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- Pânã când o sã înceapã sã
meargã tramvaiele, Popescule,
bine ar fi dacã RAT-ul ne-ar
instala o linie de troleibuz.
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menajamente!menajamente!menajamente!menajamente!menajamente!

Alegerile primare la
republicanii francezi (ex-
UMP) sunt programate
între 20 ºi 27 noiembrie
a.c. Pânã atunci, rivalii lui
Nicolas Sarkozy doresc sã
pãstreze tãcerea, prudenþi
arãtându-se ºi tenorii
partidului. Asta nu înseam-
nã cã se þine capul la cutie
ºi nu se orchestreazã
lovituri mai mari sau mai
mici, cu þinte precise.

«Aceastã ediþie vrea sã încu-
nuneze activitatea noastrã – a
Teatrului Naþional din Craiova
ºi Fundaþiei „William Shake-
speare” – de pânã acum. Este
un program extrem de ambi-
þios, cu spectacole de o mare
valoare artisticã», a afirmat,
ieri, Emil Boroghinã, directorul
Festivalului Internaþional
„Shakespeare” de la Craiova,
referindu-se la ediþia a X-a edi-
þie a evenimentului, a cãrui cor-
tinã se ridicã astã-searã.

Una sub semnul celor 400 de
ani de la trecerea în nefiinþã a ma-
relui dramaturg, astfel cã, pe par-
cursul a zece zile, artiºti din 15
þãri de pe patru continente pro-
pun unele dintre cele mai intere-
sante ºi diferite viziuni ale ope-
rei sale. Pe lângã spectacole, pu-
blicul este invitat la recitaluri,
concerte, teatru comunitar, lan-
sãri de carte, conferinþe, expozi-
þii de picturã, de costume sau fo-
tografii, dans contemporan, atât
în Craiova, cât ºi în Portul Cul-
tural Cetate, la Bucureºti, Rm.
Vâlcea, Dr. Tr. Severin ºi Tg. Jiu.
În total, peste 40 de eveniment
cu mari actori, regizori, critici ºi
mari companii de teatru, prezen-
tate atât în sãlile de spectacol,
cât ºi în aer liber.

Deschiderea oficialã are loc
astã-searã, ora 19.00, cu specta-
colul „Richard II” în interpreta-
rea trupei Teatrului Saitama din
Tokyo, Japonia, sub conducerea
renumitului regizor Yukio Nina-
gawa, „curtatã” de câþiva ani de
organizatori ºi aflatã pentru pri-
ma datã în România.
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În acest an se împlinesc 10 ani

de la întemeierea, în plin câmp, din
nimic, a unui nou sat în arhitectu-
ra ruralã doljeanã: Rastul Nou. Clã-
dit dintr-o tragedie, cu multe la-
crimi ºi un efort administrativ ºi
uman de neegalat pânã în prezent,
depus de actualul primar, Iulian
Siliºteanu, noua aºezare ºi-a gãsit
firescul în peisajul Doljului. Strãzi

largi, betonate, mãrginite de copa-
cii ce au crescut odatã cu vârsta
satului, sute de case la care pro-
prietarii încep sã mai adauge de-
pendinþe sau pe care le transformã
în vile impunãtoare; câmpuri rodi-
toare acoperite de culturi, chiar ºi
o bisericã aflatã acum în con-
strucþie – toate acestea dau ima-
ginea unei vieþi a localitãþii în care

puþini au crezut la început.
Amintirile localnicilor, pe care
le-au dus cu ei, din Vechiul Rast
în cel Nou, sunt încã vii ºi tre-
zesc emoþii puternice, inclusiv
pe chipul primarului Iulian Si-
liºteanu, care înmagazineazã
întreaga experienþã a ridicãrii din
temelii a Rastului Nou.
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Salariaþii vor sta acasã pe 2 mai
Deoarece în acest an prima zi de Paºte ºi

Ziua Muncii se suprapun, salariaþii cu pro-
gram obiºnuit (de luni pânã vineri) se vor
putea bucura de timp liber doar în a doua zi
de Paºte, adicã pe 2 mai, aºa cum reiese din
legislaþia muncii. Astfel, excluzând 1 ºi 2
ianuarie, prima ºi a doua zi de Paºte ºi Ziua
Muncii, rezultã cã pânã la finele lui 2016
mai sunt ºapte libere legale. Totuºi, doar
cinci dintre ele picã în timpul sãptãmânii,
dupã cum urmeazã: prima ºi a doua zi de
Rusalii – 19 ºi 20 iunie (duminicã ºi luni);
Adormirea Maicii Domnului – 15 august
(luni); Sfântul Andrei – 30 noiembrie (mier-
curi); Ziua Naþionalã a României – 1 de-
cembrie (joi); Prima ºi a doua zi de Crãciun
– 25 ºi 26 decembrie (duminicã ºi luni).

Microbuzele ºcolare,
scutite de taxe
Camera Deputaþilor a adoptat, ieri, o lege

care scuteºte transportul ºcolar din mediul
rural cãtre unitãþile de învãþãmânt din co-
munã sau din mediul urban, cu autobuze
proprii, de la plata taxelor pentru eliberarea
documentelor prevãzute de OUG 27/2011.
«Prin excepþie de la prevederile articolului
81, unitãþile administrativ-teritoriale, pre-
cum ºi unitãþile de învãþãmânt care asigurã
transportul ºcolar din mediul rural cãtre uni-
tãþile de învãþãmânt din comunã sau cãtre
unitãþile de învãþãmânt din mediul urban,
cu autobuze proprii având inscripþia „trans-
port ºcolar”, sunt scutite de plata tarifelor
prevãzute pentru eliberarea documentelor
prevãzute de prezenta ordonanþã», se ara-
tã în document.

Guvernul a aprobat valoarea
de inventar a Casei Poporului
Valoarea de inventar a Casei Poporului

este de aproximativ 10 miliarde de lei, a de-
clarat, ieri, purtãtorul de cuvânt al Executi-
vului, Dan Suciu. “E o valoare de inventar
a Casei Poporului, e procedurã standard
de trecere în revistã a patrimoniului public,
valoarea de inventar este atât a terenului,
cât ºi a Casei Poporului. Valoarea de inven-
tar a terenului este de peste 4 miliarde de lei
ºi a Casei Poporului, cu toate elementele
care constituie Casa Poporului, elementele
de construcþie, undeva la peste 5 miliarde
de lei. Este o raportare a valorii de inventar,
o procedurã administrativã, nu sunt alte
elemente care o circumscriu”, a spus Dan
Suciu la finalul ºedinþei în care Guvernul a
aprobat hotãrârea. Casa Poporului este un
bun al statului aflat în administrarea Came-
rei Deputaþilor ºi pânã în prezent nu exista
o valoare de inventar a sa.

Camera Deputaþilor a respins, ieri, le-
gea pensiilor speciale pentru aleºii locali,
în condiþiile în care nu a fost întrunit nu-
mãrul necesar de voturi pentru aprobare,
PNL susþinând cã legea este neconstitu-
þionalã ºi cã PSD nu a þinut cont de obser-
vaþiile CCR. În favoarea legii s-au pronun-
þat 149 de deputaþi, 67 au fost “împotri-
vã”, 5 s-au abþinut ºi 4 deputaþi au refuzat
sã voteze.

Deputatul PNL Gabriel Andronache a
declarat cã PNL nu va susþine proiectul
de lege pentru cã nu s-a þinut cont de
observaþiile CCR, în condiþiile în care ju-
decãtorii au declarat actul normativ ne-
constituþional, au stabilit cã legea discri-
mineazã între categoriile de aleºi ºi nu in-
dicã sursele de finanþare pentru pensiile
speciale. “PNL îºi menþine poziþia de a nu sprijini
adoptarea acestei legi deoarece reglementarea are
în continuare, din punctul nostru de vedere, ca-
racter neconstituþional. În forma rezultatã dupã
reexaminare legea încalcã paragraful 52 din moti-
vaþiile CCR cuprinsã în Decizia 22/2016”, a decla-
rat deputatul PNL Gabriel Andronache.

Potrivit deciziei CCR, citate de Andronache,
Curtea Constituþionalã constatã cã prin acordarea
acestor indemnizaþii numai unor aleºi locali, res-
pectiv primari, viceprimari, preºedinþii ºi vice-pre-
ºedinþii de CJ, legiuitorul a încãlcat articolul 16,
alineatul 1 din Constituþie, stabilind un tratament

Weiner Ron ºi Geclowicz David,
israelienii angajaþi de firma Black Cube
pentru a strânge informaþii despre
Codruþa Kovesi, au ajuns, ieri, la In-
spectoratul General al Poliþiei Româ-
ne, pentru a asista la percheziþii infor-
matice fãcute de criminaliºti, au de-
clarat surse judiciare pentru Media-
fax. Anchetatorii au verificat datele din
telefoanele celor doi dar ºi din lapto-
purile lor, au mai declarat sursele judi-
ciare. Potrivit aceloraºi surse, perche-
ziþiile au fost dispuse de procurorii
DIICOT care instrumenteazã dosarul.

Cei doi israelieni angajaþi de firma
Black Cube pentru a strânge infor-
maþii despre Kovesi vor sta în total
20 de zile în arest preventiv. Curtea
de Apel Bucureºti a admis, marþi, con-
testaþiile fãcute de cei doi israelieni
la decizia iniþialã a Tribunalului Bu-

Elveþia va elimina toate restric-
þiile pe piaþa muncii impuse cetãþe-
nilor români ºi bulgari, mãsurile de
limitare a imigraþiei putând fi rein-
troduse doar în cazul în care va exis-
ta un aflux de imigranþi din cele
douã þãri. Guvernul Elveþiei a ad-
optat, ieri, o ordonanþã care preve-
de accesul pe piaþa muncii pentru
cetãþenii români ºi bulgari de la 1
iunie 2016. Elveþia prelungise, în
2009 ºi 2014, mãsurile restrictive pe
piaþa muncii pentru cetãþenii români
ºi bulgari.

“În cazul în care imigraþia din Ro-
mânia ºi Bulgaria va depãºi cu 10%
media ultimilor trei ani, pe 1 iunie
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Guvernul a retras OUG privind
salarizarea bugetarilor, a anunþat,
ieri, purtãtorul de cuvânt al Exe-
cutivului, Dan Suciu. “Nu vom
continua cu acest proiect de or-
donanþã de urgenþã. (...) Scopul
Guvernului este sã vinã cu un pro-
iect acceptat de partenerii sociali,
este singurul nostru scop, în limi-

juridic diferenþiat în cadrul aceleiaºi subcategorii
juridice. Andronache a mai spus cã PNL susþine
cã textul legii ar fi trebuit sã specifice în mod ex-
haustiv aria de cuprindere a sintagmei „aleºi lo-
cali”. „Proiectul de lege trebuia respins ºi redactat
un altul care sã prevadã modificarea cuantumului
indemnizaþiilor acordate aleºilor locali aflaþi în exer-
citarea mandatului”, a mai spus liberalul.

La rândul sãu, deputatul PSD Florin Iordache a
susþinut cã Parlamentul prin modificãrile pe care
le-a adus ar fi pus în acord legea cu Decizia CCR,
definind cui se adreseazã ºi sursa de venit. „Prin
modificãrile care s-au fãcut la acest proiect de lege

noi considerãm cã s-a rãspuns criticilor ºi
deciziei CCR. Am definit foarte clar cui se
adreseazã acest proiect de lege. Am defi-
nit cã se adreseazã primarilor, viceprimari-
lor, preºedinþilor ºi vice-preºedinþilor de
CJ, exceptând consilierii locali ºi judeþeni.
Astfel, a hotãrât Parlamentul. În al doilea
rând, intrarea din ianuarie este din 1 ia-
nuarie 2017, practic am eliminat critica de
neconstituþionalitate cã nu erau prevãzu-
te fonduri în buget. Þinând cont cã buge-
tul se adoptã înainte de 1 ianuarie 2017,
Parlamentul de la acel moment va þine cont
ºi de observaþiile ºi prevederile care tre-
buie ca acele consilii judeþene sau locale
sã îºi plãteascã un ales sau doi”, a susþi-
nut Iordache.

Social-democratul a mai spus cã este
discriminatoriu ca aleºilor locali sã li se

cearã performanþã fãrã a le oferi „salarii decente”.
„Din punctul nostru de vedere este discriminato-
riu sã le cerem acestor oameni performanþã ºi con-
siderãm cã actualul guvern tehnocrat vine ºi pune
în concordanþã cu promisiunile pe care le-a fãcut
cã vom da salarii decente la primari, viceprimari,
preºedinþi ºi vicepreºedinþi de CJ. Noi considerãm
cã o astfel de lege este necesarã ºi prin modificãri-
le care s-au fãcut prevederile neconstituþionale au
fost eliminate ºi legea este constituþionalã poate
sã meargã la Senat care este for decizional”, a mai
spus Iordache.

Guvernul a retras OUG privind salarizarea bugetarilor
tãrile fiscal-bugetare pentru 2016-
2017 pe care ni le permitem”, a pre-
cizat Dan Suciu.

Purtãtorul de cuvânt al Guver-
nului a mai spus cã au fost înþele-
se presiunile ºi interesul public
pentru acest proiect de OUG, iar
de joi vor fi reluate discuþiile cu
sindicaliºtii. “Am înþeles îngrijo-

rãrile partenerilor sociali, vom dis-
cuta cu aceºtia începând de mâi-
ne”, a spus Suciu, precizând cã vor
fi cãutate “soluþii mulþumitoare”
pentru aceºtia, dar în limita defici-
tului bugetar. Suciu a mai declarat
cã proiectul abandonat de Guvern
nu ar fi dus la diminuarea salariu-
lui pentru nicio categorie de an-

gajaþi din sistemul bugetar.
Negocierile de marþi dintre sin-

dicaliºti ºi ministrul Muncii, Ana
Costea, au eºuat, oficialul guver-
namental promiþându-le liderilor
sindicali cã va retrage OUG. Mi-
nistrul a ameninþat cu demisia în
cazul în care nu se va þine cont de
punctul ei de vedere.

Elveþia eliminã restricþiile
pe piaþa muncii pentru

cetãþenii români de la 1 iunie
2017 sau cel târziu pe 1 iunie 2018,
Consiliul Federal va putea introdu-
ce noi restricþii pe piaþa internã a
muncii, valabile pânã pe 31 mai
2019”, precizeazã Guvernul de la
Berna. În momentul de faþã, numã-
rul imigranþilor români ºi bulgari
din Elveþia este destul de mic.

În momentul aderãrii României ºi
Bulgariei la Uniunea Europeanã, El-
veþia a introdus restricþii privind
accesul cetãþenilor celor douã sta-
te pe piaþa muncii. Elveþia nu este
membrã a Uniunii Europene, dar
face parte din Zona Economicã Eu-
ropeanã ºi din Spaþiul european de
liberã circulaþie Schengen.

Israelienii arestaþi pentru
intimidarea lui Kovesi, duºi la IGPR

pentru percheziþii informatice

cureºti. Magistraþii de la Curte au re-
judecat cauza ºi au dispus ca durata
arestului preventiv sã fie redusã la
20 de zile, în loc de 30.

Weiner Ron ºi Geclowicz David
sunt urmãriþi penal pentru sãvârºi-
rea infracþiunilor de constituire a unui
grup infracþional organizat, acces ile-
gal la un sistem informatic, transfer
neautorizat de date informatice, alte-
rarea integritãþii datelor ºi operaþiuni
ilegale cu dispozitive ºi programe in-
formatice, anunþau procurorii DII-
COT. Weiner Ron ar fi primit 5.000 de
euro pentru aceastã misiune, spun
surse judiciare. Potrivit surselor ci-
tate, cei doi israelieni au primit o listã
cu opt persoane pe care trebuiau sã
le urmãreascã, printre care se afla pro-
curorul ºef al DNA ºi alte persoane
apropiate acesteia.
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MIRCEA CANÞÃR

Alegerile primare la republica-
nii francezi (ex-UMP) sunt pro-
gramate între 20 ºi 27 noiembrie
a.c. Pânã atunci, rivalii lui Nico-
las Sarkozy doresc sã pãstreze
tãcerea, prudenþi arãtându-se ºi
tenorii partidului. Asta nu în-
seamnã cã se þine capul la cutie
ºi nu se orchestreazã lovituri mai
mari sau mai mici, cu þinte preci-
se. Marþi, 12 aprilie a.c., “Le
Monde”, o publicaþie serioasã, a
aruncat petarda, relatând cã în
2012, Direcþia Generalã de Se-
curitate Externã (DGSE) a efec-
tuat o susþinutã supraveghere
asupra lui Thierry Solere, pe
atunci candidat dizident UMP,
care era adversar în campania
pentru alegerile legislative din 10

ºi 17 iunie, în Hauts de Seine,
pentru Claude Gueant, ministru
de Interne, fost, timp de patru
ani, omnipotent secretar general
la Elisee, pe mandatul preºedin-
telui Nicolas Sarkozy. Se spune
cã supravegherea nu a fost în-
treruptã decât dupã descoperirea
ei de direcþia tehnicã a DGSE.
Povestea relatatã, cu destule
amãnunte, preluatã cu indicarea
sursei ºi de alte publicaþii, a ge-
nerat discuþii aprinse. Aflat în
India, Nicolas Sarkozy ºi-a apã-
rat fostul secretar general de la
Elisee la o manierã interesantã:
“Vã imaginaþi ministrul de In-
terne fãcând apel la DGSE
când aceasta depinde de mi-
nistrul Apãrãrii?”. La rândul

sãu, intervievat de “Le Monde”,
Claude Gueant, deloc uºã de bi-
sericã, dupã cum s-a vãzut, a
spus cã nu are cunoºtinþã de
aceastã afacere ºi oricum aºa
ceva ar fi fost opus principiilor
sale. Mai mult, ca ministru de
Interne, timp de patru ani, nu
avea nici o autoritate asupra
DGSE. “Le Monde” atât aºtep-
ta ºi a replicat cu fermitate cã
numitul Claude Gueant ºi ex-di-
rectorul general de securitate
externã Erard Corbin de Man-
goux – care a dezminþit orice im-
plicare a serviciului sãu – erau
buni prieteni. Ceea ce nu înseam-
nã mare lucru. Interesant este
doar faptul cã Thierry Solere ar
fi foarte apropiat de unul dintre

copiii lui Nicholas Sarkozy. În tot
vacarmul iscat s-a auzit clar vo-
cea procurorului Francois Molins,
care a anunþat, marþi, cã Parche-
tul Parisului a dispus o anchetã
preliminarã. În tabãra republica-
nã aceastã afacere sulfuroasã ar
putea avea consecinþe. Deja pre-
mierul socialist Manuel Valls a
afirmat cã este insuportabil ca in-
formaþiile unui serviciu specializat
sã poatã fi utilizate în alte scopuri.
Potrivit “Le Monde”, serviciul de
informaþii externe ar fi suprave-
gheat telefoanele ºi adresa de in-
ternet a lui Thierry Solere, fost
adversar al lui Claude Gueant la
alegerile din 2012. “Liberation” se
impacienteazã cã DGSE s-ar fi
putut implica în operaþiuni de spio-

naj politic. Sã nu omitem cã, potri-
vit presei, Claude Gueant era unul
dintre potenþii oameni politici, con-
siderat chiar... vicepreºedinte al þã-
rii. În 2012 membrii Comisiei par-
lamentare de supraveghere a ser-
viciilor de informaþii vizitau, la 22
martie, instalaþiile tehnice ale
DGSE, fãrã a descoperi ceva deo-
sebit. Douã zile mai târziu, Thierry
Solere era pus sub... supraveghe-
re. Cum Nicholas Sarkozy presimte
cã tot scenariul îi este defavorabil
ºi nu are altã destinaþie decât scoa-
terea sa sau diminuarea ºanselor,
în bãtãlia alegerilor primare, rãmâ-
ne de urmãrit cum se va încheia
toatã povestea. Menajamente nu
existã ºi se loveºte nãprasnic. Am
putea spune “la demolare”.

Pânã miercurea viitoare, sindicaliºtii din sistemul sanitar vor purta negocieri cu
Ministerul Sãnãtãþii, protestele fiind amânate în aceastã perioadã. În continuare,
principalele revendicãri sunt legate de eliminarea discriminãrilor salariale ºi acor-
darea sporurilor la nivelul salariului din prezent, nu a celui din anul 2009.

Negocieri între sindicaliºtii din sistemul sanitar ºi Ministerul SãnãtãþiiNegocieri între sindicaliºtii din sistemul sanitar ºi Ministerul SãnãtãþiiNegocieri între sindicaliºtii din sistemul sanitar ºi Ministerul SãnãtãþiiNegocieri între sindicaliºtii din sistemul sanitar ºi Ministerul SãnãtãþiiNegocieri între sindicaliºtii din sistemul sanitar ºi Ministerul Sãnãtãþii

Federaþia Sindicalã „Hipocrat” din Ro-
mânia împreunã cu Camera Federativã a
Sindicatelor Medicilor din România ºi
Sindicatul „Promedica” au declanºat se-
ria de proteste în luna martie, prin greva
japonezã. Pe 31 martie, medicii ºi asis-
tenþii medicali au pichetat Ministerul
Muncii, iar pe 7 aprilie, Ministerul Sãnã-
tãþii. „Pânã miercuri, echipele noastre vor
purta negocieri cu Ministerul Sãnãtãþii.
Vom vedea care va fi rezultatul acestor
discuþii. Am observat o mai largã des-
chidere spre rezolvarea problemelor
noastre din partea Ministerului Sãnãtãþii”,
a precizat Ion Cotojman, preºedintele
Federaþiei „Hipocrat”.

Sindicaliºtii reclamã, printre altele, cã
în sistemul sanitar sunt încãlcate drep-
turile omului, prin depãºirea normei de
muncã (timpul de muncã ºi timpul de
odihnã al medicilor care presteazã ac-
tivitate în gardã). O altã revendicare este
legatã de eliminarea discriminãrilor sa-
lariale din sistemul public de sãnãtate

în raport cu pregãtirea profesionalã ºi
cu specificul activitãþii.

Sindicatele au salutat retragerea OUG
privind salarizarea

Totodatã, Federaþia Sindicalã „Hipo-
crat”, Sindicatul „Promedica” ºi Camera
Federativã a Sindicatelor Medicilor din
România au salutat retragerea Ordonanþei
de Urgenþã privind salarizarea, un proiect
controversat încã din momentul în care
au început discuþiile pe aceastã temã. Sin-
dicaliºtii considerã cã aceastã decizie este
cea mai potrivitã ºi rãspunde solicitãrilor
pe care le-au fãcut în repetate rânduri, atât
la nivelul Guvernului României, cât ºi în
timpul întâlnirii care a avut loc la Comisia
de Sãnãtate din Camera Deputaþilor. „Aº-
teptãm cu interes discuþiile viitoare, care
sperãm sã satisfacã cererile salariale ºi sã
asigure o remuneraþie echitabilã a perso-
nalului din sistemul sanitar”, a mai spus
Ion Cotojman.

RADU ILICEANU

La aniversarea a douã decenii de învãþãmânt sociolo-
gic la Universitatea din Craiova, Institutul Social Oltenia
ºi Facultatea de ªtiinþe Sociale organizeazã Simpozionul
Internaþional „Sociologia academicã ºi provocãrile
societãþii actuale”. Evenimentul este programat sã aibã
loc mâine, începând cu ora 11.00, la Sala Albastrã, situatã
în clãdirea centralã a Universitãþii din Craiova.

Vor fi prezenþi sociologi ºi cercetãtori din cele mai
importante centre universitare ale României. Printre in-
vitaþi se numãrã prof. univ. dr. Ilie Bãdescu –directorul
Institutului de Sociologie al Academiei Române, prof.
univ. dr. acad. Cãtãlin Zamfir – directorul Institutului de
Cercetare a Calitãþii Vieþii, prof. univ. dr. Elena Zamfir –
Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii, prof. univ. dr.
Maria Voinea – Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã
Socialã din cadrul Universitãþii Bucureºti. De aseme-

Simpozion internaþional de Sociologie, la Craiova
nea, au confirmat prezenþa conf. univ. dr. habil. Niall
Bond – Universite Lumiere Lyon 2 (Franþa), prof. univ.
dr. emerit Ljubisa Mitrovic ºi prof. univ. dr. Zoran Ara-
cki – Universitatea din Niº (Serbia) ºi prof. univ. dr. Vi-
hren Bouzov – Universitatea „Sf. Cyril ºi Methodius”
din Veliko Târnovo (Bulgaria).

În cadrul simpozionului vor fi lansate nu mai puþin de
11 volume de sociologie, având ca autori profesori ºi doc-
toranzi ai Facultãþii de ªtiinþe Sociale. «Lansarea de carte
este fãrã egal în mediul academic românesc. Sunt 11
cãrþi, „recolta” Sociologiei numai în acest an universitar.
Le transmit invitaþia de a participa la simpozionul inter-
naþional tuturor absolvenþilor pentru cã sunt douã dece-
nii pe care le-am petrecut împreunã», a precizat prof.
univ. dr. Dumitru Otovescu.

RADU ILICEANU
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Reamintim cã procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj l-
au trimis în judecatã, în stare de
arest la domiciliu, în octombrie
2015, pe Adrian Mihai Marin, de 24
de ani, din comuna Verbiþa, pentru
sãvârºirea infracþiunilor de dare de
mitã ºi refuzul sau sustragerea de
la recoltarea de mostre biologice.

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au pronunþat, marþi, 12 aprilie a.c.,
sentinþa în procesul lui Costel Vio-
rel Petcu, de 33 de ani, din comuna
Leu, trimis în judecatã pe 29 mai
2015 pentru ultraj raportat la tenta-
tivã de omor ºi conducerea unui au-
tovehicul pe drumurile publice de
cãtre o persoanã fãrã permis. Ma-
gistraþii craioveni l-au gãsit
vinovat pe inculpat de toate
cele trei infracþiuni reþinute
în sarcina sa ºi l-au condam-
nat la o pedeapsã totalã de
12 ani închisoare. În plus,
victima sa, agentul Serviciu-
lui Rutier Dolj care a ajuns
în spital, va primi despãgu-
biri în valoare de 55.700,
care vor fi achitate de firma
de asigurãri Astra împreunã
cu inculpatul: „Aplicã in-
culpatului pedeapsa princi-
palã de 12 ani închisoare,
pedeapsa accesorie a inter-

Doljean condamnat definitiv pentru dare de mitã
Tânãrul de 24 de ani, din comuna Verbiþa,

trimis în judecatã de procurorii Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj pentru dare de
mitã, dupã ce a vrut sã mituiascã un agent
de la Postul de Poliþie Orodel cu 200 de euro
pentru a nu-i întocmi dosar penal, a fost con-

damnat definitiv. Curtea de Apel Craiova a
menþinut, marþi, 12 aprilie a.c., pedeapsa de
3 ani închisoare cu suspendare primitã de
inculpat în luna ianuarie, la Tribunalul Dolj,
ºi a dispus, în plus, ca tânãrul sã nu conducã
nici un autovehicul timp de un an.

Tânãrul a fost prins bãut la volan ºi
a vrut sã mituiascã poliþistul care îl
cerceta cu 200 de euro pentru a
scãpa de dosar ºi pentru a-ºi primi
permisul de conducere înapoi. Ast-
fel, potrivit rechizitoriului Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj, pe
3 august 2015, Adrian Mihai Marin
a mers la „barul lui Mãrin”, din Ver-

biþa, unde a consumat aproximativ
3 litri bere cu alcool. Ulterior a ple-
cat în Pleniþa sã-ºi alimenteze cu
carburant autoturismul, iar pe DJ
561A, în Pleniþa, în jurul orei 1.20
(pe 4.08.2015), tânãrul a fost oprit
de un echipaj din cadrul Secþiei 7
Poliþie Ruralã Pleniþa.

Poliþiºtii i-au solicitat documen-
tele pentru control ºi, întrucât ema-
na halenã alcoolicã, l-au testat cu
aparatul etilotest, rezultând o va-
loare de 0,93 mg/l alcool pur în
aerul expirat. Oamenii legii i-au
solicitat sã-i însoþeascã la spital
pentru a-i fi recoltate probe biolo-
gice, însã tânãrul a refuzat. A fost
dus la sediul Secþiei 7 Poliþie Rura-
lã Pleniþa, unde a semnat proce-
sul-verbal de constatare, fiind
anunþat cã pânã la soluþionarea
dosarului i-a fost suspendatã exer-
citarea dreptului de a conduce au-
tovehicule pe drumurile publice.
Întrucât avea nevoie de permisul
de conducere ca sã plece în Italia
cu autoturismul personal ºi aflase
cã agentul principal Mãrculescu

Daniel Ionuþ de la Postul de Poliþie
Orodel instrumenteazã dosarul în-
tocmit pe numele sãu, tânãrul s-a
hotãrât sã-i ofere poliþistului o sumã
de bani pentru ca acesta sã-ºi în-
calce atribuþiile de serviciu. A fã-
cut rost de numãrul de telefon al
agentului principal Mãrculescu,
numai cã cel care i l-a dat l-a sunat
ºi pe poliþist punându-l în gardã.

Adrian Mihai Marin s-a dus di-
mineaþa, pe 6 august, la Postul de
Poliþie ºi i-a spus agentului cã are
nevoie de permis întrucât trebuie
sã plece în Italia cu maºina, motiv
pentru care este dispus sã-i dea 100
de euro. Poliþistul l-a refuzat, aºa
cã tânãrul a mãrit suma, promiþând

200 de euro. Oamenii legii l-au
prins cu cei 200 de euro în torpe-
do ºi l-au dus la Craiova, la sediul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, unde a recunoscut totul. Pe
20 ianuarie a.c. a fost condamnat
la 3 ani de închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de în-
cercare de 4 ani. Atât el, cât ºi pro-
curorii au declarat apel, soluþionat
marþi, 12 aprilie a.c., de Curtea de
Apel Craiova. Instanþa a menþinut
pedeapsa inculpatului, însã i-a apli-
cat ºi pedeapsa complementarã a
interzicerii dreptului de a conduce
autovehicule pe o duratã de 1 an.
Hotãrârea Curþii de Apel Craiova
este definitivã.

Doljeanul care a lovit intenþionat un poliþist cu maºina,
condamnat la 12 ani de puºcãrie

Magistraþii de la Tribunalul Dolj au soluþionat, marþi, proce-
sul doljeanului de 33 de ani trimis în judecatã de procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj pentru ultraj, tentativã
de omor ºi conducere fãrã permis. Inculpatul, acuzat cã a lovit
intenþionat cu maºina pe care o conducea, fãrã sã aibã permis,
un agent al Serviciului Rutier Dolj care îi fãcea semnal regula-
mentar de oprire, apoi a dispãrut de la locul faptei fãrã sã-i pese
de starea celui accidentat, a primit o pedeapsã totalã de 12 ani
închisoare. În plus, instanþa i-a interzis dreptul de a mai condu-
ce vehicule timp de 5 ani dupã executarea pedepsei. Hotãrârea
nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel
Craiova, însã între timp doljeanul rãmâne în spatele gratiilor.

zicerii exerciþiului drepturilor pre-
vãzute de art. 66 lit. a, b, i ( drep-
tul de a mai conduce orice catego-
rie de autovehicul), pe o perioadã
de 5 ani. Scade din durata pedep-
sei închisorii perioada detenþiei pre-
ventive de la 6 aprilie 2015 le zi ºi
menþine starea de arest preventiv a
inculpatului. Admite în parte acþi-

unea civilã promovatã de partea
civilã Papuc Marin ºi obligã in-
culpatul în solidar cu asigurãtorul
SC Astra Asigurãri SA la 55.700
lei despãgubiri civile ( 5700 lei
daune materiale ºi 50.000 lei dau-
ne morale) cãtre partea civilã Pa-
puc Marin. Obligã inculpatul la
2708 lei cheltuieli judiciare statu-
lui din care 1471 lei contravaloare
expertize efectuate în cauzã. Cu
apel. Pronunþatã în ºedinþã publi-
cã, azi 12 aprilie 2016”, se aratã
în hotãrârea instanþei. 
A ascuns maºina cu care
a comis fapta

Reamintim cã, pe 5 aprilie 2015,
în jurul orei 15.30, fãrã sã deþinã
permis de conducere pentru nici o
categorie de autovehicule, Costel
Viorel Petcu (33 de ani), din comu-
na Leu, la volanul unui Audi cu nu-

mãrul DJ-10-FTP, a
ajuns pe raza comunei
Leu ºi a observat un
echipaj de poliþie care
acþiona în trafic, cu
aparatul radar. A vrut
sã întoarcã maºina,
dar s-a rãzgândit ºi ºi-
a continuat deplasa-
rea, accelerând. Agen-
tul Serviciului Rutier
Dolj, Marin Papuc, a
coborât de la volanul
autoturismului de ser-
vici ºi s-a deplasat
spre axul drumului, cu

faþa cãtre autovehiculul ce se apro-
pia, cãruia i-a fãcut semnal regula-
mentar de oprire.

„Deºi a observat semnalul de
oprire fãcut de persoana vãtãma-
tã, inculpatul Petcu Costel Viorel
ºi-a continuat deplasarea, semna-
lizând dreapta ca ºi cum ar intenþi-
ona sã dea curs solicitãrii funcþio-
narului public, însã nu a oprit, lo-
vindu-l pe acesta la nivelul genun-
chiului drept apoi continuându-ºi
deplasarea în vitezã”, au reþinut
procurorii în rechizitoriul prin care
s-a dispus trimiterea în judecatã a
bãrbatului. Inculpatul a pãrãsit lo-
cul faptei, a ascuns autoturismul în
comuna Teasc, la locuinþa unui prie-
ten ºi a continuat drumul pânã la
Craiova cu un alt autoturism, mar-
ca Skoda, al prietenei sale.

Poliþistul rãnit a fost dus la Spi-

talul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova unde i s-a pus piciorul în
ghips, iar colegii sãi au demarat cer-
cetãrile, reuºind, în noaptea de 5
spre 6 aprilie sã punã mâna pe au-
torul faptei ºi sã gãseascã maºina.
Oamenii legii au stabilit cã Petcu
nu are permis de conducere ºi, în
plus, a mai fost condamnat ante-
rior pentru infracþiuni la regimul
circulaþiei pe drumurile publice.
Costel Viorel Petcu a fost reþinut
pe 24 de ore, iar pe 6 aprilie a fost
prezentat Judecãtoriei Craiova cu
propunere de arestare preventivã,
propunere admisã de instanþã. Ul-
terior dosarul a fost preluat de la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova de Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, datã fiind gravita-
tea faptei, care întrunea elemente-
le tentativei de omor.
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Curentul pe care îl degajã Dunã-
rea, ce vine prin spatele Bistreþului,
creeazã un aer mai rãcoros ºi aduce
ploaia în Rastul Nou mai abitir decât
în Rastul Vechi. Primarul Iulian Siliº-
teanu ne mãrturiseºte, cu gândul tot
la dezastrul din 2006, cã actualul am-
plasament ar fi favorizat din acest
punct de vedere ºi oamenii au înce-
put sã simtã avantajele. Deºi niciu-
nul dintre localnici nu are cunoºtinþe
de profil, realitatea ultimilor ani i-a
învãþat aceastã particularitate a lo-
cului ºi au început sã speculeze acest
detaliu ºi sã construiascã, dupã ce o
vreme Rastul Nou nu prea era ten-
tant. În prezent, aici sunt peste 850
de case construite.

 „Este un loc geografic, un fel de
creastã ce uneºte trei state – Bulga-
ria, Serbia ºi România. Este explicat
ºtiinþific cã Rastul Nou are un profil
de litera «U» ºi cã pânza de apã se
gãseºte la 90 – 120 metri adâncime.
Atât timp cât vor fi Balcanii ºi Carpa-
þii, aceastã apã nu va seca. Asta ne
permite sã captãm apa pentru comu-
nã cu costuri foarte mici”, ne-a de-
clarat Iulian Siliºteanu, primarul co-
munei Rast.

Rastul NouRastul NouRastul NouRastul NouRastul Nou,,,,,
o reîntoarcereo reîntoarcereo reîntoarcereo reîntoarcereo reîntoarcere
la normalitatea vieþiila normalitatea vieþiila normalitatea vieþiila normalitatea vieþiila normalitatea vieþii

În acest an se împlinesc 10 ani de la întemeie-
rea, în plin câmp, din nimic, a unui nou sat în
arhitectura ruralã doljeanã: Rastul Nou. Clãdit
dintr-o tragedie, cu multe lacrimi ºi un efort ad-
ministrativ ºi uman de neegalat pânã în prezent,
depus de actualul primar, Iulian Siliºteanu, noua
aºezare ºi-a gãsit firescul în peisajul Doljului.
Strãzi largi, betonate, mãrginite de copacii ce au
crescut odatã cu vârsta satului, sute de case la
care proprietarii încep sã mai adauge dependin-

Un loc însemnat cu vestigii
Distanþa dintre cele douã sate este

de 6 km, iar Rastul Nou este cu 10,4
metri mai sus decât Rastul Vechi, aces-
ta fiind ºi motivul pentru care a fost
ales ca amplasament pentru construc-
þia de noi case. „Iniþial, satul nostru a
fost unde este, acum, Rastul Nou.
Acolo era via boierului ºi era un teren
mult mai bun, pentru cã era mai sus ºi
pentru cã se prindea mai mult peºte.
Satul s-a mutat aici, mai jos, odatã cu
pãzirea graniþei dunãrene, încã din
vechime. În al doilea rãzboi mondial,
vasele germane de rãzboi erau bom-
bardate de la movila lui Imir. Posibil ca
Dunãrea sã fie mai adâncã acolo, pen-
tru cã, mai târziu, tot în acea zonã, se
opreau ºi navele comerciale ce veneau
cu cãrbune din Ucraina”, ne poves-
teºte primarul Siliºteanu.

De altfel, de Rast sunt legate mai
multe descoperiri arheologice, care
au fost realizate sub coordonarea re-
putatului cercetãtor C. S. Nicolães-
cu-Plopºor. Se vorbeºte prin sat cã,
la poalele movilei lui Imir, au fost
descoperite mai multe vestigii din
cultura celticã, printre care ºi o sta-

tuetã de cult reprezentând-o pe Zei-
þa Fertilitãþii.

Amintiri greu de ºters
Dunãrea a lovit nemilos în primã-

vara lui 2006, semn cã se anunþau în-
ceputurile a ceea ce avea sã fie un
dezastru fãrã seamãn. Prognozele care
speriaserã ºi autoritãþile, la vremea
respectivã, s-au confirmat ulterior, ba
chiar au fost depãºite, fiind nevoie ca
digul sã fie spart în mai multe locuri în
vederea protejãrii populaþiei. «Oame-
nii erau zãpãciþi, olmociþi. Veneau cã-
ruþele din sat, parcã era la rãzboi, în-
cãrcate cu te miri ce. Mi-a rãmas filmul
ãsta în cap... Am dat cu oamenii afarã
imediat, vitele mari au ieºit singure ºi,
chiar ieri, când stãteam de vorbã cu
un sãtean, mi-a zis: „Mai þii minte, bã,
cum trosneau casele?!”», încearcã
primarul sã refacã filmul întâmplãrilor
de atunci, dar vocea i se sugrumã de
emoþie ºi câteva lacrimi nestãpânite îi
umezesc privirea.

Contrar celor fãcute public la acea
vreme, Dunãrea avea un debit cu mult
mai mare. „Mi s-a spus cã vine Du-
nãrea cu un debit de 16.000 m/s. Mai
târziu, cineva mi-a zis cã au fost
18.000 m/s, dar cifrele au fost prezen-
tate mai mici pentru a nu alarma ºi
mai mult populaþia. Asta a fost, nu ai
ce sã mai faci...”, a punctat primarul.
Acesta nu uitã uºor nici momentul
de dupã, când, având casele la pã-
mânt ºi fluviul în scãdere, a început a

doua mare problemã: igienizarea co-
munei. „Când venea ora 11.00 ºi se
ridica soarele sus, nu mai puteai sã
stai, puþea acolo de te gãseau toþi
dracii. De douã-trei ori am dat cu avio-
nul ca sã facem dezinsecþie ºi cu dozã
dublã pentru a curãþa locul”, reme-
moreazã Iulian Siliºteanu.

Corvoadã administrativã
Rastul Noul nu s-a construit aºa

de uºor cum ar crede unii. A fost ne-

voie de o muncã de Sisif. Dacã la în-
ceput aproape toate autoritãþile,
ONG-urile de profil s-au arãtat dis-
ponibile sã ajute ºi chiar au venit cu
pachete alimentare, când s-a pus pro-
blema ridicãrii satului – fiindcã oa-
menii stãteau în corturi, ce ulterior
au fost luate de vânturile puternice –
toate aceste amabilitãþi s-au spart ca
un balon de sãpun.

 «A trebuit sã fac douã drumuri
la Ministerul Dezvoltãrii, unde mi-
nistru era Laszlo Borbely. Am dor-
mit o noapte în maºinã, în faþa mi-
nisterului, pentru cã mi-am amintit
ce am pãþit când mi-a luat vântul
corturile ºi a trebuit sã adun oame-
nii de pe câmp cu maºinile. Am in-
trat în audienþã la ministru ºi i-am

spus: „Domnule ministru, hai sã vã
dau un exemplu, al meu. Eu, soþia,
copilul ºi tata. Pentru tata îmi trebu-
ie o camerã, cã m-a crescut ºi m-a
fãcut inginer ºi om; pentru mine ºi
soþie încã o camerã, iar pentru bãiat
încã o camerã, cã ce sã fac sã plec
prin vecini? Ce vrei?, m-a întrebat
Borbely. Vreau 64 mp, cu WC inclus
ºi bucãtãrie”. Ei se refereau la doar
39 mp, total insuficienþi. Au schim-
bat proiectul de HG în urma discu-

þiei noastre. Ulterior, seara, ajuns în
Rast, am fost dus acasã cu un TAB
militar. Pe la ora 18.00, am fost sunat
de Vasile Blaga, care era ministrul
de la Interne. „Sunt Blaga. Ascultã
aici, atât am tras cu ãºtia, au fost
douã ore de scandal în Guvern, pen-
tru cã nu au vrut sã-þi aprobe dru-
murile ºi energie electricã în sat ºi
de asta te sun sã-þi spun eu primul
cã o sã le aveþi”», decupeazã prima-
rul Siliºteanu din memorie un dialog
vechi de un deceniu.

Cu privirea spre Noul Rast
Pe locul Rastului Nou era pãmânt

agricol cultivat cu grâu ºi floarea-
soarelui. În octombrie, când s-a tras
prima brazdã ca sã se traseze drumu-
rile, grâul chiar trebuia recoltat. S-a
lucrat cu 77 de echipe de construc-
tori, fiecare dintre aceasta având o
normã de 5-6 case. Când casele au
fost gata, localnicii ºi-au regãsit ve-
cinii din Rastul inundat, pentru cã
autoritatea localã a stabilit ca muta-
rea sã fie, în fapt, o translatare a ve-
chiului sat, oamenii pãstrându-ºi
aceiaºi vecini între ei.

La zece ani de atunci, Rastul Nou
este plin de vitalitate. Pânã ºi solarii-
le au apãrut în grãdinile oamenilor,
caprele pasc în tihnã, terenul de fot-
bal este bine îngrijit, strãzile sunt cir-
culate de autovehicule de import, iar
familiile tinere sunt mult mai dornice
sã-ºi extindã gospodãriile.

Cu o competenþã doveditã în ad-
ministraþia publicã localã, edilul din
Rast, Iulian Siliºteanu, ºi-a probat aºa-
dar profesionalismul într-una dintre
cele mai delicate împrejurãri ale colec-
tivitãþii pe care o conduce. Nu este
deloc puþin spus cã, în situaþii limitã,
caracterele tari ies la ivealã! Modul
cum a reuºit sã gestioneze situaþia de
acum 10 ani va rãmâne pentru multã
vreme în istoria locului, dar ºi în amin-
tirea oamenilor care, acum, pot sã-ºi
ducã liniºtit viaþa, fãrã ca pericolul
inundaþiilor sã le mai schimbe viaþa.

þe sau pe care le transformã în vile impunãtoa-
re; câmpuri roditoare acoperite de culturi, chiar
ºi o bisericã aflatã acum în construcþie – toate
acestea dau imaginea unei vieþi a localitãþii în
care puþini au crezut la început. Amintirile lo-
calnicilor, pe care le-au dus cu ei, din Vechiul
Rast în cel Nou, sunt încã vii ºi trezesc emoþii
puternice, inclusiv pe chipul primarului Iulian
Siliºteanu, care înmagazineazã întreaga experi-
enþã a ridicãrii din temelii a Rastului Nou.
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Declaraþia eurodeputatului ro-
mân a fost fãcutã în plenul Par-
lamentului European reunit în
aceastã sãptãmânã la Stras-
bourg, în cadrul unei dezbateri
privind direcþiile fundamentele ale
politicii externe europene, în pre-
zenþa Înaltului Reprezentant pen-
tru Afaceri Externe ºi Politicã de
Securitate, Federica Mogherini.
“Acum, când discutãm, contex-
tul faþã de dezbaterea din 2014
s-a schimbat considerabil. Acest
context diferit pune în discuþie
capacitatea Uniunii Europene de
a anticipa ºi de a rãspunde. Mã
voi referi punctual la câteva ele-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Eurodeputatul PSD Victor Boº-
tinaru, vicepreºedintele Grupului
S&D din Parlamentul European
pentru politicã externã, a subli-
niat faptul cã, în contextul actual,

capacitatea Uniunii  Europene de
a anticipa ºi de a rãspunde pro-
vocãrilor în planul Politicii de Se-
curitate ºi de Apãrare este pusã
în discuþie.

mente din Politica de Securitate
ºi Apãrare. Cred cã în momentul
de faþã este necesarã o coopera-
re extinsã în vederea securizãrii
frontierelor externe ale Uniunii
Europene ºi contribuþia în acest
sens a tuturor statelor membre,
fãrã diferenþe între statele mem-
bre Schengen ºi non-Schengen”,
a subliniat eurodeputatului Victor
Boºtinaru.

„Statele vecine, rãsãritene
ºi sudice trec printr-un nou

val de violenþe”
Europarlamentarul român a

subliniat faptul cã în contextul

actual al ameninþãrilor teroriste
crescute este vitalã definirea unui
cadru instituþional de cooperare
în domeniul schimbului de in-
formaþii (intelligence sharing)
precum ºi a unor mecanisme
contra-terorism, bine definite,
nu doar ad-hoc ºi subiective. „ªi
în sfârºit, implicarea concretã în
soluþionarea conflictelor din
zona MENA care trebuie sã fie
realizatã prin implicarea statelor
din regiune, prin responsabilita-
tea regionalã care poate asigura
mai multã stabilitat. Având în
vedere escaladarea ºi diversifi-
carea provocãrilor de securita-

te, colaborarea cu NATO nu mai
poate fi opþionalã. Statele veci-
ne, rãsãritene ºi sudice trec
printr-un nou val de violenþe la

care nu putem rãspunde decât
printr-o abordare concertatã cu
NATO” a conchis eurodeputatul
Victor Boºtinaru.

Cele 100 milioane de euro pen-
tru ajutor umanitar, destinate flu-
xului actual de refugiaþi ºi imigranþi
în UE, reprezintã prima parte a
noului instrument de Asistenþã de
Urgenþã (în valoare de 700 de mi-
lioane de euro), propus de Comi-
sie la 2 martie. Fondurile pot fi uti-
lizate pentru: asistenþã alimentarã,
asistenþã de sãnãtate de urgenþã,
adãpost, apã, servicii sanitare ºi de
igienã, protecþie, educaþie. “Salut
aceastã propunere care permite
bugetului UE sã ofere sprijin de
urgenþã pe teritoriul UE pentru a
combate consecinþele umanitare
ale actualei crize a refugiaþilor. Par-
lamentul a acþionat rapid, aprobând
repede aceastã modificare bugeta-
rã”, a spus raportorul José Manu-
el Fernandes (PPE, PT), al cãrui
text a fost adoptat cu 584 de vo-
turi pentru, 64 împotrivã ºi 33 de
abþineri.

Majoritatea europarlamentarilor,
prezenþi, la Strasbourg, cu ocazia
ºedinþei plenare, au exprimat îngri-
jorãri privind acordul dintre UE ºi
Turcia ºi au cerut Comisiei ºi Con-
siliului sã monitorizeze îndeaproa-
pe situaþia drepturilor omului ºi li-
bertãþii de exprimare în Turcia, pre-
cum ºi acuzaþiile cã refugiaþii siri-
eni sunt împinºi înapoi în Siria de
cãtre autoritãþile turce.

Ei au mai ridicat ºi întrebarea
dacã Turcia poate fi consideratã
”o þarã sigurã” pentru refugiaþi.
„Mulþi deputaþi au ridicat întreba-

Parlamentul European a aprobat un sprijin
de urgenþã în valoare de 100 de milioane

de euro pentru refugiaþi
Parlamentul European a aprobat un sprijin de urgenþã în

valoare de 100 milioane de euro pentru refugiaþii din UE, precum
ºi 2 milioane de euro pentru angajarea de personal suplimentar
la Centrul European de Combatere a Terorismului de la EURO-

POL (ECTC). Având în vedere urgenþa situaþiei, deputaþii au
folosit o procedurã de urgenþã, definitivatã în doar o lunã, în

cadrul primei rectificãri bugetare pe 2016.

Trebuie avut în vedere un cadru
legal ºi bugetar sustenabil

Urmare a recentelor atacuri te-
roriste, încã 2 milioane de euro vor
fi disponibile pentru a întãri perso-
nalul din Centrul European de Com-
batere a Terorismului (ECTC), creat
la Europol la 1 ianuarie 2016, ce ar
trebui sã devinã un hub în lupta
împotriva terorismului în UE. De-
putaþii salutã faptul cã fondurile de
sprijin pentru refugiaþii din UE nu
vor fi retrase din programele exis-
tente de ajutor umanitar în afara UE,
ci vor fi realocate din Fondul pen-
tru azi, migraþie ºi integrare (AMIF).
Ei subliniazã cã aceastã sumã de
100 milioane euro trebuie înlocuitã
cu alþi bani mai târziu, insistând cã
”trebuie avut în vedere un cadru
legal ºi bugetar sustenabil care sã
permitã mobilizarea ajutorului uma-
nitar în UE pe viitor”.

Europarlamentarii, interesaþi de acordul privind
reîntoarcerea imigranþilor din insulele greceºti cãtre Turcia

Acordul privind reîntoarcerea imigranþilor ºi azilanþilor din
insulele greceºti cãtre Turcia, încheiat de ºefii de stat sau de

guvern la 18 martie în Bruxelles, a fãcut subiectul unei dezbateri
cu Preºedintele Consiliului Donald Tusk ºi cu Preºedintele Comi-
siei Jean-Claude Juncker, zilele acestea. Cei interesaþi de conse-
cinþele acestui acord au fost deputaþii europeni, care au ridicat o

serie de întrebãri. La unele au obþinut rãspuns, la alte... nu.

rea dacã acordul va funcþiona, ar-
gumentând cã traficanþii de per-
soane vor gãsi noi rute. Unii au ex-
primat îngrijorarea privind lipsa de
personal care sã preia influxul de
oameni în Grecia, precum ºi con-
diþiile oferite azilanþilor la faþa lo-
cului. Însã alþii au subliniat cã,
deºi acordul nu este perfect, este
cel mai realist instrument dispo-
nibil pentru a aborda situaþia ac-
tualã”, a precizat europarlamenta-

rul Marian Jean Marinescu.
Deputaþii au mai subliniat ºi prio-

ritãþile lor pentru reforma viitoare a
sistemului „Dublin”, care determi-
na statul responsabil pentru proce-
sarea cererilor de azil. Ei au subli-
niat cã statele membre trebuie sã
îºi asume responsabilitatea pentru
implementarea programelor de re-
locare ºi reinstalare ºi au reiterat
nevoia de a asigura cãi sigure ºi le-
gale cãtre Europa.

Comisia Europeanã a discu-
tat despre nevoia aplicãrii unui
regim de vize european pentru
cãlãtorii din SUA,  ºi Canada.
În urma acestei întâlniri, Man-
fred Weber, Preºedintele Gru-
pului PPE,  din Parlamentul
European, susþine acþiunile
Comisiei Europene în cazul în
care Washington,  ºi Ottawa,
 aleg sã ignore cererea Bruxel-
les-ului pentru o scutire, de

„Toþi cetãþenii Uniunii trebuie sã fie trataþi
în mod egal de americanii ºi canadienii”

vize pentru toþi cetãþenii UE.
“Este vorba de reciprocitate.
Existã o singurã poziþie euro-
peanã. Toþi cetãþenii Uniunii
trebuie sã fie trataþi în mod
egal de americanii ºi canadie-
nii care pot intra în Uniunea
Europeanã, fãrã vizã. UE aº-
teaptã la reciprocitate. Europe-
nilor le stã mult mai bine atunci
când þin împreunã”, a declarat
Manfred Weber.
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Pentru Craiova, în special, ºi
pentru judeþul Dolj, în general se
anunþã o perioadã foarte încãrcatã,
care poate aduce beneficii. «Sun-
tem într-o perioadã foarte impor-
tantã. Vom organiza, la Craiova, trei
faze naþionale ale Olimpiadelor ªco-
lare pe discipline. Prima va debuta
pe 15 aprilie, când, la ora 18.00, la
Hotelul „Ramada”, va fi faza de des-
chidere a Olimpiadei Naþionale de

Craiova, un municipiu pregãtitCraiova, un municipiu pregãtitCraiova, un municipiu pregãtitCraiova, un municipiu pregãtitCraiova, un municipiu pregãtit
pentru copiii deºtepþipentru copiii deºtepþipentru copiii deºtepþipentru copiii deºtepþipentru copiii deºtepþi

Va începe o sãptãmânã plinã pentru elevi. Este vorba
despre programul „ªcoala altfel”, în timpul cãruia vor avea
loc foarte multe activitãþi de profil. În plus, din 15 aprilie,
Craiova va fi gazda Olimpiadelor naþionale, la trei discipli-
ne de învãþãmânt. Prima va debuta chiar mâine, 15 aprilie,
este vorba despre cea de „Informaticã”.

Informaticã. Nu mai puþin de 317
copii vor participa la concurs, iar
festivitatea de premiere va avea loc
la Cercul Militar Craiova , luni, 18
aprilie, începând cu ora 16.30. Sunt
aºteptaþi elevi din toatã þara, iar din
Craiova 13 vor fi prezenþi la com-
petiþie – Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” având 11 ºcolari, ceilalþi fi-
ind de la Colegiul Naþional „Carol
I”. De asemenea, se va desfãºura

Olimpiada Naþionalã pentru Peda-
gogie ºi Psihologie, destinatã celor
care urmeazã cursurile instituþiilor
de învãþãmânt cu profil pedagogic.
Sunt 196 de ºcolari, din toatã þara,
care vor fi prezenþi, iar din Dolj sunt
ºase concurenþi, cu toþii de la Cole-
giul Naþional „ªtefan Velovan” Cra-
iova. Nu în ultimul rând, Olimpiada
Naþionalã de Astronomie ºi Astrofi-
zicã se va desfãºura, tot aici, la Cra-
iova, debutul fiind pe 21 aprilie, la
Colegiul Naþional „Elena Cuza”, re-
zultatele fiind fãcute cunoscute pe
24 aprilie. Pentru buna desfãºurare
a concursurilor trebuie sã le mulþu-
mim domnilor profesori Gabriela
Panait, Florin Bãloi ºi Ileana Mocu-
lescu», a declarat prof.  Lavinia
Elena Craioveanu, inspector ge-
neral al Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj.
Program cu de toate

Aºa cum aminteam, este o pe-
rioadã „plinã” , cu atât mai mult cu
cât, din data de 18 aprilie, va înce-
pe sãptãmâna „ªcoala altfel”, timp
în care elevii vor fi prezenþi la di-
verse acþiuni extraºcolare, toate cu
o tematicã bine pusã la punct. «Este
un program foarte dens, la care
prof. Simona Chiriþã, inspector pen-
tru activitãþi extraºcolare, s-a im-

plicat foarte mult ºi se vãd rezulta-
tele. Sunt sute de activitãþi, toate
pentru copii. Fiecare unitate de în-
vãþãmânt preuniversitar ºi-a stabilit
planul de lucru, aprobat prin Con-
siliul de Administraþie. Sigur, pen-
tru manageriat, este un lucru foarte
bun faptul cã nu mai trebuie un ter-
men de 30 de zile referitor la alcã-
tuirea planului de organizare a unor
excursii, cu tot ceea ce presupune
acesta: tabel cu copiii, semnãturile
pãrinþilor sau tutorilor legali, terme-
nul în care are loc acþiunea etc.
Acum, nu mai este stipulatã o limi-
tã ºi se merge pe respectarea legis-
laþiei din partea unitãþilor de învãþã-
mânt. Din punctul meu de vedere,
este un lucru benefic. Toate activi-
tãþile care se desfãºoarã în „ªcoala
altfel” sunt binevenite, iar cadrele
didactice îi pot ºi pregãti pe elevi, la
diferite materii», a mai precizat La-
vinia Craioveanu.

Sãnãtatea publicã,
în consens cu elevii

Pentru copii, se pregãtesc ºi alte
oportunitãþi. „Am avut o întâlnire cu
reprezentanþi ai Direcþiei de Sãnã-
tate Publicã Dolj ºi am stabilit o di-
recþie de acþiune comunã. Atât pen-
tru noi, cât ºi pentru reprezentanþii
DSP este foarte importantã sãnãta-
tea copiilor. Am pus la punct, la prima
întâlnire, unele direcþii comune, ali-
mentaþia ºi sãnãtatea corporalã, in-
clusiv în felul în care stau copiii în
bãnci, fiind luate în discuþie. Sunt
convinsã cã a fost ceva construc-
tiv, iar în perioada urmãtoare se va
semna ºi un protocol, care va fi
adus la cunoºtinþa opiniei publice”,
a mai menþionat Lavinia Craiovea-
nu. Aceasta a mai precizat cã se va
încerca, prin diverse programe, ºi
combaterea obezitãþii.

CRISTI PÃTRU

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” a desemnat, recent, câºtigãtorii
concursului „Fii tu cititorul lunii!” pen-
tru luna martie. Astfel, Anca Bogdan, în baza
celor 100 de cãrþi consultate, a fost decla-
ratã „Cititorul lunii”, iar alte 17 persoane
au primit titlul de „Cititor incorigibil”. Este
vorba despre Cerasela Antonela Emilia Pe-
trulian, ªtefania Cristina Badea, David Dã-
ogaru, Rãzvan Stãncuþ, Iordan Popescu,
Steliana Stancu, Adrian-ªtefan Cîrciuma-
ru, Maria-Daniela Truicã, Claudia Valenti-
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va avea loc marþi, 19 aprilie, ora 10.00, în ca-
drul „Sãptãmânii Altfel”, un eveniment dedi-
cat tinerilor obiºnuiþi cu activitatea online, dar
care nu sunt familiarizaþi cu activitatea din blo-
gosferã: „Craiova2Online – te conecteazã la
blogosferã”, ajuns la cea de-a III-a ediþie. Po-
trivit organizatorilor, „tinerii care vor participa
la eveniment, desfãºurat sub forma unei con-
ferinþe de informare, vor beneficia de experi-
enþe diferite, de sfaturi venite de la bloggeri
aflaþi la nivele diferite de dezvoltare ºi vor pu-
tea adresa întrebãri invitaþilor, atât dupã fieca-
re prezentare, cât ºi la finalul celor trei ore ale
conferinþei”. Cei ºase invitaþi sunt bloggeri cu
vârste diferite – fie apropiate de cea liceenilor,
studenþilor ori absolvenþi care folosesc frec-
vent blogul, fie profesioniºti pentru care blo-
gul este un mod de viaþã ºi o meserie.

MAGDA BRATU

„Craiova2.Online
te conecteazã la blogosferã” Casa de Culturã a Studenþilor din Craiova va

gãzdui sâmbãtã, 16 aprilie, de la ora 10.00, una
dintre cele mai importante competiþii organizate
la nivel de judeþ: Cupa ªcolilor la Street Dance.
„Competiþia va cuprinde întreceri între trupe,
dar ºi întreceri 1 la 1. Câºtigãtorii locurilor I, al
II-lea ºi al III-lea, la categoria lor de vârstã,
vor reprezenta judeþul Dolj la finala naþionalã
organizatã de Reborn, care va avea loc pe data
de 7 mai a.c., la Bistriþa”, precizeazã organiza-
torii într-un comunicat de presã. Juriul este
format din Grig Alexa, Ioan Simona ºi Dulea
Adrian, dansatori ºi coregrafi cu experienþã în
arta street dance-ului. Atmosfera concursului
va fi întreþinutã de ONE MAN SHOW MC
TOM ºi DEEJAYTAVY. Evenimentul se va
desfãºura cu susþinerea Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj, Casei de Culturã a Studenþi-
lor din Craiova, Casei de Culturã „Traian De-
metrescu” ºi Direcþiei Judeþene pentru Sport
ºi Tineret Dolj. Intrarea publicului va fi liberã.

MAGDA BRATU

Cupa ªcolilor la Street Dance

na Cruceru, Ghiorghiþa Loredana Alecsan-
drescu, Mirela Alexandra Cãlina, Andreea
Elena Bucãtaru, Nicolae Brezoi, Lucia Lo-
rena Vîrtosu, Mircea Pasãre, Florea Viana
ºi Denisa Georgescu.

Concursul „Fii tu cititorul lunii!” se
adreseazã tuturor utilizatorilor de servicii pe
care le oferã Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman”. «În fiecare lunã, mai
mulþi cititori fideli vor fi remarcaþi ºi pre-
miaþi pentru interesul ºi atenþia acordate
activitãþilor de informare ºi lecturã. În ve-

derea desemnãrii câºtigãtorilor sunt fo-
losite statisticile de bibliotecã dupã cum
urmeazã: cititorul cu cele mai multe
cãrþi împrumutate sau consultate în de-
cursul unei luni este desemnat „Citito-
rul lunii”, urmând ca trei cititori pen-
tru fiecare compartiment – Împrumut
ºi Consultare la Sala de Lecturã – sã
fie desemnaþi „Cititori incorigibili”. De
asemenea concursul se adreseazã ºi ci-
titorilor filialelor bibliotecii. Astfel, câte
doi cititori pentru fiecare dintre cele
patru filiale ale bibliotecii – Brazdã, Cra-
ioviþa, Rovine ºi Valea Roºie –, sunt
desemnaþi „Cititori incorigibili», expli-
cã reprezentanþii bibliotecii.

Lucian Dindiricã, managerul insti-
tuþiei, subliniazã cã cea mai mare bu-
curie pentru bibliotecari este sã consta-
te cã existã cititori dedicaþi. „În fieca-
re lunã cunoaºtem noi cititori, discu-
tãm cu ei ºi le arãtãm preþuirea ºi re-
cunoºtinþa pe care le-o purtãm. Le
mulþumim tuturor ºi îi încurajãm sã-ºi
pãstreze acest bun obicei: cititul!”, a
adãugat acesta.

MAGDA BRATU
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«Festivalul Internaþional „Shake-
speare” de la Craiova este conside-
rat unul dintre cele mai mari festiva-
luri cu temã ale lumii ºi, probabil, prin-
tre cele mai importante Festivaluri
„Shakespeare” din Europa. Nu sunt
puþini cei care susþin acest lucru», a
afirmat, ieri, în cadrul unei conferinþe
de presã, directorul evenimentului,
Emil Boroghinã. „Dupã o desfãºu-
rare din trei în trei ani, apoi cu o ritmi-
citate din doi în doi ani, am ajuns
acum, iatã, la cea de-a X-a ediþie. Se
împlinesc 22 de ani de când a avut
loc prima”, a adãugat acesta. În opi-
nia managerului interimar al Teatru-
lui Naþional din Craiova, Alexandru
Boureanu, este «o ediþie mai amplã
ca niciodatã ºi care se prelungeºte
pe o perioadã foarte mare de timp,
pentru cã va continua cu Premiul
„Europa pentru Teatru”».

Reprezentaþii din Japonia, Africa de
Sud, India, Marea Britanie, Polonia,
România, Israel, Bulgaria, Suedia,
Rusia, Germania, Italia, Scoþia ºi SUA
au loc, în perioada aceasta, nu numai
în sãlile de spectacol, ci ºi în aer liber
– pe strãzi ºi în Pieþele „Fraþii Buzeºti”,
„Mihai Viteazul” ºi „William Shake-
speare”. În plus, publicul va avea oca-
zia sã urmãreascã recitaluri, concerte,
teatru comunitar, lansãri inedite de
carte sau DVD-uri, conferinþe, expo-
ziþii de picturã, de costume sau foto-
grafie, multe urmând a fi gãzduite de
foaierul teatrului.

Craiovenii pot vedea
spectacolul artiºtilor japonezi

proiectat pe un ecran amplasat
în faþa teatrului

Aflatã pentru prima oarã în Româ-
nia, trupa Teatrului de Arte Saitama
din Tokyo deschide festivalul astã-
searã, cu spectacolul „Richard II”,
realizat de regizorul Yukio Ninagawa.
O a doua reprezentaþie a artiºtilor ja-
ponezi va avea loc mâine, 15 aprilie,
de la ora 16.00, tot în Sala „Amza Pel-

«Aceastã ediþie vrea sã încununeze activitatea noas-
trã – a Teatrului Naþional din Craiova ºi Fundaþiei „Wil-
liam Shakespeare” – de pânã acum. Este un program
extrem de ambiþios, cu spectacole de o mare valoare ar-
tisticã», a afirmat, ieri, Emil Boroghinã, directorul Fes-
tivalului Internaþional „Shakespeare” de la Craiova,
referindu-se la ediþia a X-a a evenimentului, a cãrui cor-
tinã se ridicã astã-searã.

Una sub semnul celor 400 de ani de la trecerea în
nefiinþã a marelui dramaturg, astfel cã, pe parcursul a
zece zile, artiºti din 15 þãri de pe patru continente pro-
pun unele dintre cele mai interesante ºi diferite viziuni
ale operei sale. Pe lângã spectacole, publicul este invitat

la recitaluri, concerte, teatru comunitar, lansãri de car-
te, conferinþe, expoziþii de picturã, de costume sau foto-
grafii, dans contemporan, atât în Craiova, cât ºi în Portul
Cultural Cetate, la Bucureºti, Rm. Vâlcea, Dr. Tr. Seve-
rin ºi Tg. Jiu. În total, peste 40 de evenimente cu mari
actori, regizori, critici ºi mari companii de teatru, pre-
zentate atât în sãlile de spectacol, cât ºi în aer liber.

Deschiderea oficialã are loc astã-searã, ora 19.00,
cu spectacolul „Richard II” în interpretarea trupei
Teatrului Saitama din Tokyo, Japonia, sub conduce-
rea renumitului regizor Yukio Ninagawa, „curtatã”
de câþiva ani de organizatori ºi aflatã pentru prima
datã în România.

 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 Craiova

(strada „A.I. Cuza” nr. 11, tel. 0251.413.677) ºi www.eventim.ro
Astã-searã, în pauza spectacolu-

lui „Richard II”, publicul este invi-
tat la vernisajele a patru expoziþii:

- Expoziþia de postere ºi carte
„SHAKESPEARE – 400” realizatã cu
concursul Institutului Shakespeare de
la Stratford-upon-Avon ºi Universitã-
þii din Birmingham (Marea Britanie);

- Expoziþia de picto-impulsuri
,,SHAKESPEARE AD INFINI-
TUM” a artistei Oana Maria Cajal din
Montreal (Canada);

- Expoziþia „LUMEA LUI
SHAKESPEARE” a artistei Miruna
Budiºteanu;

- Expoziþia „COSTUMUL ELISA-
BETAN” realizatã de studenþii De-
partamentului de Scenografie de Te-
atru de la Universitatea Naþionalã de
Artã Teatralã ºi Cinematograficã Bu-
cureºti (coordonator: prof. univ. ªte-
fania Cenean).

Trupa Teatrului de Arte Saitama,
din Tokyo, propune o interpretare
modernã a capodoperei shakespea-
riene „Richard II”, aducând pe ace-
eaºi scenã un numãr impresionant
de actori – peste 60. Îi reuneºte pe
mai vârstnicii membri ai Saitama
Gold Theatre ºi pe reprezentanþii
tinerei generaþii din cadrul Saita-
ma Next Theatre într-o montare re-
gizoralã care i-a adus lui Yukio Ni-
nagawa aprecierea publicului ºi a
criticii de specialitate. Venerabilul
regizor este un nume apreciat dato-
ritã unor memorabile puneri în sce-
nã ale pieselor shakespeariene. Co-
laborând cu teatre cunoscute din
Japonia, dar ºi din Europa, America
ºi Canada, Yukio Ninagawa a fost
distins de-a lungul bogatei sale ca-
riere de peste ºase decenii cu nu-
meroase premii internaþionale.

lea” a TNC. „Noi dorim de foarte mult
timp sã îi aducem în România. Primele
contacte pe care le-am avut cu acest
teatru au fost în 2007, când am primit
o promisiune de la domnul Yukio Ni-
nagawa cã va face tot ce este posibil
pentru a onora cu prezenþa, în urmã-
toarea perioadã, festivalul nostru. S-
a întâmplat abia acum, cu ocazia aces-
tei ediþii aniversare, ºi este foarte bine”,
a declarat Boroghinã.

„Pentru noi, prezenþa Teatrului de
Arte Saitama din Tokyo, alãturi de
cea de-acum patru ani a Berliner En-
semble, cu marele spectacol al lui
Robert Wilson, reprezintã, fãrã îndo-
ialã, unul dintre cele mai importante
momente din istoria de 22 de ani a

festivalului. Cred cã este aproape un
miracol faptul cã am reuºit sã îi adu-
cem la Craiova!”, a adãugat acesta.
Alãturi de Emil Boroghinã, la confe-
rinþa de presã s-a aflat preºedintele
Saitama Arts Foundation, Takeuchi
Fuminori, care a mulþumit „pentru
invitaþia de a deschide acest festival
renumit în lume”.

Din pãcate, puþini craioveni vor

avea acces în salã la reprezentaþia ar-
tiºtilor japonezi. „Locurile pentru pu-
blic sunt pe scenã ºi nu avem decât
un numãr limitat, 160. Vor fi prezenþi ºi
foarte mulþi invitaþi din strãinãtate, cri-
tici ºi istorici de teatru din România ºi
multe þãri ale lumii ºi nu vom putea sã
onorãm toate cererile de bilete”, a
anunþat directorul festivalului. Spec-
tacolul va fi proiectat, însã, pe un ecran
amplasat în faþa teatrului.

Premiului „Europa pentru
Teatru” va aduce la Craiova

peste 400 de invitaþi
din întreaga lume

Pe lângã cele douã reprezentaþii ale
artiºtilor japonezi, Emil Boroghinã a
apreciat ca excepþionale ºi alte specta-
cole din program. Aºa sunt „Romeo ºi
Julieta”, realizat de un tânãr regizor
din Israel Irad Rubinstein, de la Teatrul
Beer-Sheva din Tel Aviv, care va avea
loc luni, 18 aprilie, de la ora 20.00, la
Casa de Culturã a Studenþilor. «Vor mai
fi aici ºi alþi mai regizori ai lumii, între

care Luc Perceval, de origine belgianã
care monteazã foarte mult în Germania.
De aceastã datã va veni – marþi, 19 apri-
lie, ora 20.00 – cu un „Macbeth” ex-
cepþional pus în scenã la Baltic House
Sankt Petersburg, Rusia. O altã com-
panie pe care dorit-o foarte mult aici
este Shakespeare Tobacco Factory din
Marea Britanie, care – pe 21 aprilie, ora
19.00, la Casa de Culturã a Studenþilor
– va prezenta spectacolul „Hamlet”.
Încã un „Hamlet” vine din Africa de
Sud, adus de Compania „A&M” din
Cape Town, în regia lui Fred Abraham-
se». Festivalul se va închide pe 23
aprilie cu spectacolul „Richard III”
pus în scenã de Thomas Ostermeier,
la Teatrul Schaubuhne din Berlin. O
reprezentaþie trebuia sã aibã loc ºi la

Bucureºti, însã, din motive financia-
re, a fost anulatã.

Festivalul Internaþional „Shake-
speare” va fi urmat, în perioada 23-26
aprilie, de cea de-a XV-a ediþie a Pre-
miului „Europa pentru Teatru” ºi
ediþia a XIII-a a Premiului „Europa
Noi Realitãþi Teatrale”, evenimente
care, potrivit organizatorilor, vor adu-
ce la Craiova peste 400 de invitaþi.

„Este cel mai mare eveniment de acest
gen din lume, care recompenseazã
excelenþa în teatru. Într-un fel, este
pandantul Premiului Oscar pentru
film. Printre laureaþi se aflã ºi regizo-
rul român Silviu Purcãrete, cel care ºi-
a legat destinele de existenþa TNC ºi
care va primi Premiul Special”, a anun-
þat Emil Boroghinã.

Emil Boroghinã: „Costurile sunt mai
mari decât cele estimate de noi”

Emoþii le dau organizatorilor, în
perioada aceasta, nu numai reprezen-
taþiile artistice din cadrul festivalu-
lui, ci ºi sumele necesare desfãºurã-
rii unui eveniment de o asemenea
amploare. În 2014, a recunoscut di-
rectorul, festivalul s-a aflat la un pas
de a fi anulat din cauza lipsei banilor.
„Financiar, cu siguranþã stãm cu mult
mai bine decât pânã acum. Costurile
sunt mai mari decât cele estimate de
noi, pentru cã a trebuit sã închiriem
foarte multe echipamente. Sunt ex-
trem de complicate spectacolele din
punct de vedere tehnic, iar estimãri-
le noastre iniþiale au fost depãºite”,
a declarat Boroghinã.

Cea de-a X-a ediþie a Festivalului
Internaþional „Shakespeare” este
organizatã de Fundaþia „Shakespea-
re” ºi Teatrul Naþional „Marin Sores-
cu” ºi finanþatã de Primãria ºi Consi-
liul Local Craiova, Ministerul Cultu-
rii, Consiliul Judeþean Dolj, Institu-
tul Cultural Român, Uniunea Teatra-
lã din România, Guvernul Japoniei,
Ambasada Israelului în România ºi
British Council România, cãrora li se
adaugã o listã de zece sponsori. Par-
teneri sunt Europe for Festivals, Te-
atrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”,
Casa de Culturã a Studenþilor, Uni-
versitatea din Craiova, Filarmonica
„Oltenia”, Opera Românã Craiova,
Electroputere Parc Mall, Compania
„Teatrulescu”, RAADPFL Craiova,
Teatrul „Anton Pann” ºi Teatrul Mu-
nicipal „Ariel” din Rm. Vâlcea, Pala-
tul Cultural „Theodor Costescu” din
Dr. Tr. Severin, Centrul Cultural „Eu-
gen Ionescu” din Slatina.
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Ibrahim ºi Khalid El Bakraoui, care au co-
mis douã din cele trei atacuri sinucigaºe din
Bruxelles de pe 22 martie, sunt la originea
acestor atentate, precum ºi a celor din Paris
de pe 13 noiembrie, susþine reþeaua Stat Isla-
mic în publicaþia “Dabiq” a grupãrii. În ediþia

Zeci de membri ai armatei
germane, suspectaþi
cã ar fi simpatizanþi ai reþelei
teroriste Stat Islamic

Cel puþin 65 de militari ger-
mani sunt suspectaþi cã ar fi
militanþi islamiºti, iar alþi 29 de
foºti membri ai armatei germa-
ne s-au deplasat în cursul anu-
lui 2015 în Siria ºi Irak pentru a
se alãtura reþelei teroriste Stat
Islamic, informeazã publicaþia
Die Zeit. Cel puþin 29 de foºti
membri ai armatei germane s-
au deplasat în cursul anului
2015 în Siria ºi Irak pentru a
lupta de partea reþelei teroriste
Stat Islamic, aratã date furniza-
te de Serviciul militar de con-
trainformaþii (MAD). În plus, în
cadrul armatei germane au fost
depistaþi cel puþin 65 de militari
activi suspectaþi de apartenenþã
la cercuri islamiste. Ministerul
german al Apãrãrii a anunþat cã
verificã minuþios fiecare mem-
bru al armatei germane. Potri-
vit instituþiei, începând din 2007
au fost depistaþi 22 de islamiºti
în rândurile armatei germane,
17 fiind disponibilizaþi.

Grecia va soluþiona cererile de
azil în cel mult douã sãptãmâni

Autoritãþile grece vor oferi rãs-
punsuri la solicitãrile de azil în
urmãtoarele douã sãptãmâni, a
declarat purtãtorul de cuvânt al
Guvernului de la Atena, preci-
zând cã apoi va începe aplicarea
etapei a doua a Acordului UE-
Turcia. “Primele rezultate ale
solicitãrilor de azil vor fi anun-
þate peste 15 zile; apoi va începe
etapa a doua a Acordului dintre
Uniunea Europeanã ºi Turcia”,
a declarat Olga Gerovassili, pur-
tãtorul de cuvânt al Executivu-
lui Greciei. În virtutea Acordu-
lui UE-Turcia, imigranþii extra-
comunitari veniþi în Grecia
dupã 20 martie vor fi înregistraþi
ºi þinuþi în centre de detenþie
pânã la examinarea solicitãrilor
de azil. Persoanele care nu se vor
califica pentru azil vor fi trimise
în Turcia în vederea repatrierii.

Armata SUA anunþã
cã se foloseºte de atacuri
cibernetice împotriva ISIS

Armata Statelor Unite lansea-
zã atacuri cibernetice asupra re-
þelei Stat Islamic (SI) pentru pri-
ma oarã, ca parte a unui efort
coordonat care a pus o mare pre-
siune asupra acestor miltanþi, a
afirmat adjunctul secretarului
american al Apãrãrii, Robert
Work, citat de Reuters online.
“Aceºti inidvizi se aflã sub o pre-
siune foarte mare. De fiecare
datã când când am þintit una
dintre poziþiile lor de apãrare în
ultimele ºase luni, i-am învins.
Au plecat, s-au retras”, a decla-
rat Work. Acesta a adãugat cã
Statele Unite ºi forþele coaliþiei
pun presiune pe SI din toate di-
recþiile, folosindu-se de orice ca-
pacitate militarã, inclusiv de ata-
curi cibernetice, pentru a învin-
ge grupul.

Atacurile cu rachete lansate din
Siria în oraºul Kilis, din sudul Tur-
ciei, au continuat  ºi ieri, în a treia
zi de ofensivã, soldate cu un mort
ºi 20 de rãniþi, iar forþele turce au
ripostat atacând poziþii ale reþelei
Stat Islamic din nordul Siriei, po-
trivit unor surse militare. Nu au
fost înregistrate victime în Kilis
ieri dupã ce au fost lansate mai
multe rachete care au aterizat pe
un câmp abandonat, a precizat
primarul oraºului, Hasan Kara.
“Ne ducem la culcare cu sunetul
rachetelor lansate ºi ne trezim tot
cu sunetul rachetelor”, a decla-
rat Kara într-un interviu telefo-
nic acordat agenþiei Reuters. Pre-
mierul turc Ahmet Davutoglu a
anunþat, marþi, cã 21 de persoa-

Preºedintele Bashar al-Assad se
opune federalizãrii Siriei, apreci-
ind cã un astfel de plan ar distru-
ge þara, afirmã deputatul rus Alek-
sandr Iuºcenko, care a avut o în-
trevedere cu liderul sirian. “Lupta
pentru viitorul Siriei este în curs
la Geneva. Niciun cetãþean sirian
nu este favorabil federalizãrii þã-
rii”, a transmis Bashar al-Assad
prin intermediul parlamentarului
rus. De altfel, Bashar al-Assad
considerã cã federalizarea ar dis-
truge Siria. Administraþia Vladimir
Putin a semnalat în februarie cã
este favorabilã federalizãrii Siriei
ca modalitate de soluþionare a con-
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cu numãrul 14 a publicaþiei în limba englezã
“Dabiq”, care a fost lansatã azi, reþeaua Stat
Islamic afirmã despre Khalid El Bakraoui:
“Toate pregãtirile pentru raidurile din Paris ºi
Bruxelles au început cu el ºi cu fratele sãu
Ibrahim”. Reþeaua teroristã dã asigurãri cã

cei doi fraþi, care au executat senþinþe în în-
chisoare pentru diverse infracþiuni, au avut
aceastã revelaþie (de a comite atentatele) ºi
au decis “sã trãiascã pentru religie”. Khalid
El Bakraoui, închis pentru o serie de furturi
de maºini asociate cu acte de violenþã, ºi-a
exprimat de mai multe ori intenþia de a com-
bate “infidelii” care nu respectã cuvântul Pro-
ferului Allah, scrie “Dabiq”, fãrã ca articolele
sã fie semnate. “Cei doi fraþi ºi-au procurat
arme ºi explozibili”, se aratã în continuare în
text. Publicaþia confirmã ºi cã Najim Laac-
hraoui, cel de-al treilea atacator kamikaze din
atentatele de la Bruxelles, cu studii în elec-
tronicã, a fost cel care a fabricat bombele
utilizate de teroriºti în cele douã serii de aten-
tate, referindu-se la el prin numele sãu de lup-
tãtor, Abou Idriss. “Abou Idriss este cel care
a fabricat dispozitivele explozive pentru cele
douã raiduri din Paris ºi Bruxelles”, scrie
“Dabiq”. Pe 22 martie, Ibrahim El Bakraoui
ºi Najim Laachraoui ºi-au detonat centurile
explozive în terminalul de plecãri al aeropor-
tului Zaventem din Bruxelles. La scurt timp,
fratele unuia dintre aceºtia, Khalid El Bakra-
oui, a comis un atac sinucigaº la staþia de
metrou Maalbeek, atentatele soldându-se în
total cu 32 de morþi. În atacurile teroriste din
Paris, 130 de persoane au murit.

flictului militar din aceastã þarã.
Regimul de la Damasc a anunþat,
luni, cã este pregãtit sã reia nego-
cierile de pace cu reprezentanþii
opoziþiei pe 15 aprilie, fãrã pre-
condiþii. Siria se confruntã, înce-
pând din martie 2011, cu revolte
reprimate violent ºi cu un conflict
militar între serviciile de securita-
te subordonate regimului Bashar
al-Assad, forþele opoziþiei ºi gru-
puri teroriste, inclusiv organizaþia
sunnitã Stat Islamic (Stat Islamic
în Irak ºi Siria / Stat Islamic în
Irak ºi Levant). Bilanþul conflic-
tului depãºeºte, conform estimã-
rilor ONU, 270.000 de morþi.

ne fuseserã rãnite în primele douã
zile de confruntãri izbucnite luni,
iar surse medicale au declarat ul-
terior cã unul dintre rãniþi a de-
cedat. Potrivit unor surse din se-
curitate citate de Reuters, forþe-
le militare turce au ripostat ata-
când poziþii ale reþelei teroriste
Stat Islamic de partea sirianã a
frontierei, din nord. Zona sirianã
din oraºului turc Kilis se aflã sub
controlul reþelei Stat Islamic. În
Kilis, se aflã circa 110.000 de re-
fugiaþi sirieni, fiind un oraº lovit
frecvent de astfel de atacuri care
se extind peste frontierã. Douã
persoane, inclusiv un minor, au
murit în urma unui astfel de atac,
dupã ce a fost lansatã o rachetã
din Siria, în martie.
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Nuntaºi de închiriat

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 23:00

Cu greu poþi gãsi un tip mai
de treabã decât Doug (Josh
Gad). Doar cã din cauza timidi-
tãþii sale legendare, Doug are
ºi o imensã problemã: în douã
sãptãmâni se cãsãtoreºte cu
femeia visurilor sale ºi nu are
niciun prieten apropiat care sã-
i fie cavaler de onoare! Din
întâmplare aflã de compania
Best Man, Inc., care furnizeazã
cavaleri de onoare...

Cabana de pe malul
lacului

Se difuzeazã la Antena 1,  ora  01:00

Un scenarist care s-a retras
sã lucreze în cabana din titlu
îºi dezvãluie pasiunile ucigaºe
în scenariul pe care îl scrie ºi
în care e vorba despre un
nebun care rãpeste ºi omoarã
femei. Stanley Caldwell (Judd
Nelson) are nevoie de ajutor
specializat. Nu pentru cã ar fi
în panã de inspiraþie, ci pentru
cã el insusi e un psihopat care
îneacã femei, le ancoreazã pe
fundul lacului ºi le aranjeazã
într-un sinistru cimitir acvatic...

Greva de Craciun

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  18:30

Cei doi fii ai doamnei Joy
Robertson vor fi la facultate
anul viitor, aºa cã ea doreºte
ca în acest an sã organizeze
„cel mai tare Craciun din viaþa
lor”. Bucuria sa are de suferit
dupã ce observa cã soþul ºi fiii
ei au propriile lor preocupãri ºi
nu o ajutã cu pregãtirile de
Crãciun. Inspiratã de o grevã a
bãcãniilor din oraº, Joy deci-
de sã le urmeze exemplul...

JOI - 14 aprilie

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

McDowd
1999, Canada, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 Magazin World Cup

RUSIA 2018
19:00 Mediatorii
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:10 Între bine ºi rãu
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Dragoste ºi rãzboi
01:10 Tot ce conteazã
02:00 Telejurnal
02:50 Vorbeºte corect!
02:55 Interes general
03:45 Mediatorii
04:25 Între bine ºi rãu
05:35 Ora regelui
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Europa 360°
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
16:50 Interzis, arestat, cenzurat
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Poveste dupã poveste
21:00 Arte , carte ºi capricii
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:20 5 minute de ºtiinþã
23:30 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
00:10 Interzis, arestat, cenzurat
00:20 Cartea cea de toate zilele
00:30 Naturã ºi sãnãtate
01:00 Europa 360°
01:30 Arte , carte ºi capricii
02:30 Pescar hoinar
03:00 La fix

TVR 2

07:30 Foxcatcher
09:45 Joséphine
11:15 Filme ºi vedete
11:50 Box
13:25 Byron Electric Marching

Band
15:00 Clasa bogatã
16:25 Grey Gardens
18:10 Rãzboiul nasturilor
20:00 Terorism: Pericolul din

interior
21:30 Cu acest inel
23:00 Nuntaºi de închiriat
00:45 Sãruturi ºi focuri de armã
02:30 Interviul

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
20:00 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:00 Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:00 Fotbal Europa League:

Liverpool - Dortmund
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Crizã naþionalã
2014, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
01:30 Culisele puterii
2013, SUA, Dramã
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 Lupta rozelor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 In umbra trecutului (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

07:30 La Mãruþã (R)
09:00 La bloc (R)
11:45 Brusc, vara trecutã (R)
14:15 Cowboy (R)
16:15 La bloc
18:30 Grevã de Crãciun
20:30 Paravanul de fum
22:30 Cercul vrãjitoarelor
00:30 Furie dezlãnþuitã 2 (R)
02:15 Cine A.M.
06:15 Amicul Joey (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 Next Star
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Cabana de pe malul

lacului
2000, SUA, Comedie, Thriller
02:30 Observator special (R)
03:00 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 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (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 All Inclusive (R)
07:45 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:20 Focus din inima României

(R)
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 Focus Magazin (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 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 B.D. în alertã
1971, România, Comedie
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Mãrul discordiei (R)
03:30 ªcoala.tv (R)
04:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:00 Adevãrul Live
05:30 La TV (R)
2015, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal Emirates FA Cup

6th round: West Ham - Manches-
ter United

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 Rezumate UEFA Cham-

pions League
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Jackass. Nebuni de legat!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Partial
înnorat cu

averse
joi, 14 aprilie - max: 23°C - min: 10°C

$
1 EURO ........................... 4,4696 ............. 44696
1 lirã sterlinã................................5,6158....................56158

1 dolar SUA.......................3,9488........39488
1 g AUR (preþ în lei)........158,0710.....1580710

Cursul pieþei valutare din 14 aprilie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Eddie Vulturul

Ora: 14:30; 18:30

Gen film: Comedie, Dramã, Sport

Strada Cloverfield 10

Ora: 16:30

Gen film: Dramã, Mister, SF, Thriller

RECOMANDÃRI TV
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Rãzboiul nasturilor

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 10:20

1960, în sudul Franþei. O
gaºcã de bãieþi, condusã de
Lebrac, un puºti curajos, e
în rãzboi cu copiii din satul
vecin, duºmanii lor recunos-
cuþi. Un rãzboi fãrã milã,
care dureazã de generaþii. O
luptã pentru onoare ºi loiali-
tate, în care toate mijloacele
ce pot aduce victoria sunt
binevenite.

Joc diabolic

Se difuzeazã la Pro Tv ºi Pro Tv HD,
ora 23:15

Într-o grabã disperatã de a
salva familia sa de la sãrã-
cie, Paul Dynan viseazã la o
schemã diabolicã de rãpire
a copiilor a trei oameni
bogaþi pentru a cere rãs-
cumpãrare.
Cu toate acestea, caracte-
rul imprevizibil al partene-
rilor lui Paul, dar ºi al victi-
melor lor, transformã pla-
nul lui minuþios într-un
coºmar...

Contele de Monte Cristo

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

“Contele de Monte Cristo” al lui
Alexandre Dumas este poves-
tea clasicã a unui bãrbat care
face pe nedrept închisoare.
Filmul prezintã strãlucita strate-
gie de rãzbunare a acestuia
împotriva celor care l-au trãdat.
Chipeºul marinar Edmond
Dantes, interpretat de Jim
Caviezel, este un tânãr onest a
cãrui viaþã liniºtitã ºi planuri de
a se cãsãtori cu frumoasa
Mercedes...

VINERI - 15 aprilie

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

McDowd
1999, Canada, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Magazin World Cup

RUSIA 2018
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Ne vedem la TVR
18:00 Ne vedem la TVR
19:00 Cooltura
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 O datã’n viaþã
22:25 Starea zilei
22:35 O datã’n viaþã
00:10 Jocuri
01:55 Telejurnal
02:45 Vorbeºte corect!
02:50 Tot ce conteazã
03:40 Zon@
04:05 Cooltura
04:45 Ne vedem la TVR
05:35 Ne vedem la TVR
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Naturã ºi aventurã
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
16:50 Interzis, arestat, cenzurat
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Theodor Cazaban-

”Captiv în lumea liberã”
20:10 The Absolute Truth
1997, SUA, Dramã, Thriller
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Dincolo de viitor
23:10 Une veuve en or
1969
00:45 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
01:25 5 minute de istorie
01:30 Deportaþii
02:30 Europa 360°
03:00 La fix
04:00 Popasuri folclorice
05:00 Ieri-Azi-Mâine
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Familia Flintstone ºi WWE
08:35 Grey Gardens
10:20 Rãzboiul nasturilor
12:10 Totul despre Schmidt
14:15 Can’t stand losing you:

The Police
15:40 Ascensiunea lui Jupiter
17:45 Filme ºi vedete
18:20 Cum sã iubeºti ca un

englez
20:00 Autobuzul 657
21:35 ªefi de coºmar 2
23:25 Bine aþi venit la New York!
01:30 Un Halloween mortal

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 Românii au talent
23:15 Joc diabolic
2011, Canada, Thriller
01:00 Ce spun românii (R)
02:00 La Mãruþã (R)
03:30 Joc diabolic (R)
2011, Canada, Thriller
05:00 Vorbeºte lumea (R)
06:15 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ

08:30 Teleshopping
08:45 Lupta rozelor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 In umbra trecutului (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)
05:15 Avenida Brasil

08:15 La Mãruþã (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Grevã de Crãciun (R)
14:15 Paravanul de fum (R)
16:15 La bloc
18:30 The Man Inside
20:30 Ingrata
23:00 Daydream Nation
01:00 Ingrata (R)
03:00 Cine A.M.
06:30 La Mãruþã (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 Contele de Monte Cristo
2002, SUA, Aventuri, Dramã,

Dragoste
23:15 iUmor (R)
01:00 Contele de Monte Cristo

(R)
2002, SUA, Aventuri, Dramã,

Dragoste
03:30 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 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
23:00 VACANÞA MARE
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (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 Dosarele DNA (R)
08:20 Focus din inima României

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

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

bine
20:30 Moromeþii
1988, România, Dramã
23:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:00 La TV (R)
2015, Comedie
02:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15 Trãdaþi în dragoste
05:00 Adevãrul Live
05:30 Cireaºa de pe tort (R)
06:15 Focus (R)07:00 ªtiri Sport.ro

09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 Cupa Meseriaºilor
13:00 Fotbal UEFA Europa

League sferturi: Liverpool -
Dortmund

15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Europa

League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Rezumate UEFA Europa

League
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Divizia MMA
23:00 Jackass. Nebuni de legat!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Divizia MMA
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Criminal

Ora: 20:30

Gen film: Acþiune, Crimã, Dramã 
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Compania de Apã Oltenia SA,

anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere  a
avizelor de gospodãrire a apelor
pentru investiþiile aferente „PRO-
IECTULUI REGIONAL DE DEZ-
VOLTARE A INFRASTRUCTURII
DE APÃ ªI APÃ UZATÃ DIN JUDE-
ÞUL DOLJ, IN PERIOADA 2014 –
2020” pentru aglomerãrile Coþofe-
nii din Dos (sistem apã – canal), Iºal-
niþa (sistem apã – canal), ªimnicu
de Sus(sistem apã – canal), Poiana
Mare(sistem apã – canal), Rast (sis-
tem canal) ºi “Conductã de Aducþi-
une Fir II Izvarna – Craiova (sistem
apã Dolj + Gorj). Persoanele care
doresc sa obþinã informaþii supli-
mentare sau care intenþioneazã sã
transmitã observaþii, sugestii ºi re-
comandãri se pot adresa solicitan-
tului la adresa: Compania de Apã
Oltenia SA, Craiova, str. Brestei nr.
133, judeþul Dolj Unitatea pentru Im-
plementarea Proiectului – Fonduri
de Coeziune - persoanã de contact
ing. Naidin Marinel; tel: 0728283625.

S. C . PIEÞE ªI TÂRGURI CRA-
IOVA SRL organizeazã concurs  în
vederea ocupãrii postului vacant de
ºef serviciu tehnic, perioadã nede-
terminatã, în data de 05.05.2016.
Concursul se va desfãºura la se-
diul SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIO-
VA SRL din str. Calea Bucureºti, nr.
51, dupã cum urmeazã: - în data de
05.05.2016, ora 11.00, probã scrisã;
- în data de 10.05.2016, ora 11.00,
interviu. Dosarele se vor depune
pânã la data de 29.04.2016. ora
10.00, la sediul SC PIEÞE ªI TÂR-
GURI CRAIOVA SRL - Comparti-
mentul Resurse Umane, Salariza-
re. Tematica ºi condiþiile de partici-
pare vor fi afiºate la sediul societã-
þii. Relaþii suplimentare la  numãrul
de telefon  0251/410696.

„Clubul Sportiv Voinþa Cra-
iova” cu sediul în Craiova, str.
Matei Basarab Nr.18 convoacã
pe data de 11.05.2016 ora 16.00
la sediul Clubului, Adunarea Ge-
neralã Ordinarã cu urmãtoarea
ordine de zi: 1. Prezentarea si-
tuaþiei juridice ºi economice a
clubului.2. Aprobarea excluderii
membrilor fondatori care nu mai
îndeplinesc condiþiile de infor-
mare. 3. Alegerea Comitetului
Director al clubului . 4. Alegerea
Cenzorului. 5. Diverse.

ADMINISTRAÞIA Naþionalã
de Meteorologie scoate la con-
curs postul de Director la sucur-
sala Centrul Meteorologic Regio-
nal Oltenia. Condiþii: -studii uni-
versitare, absolvite cu diplomã de
licenþã, în specialitãþile: matema-
ticã, fizicã sau geografie; -prezen-
tarea unui Proiect de Manage-
ment (care va cuprinde propune-
rea unui plan de mãsuri- ºi anali-
za acestora- pentru gestionarea
ºi dezvoltarea eficientã a mijloa-
celor financiare, materiale ºi a
resurselor umane ale Centrului
Meteorologic Regional Oltenia);
-cunoaºterea unei limbi strãine de
circulaþie internaþionalã; -experi-
enþã în activitatea de meteorolo-
gie de minim 7 ani. Tematica ºi
toatã documentaþia vor fi afiºate
la sediul CMR-ului. Relaþii supli-
mentare la sediul CMR Oltenia,
tel.0251.411.711 ºi Biroul Resur-
se Umane de la sediul Adminis-
traþiei- 021.318.32.40/int.197. În-
scrierile se vor face la sediul CMR
Oltenia pânã la data de: 05.05.2016.
Locul, data ºi ora desfãºurãrii con-
cursului: sediul central al Adminis-
traþiei Naþionale de Meteorologie
la data de 13.05.2016, ora 09.30.

Anunþul tãu!
ÎN data de 20.04.2016, ora

10:00, va avea loc la sediul Birou-
lui executorului judecãtoresc Jos-
ceanu Claudiu din Craiova, str.Ro-
mânia Muncitoare, nr.54A, ap.3,
jud.Dolj, vânzarea la licitaþie publi-
cã a imobilului situat în localitatea
Predeºti, sat Predeºti, Tarlaua 109,
Parcela 4/1, jud.Dolj, intabulat în CF
nr. 30321, nr. cadastral 30321, con-
stând în teren în suprafaþã de 2.800
mp din acte ºi 2.658 mp din mãsu-
rãtori, din care suprafaþa de
1.421,70 mp este teren intravilan,
iar restul extravilan. Licitaþia por-
neºte de la pretul de 23.700Lei.

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.

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.
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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.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM CAME-
RISTE. Telefon: 0766/
058.400.
Angajez personal fri-
zerie / coafurã, mani-
chiurã, pedichiurã. Te-
lefon: 0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Es-
pero. Telefon: 0760/
084.961.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã cu 1000 m teren
str. Vasile Lupu. Tele-
fon: 0723/535.544
Vând imobil str. Pã-
rului nr. 33. Telefon:
0755/074.742.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile
superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.
Casã bãtrânescã (ne-
locuibilã) sat Dobromi-
ra, 3700 mp. 25000 lei,
negociabil Telefon:
0744/648.927; 0741/
197.391.
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/418.864.

Vând casã nouã
Bordei cu 700 m te-
ren vie, pomi sau
schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clinicã,
pensiune, firmã. Te-
lefon: 0741/219.483.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând teren intravilan
1120 mp zona C, în
spatele Parcului, Ale-
ea Potelu, utilitãþi îm-
prejmuit. Telefon:
0741/ 282.255.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp
la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros, 750
mp, 22 Euro/mp. Tele-
fon: 0729/170.160.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.

Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la DJ
– cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Na-
þionalã Craiova- Be-
chet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

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

AUTO
STRÃINE

Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii
la telefon: 0768/
954.944.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat; 6
airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere
centralizata; ABS;
Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro;
Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând gãini pitice CO-
CHINCHINA outoare.
Telefon: 0721/ 483.933.
Vând 12 bucãþi tabu-
rele din lemn mela-
minat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat grã-
dina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80m 1 leu/kg,
douã foi tablã zinca-
tã 2/1m , drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ
rezervã- 220 lei. Te-
lefon: 0770/ 303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/ 298.240.
Producãtor - vând
puiet florifer, 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
pentru pãstrat armã
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.

Vând fotolii de epocã
în stare bunã, aparat
de radio cu Pickup,
timbre (clasoare). Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut - 80 lei, cruce
marmurã scrisã
1200/400/100- 80
lei, sãpun de casã 5
lei kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmi-
dã completã, polizor
2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metali-
ce (4 gri ºi 4 albe). Te-
lefon: 0251/452.233.
Vând 1 loc de veci Ci-
mitir Lascãr Catargiu
- Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã
de piele de cãprioa-
rã nouã lungã ºi
Mouline  pentru cu-
sut goblen. Telefon:
0752/236.667.
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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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televo-
zor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând douã cuþite de
ghilotinã 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 aluminiu  20
litri noi, reductor oxi-
gen sudurã, alterna-
tor 12vV nou, arzã-
toare gaz sobã D
600.  Telefon: 0251/
427.583.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.

Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.

Caut electrician
pentru un Volvo ,cã-
rucior  pentru copii,
televizor Goldstar,
maºinã de cusut
Ileana, bicicletã co-
pii, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând cãruþ sport co-
pii, maºinã de spãlat
Alba Lux, barcã artiza-
nalã, camerã auto. Te-
lefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensiuni
1,50 x 3 m zona N. Te-
lefon: 0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re ultracentral. Pre-
fer familie intelec-
tuali. Telefon: 0756/
790.172.

Închiriez apartament
2 camere, deco-
mandate, etaj 2, ul-
tracentral, microcen-
tralã, aer condiþionat,
liniºte ºi igienã depli-
nã, înconjurat de ver-
deaþã. Telefon: 0722/
956.600.
Închiriez garsonierã
mobilatã Ciupercã.
Telefon: 0729/684.222.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez teren pentru
amplasare a 5 maga-
zine între blocuri vad
foarte bun. posibilitate
de cumpãrare. Tele-
fon: 0761/665.763.
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 0744/
629.775.

DIVERSE
Achiziþionez cãrþi
pentru bibliotecã. Te-
lefon: 0351/449.469
dupã ora 20,30.
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
DECLAR pierdut ºi
nul Certificat Consta-
tator la terþi SC MY-
HARTINVEST SRL
Poiana Mare.

DECESE
Maria ºi Constan-
tin Tudosie, copiii
Elena, Mihai,
Georgiana, Mihai
ºi nepoþii, anunþã
trecerea în nefiin-
þã a celui ce a fost
tatã, bunic ºi strã-
bunic ªERBAN
NICOLAE - 88 ani.
Înmormântarea a
avut loc luni, 11
aprilie 2016 în sa-
tul Þãrþãl, comuna
Teslui, judeþul
Dolj. Dumnezeu
sã-l odihneascã
în pace!
COMEMORÃRI

Soþia, fiul, nepotul
ºi nora anunþã cu
tristeþe cã se împli-
neºte 1 an de la de-
cesul celui care a
fost ing. TOADER
GHEORGHE. Îl
vom plânge me-
reu!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Real Madrid a reuºit sã remonteze acel
halucinant 0-2 din Germania, câºtigând cu
3-0, marþi searã, în faþa lui Wolfsburg, dez-
nodãmânt în urma cãruia formaþia din ca-
pitala Spaniei a pãtruns pentru a ºasea oarã
consecutiv în penultimul act al celei mai
tari competiþii inter-cluburi din lume.

Cristiano Ronaldo a fãcut show pe “Ber-
nabeu”, portughezul fiind singurul marca-
tor al partidei.

“Galacticii” au pornit în trombã ºi prima
ocazie i-a aparþinut cãpitanului Ramos (6),
reluare cu capul, pe bara transversalã.

Ronaldo a lovit întâia datã în minutul 16,
când Carvajal a centrat prin spatele unei de-
fensive uluite a “lupilor”, iar CR7 l-a exe-
cutat pe Benaglio cu o reluare simplã. Ime-
diat, aceeaºi actori în prim-plan, dar Cris-
tiano a fost devansat la limitã într-un duel
aerian, rezultând un corner. A executat Kro-
os ºi Ronaldo n-a mai putut fi oprit, lovitu-
rã de cap, pe spate, la colþul lung (17). Din
acest moment, furia Madridului a dispãrut
ca prin minune ºi s-ar fi putut lãsa rãu dacã
Bruno Henrique nu se pierdea cu firea, sin-
gur singurel în mijlocul careului, ori dacã
principalul om de creaþie al nemþilor, Drax-
ler, nu pãrãsea terenul accidentat, în doar
minutul 30. Chiar ºi aºa, Wolfsburg a con-
trolat mai mult jocul, dar nu s-a mai apro-
piat periculos de poarta lui Keylor Navas.
Nici “albii” nu l-au mai vãzut de aproape pe
Benaglio, balanþa înclinându-se dupã o lo-
viturã liberã. Ronaldo (76) a strecurat ba-
lonul printr-o breºã ivitã în zidul ”lupilor”,
parafând astfel o calificare aºteptatã, însã
pentru care a Realul a tremurat pânã în ul-

“Remontada”!

CR7 carã Realul în semifinale: “Am golul în ADN”CR7 carã Realul în semifinale: “Am golul în ADN”CR7 carã Realul în semifinale: “Am golul în ADN”CR7 carã Realul în semifinale: “Am golul în ADN”CR7 carã Realul în semifinale: “Am golul în ADN”

tima secundã.
“Trebuia sã fie o searã magicã ºi aºa a

fost. Echipa ºi suporterii au fost geniali. A
fost una dintre cele mai bune seri pentru
mine în Liga Campionilor, dar nu cea mai
bunã. Am golul în ADN, îmi place sã în-
scriu. Oamenii mã pot critica, însã eu merg
mai departe, cifrele mele pot fi vãzute de
toatã lumea”, a spus Cristiano Ronaldo dupã
meciul perfect reuºit cu Wolfsburg.

“Cristiano Ronaldo a arãtat cã este cel
mai bun jucãtor din lume, este un jucãtor
special pentru cã nu oricine este capabil sã
înscrie trei goluri într-un singur meci. Ne-
am îndeplinit obiectivul propus ºi sunt foar-
te fericit ºi mândru de ceea au reuºit jucã-
torii mei”, a declarat ºi tehnicianul “blan-
co”, Zinedine Zidane.

Real Madrid: Keylor Navas – Dani Car-
vajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo – Mo-
dric (Varane 90+2), Casemiro, Kroos –
Bale, Benzema (Jese 84), Cristiano Ronal-
do. Antrenor: Zinedine Zidane.

Wolfsburg: Benaglio – Vieirinha, Naldo,
Dante, Ricardo Rodriguez – Guilavogui
(Dost 80), Luiz Gustavo – Bruno Henrique
(Caligiuri 72), Arnold, Draxler (Kruse 32)
– Schürrle. Antrenor: Dieter Hecking.

City triumfã în duelulCity triumfã în duelulCity triumfã în duelulCity triumfã în duelulCity triumfã în duelul
petrodolarilorpetrodolarilorpetrodolarilorpetrodolarilorpetrodolarilor

Deºi pornea, în momentul tragerii la sorþi,
cu ºansa a doua, Manchester City a reuºit
s-o elimine pe Paris SG, într-un veritabil
duel al petrodolarilor ºi al influenþei pe care

douã familii regale din Orientul Mijlociu (al-
Nahya, din Emirate, ºi al-Thani, din Qatar)
vor sã o cumpere în Occident.

A fost 1-0, în Regat, dupã 2-2, iar PSG
a fost eliminatã pentru a patra oarã conse-
cutiv în sferturile de finalã. Cu 64,4 la sutã
posesie, jucãtorii lui Laurent Blanc au avut
puþine ocazii, pe “Etihad Stadium”, irosite
de Ibrahimovici (16), Silva (64) ºi Cavani
(80). Nu-i mai puþin adevãrat cã portarul
Joe Hart ºi-a fãcut datoria. Francezii nu au
strãlucit, dimpotrivã, ºi notele din presã
atestã numulþumirea teribilã din tabãra…-
Qatarului. Cel mai slab de pe teren a fost
considerat ivorianul Serge Aurier, cu o pre-
staþie între catastrofã ºi cataclism, apoi,
argentinianul Angel Di Maria ºi Zlatan Ibra-
vimovici. Aquero ar fi putut marca din pe-
nalty (30), dar nu a fãcut-o (ºut pe lângã)
ºi cu un sfert înaintea finalului de joc, in-
ternaþionalul belgian De Bruyne a înscris
unicul gol al partidei (cu o reluare superbã
din afara careului), care îi duce pe „cetã-
þeni”, premierã istoricã, în careul de aºi ai
competiþiei.

“Am meritat din plin victoria. Am domi-
nat meciul de la un capãt la celãlalt. Eu cred
cã putem câºtiga trofeul. ªi acum a deve-
nit singurul meu obiectiv pe acest final de
sezon. Tot timpul am fost criticaþi pentru
ce s-a întâmplat în acest an, dar am ajuns
în semifinalele Ligii Campionilor ºi asta e o
mare realizare”, a spus antrenorul chilian al
lui City, Manuel Pellegrini, care la finalul
sezonului va fi înlocuit cu Pep Guardiola,
actualmente la Bayern.

 “Ar trebui sã ne punem niºte întrebãri.

Suntem foarte dezamãgiþi ºi e normal. Dar
trebuie sã trecem peste asta. Chiar am cre-
zut cã ne putem califica. O vom lua de la
capãt în sezonul viitor. Trebuie sã câºti-
gãm acest trofeu. Sunt cluburi care au în-
cercat ºi 10 ani pânã au reuºit asta.” a spus
ºi tehnicianul parizienilor, Laurent Blanc.

Ziariºtii francezi dau vina pentru elimi-
narea din Liga Campionilor pe nivelul scã-
zut din Ligue 1, acolo unde PSG nu are
rival ºi unde a cucerit un nou titlu de cam-
pioanã cu 8 etape înainte de finalul sezonu-
lui. “Nu ºtiu dacã e vina competiþiei interne
cã City a arãtat mult mai bine decât noi.
Cert este cã în semifinalele Ligii Campioni-
lor sunt în fiecare an cam aceleaºi echipe.
Cred cã ºi anul asta va fi la fel. În fiecare
an sunt aceleaºi trei cluburi ºi unul surpri-
zã. Anul acesta surpriza este Manchester
City. Am fi putut fi noi, dar ne-au lipsit foar-
te multe pentru a ajunge acolo.” a încheiat
Blanc.

Manchester City: Hart – Sagna, Ota-
mendi, Mangala, Clichy – Fernando,   Fer-
nandinho – Jesus Navas, De Bruyne (Yaya
Toure 84), David Silva (Delph 87) – Ague-
ro (Ilheanacho 90+3). Antrenor: Manuel Pel-
legrini.

Paris SG: Trapp – Aurier (Pastore 61),
Thiago Silva, Marquinhos – Van der Wiel,
Rabiot, Thiago Motta (Lucas Moura 44),
Di Maria, Maxwell – Ibrahimovic, Cavani.
Antrenor: Laurent Blanc.

Asearã s-au stabilit ºi celelalte douã se-
mifinaliste, dupã meciurile Atletico Ma-
drid – FC Barcelona (în tur 1-2) ºi Benfica
Lisabona – Bayern Munchen (în tur 0-1).

Astãzi, 22:05 în tur

FC Liverpool – Borussia Dortmund 1-1

FC Sevilla – Athletic Bilbao 2-1

ªahtior Doneþk – Sporting Braga 2-1

Sparta Praga – Villarreal 1-2

Toate meciurile vor putea fi urmãrite

în direct, pe canalele Dolce Sport.

DIGI SPORT 1
19:00 – FOTBAL – Cupa Ligii, semifinale: Dinamo

– Concordia Chiajna / 5:00 – FORMULA 1 – Sesiune
de antrenamente Marele Premiu al Chinei.

DIGI SPORT 2
11:30 – TENIS (M) – Turneul de la Monte Carlo,

în Franþa: ziua a 4-a.
DIGI SPORT 3
20:45 – BASCHET (M) – Euroliga: Fenerbahce

Istanbul – Real Madrid.
DIGI SPORT 4
18:00 – VOLEI (F) – Divizia A1, semifinale: CSM

Bucureºti – CSM Târgoviºte./ 22:00 – BASCHET
(M) – Euroliga.

DOLCE SPORT 1
19:00 – FOTBAL – Cupa Ligii, semifinale:

Dinamo – Concordia Chiajna / 22:05 – FOTBAL –
Liga Europa: Liverpool – Dortmund / 5:00 –

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
FORMULA 1 – Sesiune de antrenamente Marele
Premiu al Chinei.

DOLCE SPORT 2
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Sevilla – Bilbao.
DOLCE SPORT 3
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: ªahtior – Braga.
DOLCE SPORT 4
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Sparta Praga –

Villarreal.
EUROSPORT 1
17:30, 20:30 – HALTERE (F, M) – Campionatul

European, la Forde, în Norvegia.
PRO TV
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Liverpool –

Dortmund.
LOOK PLUS
19:00 – FOTBAL – Cupa Ligii, semifinale: Dinamo

– Concordia Chiajna.

LIGA EUROPA –
SFERTURI DE FINALÃ –
MANªA RETUR

LIGA CAMPIONILORLIGA CAMPIONILORLIGA CAMPIONILORLIGA CAMPIONILORLIGA CAMPIONILORLIGA CAMPIONILORLIGA CAMPIONILORLIGA CAMPIONILORLIGA CAMPIONILOR
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Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

1. Astra 6 4 1 1 10-4 39
2. Steaua 6 4 2 0 10-4 36
3. Pandurii 6 1 4 1 7-6 31
4. Dinamo 6 1 4 1 6-8 31
5. Viitorul 6 0 2 4 5-12 25
6. ASA 6 0 3 3 5-9 22

Astra – Steaua, sâmbãtã, ora 20.30
Dinamo – ASA, duminicã, ora 20.30
Viitorul – Pandurii, luni, ora 20.30

Play-off, etapa VII-aPlay-off, etapa VII-aPlay-off, etapa VII-aPlay-off, etapa VII-aPlay-off, etapa VII-a

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. CSMS Iaºi 6 2 2 2 6-5 27
2. „U”Craiova6 3 1 2 7-6 26
3. CFR Cluj 6 2 3 1 7-4 23
4. Voluntari 6 3 1 2 6-7 22
5. Botoºani 6 2 2 2 9-7 21
6. Concordia 6 2 3 1 6-4 18
7. ACS Poli 6 1 2 3 5-11 18
8. Petrolul 6 1 2 3 4-6 9

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

Petrolul – „U” Craiova, mâine, ora 20.30
CFR Cluj – FC Botoºani, sâmbãtã, ora 18
FC Voluntari – Chiajna, duminicã, ora 18
CSMS Iaºi – ACS Poli, luni, ora 18

Play-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-a

Ca ºi acum doi ani, meciul vedetelor
din Liga Naþionalã masculinã, disputat
de aceastã datã în Sala „Antonio Alexe”
din Oradea s-a încheiat la egalitate, 131-
131. Ca de obicei, în partida care pre-
faþeazã play-off-ul campionatului s-a
jucat relaxat, defensivele fiind practic
doar de faþadã, iar slam-dunk-urile ºi
aruncãrile spectaculoase au abundat.
Cei cinci jucãtori care au reprezentat
Craiova la All Star Game 2016 au fost
principalii protagoniºti ai disputei, mar-
când împreunã nu mai puþin de 70 de
puncte. La final, statisticile lor au fost:
Travis Bureau – 28 puncte, 11 recupe-
rãri, 2 pase decisive; Darius Hargrove
– 24 puncte, 5 recuperãri, 4 pase deci-
sive; Aaron Johnson – 20 puncte, 3 re-
cuperãri, 9 pase decisive; Cãtãlin Bur-
lacu – 4 puncte, 3 recuperãri, 2 pase
decisive; Bogdan Popescu – 4 puncte,
5 recuperãri, 3 pase decisive.

Travis Bureau a fost vedeta serii,
el fiind principalul marcator, cu 28 de
puncte, reuºind un double double cu
cele 11 recuperãri, iar blocajul sãu din
ultima secundã, la Alhaji Mohammed,
a pãstrat egalitatea pe tabelã. Bureau

ªtiri:
VVVVVoleibaliºtii craiovenioleibaliºtii craiovenioleibaliºtii craiovenioleibaliºtii craiovenioleibaliºtii craioveni
promoveazã finala în Botanicãpromoveazã finala în Botanicãpromoveazã finala în Botanicãpromoveazã finala în Botanicãpromoveazã finala în Botanicã

Voleibaliºtii  Craiovei invitã craiovenii astãzi, de la ora 18, în
Grãdina Botanicã,  pentru o alergare, scopul fiind a promova
miºcarea, sportul ºi fair-play-ul. Elevii lui Dãnuþ Pascu ºi Clau-
diu Mitru vor rãmâne o orã alãturi de fani, alergarea fiind urmatã
de o sesiune foto ºi de autografe. Cu aceastã ocazie, voleibaliºtii
craioveni vor sã promoveze ºi finala campionatului naþional, ale
cãrei prime douã meciuri se vor disputa în Sala Polivalentã du-
minicã, de la ora 13, ºi luni, de la ora 20.

Bancu, suspendat o etapãBancu, suspendat o etapãBancu, suspendat o etapãBancu, suspendat o etapãBancu, suspendat o etapã
Cãpitanul Universitãþii Craiova, Nicuºor Bancu, a primit o

etapã de suspendare dupã eliminarea din partida cu CFR Cluj,
decizia fiind luatã ieri de Comisia de Disciplinã a LPF, care i-a
aplicat mijlocaºului ºi o amendã de 740 de lei. Bancu va lipsi în
meciul de mâine, de la Ploieºti, în care ºi gazdele nu vor putea
miza pe Dan Bucºa, eliminat în disputa de la Chiajna. Totodatã,
Ionel Gane l-a trimis la echipa a doua pe Cristian Pulhac, fostul
dinamovist adus în iarnã alãturându-se deja disponibilizaþilor Marinescu, Varga ºi Prestia.

Juniorii mari ai ªtiinþei s-auJuniorii mari ai ªtiinþei s-auJuniorii mari ai ªtiinþei s-auJuniorii mari ai ªtiinþei s-auJuniorii mari ai ªtiinþei s-au
impus categoric la Timpus categoric la Timpus categoric la Timpus categoric la Timpus categoric la Timiºoaraimiºoaraimiºoaraimiºoaraimiºoara

Elitele U19 ale Universitãþii Craiova s-au impus categoric, cu
5-0 în meciul susþinut în ieri, la Timiºoara, în faþa ultimei clasa-
te, LPS Banatul. Au marcat pentru echipa pregãtitã de Adrian
Popescu: Armãºelu 2, Hodea, Manea ºi Ciocotealã. Universita-
tea under 19 a evoluat în formula: Dicã – Ghincea, Puþintelu,
Drãghici, Luicã – Vlãdoiu, Armãºelu, Hodea, Ciocotealã – Ma-
nea, Cârlig. Au mai jucat: Ion, Iuga, Geanimu, Andrei Cristian,
Constantin. Craiovenii au urcat astfel pe locul 7, cu 22 de puncte,
fãrã vreo ºansã de a prinde turneul semifinal.

Totodatã, la juniori E, Universitatea Craiova a câºtigat ieri cu 2-0 derby-ul local cu ªcoala de Fotbal Gicã
Popescu, prin golurile reuºite de: L. Duþã ºi B. Duþã. Antrrenorul Bogdan Vãrjitoarea a folosit echipa: Vlãs-
ceanu – Sârbu, Zaharia, Nedelcu, Lãpãdãtescu, L. Duþã, B. Duþã, Capac. Au mai intrat: Gãgeatu, Sichitiu.â

a participat ºi la concursul de slam-
dunk-uri, ajungând în finalã cu Kevin
Hardy, însã jucãtorul Sibiului s-a im-
pus cu o reuºitã finalã de mare efect,
determinându-l pe Travis sã renunþe
la ultima tentativã.

O alegere ciudatã a fost cea a MVP-
ului meciului Nord-Sud, stelistul Porter
Troupe, care a reuºit doar 17 puncte,
fiind depãºit de alþi cinci jucãtori, printre
care ºi Bureau, care se aºteapta sã fie
ales MVP, la concurenþã cu viitorul sãu
adversar din play-off., „mureºeanul” Al-
haji Mohammed. Un alt moment destul
de jenant a fost când preºedintele Fede-
raþiei Române de Baschet, Horia Pãun,
s-a dus sã-i înmâneze premiul de MVP
lui Darius Hargrove, pe care l-a confun-
dat cu Porter Troupe. Concursul arun-
cãrilor de 3 puncte a fost adjudecat de
MVP-ul finalei Cupei României, desfã-
ºuratã cu o zi mai devreme, coordona-
torul Clujului, Filip Adamovic.

Luni începe play-off-ul Ligii Naþiona-
le, confruntãrile fiind: SCMU Craiova –
BC Mureº, Steaua Eximbank – Dinamo,
U BT Cluj – Atlassib Sibiu ºi Municipal
Oradea – Phoenix Galaþi.

Baschetbaliºtii de la SCMU Craiova au marcatBaschetbaliºtii de la SCMU Craiova au marcatBaschetbaliºtii de la SCMU Craiova au marcatBaschetbaliºtii de la SCMU Craiova au marcatBaschetbaliºtii de la SCMU Craiova au marcat
nu mai puþin de 70 de puncte pentru echipanu mai puþin de 70 de puncte pentru echipanu mai puþin de 70 de puncte pentru echipanu mai puþin de 70 de puncte pentru echipanu mai puþin de 70 de puncte pentru echipa
Sudului în meciul vedetelor din Liga NaþionalãSudului în meciul vedetelor din Liga NaþionalãSudului în meciul vedetelor din Liga NaþionalãSudului în meciul vedetelor din Liga NaþionalãSudului în meciul vedetelor din Liga Naþionalã
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