japonezi. Aflat pen-
tru prima oarã în România, Teatrul
Saytama din Tokyo prezintã o inter-
pretare memorabilã a piesei „Richard
II”, în viziunea legendarului regizor
japonez Yukio Ninagawa, spectacol
la prezentarea cãruia vor participa
aproape 90 de persoane.

Artiºti ºi spectacole din Europa,
Asia, Africa de Sud ºi SUA

În cea de-a doua zi de festival –
vineri, 15 aprilie – pu-
blicul îi va întâlni pe ac-
torii trupei Abrahamse
& Meyer Productions,
singura companie de
teatru clasic indepen-
dent  din  Africa de Sud.
Aceºtia vor pune în
scenã una dintre cele
mai vechi reprezentaþii
consemnate ale piesei
„Hamlet”, din timpul
vieþii lui Shakespeare,
ce a avut loc pe coasta
de Est a Africii de Sud,
când, în 1608, echipajul
navei Red Dragon
(Dragonul Roºu) aparþinând Com-
paniei Indiilor Orientale, a jucat
„Hamlet” la bordul navei. Aceastã
reprezentaþie istoricã serveºte ca in-
spiraþie pentru producþia realizatã de
regizorul Fred Abrahamse. Spectaco-
lul se va juca începând cu ora 20.00,
la Casa de Culturã a Studenþilor.

O apariþie orientalã la Festivalul
„Shakespeare” este cea a Teatrului
Kasbah Arghya din India, care va
prezenta spectacolul „Macbeth Ba-
dya”, în regia lui Manish Mitra.
Unul din cei mai cunoscuþi regizori
de teatru din India, Manish Mitra
este considerat drept creatorul unui
nou limbaj teatral ºi al unei metodo-
logii de pregãtire a actorului, gãsind

Afirmaþia îi aparþine directorului fondator al prestigiosului eve-
niment internaþional, Emil Boroghinã, ºi este fãcutã cu doar zece
zile înainte de gongul inaugural al ediþiei a X-a. Una care se va
desfãºura sub semnul a 400 de ani de la trecerea în nefiinþã a
marelui dramaturg William Shakespeare, moment marcat pretu-
tindeni în lume. Doar la Craiova se reunesc însã artiºti din cele
patru colþuri ale lumii, propunând publicului unele dintre cele
mai interesante ºi diferite viziuni ale operei sale. „Consider cã
festivalul a reuºit sã se înscrie, în cei peste 20 de ani de existen-
þã, pe o traiectorie, pe o spiralã mereu ascendentã. (...) Aceastã
ediþie trebuia sã fie una care sã încununeze eforturile noastre,
ale tuturor, de pânã acum”, mai spune Emil Boroghinã.

Timp de zece zile, între 14 ºi 23 aprilie, spiritul ºi poveºtile
nemuritoare ale lui Shakespeare, în interpretarea artiºtilor din
15 þãri, se vor face simþite ºi auzite nu doar în Craiova, ci ºi la
Bucureºti, în Rm. Vâlcea, Slatina, Tg. Jiu ºi Dr. Tr. Severin. În
peste 20 de spaþii diferite, publicul va avea ocazia sã urmãreas-
cã spectacole de teatru, recitaluri, concerte, teatru comunitar,
lansãri de carte, conferinþe, expoziþii de picturã, de costume
sau fotografii, dans contemporan, dar ºi acrobaþie. În total, 46
de evenimente cu mari actori, mari regizori, mari critici ºi mari
companii de teatru din Japonia, Africa de Sud, India, Portuga-

Pagini realizate de MAGDA BRATU

Emil Boroghinã: „Din respect ºi dragoste pentru oraºul
nostru am dorit sã creãm la Craiova o manifestare
culturalã asemãnãtoare celor la care eram invitaþi”

Festivalul „Shakespeare” a fost fondat la Craiova în 1994. Care au
fost circumstanþele? Care au fost obiectivele unui eveniment care
– paradoxal pentru unii – leagã de urbea noastrã numele marelui
dramaturg englez?

- Teatrul Naþional din Craiova a trãit o perioadã unicã ºi pânã acum nerepe-
tabilã când a invadat cu spectacolele sale scenele marilor festivaluri europene.
Din respect ºi dragoste pentru oraºul nostru ºi locuitorii lui, care ne înconjurau
atunci cu toatã cãldura de care erau capabili, am dorit sã creãm la Craiova o
manifestare culturalã asemãnãtoare celor la care eram invitaþi. Am considerat cã
oraºul va deveni unul cunoscut ºi apreciat prin organizarea unui festival teatral.

Am ales ca el sã poarte numele lui Shakespeare din mai multe consideren-

te. Primul era notorietatea Patronului, universalitatea creaþiei acestuia, apoi
tradiþia spectacolelor shakespeariene pe scena Naþionalului craiovean, exis-
tenþa la începutul anilor ’90 în repertoriul teatrului a douã mari producþii,
„Titus Andronicus” ºi „Ubu Rex cu scene din Macbeth”, ambele în regia lui
Silviu Purcãrete. Ultimul, aº îndrãzni sã-l spun ºi pe acesta, o pasiune perso-
nalã, amplificatã în timp, pentru tot ce era ºi este legat de Shakespeare.

Preþ de nouã ediþii ºi 20 de ani, Craiova s-a bucurat de un regal de
spectacole strãine ºi româneºti, ca ºi de prezenþa unor shakespea-
rologi de renume. Este un mare câºtig! Cum aþi cuprinde în câteva
fraze aceastã perioadã?

- Festivalul „Shakespeare” de la Craiova ºi-a propus sã fie un festival al
excelenþei. Principalul nostru obiectiv a fost acela de a aduce în România
spectacolele shakespeariene ale celor mai importanþi regizori ai lumii, realizate
în teatre celebre, la care Teatrul Naþional din Craiova, dar ºi întreaga noastrã
miºcare teatralã, sã se poatã raporta. Am urmãrit, cu o insistenþã, cu o cerbicie
aproape ieºitã din comun, sã nu abdicãm de la principiul valorii. Cred cã am
reuºit acest lucru, festivalul de la Craiova fiind considerat unul dintre cele mai
importante Festivaluri „Shakespeare” ale lumii, pentru o bunã parte dintre
invitaþii noºtri din strãinãtate, la curent cu tot ce se întâmplã în lume, fiind
poate chiar cel mai important ºi valoros.

O privire de ansamblu, vã rog, asupra celei de-a X-a ediþii. Care
sunt provocãrile ei pentru public, ºi deopotrivã, pentru dvs., ca or-
ganizatori?

- Personal, consider cã Festivalul „Shakespeare” de la Craiova a reuºit sã se
înscrie în cei peste 20 de ani de existenþã pe o traiectorie, pe o spiralã mereu
ascendentã. Cea de a X-a ediþie, una aniversarã, datoritã faptului cã are loc în
2016, când întreaga lume culturalã marcheazã 400 de ani de la trecerea în eternitate
a celui mai mare dramaturg din toate timpurile, William Shakespeare, trebuia sã fie
una care sã încununeze eforturile noastre, ale tuturor, de pânã acum. Dumnea-
voastrã ºi publicul spectator veþi putea constata în curând dacã ceea ce ne-am
propus am ºi reuºit. Vã asigur însã cã noi ne-am dorit enorm acest lucru.

inspiraþie în diversele arte performa-
tive ale sudului Asiei, atât din cele
tradiþionale, cât ºi din spiritul folk.
Spectacolul va fi prezentat tot vineri,
15 aprilie, însã de la ora 12.00, la De-
partamentul de Teatru al Universi-
tãþii din Craiova.

O ineditã reprezentaþie
de dans, teatru ºi acrobaþie

pe acoperiºul TNC
În cele zece zile de festival sunt

invitate însã ºi alte trupe celebre ale
lumii, cu spectacole realizate de regi-
zori faimoºi. Printre acestea: Teatrul
Schaubuhne din Berlin, cu „Richard
III” în regia lui Thomas Ostermeier
(marea revelaþie a Festivalului de la
Avignon din 2015), Teatrul Shake-
speare Tobacco Factory din Marea
Britanie, cu „Hamlet”, în regia lui
Andrew Hilton, Worcester Reperto-
ry Company din Worcester cu „Co-
media erorilor” în regia lui Ben
Humphrey, Teatrul Flaut din Strat-
ford-upon-Avon cu „Hamlet” realizat
de Kelly Hunter sau experimentul
„Iulius Caesar” al lui Romeo Cas-
tellucci, înscenat la Societatea „Raf-
feallo Sanzio” din Cesena.

La Naþionalul craiovean vor per-

forma ºi actorii de la Baltic House
Theatre Festival în piesa „Mac-
beth”, pusã în scenã de un alt mare
regizor al lumii, Luk Perceval, care
vine cu prima sa producþie din Ru-
sia direct în Bãnie. Casa Balticã din
Sankt Petersburg va prezenta pu-
blicului românesc o versiune a tra-
gediei shakespeariene în care jocul
de lumini ºi umbre spune toatã po-
vestea. Au fost programate, de ase-
menea, recitaluri shakespeariene ale
unor actori din Suedia, Polonia ºi
India, concerte cu lucrãri inspirate
din creaþia shakespearianã, realiza-
te de formaþii din Marea Britanie,
Portugalia, Belgia ºi Statele Unite
ale Americii.

Unul dintre momentele de neuitat
al acestei ediþii îl va constitui, fãrã
îndoialã, spectacolul prezentat de
Mira – Art Acrobatic Dance Thea-
tre din Gdansk (Polonia), o ineditã
sintezã artisticã între dans, teatru ºi
acrobaþie ce va avea loc sâmbãtã, 23
aprilie, de la ora 22.30, pe acoperiºul
Teatrului Naþional „Marin Sorescu”
din Craiova ºi care a fost conceput
special pentru Festivalul Internaþi-
onal „Shakespeare” Craiova 2016.

Shakespeareologi ºi critici
de teatru de reputaþie
mondialã, între invitaþi

România va fi prezentã în festival
cu spectacolul „Julius Caesar” de
la Teatrul Naþional „Marin Sorescu”,
în regia lui Peter Schneider, prin
spectacolul comunitar „Romeo ºi
Julieta” în regia lui Philip Parr, rea-
lizat în coproducþie cu Companiile
„Teatrulescu” din Craiova ºi „Parrab-
bola” din Marea Britanie, „Regele
Lear” realizat de Gavril Pinte la Tea-
trul de Stat Oradea, „Furtuna”, în
regia Alinei Hiriºtea de la Teatrul pen-
tru Copii ºi Tineret „Gong” din Sibiu,
ºi „Folia, Shakespeare & Co” reali-
zat de „Gigi Cãciuleanu Dance Com-

pany” la Teatrul Metropolis Bucu-
reºti, în regia ºi coregrafia lui Gigi
Cãciuleanu.

Alãturi de invitarea unor mari spec-
tacole, o altã componentã importan-
tã a festivalului este cea a comunicã-
rilor ºtiinþifice, prezentate în cadrul
Sesiunii de shakespeareologie, afla-
tã sub patronajul Asociaþiei Interna-
þionale a Criticilor de Teatru
(A.I.C.T.), forul suprem al Criticii Te-
atrale Mondiale, ºi Conferinþei Inter-
naþionale Shakespeare, realizatã în
colaborare cu Asociaþia Europeanã
de Cercetare Shakespeare, unde vor
fi susþinute comunicãri de shake-
speareologi ºi critici de teatru de re-
putaþie mondialã. Între aceºtia: pro-
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lia, Marea Britanie, Polonia, România, Israel, Bulgaria, Sue-
dia, Rusia, Germania, Italia, Scoþia ºi SUA!

Organizarea la Craiova a marii manifestãri care este Premiul
„Europa pentru Teatru”, odatã cu Festivalul Internaþional „Shake-
speare”, reprezintã, fãrã îndoialã, o dovadã de apreciere ºi încre-
dere de care se bucurã acest eveniment, dar ºi cultura româ-
neascã în lume. Desfãºurat sub Înaltul Patronaj al Parlamentului
European ºi al Consiliului Europei, Premiul „Europa pentru Te-
atru” este cea mai importantã recompensã teatralã europeanã,
comparatã adesea cu Premiul Oscar pentru film, fiind catalogat
de Parlamentul European ºi Consiliul Europei încã de la fonda-
rea sa, în 1986, drept „Organizaþie de interes cultural european”.

Festivalul Internaþional „Shakespeare” este organizat de Fun-
daþia „Shakespeare” ºi Teatrul Naþional „Marin Sorescu” ºi
finanþat de Primãria ºi Consiliul Local Craiova, Ministerul Cul-
turii, Consiliul Judeþean Dolj, Uniunea Teatralã din România,
Institutul Cultural Român ºi British Council România. Parte-
neri sunt Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”, Casa de
Culturã a Studenþilor, Universitatea din Craiova, Filarmonica
„Oltenia”, Electroputere Parc Mall, Compania „Teatrulescu”,
Teatrul „Anton Pann” ºi Teatrul Municipal „Ariel” din Rm.
Vâlcea, Palatul Cultural „Theodor Costescu” din Dr. Tr. Seve-
rin, Centrul Cultural „Eugen Ionescu” din Slatina. Sponsori:
CEZ Distribuþie, BCR, ELPRECO ºi Garanti Bank.

Regizorul Silviu Purcãrete, între laureaþii
Premiului „Europa pentru Teatru”

Cea de-a XV-a ediþie a Premiului „Eu-
ropa pentru Teatru”, recompensa euro-
peanã cea mai prestigioasã a teatrului în
lume, ºi ediþia a XIII-a a Premiului „Euro-
pa Noi Realitãþi Teatrale” se desfãºoarã
în perioada 23-26 aprilie, la Craiova.

În acest an, premiul a fost decernat
lui Mats Ek, coregraf ºi regizor suedez
de renume mondial. Fiu al unui mare ac-
tor ºi al unei coregrafe legendare, Mats
Ek a reuºit „sã combine teatrul ºi dansul
într-o expresie extrem de originalã ºi per-
sonalã. Inspirat de Martha Graham, Pina
Bausch, Kurt Jooss, a pus în scenã cu
mare succes mai multe reinterpretãri ale
baletului clasic al secolului al XIX-lea,
combinându-l cu elemente de dans mo-
dern, dar ºi cu fapte din viaþa de zi cu zi,
deoarece pentru artist este important sã
se facã referire la timpul în care trãim”.

Cel de-al XIII-lea Premiu „Noi Reali-
tãþi Teatrale” a fost câºtigat de artiºtii
Viktor Bodo (Ungaria), Andreas Kriegen-
burg (Germania), Juan Mayorga (Spa-
nia), National Theatre of Scotland (Sco-
þia / Regatul Unit al Marii Britanii) ºi Joel
Pommerat (Franþa). Un premiu special a
fost acordat de Preºedintele Juriului ºi
instituþiile din România regizorului Sil-
viu Purcãrete, o personalitate marcantã a teatrului european, prilej cu care va
fi prezentat spectacolul sãu „O furtunã”. Printre laureaþii acestui premiu s-au
mai numãrat Melina Mercouri (ediþia I), Vaclav Havel (ediþia a VI-a) ºi, anul
trecut, regizorul rus Iuri Petrovici Liubimov.

„Aceastã ediþie a manifestãrilor reprezintã ocazia de a omagia câºtigãtorii,
ca de obicei, cu o serie de conferinþe în cadrul cãrora vor fi analizate în detaliu
activitatea artisticã, cu mãrturii ale unor actori, scenografi, designeri de costu-
me, muzicieni etc. care au colaborat cu diferiþi artiºti premiaþi ºi cu discursul
academic al unor jurnaliºti ºi critici din presa internaþionalã de renume”, anun-
þã reprezentanþii Naþionalului craiovean.

Premiul „Europa pentru Teatru” s-a nãscut în 1986 (prima ediþie a avut loc în
1987), ca proiect-pilot al Comisiei Europene, condusã de Jacques Delors, împre-
unã cu primul Comisar pentru Culturã, Carlo Ripa di Meana. Crearea sa a fost
susþinutã de Melina Mercouri ºi Jack Lang, la acea vreme ministrul francez al
Culturii ºi actualul preºedinte al Premiului. Ambii sunt ºi fondatorii proiectului
„Capitala Culturalã Europeanã”. Dupã 2002, Premiul „Europa pentru Teatru”,
prin activitãþile ºi rolul sãu, a fost recunoscut de Parlamentul ºi de Consiliul
Europei ca „Organizaþie de interes cultural european”. El a fost decernat perso-
nalitãþilor sau instituþiilor teatrale care au contribuit la realizarea unor evenimen-
te culturale esenþiale în înþelegerea ºi cunoaºterea reciprocã a oamenilor.

„Iulius Caesar”, în regia lui Peter Schneider,
va avea premiera pe 17 aprilie

 Programul complet al festivalului ºi alte informaþii despre trupele
invitate se gãsesc pe site-ul www.shakespeare.tncms.ro
 Detalii despre bilete ºi rezervãri: Agenþia Teatrului Naþional Craio-

va (str. „A.I. Cuza” nr. 11, tel. 0251.413.677) ºi www.eventim.ro
 Preþuri bilete: categoria I – 40 lei; categoria a II-a – 30 lei; categoria

a III-a (elevi, studenþi, pensionari) – 11 lei
 Preþuri abonamente: 7 spectacole (care vor avea loc în incinta TNC) –

175 lei ºi 52,50 lei pentru elevi, studenþi, pensionari; 17 spectacole (care vor avea
loc la TNC, Teatrul „Colibri”, Casa de Culturã a Studenþilor ºi la Aula „Buia” a
Facultãþii de Agronomie) – 340 lei ºi 127,50 lei pentru elevi, studenþi, pensionari

fesorul emerit Stanley Wells – pre-
ºedinte al Birth Place Trust din Strat-
ford-upon-Avon, catalogat drept cel
mai important shakespeareolog al
lumii în viaþã; Paul Edmondson – vi-
cepreºedinte al aceluiaºi for; profe-
sorul Michael Dobson – de la Uni-
versitatea din Birmingham, director
al Institutului Shakespeare de la Strat-
ford-upon-Avon; John Elsom, Geor-
ge Banu, Ian Herbert ºi Yun Cheol
Kim – preºedinþi de onoare ai
A.I.C.T.; Margareta Sorensen –
preºedinte executiv al A.I.C.T.; Mi-
chel Vais – secretar general; Octa-
vian Saiu – secretar general adjunct
al A.I.C.T.; prof. Maria Shevtsova –
de la Universitatea din Londra º.a.

Expoziþii de picto-gravurã,
postere, fotografii ºi carte

O atenþie deosebitã va fi acordatã
organizãrii de expoziþii, între care cea
de postere, fotografii ºi carte „Shake-
speare 400", realizatã în colaborare

cu Institutul Shakespeare de la Strat-
ford-upon-Avon ºi British Council
România, ºi expoziþia de picto-gravu-
rã „Shakespeare ad Infinitum” a
artistei plastice Oana-Maria Cajal,
stabilitã la Montreal de peste 20 de
ani. Autoarea mai multor piese de te-
atru montate peste ocean, premiatã
pentru dramaturgie de UNITER, ea a
devenit în ultimul timp un artist plas-
tic foarte cunoscut ºi apreciat. Am-
bele expoziþii vor fi deschise în foaie-
rul Naþionalului craiovean ºi vor pu-
tea fi admirate de spectatori pe tot
parcursul festivalului. Expoziþia Oa-
nei-Maria Cajal va fi vernisatã ºi la
Galeria Senso din Bucureºti, pe 12
aprilie, ora 14.00.

Vor fi editate ºi lansate un numãr
important de albume, cãrþi de specia-
litate ºi DVD-uri, printre care un loc
aparte îl ocupã volumul „Silviu Pur-
cãrete ºi Teatrul Naþional Craiova –
pelerini în marele teatru al lumii”
de Ludmila Patlanjoglu, ce va fi editat

în limbile românã, englezã ºi francezã
de Institutul Cultural Român. Progra-
mul mai cuprinde ateliere teatrale stu-
denþeºti de arta actorului, regie, sce-
nografie ºi teatrologie, precum ºi cele
ale elevilor, realizate în colaborare cu
Universitatea Naþionalã de Artã Tea-
tralã ºi Cinematograficã din Bucureºti,
Universitatea din Craiova – Departa-
mentul de Teatru ºi Colegiul Naþional
„A.I. Cuza” din Bucureºti.

***
Ediþia din acest an a festivalului

se va desfãºura atât în sãli de spec-
tacole ca cele de la Teatrul Naþional
„Marin Sorescu”, Teatrul „Colibri”,
Casa Studenþilor, în Aula „Buia” a
Facultãþii de Agronomie, Filarmoni-
ca „Oltenia”, cât ºi în spaþii necon-
venþionale precum holul Universitã-
þii din Craiova, pe stradã sau în Pie-
þele „Fraþii Buzeºti”, „Mihai Viteazul”,
„William Shakespeare” ºi în Portul
Cultural Cetate.

Invitat pentru a doua oarã sã monteze pe scena Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu”, dupã ce a regizat aici
spectacolul „Hot l Baltimore” (2014), Peter Schneider –
unul dintre cei mai importanþi producãtori de teatru ºi film
american – a revenit la Craiova pentru a pune în scenã
spectacolul „Iulius Caesar” de W. Shakespeare. Premie-
ra este anunþatã pentru 17 apri-
lie, în Sala „Amza Pellea” a TNC,
în cadrul Festivalului Internaþio-
nal „Shakespeare”.

Peter Schneider este însoþit ºi
de o numeroasã echipã de cola-
boratori de prestigiu, printre care
producãtorul creativ Elisabetta
di Mambro ºi scriitorul Patrick
Pacheco, care semneazã drama-
turgia spectacolului alãturi de
Iolanda Mãnescu. Decorul este
realizat de tânãrul scenograf
Adrian Damian, costumele sunt
create de scenografa Cristina
Milea, muzica este special com-
pusã de Cari Tibor, iar coregrafia îi aparþine Simonei Dea-
conescu. Versiunea scenicã a piesei se bazeazã pe tradu-
ceri de Lucia Verona ºi Horia Gârbea. Din distribuþia spec-

tacolului fac parte actorii Adrian Andone, Vlad Udrescu,
Claudiu Bleonþ, Cãtãlin Vieru, George Albert Costea, Gina
Cãlinoiu, Tamara Popescu, ªtefan Cepoi, Eugen Titu, Ga-
briela Baciu, Angel Rababoc, Claudiu Mihail, Nicu Vicol,
Alex Calangiu, Romaniþa Ionescu, Corina Druc, Luca
Moºoiu, Andrei Nedelea ºi copiii David Didu ºi Alexan-

dru Dragomir.
Peter Schneider a fost, în pe-

rioada 1985-1999, preºedinte al
studiourilor Walt Disney, preocu-
pându-se de crearea ºi distribui-
rea a peste 50 de filme de animaþie
ºi live action, printre care „The
Lion King”, „Beauty and the
Beast” (câºtigãtor al Golden Glo-
be), „Little Mermaid”, „Toy Sto-
ry”, „Roger Rabbit”, „Remember
the Titans” ºi „Princess Diaries”.
Este laureat al unui Premiu Tony
în calitate de producãtor al spec-
tacolului „The Lion King” de pe
Broadway ºi este cel care, în 2009,

realiza documentarul „Waking Sleeping Beauty” despre
revenirea animaþiei Disney din perioada 1984-1994, pen-
tru care a primit recenzii entuziaste.
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Sankt Petersburg (Rusia)
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Teatrul Kasbah Arghya
din India

Mira – Art Acrobatic Dance Theatre
din Gdansk (Polonia)
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Ca ºi în anii trecuþi, UMF Craio-
va organizeazã concursul de admi-
tere în baza unui test grilã pe care
candidaþii trebuie sã-l completeze pe
parcursul a trei ore. Cei care nu se
vor prezenta conform programãrii
pierd dreptul de a susþine concur-
sul de admitere din sesiunea în care
au fost înscriºi. Accesul acestora
în sala de concurs este permis cu
maximum o orã înainte de începe-
rea probei. Pentru a avea acces în
sala de concurs, candidaþii trebuie
sã aibã asupra lor buletinul sau car-
tea de identitate, legitimaþia de con-
curs eliberatã la înscriere ºi pix cu
minã de culoare neagrã. Taxa de
înscriere la concursul de admitere
este de 250 de lei.

Anul trecut, peste o mie de can-
didaþi s-au înscris la concursul de

În competiþie s-au înscris elevi
de la 17 unitãþi de învãþãmânt (14
din Craiova, douã echipe au fost
de la Liceul Tehnologic „Horia Vin-
tilã” din Segarcea, iar ªcoala Gim-
nazialã din Ghindeni a participat cu
un proiect, cel care a luat ºi laurii).
Au fost prezentate programe din
diverse direcþii, de la „Pregãtirea
la standarde europene a specialiº-
tilor în domeniul calculatoarelor”,
trecând prin „Dezvoltarea compe-
tenþelor profesionale ale asistenþi-
lor medicali în context european”,
„Firma de exerciþiu, startul tãu în
antreprenoriat” sau „Dezvoltarea
competenþelor mecanici-
lor agricoli prin pregãtire
practicã la standardele
europene” pânã la „Open
Doors for Non Formal”.
Premii binemeritate

Nu am încheiat prezen-
tarea rezumatã a temelor
prezentate cu titlul respec-
tiv decât dintr-un singur
motiv. Proiectul îi aparþi-
ne unui elev al ªcolii Gim-
naziale din Ghindeni,
Cristi Tudor Alexan-
drescu, care a prezentat

Pânã pe 11 aprilie, toate unitã-
þile de învãþãmânt din ciclurile pri-
mar ºi gimnazial se pot înscrie la
un concurs de educaþie ecologicã
ºi colectare selectivã a deºeurilor.
Competiþia este organizatã prin
„ªcoala Zero Waste” ºi va avea
loc în perioada 18 aprilie – 27 mai.
Premiul cel mare constã într-o ta-
blã interactivã, iar noutatea, faþã
de anii anteriori, când au partici-
pat peste 30.000 de elevi din 250
de ºcoli din toatã þara, constã într-

Elevii, chemaþi laElevii, chemaþi laElevii, chemaþi laElevii, chemaþi laElevii, chemaþi la
combaterea poluãriicombaterea poluãriicombaterea poluãriicombaterea poluãriicombaterea poluãrii

o tabãrã organizatã, în luna au-
gust, la Timiºoara, unde vor par-
ticipa cei mai buni elevi selectaþi
în urma competiþiei. Câºtigãtoa-
re va fi desemnatã instituþia de
învãþãmânt care va acumula cel
mai bun punctaj din activitãþile
educaþionale ºi de selectare a de-
ºeurilor. Înscrierile se pot face pe
www.EcoStuff.ro sau pe Face-
book la https:/www.facebook-
.com/scoalazerowaste.

CRISTI PÃTRU

S-a stabilit calendarul concursuluiS-a stabilit calendarul concursuluiS-a stabilit calendarul concursuluiS-a stabilit calendarul concursuluiS-a stabilit calendarul concursului
de admitere la UMF Craiovade admitere la UMF Craiovade admitere la UMF Craiovade admitere la UMF Craiovade admitere la UMF Craiova

O ºcoalã din mediul rural, prin elevul sãu,O ºcoalã din mediul rural, prin elevul sãu,O ºcoalã din mediul rural, prin elevul sãu,O ºcoalã din mediul rural, prin elevul sãu,O ºcoalã din mediul rural, prin elevul sãu,
mai sus decât unitãþile cu pretenþiimai sus decât unitãþile cu pretenþiimai sus decât unitãþile cu pretenþiimai sus decât unitãþile cu pretenþiimai sus decât unitãþile cu pretenþii

La sfârºitul lunii martie, în Amfiteatrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj s-a desfãºurat Concursul Naþional „Made
for Europe”, ediþia a X-a, faza judeþeanã, concurs lansat de
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice, în
vederea valorizãrii ºi promovãrii experienþelor pozitive acumu-
late de unitãþile de învãþãmânt preuniversitar în derularea
proiectelor finanþate prin programele comunitare din domeniul
educaþiei ºi formãrii profesionale. La concurs s-au înscris, pe
diferite secþiuni, reprezentanþi din 17 instituþii ºcolare doljene
(14 din Craiova), dar Premiul de Popularitate a fost obþinut de
un elev de la ªcoala Gimnazialã Ghindeni.

filmul educativ „National Identity
in Europe” ºi care a primit, din par-
tea celor 80 de elevi prezenþi la juri-
zare, Premiul de Popularitate. Mai
mult, cu aceeaºi producþie s-a obþi-
nut ºi Premiul I, pe aceeaºi treaptã
a podiumului fiind prezent ºi Liceul
Tehnologic Special „Beethoven”
Craiova, prin tânãra  Cristina Pre-
da, care a prezentat, în cadrul Pro-
iectului „Programul Erasmus +,
Mobilitãþi VET”, produsul „Acce-
sorii evenimente: nunþi, botez etc.”.
Locul al II-lea a fost ocupat de Li-
ceul „Charles Laugier” Craiova
(material didactic prezentat de Da-

niela Berci, având ca temã Primul
Rãzboi Mondial) ºi de ªcoala Gim-
nazialã „Gheorghe Þiþeica”, prin
asociaþia cu acelaºi nume, din Cra-
iova (Silviu Strîmbeanu, cu Pan-
tomimã). Cea de-a treia poziþie a
podiumului a fost ocupatã de ªcoala
Gimnazialã „Ion Þuculescu” din
Craiova  (Gabriel Cãtãlin Preda,
cu o producþie IT) ºi de Colegiul
Naþional Economic „Gh. Chiþu”
(Valentin Mihai Nica – cu prezen-
tarea unui poster prin care vorbeº-
te de accesul la ºcoalã pentru fie-
care dintre copii).
Aºteptãri mari de la „naþionale”

Fiind la cea de-a X-a ediþie, con-
cursul s-a bucurat de succes.
„Suntem foarte mulþumiþi cã am
avut atâþia participanþi. Vom mer-
ge, în aceastã lunã, la faza naþio-
nalã, care va avea loc la Satu Mare.
Anul trecut, la etapa naþionalã am
obþinut trei premii ºi sunt convin-
sã cã ºi în acest an vom avea suc-
ces. Sunt atâþia copii talentaþi ºi
care trebuie puºi în valoare, de

aceea îi susþinem în de-
mersurile lor, la fel ca ºi
pe profesorii care îi în-
drumã. În ceea ce-l pri-
veºte pe Cristi Alexan-
drescu, de la Ghindeni,
este un tânãr extrem de
talentat, despre care
sunt sigurã cã vom mai
auzi”, a declarat prof.
Ani Drãghici, inspector
ºcolar pentru Proiecte
Educaþionale în cadrul
Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Cra-
iova a stabilit calendarul concursului de admite-
re pentru sesiunea din varã. Primii care vor in-
tra în febra examinãrilor sunt absolvenþii de li-
ceu care doresc sã urmeze una din facultãþile de
Medicinã, Farmacie sau Medicinã Dentarã. Pen-

admitere organizat de Universita-
tea de Medicinã ºi Farmacie din
Craiova, cei mai mulþi – 673, op-
tând pentru Facultatea de Medici-
nã. Concurenþã mare s-a înregis-
trat ºi la Farmacie, unde au fost
ºase candidaþi pe loc, dar ºi la
Medicinã Dentarã, unde 183 de
absolvenþi înscriºi au concurat
pentru 35 de locuri.

Pentru absolvenþii de liceu, ale-
gerea UMF Craiova este motivatã,
în principiu, de oportunitãþile pro-
fesionale pe care le oferã o carierã
de medic.
Perioada de înscrieri: 15-22 iulie

Candidaþii se pot înscrie la con-
cursul de admitere organizat de
Universitatea de Medicinã ºi Far-
macie în perioada 15-22 iulie a.c.

La Medicinã ºi Medicinã Dentarã,
testul grilã presupune rezolvarea a
100 de întrebãri din Biologie (Ana-
tomia ºi fiziologia omului) – clasa
a XI-a ºi Chimie organicã – clase-
le a X-a ºi a XI-a sau (la alegere)
Fizicã – clasele a IX-a, a X-a ºi a
XII-a. Pentru programul de studiu
Farmacie, testul grilã va însuma
100 de întrebãri din Chimie orga-
nicã – clasa a X-a ºi a XI-a, res-
pectiv Biologie (Anatomia ºi fizio-
logia omului) – clasa a XI-a sau
(la alegere) Biologie (Botanicã) –
clasele a X-a ºi a XI-a.

Pentru programele de studiu
Moaºe, Asistenþã medicalã genera-
lã, Balneo-fiziokinetoterapie ºi re-
cuperare, respectiv Tehnicã den-
tarã, candidaþii trebuie sã comple-
teze un test grilã cu 50 de întrebãri

din Biologie (Anatomia ºi fiziolo-
gia omului) de clasa a XI-a.

La redactarea testelor grilã se au
în vedere toate manualele alterna-
tive agreate de Ministerul Educa-
þiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice, dar can-
didaþii au fost sfãtuiþi sã consulte,
de asemenea, tematica ºi bibliogra-
fia fiecãrei discipline de concurs.
Simularea, programatã
pe 14 mai

Pentru a veni în sprijinul candi-
daþilor, Universitatea de Medicinã
ºi Farmacie din Craiova organizea-
zã simularea concursului pentru
admiterea la specializãrile Medici-
nã, Medicinã Dentarã, Farmacie,
Moaºe, Asistenþã Medicalã Gene-
ralã, Tehnicã Dentarã ºi Balneo-fi-
ziokinetoterapie ºi recuperare, sâm-
bãtã, 14 mai, la ora 10.00.

La simularea concursului de

admitere vor participa un numãr
maxim de 300 viitori candidaþi, în
ordinea înscrierilor. Repartiþia pe
sãli a candidaþilor va fi afiºatã la
avizierul instituþiei în ziua premer-
gãtoare examenului ºi pe pagina de
web alocatã simulãrii. Accesul can-
didaþilor în sala de concurs este
permis cu maximum o orã înainte
de începerea probei. Timpul desti-
nat rezolvãrii grilei este de 3 ore,
socotit din momentul în care caie-
tele cu subiecte au fost distribuite.

Înscrierea candidaþilor la simu-
larea concursului de admitere se va
face la secretariatele facultãþilor, în
perioada 9-12 mai a.c., între orele
10.00-14.00. Taxa de înscriere la
simularea concursului de admitere
este de 100 de lei ºi trebuie achita-
tã la secretariat în momentul în-
scrierii candidatului.

RADU ILICEANU

tru aceºtia concursul este programat în data de
25 iulie a.c., de la ora 10.00. În schimb, cei care
opteazã pentru programele de studii Moaºe, Asis-
tenþã Medicalã Generalã, Balneo-fiziokinetote-
rapie ºi Recuperare, Tehnicã Dentarã au progra-
mat concursul pe 27 iulie a.c., de la ora 10.00.
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Cel puþin 32 de persoane, militari ºi civili,
ºi-au pierdut viaþa, în doar 24 de ore, dupã
reluarea luptelor în Nagorno-Karabah, regiu-

CE va propune reformarea
sistemului de azil, în sensul
distribuirii echitabile
a refugiaþilor

Comisia Europeanã va
propune, sãptãmâna aceasta,
reformarea sistemului de azil la
nivelul Uniunii Europene, în
sensul facilitãrii distribuirii
potenþialilor refugiaþi în toate
statele membre UE, afirmã surse
comunitare citate de publicaþia
germanã “Tagesspiegel”.
Conform unor funcþionari
europeni citaþi de ziarul german,
vicepreºedintele CE Frans
Timmermans ºi comisarul UE
pentru Migraþie, Dimitris
Avramopoulos, vor propune
douã opþiuni în revizuirea
“Acordului Dublin”, referitor la
acordarea azilului. Prima
opþiune ia în calcul capacitatea
de recepþie a statelor membre,
pledând pe distribuirea solici-
tanþilor de azil în mod echitabil
în toate statele membre UE.
Conform celui de-al doilea
criteriu, un stat membru UE
poate declanºa un mecanism de
relocare a imigranþilor la
nivelul Uniunii Europene în
cazul în care se confruntã cu un
numãr mare de extracomunitari.
În prezent, extracomunitarii pot
solicita azil doar în primul stat
membru UE în care ajung,
situaþie care nemulþumeºte þãri
precum Italia, Grecia sau
Ungaria, confruntate cu un
numãr mare de imigranþi veniþi
din Orientul Mijlociu ºi din
nordul Africii. Peste un milion
de extracomunitari au ajuns în
cursul anului 2015 în spaþiul
Uniunii Europene, cei mai mulþi
stabilindu-se în Germania.

Groapã în care sunt zeci
de cadavre ale unor ostatici
executaþi de Stat Islamic,
gãsitã în Palmira

O groapã comunã în care
sunt cadavrele a 42 de persoane
executate de reþeaua teroristã
Stat Islamic a fost descoperitã în
oraºul sirian Palmira, recucerit
de armata Siriei în urmã cu o
sãptãmânã.  “Armata sirianã a
descoperit o groapã comunã
care conþine resturile umane a
24 de civili, inclusiv trei copii, ºi
a 18 militari”, a declarat un
oficial militar sirian. “Ostaticii
au fost omorâþi prin decapitare
sau împuºcare de membri ai
organizaþiei teroriste Stat
Islamic”, a precizat oficialul
citat. Oraºul Palmira a fost
ocupat de organizaþia teroristã
sunnitã Stat Islamic timp de zece
luni, fiind eliberat sãptãmâna
trecutã de armata sirianã. Siria
se confruntã, începând din
martie 2011, cu revolte reprima-
te violent ºi cu un conflict
militar între serviciile de
securitate subordonate regimu-
lui Bashar al-Assad, forþele
opoziþiei ºi grupuri teroriste,
inclusiv organizaþia sunnitã Stat
Islamic (Stat Islamic în Irak ºi
Siria / Stat Islamic în Irak ºi
Levant). Bilanþul conflictului
depãºeºte, conform estimãrilor
ONU, 270.000 de morþi. Reþeaua
teroristã sunnitã Stat Islamic
ocupã regiuni din nord-estul
Siriei, nord-vestul Irakului,
nordul Egiptului ºi nordul
Libiei, unde a proclamat “un
califat”.

Austria intenþioneazã sã mobili-
zeze militari în zona Brenner, la
frontiera cu Italia, pentru a bloca
tranzitul imigranþilor extracomuni-
tari spre statele din nord-vestul
Europei, afirmã ministrul austriac
al Apãrãrii, Peter Doskozil, într-un
interviu acordat publicaþiei germane
“Die Welt”. “În contextul în care
frontierele externe ale Uniunii Eu-
ropene nu sunt protejate suficient,
Austria intenþioneazã sã implemen-
teze, în curând, mãsuri stricte de
control la frontierã. Acest lucru în-
seamnã controale în Trecãtoarea
Brenner, inclusiv prin mobilizarea
de militari”, a declarat Peter Dos-

Aeroportul internaþional din Bru-
xelles, Zaventem, s-a redeschis ieri,
la 12 zile dupã atentatele din data de
22 martie din capitala belgianã, a
anunþat încã sâmbãtã preºedintele-
director general Arnaud Feist. “În-
cepând de mâine, duminicã, Brus-
sels Airport ar urma sã fie parþial
operaþional. Trebuie sã mai primim
astãzi autorizaþia oficialã de a ope-
ra”, a þinut sã precizeze preºedinte-
le-director general Arnaud Feist
într-o conferinþã de presã. Redes-
chiderea parþialã a aeroportului este
“un semnal de speranþã care demon-
streazã atât voinþa cât ºi forþa noas-
trã de a depãºi aceastã încercare ºi
de a nu ceda”, a mai adãugat preºe-
dintele-director general al Brussels
Airport. Compania Brussels Airlines
avea programate ieri dupã-amiazã
trei zboruri, spre destinaþiile Atena,
Faro (Portugalia) ºi Torino. Con-
form lui Arnaud Feist, aceastã re-

Hans-Dietrich Genscher, fost
ministru de externe ºi vicecance-
lar german din 1974 pânã în 1992,
a încetat din viaþã joi seara, la vâr-
sta de 89 de ani, în urma unui stop
cardiac, în oraºul sãu natal Wac-
htberg-Pech, lângã Bonn. A fãcut
parte timp de 20 de ani, fãrã între-
rupere, din guvernul german, iar
15 ani s-a aflat în fruntea ministe-
rului afacerilor externe vest-ger-
man. Hans-Dietrich Genscher a

Conflictul din Nagorno-Karabah, reaprins.Conflictul din Nagorno-Karabah, reaprins.Conflictul din Nagorno-Karabah, reaprins.Conflictul din Nagorno-Karabah, reaprins.Conflictul din Nagorno-Karabah, reaprins.
Cele mai grave ciocniri din ultimele deceniiCele mai grave ciocniri din ultimele deceniiCele mai grave ciocniri din ultimele deceniiCele mai grave ciocniri din ultimele deceniiCele mai grave ciocniri din ultimele decenii

nea separatistã azerã locuitã de etnici armeni.
Un nou conflict armat s-a înregistrat în noap-
tea de sâmbãtã spre duminicã între trupele

din Azerbaidjan ºi Ar-
menia, în regiunea
Caucazului disputatã
Nagorno-Karabah. Cel
puþin 30 de soldaþi ºi
doi civili ºi-au pierdut
viaþa, în luptele de
sâmbãtã. Potrivit ofi-
cialilor din Azerbaijan,
armata a pierdut 12
militari, un tanc ºi un
elicopter. Pe de altã
parte, Armenia a anun-
þat cã 18 soldaþi au fost
uciºi, dar fãrã sã deta-
lieze dacã erau militari
ai armatei naþionale sau

ai forþelor separatiste susþinute de Erevan. Mi-
nisterele apãrãrii din Azerbaidjan ºi din regiu-
nea separatisto Nagorno-Karabah au trans-
mis cã situaþia a rãmas tensionatã. Azerii acuzã
soldaþii armeni cã au bombardat poziþiile for-
þelor armate cu arme de artilerie În replicã,
Armenia susþine cã Azerbaidjanul este respon-
sabil pentru reaprinderea conflictului, utilizând
în luptã rachete ºi artilerie grea. Rusia, care
ºi-a vândut arme ambelor pãrþi, a cerut înce-
tarea imediatã a focului. Cel mai vechi con-
flict îngheþat de pe teritoriul fostei Uniuni
Sovietice a izbucnit chiar înainte ca URSS sã
se prãbuºeascã, în Nagorno-Karabah. Admi-
nistratã de Azerbaidjan, dar dominatã etnic
de armeni, regiunea din sudul Caucazului a
devenit în 1988 teatrul unui sângeros con-
flict interetnic, bilanþul celor ºase ani de rãz-
boi fiind de aproximativ 30.000 de morþi ºi
aproape un milion de refugiaþi.

Doliu în Germania: Fostul vicecancelar
Hans-Dietrich Genscher a murit

fost o legendã a diplomaþiei euro-
pene, cu un rol important în reuni-
ficarea din 1990, un susþinãtor al
unitãþii europene. Diplomatul ger-
man s-a retras din Parlament în
1998. Ora lui de glorie a fost 30
iunie 1989 când, din balconul am-
basadei RFG de la Praga, anunþa
refugiaþii est-germani cã li se per-
mite intrarea în RFG. A fost prima
breºã în Cortina de Fier. A fãcut
parte din cabinetele conduse de

Willy Brandt (SPD), Helmut
Schmidt (SPD) ºi Helmut Kohl
(CDU). În timpul celor 15 ani în
fruntea ministerului de Externe,
Hans-Dietrich Genscher s-a de-
dicat punerii în practica a “Ost-
politik”, politica de apropiere faþã
de Europa de Est comunistã. În
2013 a avut un rol intermediar în
eliberarea de cãtre Vladimir Pu-
tin a unuia dintre principalii opo-
zanþi Mikhail Hodorkovski. Can-
celarul german Angela Merkel a
transmis un mesaj dupã moartea
lui Genscher, spunând: “A fost un
om de stat care a influenþat soar-
ta Germaniei ca puþini alþii. A fost
un european mãreþ ºi a fost un
german mãreþ”.

Aeroportul internaþional din Bruxelles,
o redeschidere simbolicã

deschidere “este mai degrabã o re-
deschidere simbolicã”. Acesta a dat
asigurãri cã infrastructurile tempo-
rare care au fost instalate, ºi care
permit aeroportului sã funcþioneze
la aproximativ 20% din capacitatea
normalã, primind aproximativ 800
de pasageri pe orã, ar urma sã de-
vinã pe deplin operaþionale “în doar
câteva zile”. La cererea sindicate-
lor de poliþie, au fost decise anumi-
te mãsuri de securitate suplimenta-
re. Mai exact, în sala unde se va
face check-in vor avea acces doar
pasagerii cu bilet ºi documente de
identitate, iar bagajele vor fi con-
trolate înainte de pãtrunderea în in-
cintã. Aeroportul Zaventem nu va
fi deschis deocamdatã transportu-
lui în comun, singurele mijloace de
acces rãmânând taxiul sau propriul
autovehicul. Atentatele din Bruxel-
les din data de 22 martie s-au sol-
dat cu 32 de morþi.

Austria va mobiliza militari la frontiera cu Italia,
pentru blocarea imigranþilor extracomunitari

kozil. Militarii pot oferi asistenþã
poliþiei de frontierã în gestionarea
afluxului de imigranþi, inclusiv în

procedurile pentru deportare, a
explicat ministrul austriac al Apã-
rãrii. Doskozil a reiterat solicitarea

Austriei de constituire a unei struc-
turi europene pentru protejarea
frontierelor externe ale Uniunii Eu-
ropene. “Doar sãptãmâna trecu-
tã, pe Marea Mediteranã au ajuns
în Europa circa 5.000 de imi-
granþi. Când vremea se va îmbu-
nãtãþi, numãrul imigranþilor va
creºte considerabil”, a adãugat
oficialul austriac. Atât Austria, cât
ºi Italia sunt membre ale spaþiului
european de liberã circulaþie
Schengen. Austria propune crea-
rea unei forþe auxiliare care sã
ofere asistenþã Agenþiei UE pen-
tru frontiere (Frontex) în gestio-
narea afluxului de imigranþi.
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Domniºoara Meadows

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 00:05

Domniºoara Meadows
(Katie Holmes) este vecina
idealã: politicoasã, drãguþã,
prietenoasã ºi puþin naivã.
Ea este profesoarã la o
ºcoalã localã ºi toþi copiii o
adorã. Cu toate acestea,
oamenii nu ºtiu cã ea este,
de fapt, o asasinã care
scapã de infractori cu sân-
ge rece.

District 13:
Ultimatum

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Districtul 13 este contro-
lat de mai multe grupãri
care se luptã pentru
supremaþie.
Damien ºi Leito trebuie sã

readucã pacea în acest
sector tulburat, înainte cã
serviciile secrete ale
oraºului sã ia mãsuri dras-
tice pentru a rezolva
problema.

Nu vorbi cu strãinii

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  01:00

Cãsniciile nefericite duc
la divorþ. Jane ºi noul ei
soþ, Patrick Brody, încear-
cã sã uite trecutul ºi sã-ºi
construiascã un cãmin,
pentru asta ei se mutã
într-un alt oraº. Fostul soþ
o urmãreºte ºi de aici por-
neºte totul...

LUNI - 4 martie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Starea naþiei
09:50 Opinii fiscale
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd
1999, Canada, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Descãlecaþi în Carpaþi
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Garantat 100%
18:00 Întrebãri ºi rãspunderi
19:00 Emisiunea de luni
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Nocturne
00:30 Observatori la Parlamen-

tul Europen
01:30 Pro patria
02:00 Telejurnal
02:50 Întrebãri ºi rãspunderi
03:40 Emisiunea de luni
04:20 Prim-Plan
05:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Mic dejun cu un campion
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 5 minute de istorie
09:30 Dincolo de viitor
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:10 Gala Premiilor Gopo
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Noul locatar
00:00 Arte , carte ºi capricii
01:00 Dincolo de viitor
01:30 Drumul lui Leºe
02:30 Cap compas
03:00 La fix
04:00 Poveste dupã poveste
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 5 minute de istorie
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:35 Hai sã fim poliþiºti!
09:20 Tom ºi Jerry: Ajutoarele lui

Moº Crãciun
09:45 Interstellar: Cãlãtorind prin

univers
12:35 Byron Electric Marching

Band
14:10 Visuri ºi obligaþii
16:05 Rãzboiul nasturilor
17:55 Pe platourile de filmare
18:25 Buddy
20:00 Vinil
21:00 Fetele
21:30 Sub acelaºi acoperiº
22:00 Terminator: Genisys
00:05 Domniºoara Meadows
01:35 50 de copii: Misiunea de

salvare a domnului ºi doamnei
Kraus

02:40 Greu de ucis 4
04:50 Vinil
06:00 Visuri ºi obligaþii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:40 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Bake Off România
22:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Crizã naþionalã
2014, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
01:00 Culisele puterii
2013, SUA, Dramã
01:45 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:30 Vorbeºte lumea (R)
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:30 Teleshopping
08:45 Suflet cãlãtor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 Album de familie (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
22:00 Avenida Brasil
23:00 Regina
00:30 Santa Diabla
01:15 Lupta rozelor (R)
03:00 Avenida Brasil (R)
04:00 Regina (R)
05:30 Ce se întâmplã, doctore?
06:00 Vorbeºte lumea

08:45 La Mãruþã (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Un alt început (R)
15:00 Albert cel Gras (R)
17:00 La bloc
19:15 Insula interzisã
20:30 District 13: Ultimatum
22:30 Lake Placid 3
00:30 Triunghiul dragostei ºi al

morþii (R)
02:30 Cine A.M.
05:45 Album de familie (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Chefi la cuþite
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Nu vorbi cu strãinii
1994, SUA, Crimã, Thriller
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtuna pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Casa: construcþie ºi

design (R)
07:45 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:45 ªcoala.tv
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 Secrete de stil (R)
13:20 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Îmblânzirea scorpiei
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:15 Cronica cârcotaºilor
20:30 Formula 51
2001, SUA, Acþiune, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Formula 51 (R)
2001, SUA, Acþiune, Comedie
03:30 ªcoala.tv (R)
04:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:00 Adevãrul Live
05:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
20:00 Cupa Meseriaºilor
20:30 Ora exactã în sport
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Magazin UEFA Cham-

pions League
22:30 Magazin UEFA Europa

League
23:00 Top K.O. Fight Night
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninluni, 4 aprilie - max: 21°C - min: 8°C

$
1 EURO ........................... 4,4714 ............. 44714
1 lirã sterlinã................................5,6180....................56180

1 dolar SUA.......................3,9206........39206
1 g AUR (preþ în lei)........155,3644.....1553644

Cursul pieþei valutare din 4 aprilie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare

pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: 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 me-

dicale vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei”
din comuna Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Telefon: 0766/581.157.

Anunþul tãu!
Comuna Pieleºti anunþã publi-

cul interesat asupra depunerii soli-
citãrii de obþinere a autorizaþiei de
mediu privind activitatea COD
CAEN 3600 - Captare, tratare ºi dis-
tribuþie apã, ce se desfãºoarã în
Comuna Pieleºti, sat Cîmpeni. In-
formaþiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consultate la
sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1, zilnic între orele 9-14.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj pânã la data
de 4.04.2016.

Biltac Robert Stefaniþã pt S.C.
RAVI VELL RAY S.R.L. prin Balan
Flori Claudia anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul: „Schimbare parþialã
destinaþie hala C1 în restaurant,
compartimentari interioare, modi-
ficãri structurale ºi amenajare spa-
þiu parcare” propus a fi amplasat în
com. Brãdeºti, sat Bãdeºti, str. Mi-
hai Viteazul, nr. 9,  jud. Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul pot fi con-
sultate la sediul ARPM Craiova,
strada Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul
S.C. RAVI VELL RAY SRL, Craiova,
Aleea Piersicului, nr. 8, bl. 86B, sc.
2, ap. 6, în zilele de L-V între orele 9-
14.Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul ARPM Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1.

OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ o persoanã
pentru îngrijire viþei. Ofer
masã, cazare, salariu.
Telefon: 0764/539.011.
Angajez personal frizerie
/ coafurã, manichiurã,
pedichiurã. Telefon:
0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re decomandate, micro-
centralã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând imobil str. Pãrului
nr. 33. Telefon: 0755/
074.742
Vând casã de vacanþã
comuna Întorsura sau
schimb cu apartament
Craiova. Telefon: 0351/
409.372; 0758/ 572.396.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.
Casã bãtrânescã (nelo-
cuibilã) sat Dobromira,
3700 mp. 25000 lei, ne-
gociabil Telefon: 0744/
648.927; 0741/197.391.
VÂND casã+teren, zona
Izvoru Rece. Telefon:
0763/359.072.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/418.864.

Vând casã nouã Bordei
cu 700 m teren vie, pomi
sau schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând vatrã de sat 2100
mp în comuna Giubega
preþ 3000 lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã ora 16.00.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp la
10 km de Craiova, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªimnicu
de Jos la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
Vând teren 1000 m Câr-
cea 10.000 Euro. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara Pie-
leºti, 20.000 Euro ºi par-
celat. Telefon. 0752/
641.487.

Vând terenuri locuri casã
la ªoseaua Naþionalã Cra-
iova- Bechet, localitatea
Secui. Preþ convenabil. Te-
lefon: 0764/214.269.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu - Centrul Isto-
ric. Telefon: 0744/581.777.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
Vând LOGAN 1400 La-
ureat, fabricat 2005,
89518 km, toate opþiuni-
le în funcþiune, preþ 2100
euro, primul proprietar.
Telefon: 0799/ 740.210.

STRÃINE
Vând auto Volkswagen
Golf 4 din 2002, înmatri-
culat în România, ben-
zinã. Detalii la telefon:
0768/954.944.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã, su-
per întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.

Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii
la telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc, ori-
ginal, stare foarte bunã,
pretabil terase, grãdini.
Telefon: 0729/033.903.
Producãtor - vând puiet flo-
rifer, gladiole Olandeze la
kg ºi cepe florifere chipa-
roase (tuberoze) anul III.
Telefon: 0727/714.184.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat armã de vâ-
nãtoare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând fotolii vechi în stare
bunã, aparat de radio cu
Pickup, timbre (clasoare).
Telefon: 0729/684.222.
Vând covor persan 2200/
1800 bine întreþinut - 80
lei, cruce marmurã scri-
sã 1200/400/100- 80 lei,
sãpun de casã 5 lei kg,
televizor color Grunding
cu telecomandã - 70 lei.
Telefon: 0770/303.445.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 4 aprilie 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handicapat,
pat mecanic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmidã
completã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metalice
(4 gri ºi 4 albe). Telefon:
0251/452.233.
Vând 1 loc de veci Cimi-
tir Lascãr Catargiu - Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând COMBINÃ CP.12
ºi LADA 1025 (eventual
subansamble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANETA-
RIA) 3 funcþii marcã ger-
manã, hainã de piele de
cãprioarã nouã lungã ºi
Mouline  pentru cusut
goblen. Telefon: 0752/
236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcula-
tor instruire copii prin te-
levozor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon: 0735/
445.339.

Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele
mãrimea 43 îmblãniþi.
Telefon: 0771/385.734.
Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi, reduc-
tor oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil,
cãruþ copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând hotã nouã, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.

Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/687.430.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 3
camere, mobilat, cu cen-
tralã, zona A Ciupercã.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/510.581.
Închiriez camere la casã
(zona Brestei). Telefon
0762/484.755; 0351/
464.628.
Închiriez apartament 3
camere mobilat cu cen-
tralã, zona A, Ciupercã,
preþ negociabil. Telefon:
0251/510.581.

Închiriez apartament 2
camere, decomanda-
te, etaj 2, ultracentral,
microcentralã, aer con-
diþionat, liniºte ºi igie-
nã deplinã, înconjurat
de verdeaþã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez camerã mobila-
tã la casã. Telefon: 0746/
532.385.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Tele-
fon: 0744/629.775.

DIVERSE
Caut specialist pentru
emailat cãzi din fontã.
Telefon: 0748/195.954.
Achiziþionez cãrþi pentru
bibliotecã. Telefon: 0351/
449.469 dupã ora 20,30.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi man-
opera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Solicit menajerã curãþe-
nie generalã în aparta-
ment, o zi pe sãptãmâ-
nã, vârsta peste 55 ani.
Telefon: 0727/226.367.

S.C YUKO GROUP
SRL, solicitã Aviz de
Amplasament pentru
investiþia “INSTALAÞIE
DESCÃRCARE, IN-
CÃRCARE, DISTRI-
BUÞIE, PRODUSE
PETROLIERE CU IM-
PREJMUIRE, LU-
CRÃRI HIDROTEH-
NICE AFERENTE
CHEULUI ªI PLAT-
FORMEI IN PORTUL
BECHET JUD. DOLJ”,
persoanele interesate
se pot adresa la sediul
Primaria Bechet sau la
telefon contact 0732/
707099.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani –

ACS Poli Timiºoara, Viitorul – Dinamo.
DIGI SPORT 2
17:00 – TENIS (F) – Turneul de la Charleston, în

SUA: ziua 1.
DIGI SPORT 3
18:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: CSM Plo-

ieºti – CSM Bucureºti / 21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Levante – Gijon.

DIGI SPORT 4
18:00 – VOLEI (M) – Divizia A1, play-off: Arcada

Galaþi – ACS Municipal Zalãu / 21:45 – FOTBAL Ita-
lia – Serie A: Bologna – Verona.

DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani –

ACS Poli Timiºoara, Viitorul – Dinamo.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Levante – Gijon.
EUROSPORT 1
14:00 – TENIS (F) – Turneul de la Katowice, în

Polonia: ziua 1 / 16:30 – CICLISM – Turul Þãrii Bas-
cilor / 19:30, 21:30 – TENIS (F) – Turneul de la
Katowice.

EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstraklasa: Jagiello-

nia Bialystok – Podbeskidzie Bielsko-Biala / 21:15 –
FOTBAL Germania – 2.Bundesliga: Greuter Furth –
Freiburg.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – Dinamo.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani – ACS Poli

Timiºoara.

Real Madrid a câºtigat derby-
ul cu FC Barcelona, scor 2-1,
pe ”Camp Nou”, disputat în faþa
a 99.000 de spectatori. Dupã o
primã reprizã modestã, þinând
cont de valoarea celor douã com-
batante, gazdele au deschis sco-
rul prin Pique (56), la capãtul unui
corner executat de Rakitic. Ma-
drilenii au reacþionat repede, Ben-
zema (62) egalând cu o reluare
pe spate, dupã o acþiune exce-
lentã a lui Marcelo. Cristiano

Real Madrid s-a impus în

„Il Clasico”, pe Camp Nou

Play-off, etapa a V-a
Meciul Steaua – ASA s-a jucat asearã.
Viitorul – Dinamo, astãzi, ora 20.30
Astra – Pandurii, mâine, ora 20.30

Clasamentul play-off
1. Astra 4 3 0 1 7-3 35
2. Steaua 4 3 1 0 7-2 32
3. Pandurii 4 1 2 1 4-3 29
4. Dinamo 4 0 3 1 3-6 26
5. Viitorul 4 0 2 2 3-7 25
6. ASA 4 0 2 2 1-4 20

Clasament play-out
1. „U”Craiova 4 3 0 1 6-2 25
2. CSMS Iaºi 4 1 1 2 3-5 23
3. CFR Cluj 5 2 2 1 6-3 22
4. Voluntari 5 3 1 1 5-5 22
5. Concordia 5 2 2 1 5-3 17
6. Botoºani 4 1 1 2 3-6 17
7. ACS Poli 4 0 2 2 2-4 15
8. Petrolul 5 1 1 3 3-5 8

Locurile 7 ºi 8 retrogradeazã, locul 6 disputã un meci de baraj.

Play-out, etapa a V-a
Petrolul – FC Voluntari 1-2
Au marcat: Gavrilã 60 / Ad. Bãlan 8 – pen., Pancu 85.
CFR Cluj – Chiajna 2-0
A marcat: Juan Carlos Ruiz 36, 90.
Meciul CSMS Iaºi – „U” Craiova s-a jucat asearã.
FC Botoºani – ACS Poli, astãzi, ora 18

Ronaldo a dat lovitura în minutul
85, când albii se aflau în inferio-
ritate numericã – eliminare Ra-
mos (83). Portughezul, care lo-
vise anterior ºi transversala, a
fructificat o centrare a lui Bale.
Galezul putea pãtrunde ºi el pe
lista marcatorilor, dacã brigada
de arbitri nu-i anula un gol per-
fect regulamentar, în minutul 80.
Luis Enrique a folosit formula:
Bravo — Dani Alves, Pique,
Mascherano, Jordi Alba —Raki-

tic (Arda Turan, 74), Busquets,
Iniesta —Messi, Suarez, Neymar.

Zinedine Zidane, care a câºti-
gat astfel primul sãu “Clasico” din
postura de antrenor, a jucat cu:
Navas — Dani Carvajal, Pepe,
Sergio Ramos, Marcelo —Mo-
dric, Kroos, Casemiro —Bale
(Vazquez, 90), Benzema (Jese Ro-
driguez, 78), Cristiano Ronaldo.

Catalanii ºi-au omagiat fostul
jucãtor ºi antrenor Johan Cruyff
printr-o coregrafie splendidã în
tribune, cu mesajul „Gracies Jo-
han” (Mulþumim Johan, în cata-
lanã), pentru ca în minutul 14
spectatorii sã aplaude în memo-
ria lui Cruyff, cu trimitere la nu-
mãrul purtat de fostul mare fot-
balist.

Celelalte rezultate ale rundei a
31-a: Rayo Vallecano – Getafe 2-
0 (Javi Guerra 15, Fedor 71);
Atletico Madrid – Betis 5-1 (F.
Torres 37, Griezmann 42, 81,

Juanfran 65, Partey 90+1 / Ru-
ben Castro 79), Las Palmas – Va-
lencia 2-1 (J. Viera 50 p., Mus-
tafi 63 a. / Rodrigo 3), Celta Vigo
– Deportivo 1-1 (Nolito 30 / Bor-
ges 21), Bilbao – Granada 1-1

(Lekue 28 / Penaranda 77). Me-
ciurile Malaga – Epanyol, Eibar
– Villarreal ºi Sevilla – Sociedad
s-au jucat asearã. Pe primele lo-
curi în clasament: 1. Barcelona
76p, 2. Atletico 70p, 3. Real 69p.

Echipa masculinã de volei
SCMU Craiova s-a calificat în
finala Diviziei A1, dupã o vic-
torie scurtã, 3-0, în seria se-
mifinalã cu ªtiinþa Explorãri
Baia Mare. Craiovenii aveau
avantaj de 2-0 dupã meciurile
disputate acasã, câºtigate cu 3-
1 ºi au încheiat conturile în
primul meci disputat la Baia
Mare. Bãieþii lui Dan Pascu s-
au impus ºi în al treilea meci
tot cu 3-1, pe seturi: 25-22, 27-
29, 25-21, 25-20. A fost un
nou meci câºtigat net de alb-
albaºtri, care au avut ocazia de
a câºtiga ºi setul secund, în
care au condus cu 24-21, dar
în ciuda unor time-out-uri stra-
tegice solicitate de Pascu, gaz-
dele au revenit ºi au câºtigat
ceea ce avea sã însemne doar
setul de onoare. SCMU nu a
acuzat pierderea setului ºi s-a
impus le jer  în  urmãtoarele

VVVVVole iba l i º t i i  Cro le iba l i º t i i  Cro le iba l i º t i i  Cro le iba l i º t i i  Cro le iba l i º t i i  Cra i oa i oa i oa i oa i o ve i  s-au  ca l i fve i  s-au  ca l i fve i  s-au  ca l i fve i  s-au  ca l i fve i  s-au  ca l i f i c a t  î n  f i n a l a  c a m p i o n a t u l u ii c a t  î n  f i n a l a  c a m p i o n a t u l u ii c a t  î n  f i n a l a  c a m p i o n a t u l u ii c a t  î n  f i n a l a  c a m p i o n a t u l u ii c a t  î n  f i n a l a  c a m p i o n a t u l u i
Echipa lui Dan Pascu a câºtigat cu 3-0 seria semifinalã

cu Explorãri Baia Mare ºi aºteaptã deznodãmântul
duelului dintre Municipal Zalãu ºi Arcada Galaþi

douã, în care ridicãtorul Bart-
ha a fost aproape impecabil, iar
Mihalj a fãcut un excelent joc
la blocaj. Craiovenii îºi conti-
nuã astfel parcursul excelent
din acest sezon al Diviziei A1,
în care au câºtigat 24 de me-
ciuri ºi au pierdutul unul sin-
gur, cel din deplasare cu Zalã-
ul. Aceasta din urmã poate fi
ºi adversara din finalã a Craio-
vei, deoarece conduce cu 2-0
în seria semifinalã cu Arcada
Galaþi, astãzi ºi mâine (dacã e
cazul) fiind programate parti-
dele 3 ºi 4. Au jucat pentru
SCMU Craiova în seria semi-
finalã cu Baia Mare: Ghionea,
Mihalj, Ene, Todor, Klyamar,
Bartha, Cuciureanu, Vâlcelean,
Georgescu ºi Mãrieº (libero).
Craiovenii au mai jucat finala
campionatului naþional, acum 3
ani, pierdutã în faþa echipei To-
mis Constanþa, iar anul trecut

au obþinut medaliile de bronz,
dupã ce au fost eliminaþi în se-
mifinale de Municipal Zalãu.

Fetele s-au salvat de la retrogradare
Voleibalistele de la SCMU

Craiova ºi-au îndeplinit obiec-
tivul în acest sezon, salvându-
se de la retrogradare. În play-
out, echipa pregãtitã de Alexan-
dru Cosma avea cu 2-0 cu „U”
Cluj dupã meciurile de la Cra-

iova ºi a câºtigat ºi prima par-
tidã de sub Feleac, scor 3-1,
pe seturi: 25-23, 25-21, 23-25,
25-20. Craiovencele terminã
astfel pe locul 10 ºi vor fi ºi la
anul în Divizia A1.
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ACSO Filiaºi a repurtat prima
sa victorie în sezonul de primãva-
rã, dar ce victorie! Trupa pregãti-
tã de cãtre Dragoº Bon a rãpus li-
derul ACS ASU Poli Timiºoara,
scor 1-0, vineri searã, la Iºalniþa.
Singura reuºitã a întâlnirii a fost
opera lui Moraru (23), care a pro-
fitat de o gafã colectivã a apãrãrii
bãnãþene, pornitã de la o degajare
a portarului Fiºteag în vârful îm-
pins al filieºenilor, Pârvuicã. Poli
putea pleca totuºi cu un punct, la
ultima fazã a meciului, însã for-
maþia noastrã a fost salvatã de bara
transversalã.

La Filiaºi au jucat: Lascu – Or-
ban, Lupu, Istudor, Neacºu –
Obeanu, Popescu – Moraru, Du-
riþã, Cimpoeru – Pârvuicã. Au mai
intrat Stoichiþoiu, Tãnase, Geor-
gescu, Petcu.

Antrenorul Dragoº Bon, aflat la
abia al treilea joc pe banca echi-
pei, s-a declarat la final mulþumit
de modul în care jucãtorii au rãs-
punse cerinþelor sale.„Era normal
sã obþinem greu victoria, dacã era
sã o obþinem. De data aceasta,
buturuga micã a rãsturnat carul
mare. Sunt foarte fericit, am gãsit
echipa într-o situaþie dificilã, bãie-
þii îºi pierduserã încrederea ºi pu-
þinã lume mai credea în noi. Eu am
crezut, iar ei au reacþionat bine la
ceea ce am pregãtit ºi, drept do-
vadã, am reuºit sã câºtigãm îm-
potriva liderului. Doresc multã
baftã echipei din Timiºoara, ea e

Cea mai aºteptatã partidã din
penultima rundã a sezonului
regulat s-a consumat la Calafat,
unde gazdele de la Dunãrea au
trecut cu 4-2 de Recolta Ostro-
veni, dupã 1-2 la pauzã.

Vizitatorii au început lansat ºi
au deschis scorul în chiar
minutul 1, prin Marin, care a
primit un balon în adâncime, a
pãtruns în careu ºi a înscris pe
lângã Nedelcovici. Dunãrea avea
sã riposteze pe tabelã în minutul
12, gol Ignat, cu un ºut de la 30
de metri, în colþul din dreapta
portarului. Ostroveniul loveºte
din nou în minutul 35, M. Ciurea
executându-l cu un lob de la
mare distanþã pe Nedelcovici,
prin avansat.

Dunãrea a restabilit egalitatea
dincolo de jumãtatea pãrþii
secunde (70). Rezerva Târâºi a
executat o loviturã liberã de la
mai bine de 40 de metri lateral
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SERIA 4 – ETAPA A 20-A
Vineri: ACSO FILIAªI – ACS ASU Poli Timiºoara 1-0, CSM Lugoj –

Millenium Giarmata 1-2, Pandurii II Tg. Jiu – Becicherecu Mic 3-1,
Naþional Sebiº – Cetate Deva 2-3.
Sâmbãtã: FC Hunedoara – CS U II CRAIOVA 2-0, Minerul Mo-

tru – Metalurgistul Cugir 1-4, Performanþa Ighiu – CS Ineu 4-0.
Mãgura Cisnãdie a stat.

1. Cugir 44 9. Lugoj 23
2. ASU Poli 43 10. Cisnãdie* 23
3. Ighiu 41 11. Ineu* 20
4. Sebiº 31 12. CRAIOVA II* 18
5. Becicherecu* 30 13. Motru 18
6. Hunedoara 30 14. FILIAªI 15
7. Pandurii II 25 15. Giarmata 11
8. Deva* 23
* - un joc mai puþin.

SERIA 3 – ETAPA A 18-A
Vineri: Atletic Bradu – FC Voluntari II 0-1.
Sâmbãtã: CS Afumaþi – Concordia Chiajna II 2-0, Urban Titu – SCM

Piteºti 0-3, Sporting Roºiori – Sporting Turnu Mãgurele 1-0, CS ªtefã-
neºti – AFC Hãrman 0-0, FC Aninoasa – Dinicu Golescu Câmpulung 0-
1. CS PODARI a câºtigat la “masa verde” (3-0) disputa cu Inter Olt
Slatina, deoarece aceasta s-a retras din campionat.

1. Piteºti 35 8. ªtefãneºti 26
2. Dinicu G. 35 9. PODARI 21
3. Afumaþi 35 10. Chiajna II 18
4. Voluntari II 31 11. Aninoasa 15
5. Mãgurele 29 12. Titu 13
6. Roºiori 28 13. Hãrman 13
7. Bradu 28

adevãrata Poli ºi aº vrea sã o vãd
în Liga I”, a declarat la final, Bon.

Chiar dacã timiºorenii nu ºi-au
creat foarte multe ocazii la Iºalni-
þa, portarul gazdelor, Lascu, a do-
vedit siguranþã la fiecare fazã pe-
riculoasã din careul sãu. „Asta e
meseria lui Lascu, era normal sã
îºi facã datoria. Iar dacã atacanþii
noºtri erau puþin mai pragmatici,
poate am fi putut sã închidem jo-
cul mai devreme. Într-adevãr, Ti-
miºoara a dominat, dar a fãcut-o
steril. ªtiam cã vor veni peste noi,
am închis culoarele, am blocat
spaþiul dintre linii, iar acest lucru
le-a creat probleme”, a mai spus
Bon, care sperã sã formeze la Fi-
liaºi o echipã competitivã pentru
viitoarea stagiune. „Am mai spus,
un nou început a fost de când am
preluat eu echipa. Îmi doresc sã
formez o echipã competitivã la
Filiaºi, sã creez un nucleu de ju-
cãtori inteligenþi, iar cu întãririle
care vor veni la varã, sper sã nu
mai fim în subsol. Vreau sã ne
batem acolo sus, în primele ºase
echipe ale seriei”, a conchis Dra-
goº Bon.

Etapa ce vine, Filiaºiul joacã
derby în subsolul clasamentului,
deplasându-se pe terenul ultimeia
clasate, Millenium Giarmata.

Satelitul se întoarce cu mâna
goalã de la Hunedoara

În aceeaºi serie, a 4-a, Univer-

sitatea II Craiova a fost învin-
sã, sâmbãtã, cu 2-0, în depla-
sare, de FC Hunedoara (Tecsi
42, Creciunesc 54). La echipa
secundã a clubului au evoluat
patru juniori nãscuþi în ‘98 ºi
‘99, ºi, totodatã, au fost în teren,
în premierã în acest an, Curelea ºi
Ferfelea. Formaþia pe care a mizat
Bogdan Vrãjitoarea a arãtat astfel:
Dicã – Vlãdoiu, Dina, Bogdan,
Luicã – Iuga, Florea, Ferfelea,
Scarlat – Curelea, Neacºu. Au mai
jucat: Rodeanu, Dinu.

„Este un rezultat care mã supã-
rã, mã aºteptam la mai mult în
partida de la Hunedoara. Este ade-
vãrat, în acest meci au jucat Dicã,
Vlãdoiu, Bogdan ºi Dinu, juniori de
‘98 ºi ‘99, unii dintre ei aflându-
se la debut în Liga a III-a. Acesta
este câºtigul nostru dupã acest
meci. Vor creºte, vor prinde curaj
în forþele lor ºi îmi doresc sã re-
prezinte o soluþie pentru viitor“, a
spus, dupã joc, Bogdan Vrãjitoa-
rea. În proxima rundã, Universi-
tatea II Craiova primeºte vizita lui
Naþional Sebiº.

Cealaltã grupare doljeanã pre-
zentã în ultimul eºalon naþional,
CSO Podari n-a jucat în acest
weekend, câãtigând cu 3-0 la
“masa verde” meciul cu Inter Olt
Slatina, care s-a retras din cam-
pionat. Formaþia lui Florin ªoavã
are meci greu runda viitoare, în
deplasare cu fruntaºa Dinicu Go-
lescu Câmpulung.

Reazultatele completeReazultatele completeReazultatele completeReazultatele completeReazultatele complete
consemnate sâmbãtãconsemnate sâmbãtãconsemnate sâmbãtãconsemnate sâmbãtãconsemnate sâmbãtã

Luceafãrul Craiova – Metropolitan Iºalniþa 0-3, Viitorul Cârcea – SIC
Pan Unirea 6-2, Progresul Segarcea – Tractorul Cetate 2-1, Dunãrea Bistreþ
– Unirea Leamna 2-1, ªtiinþa Danubius Bechet – ªtiinþa Malu Mare 14-1,
Dunãrea Calafat – Recolta Ostroveni 4-2.

1. Cetate 48 7. Segarcea 34
2. Calafat 47 8. Unirea 23
3. Ostroveni 47 9. Iºalniþa 21
4. Cârcea 45 10. Leamna 13
5. Bechet 40 11. Luceafãrul 13
6. Bistreþ 34 12. Malu Mare 1
Etapa viitoare (ultima a sezonului regulat; 6 aprilie, ora 17:00):

SIC Pan Unirea – Luceafãrul Craiova, Metropolitan Iºalniþa – Progresul
Segarcea, Tractorul Cetate – Dunãrea Bistreþ, Unirea Leamna – ªtiinþa
Danubius Bechet, ªtiinþa Malu Mare – Dunãrea Calafat, Recolta Ostro-
veni – Viitorul Cârcea.
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stânga, mingea a ocolit toþi
jucãtorii ºi a poposit în poartã,
dupã ce în prealabil a lovit bara.

Calafatul a preluat conducerea
în minutul 85, când acelaºi
Târâºi a bãtut o loviturã liberã,
mingea a ajuns la Ignat, ºutul
acestuia a fost respins de
goalkeeperul advers, rãmas apoi
însã fãrã replicã la o reluare a lui
Fãiniºi.

Rezultatul final a fost stabilit
de Cimpoeru (90), care a pãtruns
vijelios în careu ºi a înscris pe
lãngã portar.

La fluierul lui Sebastian
Colþescu s-au aliniat echipele:
Calafat: Nedelcovici –

Cârstea, Popa, Mihai, Tomiþã,
Fãiniºi, Ciocioanã, Riza, Ignat,
Niculescu, Cimpoieru. Au mai
jucat: Ceauºu, Afrem, Târâºi.
Ostroveni: Popescu – Bãlan,

Stoian, Nicolae, M. Ciurea, Pitiche,
Bugãlã, Marin, ªelaru, Nicolin, S.

Ciurea. A mai evoluat Pârvulescu.

Prima clasatã
pierde la
Segarcea

Liderul Tractorul Cetate a
suferit a treia înfrângere stagio-
nalã, 1-2 la Segarcea, iar Progre-
sul rãmâne “lipitã” de Bistreþ în
lupta pentru ultimul loc de play-
off. În mod normal, segãrcenii
se pot considera în pole-position
pentru Top 6, þinând cont cã
etapa viitoare vor juca la Iºalniþa,
în timp ce Bistreþul se va deplasa
la Cetate, numai cã Dunãrea doar
ce a demonstrat cã ºtie sã batã
Tractorul chiar în fief-ul aceste-
ia, 3-2, miercurea trecutã, în
turul patru al fazei judeþene din
Cupa României.

Revenind la etapa tocmai
trecutã, meritã menþionat ºi
scorul cu care Bechetul a dispus
de “lanterna” Malu Mare, 14-1!!!
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