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- N-ar fi atâta jale în þarã, Po-
pescule, dacã n-ar fi jaful care
este.
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ªcoala sociologicã de la
Craiova, care a fost înfiinþatã
în urmã cu douã decenii, a
ajuns la vârsta maturitãþii uni-
versitare. Momentul a prile-
juit o întâlnire academicã la
care au luat parte numeroºi
sociologi ºi cercetãtori, care
au fost invitaþi în „Sala Albas-
trã” a Universitãþii din Cra-
iova pentru a parcurge împre-
unã istoria acestei speciali-
zãri. Simpozionul organizat de
Facultatea de ªtiinþe Sociale
ºi Institutul Social Oltenia a
avut reprezentare internaþio-
nalã, alãturi de personalitãþile
sociologiei româneºti - prof.
univ. dr. Ilie Bãdescu, directo-
rul Institutului de Sociologie al
Academiei Române ºi prof.
univ. dr. acad. Cãtãlin Zamfir,
directorul Institutului de Cer-
cetare a Calitãþii Vieþii al Acade-
miei Române – fiind prezenþi
ºi oaspeþi de la toate facultãþile
din þarã, dar ºi din Serbia ºi
Bulgaria. Nu mai puþin de 11
volume de specialitate au fost
lansate în cadrul acestui eve-
niment, îmbogãþind astfel bi-
blioteca facultãþii craiovene, au-
torii fiind profesori ºi doctoranzi
de sociologie. actualitate / pag. 4 ºi 5

Douã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmânt
sociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiova

Douã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmânt
sociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiova

Douã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmânt
sociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiova

Douã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmânt
sociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiova

Douã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmânt
sociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiova

Douã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmânt
sociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiova

Douã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmânt
sociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiova

Douã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmânt
sociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiova

Douã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmântDouã decenii de învãþãmânt
sociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiovasociologic la Craiova

VVVVValorile germanealorile germanealorile germanealorile germanealorile germane
nu suntnu suntnu suntnu suntnu sunt
negociabile,negociabile,negociabile,negociabile,negociabile,
dardardardardar.. .. . .. . .. . .. . .

Un umorist german, Jean Boh-
mermann, într-o satirã televizatã,
pe canalul public ZDF, la sfârºitul
lunii martie a.c., l-a avut în “aten-
þie” pe preºedintele turc Recep
Tayyip Erdogan. Înregistrarea “po-
emului turc” al lui Jean Bohmer-
mann, nu a mai fost disponibilã,
dupã iritarea Ankarei, care a con-
siderat cã umoristul a mers prea
departe: în faþa drapelului turc el a
recitat “versuri”, sugerând pasiu-
nea maladivã a preºedintelui turc
Recep Tayyip Erdogan, pentru zo-
ofilie, filme cu pedofili sau repre-
siunea kurdã...

Aici era nodul gordian al
drepturilor de autor!?
Împrumul de cãrþiÎmprumul de cãrþiÎmprumul de cãrþiÎmprumul de cãrþiÎmprumul de cãrþi
din bibliotecidin bibliotecidin bibliotecidin bibliotecidin biblioteci
va fi taxatva fi taxatva fi taxatva fi taxatva fi taxat culturã / 8

TTTTTineriineriineriineriineri
fãrã destin…fãrã destin…fãrã destin…fãrã destin…fãrã destin…

Am strãbãtut, la pas, cu oas-
peþi dragi din îndepãrtata Bra-
zilie, vineri, 8 aprilie, centrul
civic al Bãniei, atent la reac-
þiile faþã de transformãrile în-
noitoare ºi recuperatoare is-
toric intervenite la distanþa de
câþiva ani de la ultima vizitã
pe care mi-au fãcut-o. Un
exerciþiu – ar spune unii câr-
cotaºi – de rutinã asociat cu-
tumei de orgoliu local ºi, deci,
vãduv de vreo relevanþã dem-
nã de arhivat.

ªi totuºi, n-a fost deloc
aºa...

Conferinþã
susþinutã
de Angelo
Mitchievici,
la 120 de ani
de la moartea
poetului Traian
Demetrescu
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Iohannis

l-a decorat

pe secretarul

general adjunct

al NATO cu

Steaua României
Preºedintele Klaus Iohan-

nis a semnat ieri decretul de
decorare ambasadorului
Alexander Vershbow, secretar
general adjunct al NATO cu
Steaua României în grad de
Mare Cavaler, potrivit unui
comunicat de presã emis de
Administraþia Prezidenþialã.
“În semn de înaltã apreciere
a interesului susþinut faþã de
þara noastrã ºi a sprijinului
constant acordat României,
pentru viziunea pusã în
dezvoltarea ºi realizarea
securitãþii euro-atlantice,
pentru promovarea cooperã-
rii la nivel internaþional în
vederea abordãrii cu succes a
provocãrilor noului mileniu,
preºedintele României,
domnul Klaus Iohannis, a
conferit Ordinul Naþional
Steaua României în grad de
Mare Ofiþer, domnului
ambasador Alexander Ver-
shbow, Secretar General
Adjunct al Organizaþiei
Tratatului Atlanticului de
Nord (NATO)”, potrivit
sursei citate. Vershbow a
fãcut o vizitã în România în
noiembrie 2015, la reuniu-
nea ºefilor de stat din Euro-
pa Centralã ºi de Est, care a
avut loc la Palatul Cotro-
ceni. Cu acea ocazie, Ale-
xander Vershbow a avut ºi o
discuþie cu preºedintele
Klaus Iohannis.

PNL a depus pe 12 februarie
o plângere prealabilã la Secreta-
riatul General al Guvernului prin
care a înºtiinþat cã va ataca Ho-
tãrârea de Guvern privind stabi-
lirea datei alegerilor locale. De-
mersul PNL este singura cale
proceduralã pe care partidul o
mai avea la dispoziþie pentru a
pune în discuþie legea alegerilor
locale, respectiv organizarea
acestora într-un singur tur de
scrutin. Legea este în viogare ºi

‘’Purtãtorul de cuvânt al Guvernului a de-
clarat cã nu înþelege de ce ministrul Ana-Clau-
dia Costea a ameninþat cu demisia pentru retra-
gerea ordonanþei, în condiþiile în care ºtia de
luni cã ordonanþa nu va intra în ºedinþa de gu-
vern de miercuri. Ministrul Muncii îºi asumã
problema de comunicare, dar precizeazã totuºi
cã nici vicepremierul, nici secretarul general al
guvernului, nici ceilalþi trei miniºtri prezenþi marþi
la întâlnirea Consiliului Naþional Tripartit, pro-
babil, nu au ºtiut acest lucru, pentru cã nimeni
nu a menþionat nimic în cadrul ºedinþei. În fi-
nal, ministrul Muncii a obþinut, cu preþul depu-
nerii mandatului, renunþarea la asumarea de cãtre
guvern a proiectului de ordonanþã de urgenþã
privind salarizarea. În aceste condiþii doamna
Ana Claudia Costea îºi exprimã speranþa cã
depunerea mandatului de ministru al Muncii va
determina Guvernul sã considere o prioritate
elaborarea unui legislaþii nediscriminatorii ºi
corecte în domeniul salarizãrii’’, este mesajul
fostului Anei Costea cãtre foºtii colegi, dat pu-
blicitãþii joi seara prin intermediul unui comuni-
cat de presã.

Ea explicã faptul cã ministerul Muncii a res-
pectat termenul de 10 februarie 2016 fixat de

Curtea de Apel Bucureºti a respins, ieri, plân-
gerea formulatã de PNL pe tema organizãrii

alegerilor locale în douã tururi de scrutin, hotã-
rârea nefiind definitivã. Vasile Blaga: Vedem

dacã putem ataca decizia privind alegerile. Sun-
tem pregãtiþi ºi pentru un singur tur.

nu poate fi atacatã la CCR decât
în cadrul unui proces pe rolul in-
stanþelor sau, direct, de Avoca-
tul Poporului.

Liderul PNL Alina Gorghiu a
precizat, dupã depunerea plân-
gerii pe rolul instanþei, cã în po-
fida scepticismului unora, este
timp suficient pentru ca instan-
þa de contencios administrativ sã
trimitã dosarul la Curtea Consti-
tuþionalã care sã dea o decizie,
astfel încât alegerile locale sã se

desfãºoare în douã tururi de
scrutin.

Copreºedintele PNL Vasile Bla-
ga a declarat, vineri, pentru ME-
DIAFAX, în contextul în care in-
stanþa a respins sesizarea PNL
privind alegerile locale, cã libe-
ralii vor ataca decizia instanþei,
dacã existã o cale de atac, afir-
mând cã PNL este pregãtit ºi pen-
tru alegeri într-un singur tur. “Nu
am comentat niciodatã o decizie
a unei instanþe. Þinem cont de ea.
O sã vedem dacã mai avem vreo
cale de atac. O sã discutãm cu
juriºtii noºtri ºi o sã vedem ce
este de fãcut. Dacã existã o cale
de atac (luãm în calcul atacarea
deciziei-n.r.)”, a declarat copre-

ºedintele PNL Vasile Blaga, pen-
tru MEDIAFAX.

Vasile Blaga a mai spus cã li-
beralii sunt pregãtiþi ºi pentru ale-
geri locale într-un singur tur, afir-
mând cã liberalii au fãcut acest
demers pentru a creºte reprezen-
tativitatea aleºilor locali. “Noi
suntem pregãtiþi ºi pentru alegeri
într-un singur tur. Am fãcut
acest demers þinând cont de re-
prezentativitatea celor aleºi pen-
tru cã pot ºi aleºi cu un procent
mic, fiind o participare scãzutã
la vot ºi asta le-ar da o repre-
zentativitate micã vizavi de an-
samblul cetãþenilor din localitã-
þile pe care urmeazã sã le gestio-
neze”, a mai spus Vasile Blaga.

Ana Costea explicã de ce a demisionat: Membrii Guvernului
nu au menþionat marþi cã OUG salarizãrii va fi retrasã

Guvern - în condiþiile în care acesta era iniþial
octombrie 2016 - cu preþul unor eforturi care
au însemnat cã la minister au avut loc în unele
zile ºi patru întâlniri pe aceastã temã, iar în
alte zile ministrul Muncii ºi specialiºtii din mi-
nister au lucrat pânã la 5 dimineaþa. ‘’Pe 10
februarie Ministerul Muncii avea finalizat pro-
iectul legii salarizãrii cu un impact financiar
de 31,5 miliarde lei net, pe o perioadã de 4 ani.
Nu a fost acceptatã aceastã variantã, iar con-
diþiile iniþiale de aplicare a legii s-au schimbat
mereu. În total Ministerul Muncii a elaborat
cel puþin zece variante ale legii salarizãrii, ob-
iectivele acestora variind mult în funcþie de
cifrele avansate de ministerul de Finanþe. În
final s-a ajuns la concluzia cã, deocamdatã,
nu existã fonduri suficiente pentru eliminarea
simultanã a disfuncþionalitãþilor dintre institu-
þii, cât ºi din cadrul instituþiilor. S-a ales, pen-
tru acest an, varianta unei ordonanþe de ur-
genþã care trebuia sã uºureze aplicarea unei
viitoare legi a salarizãrii’’, se aratã în acelaºi
comunicat.

‘’S-a spus cã aceastã ordonanþã a fost ela-
boratã de Ministerul de Finanþe ºi de Ministerul
Muncii. Sunt necesare mai multe amãnunte.

Ministerul de Finanþe a comunicat Ministerului
Muncii suma disponibilã pentru aplicarea aces-
tei ordonanþe, respectiv 1,5 miliarde lei net, iar
Ministerul Muncii a început elaborarea proiec-
tului. S-a ajuns repede la concluzia cã aceastã
ordonanþã poate sã elimine parþial doar disfunc-
þionalitãþile din cadrul unor instituþii, nu dintre
instituþii. Ordonanþa prevedea creºteri salariale
doar pentru cei cu venituri mici, din partea de
jos a grilei. De asemenea, s-a impus cã raportul
dintre salariul minim ºi cel maxim sã fie stabilit
la 1/12...” mai explicã fostul ministru.

Ministrul demisionar al Muncii, Ana Costea, explicã cã împreunã cu echipa
a elaborat cel puþin zece variante ale legii salarizãrii, obiectivele acestora

variind mult în funcþie de cifrele avansate de Finanþe, iar colegii din Guvern
nu i-au comunicat marþi cã OUG nu va intra pe ordinea de zi.
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Un umorist german, Jean Boh-
mermann, într-o satirã televiza-
tã, pe canalul public ZDF, la sfâr-
ºitul lunii martie a.c., l-a avut în
“atenþie” pe preºedintele turc
Recep Tayyip Erdogan. Înregis-
trarea “poemului turc” al lui Jean
Bohmermann, nu a mai fost dis-
ponibilã, dupã iritarea Ankarei,
care a considerat cã umoristul a
mers prea departe: în faþa dra-
pelului turc el a recitat “versuri”,
sugerând pasiunea maladivã a
preºedintelui turc Recep Tayyip
Erdogan, pentru zoofilie, filme cu
pedofili sau represiunea kurdã. O
crizã diplmaticã între Berlin ºi
Ankara s-a încins ex-abrupto,
într-un moment realmente nepo-
trivit. Turcia a cerut, imperativ,

urmãrirea penalã a satiristului ºi,
ieri, cancelaria germanã a dat
curs cererii de urmãrire penalã
înaintatã de Turcia. În Germania
delictul de insultã al unui repre-
zentant, aparþinând unui stat
strãin, este pasibil de 3 ani de în-
chisoare, cu condiþia unei cereri
oficiale depuse. Luni, procurorul
general din Meinz a confirmat
primirea oficialã a unei plângeri
în numele lui Recep Tayyip Er-
dogan. Cererea turcã urma “sã
fie examinatã minuþios”, men-
þiona purtãtorul de cuvând al
Angelei Merkel, Steffen Seibert,
la începutul sãptãmânii. Tot el
adãuga însã cã “valorile germa-
ne nu sunt negociabile”, insistând
pentru apãrarea libertãþii de ex-

presie. Omologul sãu turc, Ibra-
him Kalin, a replicat de îndatã:
“acest gen de insultã a unui
preºedinte, a unui popor în-
treg, nu au nimic comun cu
libertatea de expresie ºi cu
presã ºi constituie un delict”.
În poziþie de forþã, în cadrul ne-
gocierilor pe criza refugiaþilor, pre-
ºedintele Recep Tayyip Erdogan
a reacþionat, dupã ce într-o altã
emisiune, la Extra 3, fusese de-
nunþatã, la o manierã umoristicã,
deriva autoritarã turcã. Ambasa-
dorul Germaniei la Ankara fuse-
se convocat pentru înmânarea
unui protest. Pentru Angela Mer-
kel, cazul nu este deloc simplu:
iniþial s-a delimitat de umorist, de-
plângând într-o discuþie telefoni-

cã cu premierul turc, Ahmet Da-
vutoglu, cele întâmplate. Anga-
jatã în rezolvarea crizei refugia-
þilor, cancelarul nu doreºte o cri-
zã suplimentarã cu Turcia, par-
tener cheie, pe care cautã sã-l
menajeze, probând indulgenþã în
respectarea drepturilor omului ºi
libertatea presei din Turcia. An-
gela Merkel nu poate evita acum
un subiect fierbinte, pe care a în-
cercat sã-l tergiverseze. “Într-
un stat de drept justiþia este
independentã (...) prezumþia
de nevinovãþie este în vigoa-
re”, a spus ea. Asigurând cã o
autorizare pentru cercetarea pe-
nalã, pentru un delict particular
de insultã, a unui reprezentant al
unui stat strãin, nu înseamã o

condamnare apriori ºi nici o de-
cizie asupra limitãrii libertãþilor
în artã, presã ºi opinie, Angela
Merkel a mai spus cã guvernul
sãu ar putea suprima pânã în
2018 articolul 103 din Codul pe-
nal, cãruia i se circumscrie fap-
ta în discuþie, adicã insulta con-
tra unui reprezentant al unui stat
strãin. Ankara stãruie oficial,
însã, ca Germania sã ia mãsuri
contra satiricului Jean Bohmer-
mann, numai cã nemþii nu ºi-au
pierdut umorul. Vedete consa-
crate de televiziune regretã
“eroarea cancelarului” ºi o peti-
þie, pentru apãrarea umoristului,
care circulã în mediul online,
avea marþi dimineaþã peste
100.000 de semnãturi.

Declaraþia eurodeputatului român a fost fãcutã în
plenul Parlamentului European reunit în aceastã sãptãmânã
la Strasbourg, în contextul reizbucnirii confruntãrilor dintre
Armenia ºi Azerbaidjan în regiunea Karabahul de Munte.
„Conflictul de acum zece zile nu ar trebui sã fie subestimat.
În ciuda puþinelor informaþii care au scãpat de controlul
autoritãþilor, a fost o confruntare care a lãsat în urmã sute
de rãniþi de ambele pãrþi, inclusiv civili. Acest armistiþiu pare
cã rezistã, dar trebuie sã facem faþã realitãþii. Dupã mai bine
de 20 de ani, nu avem o soluþie politicã la acest conflict
îngheþat, ci mai degrabã o agravare”, a subliniat eurodepu-
tatul Victor Boºtinaru.

„Este important ca Grupul de acþiune al OSCE de la Minsk

Un apel cãtre ºefa diplomaþieiUn apel cãtre ºefa diplomaþieiUn apel cãtre ºefa diplomaþieiUn apel cãtre ºefa diplomaþieiUn apel cãtre ºefa diplomaþiei
Uniunii EuropeneUniunii EuropeneUniunii EuropeneUniunii EuropeneUniunii Europene

Eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru, vicepreºedintele Grupului
S&D din Parlamentul European pentru politicã externã, a fãcut
un apel cãtre ºefa diplomaþiei Uniunii Europene, Federica Moghe-
rini, pentru revitalizarea Grupului OSCE de la Minsk ºi gãsirea
unei soluþii stabile.

Eurodeputatul
Victor Boºtinaru:

„Caucazul de Sud are o impor-
tanþã strategicã pentru Uniunea
Europeanã ºi þinând cont de faptul
cã noi, europenii, avem o pârghie,
ar fi bine sã reflectãm la o soluþie
viabilã astfel încât sã nu susþinem
doar Grupul de la Minsk, ci sã ju-
cãm un rol activ în cadrul acestor
negocieri”

sã fie revi-
talizat”

E u r o -
parlamen-
tarul român a fãcut un apel la ambele pãrþi sã
opreascã aceastã confruntare. De asemenea,
un apel pentru implementarea unui mecanism OSCE care
sã monitorizeze încetarea focului, pentru a evita încã o
escaladare ºi o confruntare a forþelor armate la scara
largã, cu riscul implicãrii actorilor externi. „Este impor-
tant ca Grupul de acþiune al OSCE de la Minsk sã fie
revitalizat pentru a aduce, din nou, cele douã pãrþi la
masa negocierilor. O soluþie stabilã a conflictului trebu-

ie sã fie atinsã. Un acord de încetarea a focului nu re-
prezintã aceastã soluþie, fapt demonstrat de recenta es-
caladare. Este fundamental sã vedem cã Europa joacã
un rol mai activ folosind relaþiile speciale pe care le avem
cu Armenia ºi Azerbaidjan.”

MARGA BULUGEAN

Preºedintele ALDE Craiova, prof.Mircea
Nastase, a prezentat ieri, în cadrul unei con-
ferinþe de presã,  poziþia personalã faþã de
modul neprofesionist în care se realizeazã
reabilitarea Parcului Romanescu. „Este fãrã
îndoialã un exemplu de cum se poate acþi-
ona ºi se poate distruge un patrimoniu cul-
tural ºi naþional”, a spus Nastase. Candi-
datul ALDE la Primãria municipiului  Cra-
iova a mai precizat cã proiectul ºi propu-
nerile fãcute nu au fost profesioniste, so-
luþiile propuse ducând la degradarea vege-
taþiei ºi alterarea elementelor de arhitectu-
rã peisagisticã.

Prof. Mircea Nãstase a precizat cã Mi-
nisterul Culturii a sistat temporar activitã-
þile, cu toate cã dãduse avizul de începere
a lucrãrilor. „Din pãcate, cei care aveau sar-
cina de a veni cu un plan de derulare a lu-
crãrilor nu s-au ridicat la nivelul aºteptãri-
lor, rezultatul fiind dezastruos”, a subliniat
preºedintele ALDE Craiova. Una dintre pro-
blemele Craiovei, a mai spus Nastase, este

„Sper cã Parcul Românescu sã-ºi  pãstreze frumuseþea„Sper cã Parcul Românescu sã-ºi  pãstreze frumuseþea„Sper cã Parcul Românescu sã-ºi  pãstreze frumuseþea„Sper cã Parcul Românescu sã-ºi  pãstreze frumuseþea„Sper cã Parcul Românescu sã-ºi  pãstreze frumuseþea
naturalã ºi unicitatea”naturalã ºi unicitatea”naturalã ºi unicitatea”naturalã ºi unicitatea”naturalã ºi unicitatea”

lipsa spaþiilor verzi, iar proiectul de reabili-
tare a parcului presupunea adâncirea aces-
tei probleme. „Sper cã Parcul Românescu
sã-ºi  pãstreze frumuseþea naturalã ºi uni-
citatea ºi nu  va deveni un kitsch artificial
precum parcarea “supra-subteranã”.

Profesorul Mircea Nastase a continuat
prin a prezenta situaþia anormalã a locui-
torilor din Drumul Apelor, o zonã aflatã în
litigiu între Primãria Craiova ºi Primaria
Comunei Cârcea. “Este nefiresc ca pro-
prietarii sã plãteascã douã impozite cãtre
douã autoritãþi diferite, fãrã a se putea
bucura de condiþii decente de trai. Aceas-
tã situaþie este un exemplu de management
deficitar al conflictelor, care dateazã de
pe vremea Primarului Antonie Solomon”,
a susþinut preºedintele ALDE. Soluþia ofe-
ritã de cãtre acesta constã în actualizarea
documentaþiei cadastrale ºi a cãrþii fun-
ciare, precum ºi delimitarea clarã a terito-
riului ºi a proprietãþii.

MARGA BULUGEAN
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ªcoala sociologicã de la Craiova, care a fost
înfiinþatã în urmã cu douã decenii, a ajuns
la vârsta maturitãþii universitare. Momen-

tul a prilejuit o întâlnire academicã la care au luat
parte numeroºi sociologi ºi cercetãtori, care au fost
invitaþi în „Sala Albastrã” a Universitãþii din Cra-
iova pentru a parcurge împreunã istoria acestei
specializãri. Simpozionul organizat de Faculta-
tea de ªtiinþe Sociale ºi Institutul Social Oltenia
a avut reprezentare internaþionalã, alãturi de per-
sonalitãþile sociologiei româneºti - prof. univ. dr.
Ilie Bãdescu, directorul Institutului de Sociolo-
gie al Academiei Române ºi prof. univ. dr. acad.
Cãtãlin Zamfir, directorul Institutului de Cerce-
tare a Calitãþii Vieþii al Academiei Române – fi-
ind prezenþi ºi oaspeþi de la toate facultãþile din
þarã, dar ºi din Serbia ºi Bulgaria. Nu mai puþin
de 11 volume de specialitate au fost lansate în
cadrul acestui eveniment, îmbogãþind astfel bi-
blioteca facultãþii craiovene, autorii fiind profe-
sori ºi doctoranzi de sociologie.
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În deschiderea simpozionului,
prof. univ. dr. Dumitru Oto-
vescu, a vorbit despre drumul
parcurs de sociologia craiovea-
nã în cei 20 de ani de existenþã,
accentuând îndeosebi faptul cã,
în acest moment, catedra de So-

ciologie este una solidã, desfã-
ºurând toate cele trei forme de
învãþãmânt superior: licenþã,
masterat ºi doctorat. ”Aniversãm
douã decenii de la instituþionali-
zarea sociologiei la Universita-
tea din Craiova. Este un moment
semnificativ nu doar pentru so-
ciologia craioveanã, ci ºi pentru
sociologia româneascã deoare-
ce, în 1966, s-a înfiinþat la Uni-
versitatea din Bucureºti o secþie
de Sociologie, ce a marcat, la
acel moment, o specializare uni-
cã în þarã care, dupã 1990, a cu-
noscut o dezvoltare naþionalã,
existând, în momentul de faþã, la
Sibiu, Braºov, Iaºi, Cluj, Oradea,
Constanþa, Timiºoara. Semnifi-
cativ este faptul cã sociologia
craioveanã cuprinde toate cele
trei cicluri de învãþãmânt – licen-
þã, masterat ºi doctorat. Suntem
îndatoraþi acelor oameni de spi-
rit ºi de suflet care, la un mo-
ment dat, atunci când aºteptarea

noastrã era stringentã, au pus
încredere ºi au susþinut un pro-
iect care acum, la 20 de ani, a
ajuns la cote majore de maturi-
tate publicisticã ºi organizatori-
cã”, a transmis profesorilor, doc-
toranzilor ºi studenþilor, foºtilor

absolvenþi care s-au aflat în
„Sala Albastrã”.

Rectorul Cezar
Spânu:

„O veritabilã
ºcoalã de

sociologie”
Rectorul Universitãþii, prof.

univ. dr. Cezar Spânu, a subli-
niat faptul cã, dupã douã decenii,
la Craiova, se poate vorbi despre
o veritabilã ºcoalã de sociologie.
„Organizarea acestui simpozion
internaþional se înscrie în seria
evenimentelor ºtiinþifice de excep-
þie care au fost la Universitatea
din Craiova ºi reflectã interesul
constant al cadrelor didactice din
instituþia noastrã pentru aprofun-
darea problematicii contempora-
ne. Trãim într-o lume ameninþatã
de prea multe crize, plecând de
la criza economicã ajungem la
criza valorilor, la criza refugiaþi-

lor, o lume care se confruntã cu
probleme care afecteazã din ce
în ce mai mulþi oameni ºi însãºi
societatea româneascã a cunos-
cut o evoluþie zbuciumatã înce-
pând cu anul 1990, o multitudine
de schimbãri au avut loc pânã în
prezent, momente dezamãgitoa-
re, efecte negative asupra unei
bune pãrþi a societãþii. Studiul
ºtiinþific al acestor efecte, reali-
zat prin metodele ºi tehnicile de
cercetare sociologicã, evidenþia-
zã importanþa pe care o are
aceastã profesie, în contextul ac-
tual. Evenimentul de astãzi, de-
rulat la Universitatea din Craio-
va, are o dublã semnificaþie: istori-
cã ºi ºtiinþificã. În ceea ce priveºte
semnificaþia istoricã, sunt douã de-
cenii de la înfiinþarea învãþãmântu-
lui sociologic la Universitatea din
Craiova. Sub aspect ºtiinþific, s-au
creat, de asemenea, structuri orga-
nizatorice de cercetare ºi promo-
vare a rezultatelor obþinute de In-
stitutul Social Oltenia, Revista Uni-
versitarã de Sociologie. Este o ve-
ritabilã ºcoalã de sociologie la Uni-
versitatea din Craiova care a dus
la creºterea prestigiului profesiei pe
plan naþional”, a fost mesajul nou-
lui rector al universitãþii craiovene,
Cezar Spânu.

Primarul Olguþa
Vasilescu
ºi-a lansat

traducerea dupã
Vilfredo Pareto
În partea a doua a evenimen-

tului, au avut loc lansãri de car-
te de specialitate, unele fiind vo-
lume traduse ale unor autori im-
portanþi din sociologia universa-
lã. Cu aceastã ocazie, primarul
Lia Olguþa Vasilescu s-a re-
marcat din postura de traducã-
tor al „Tratatului de Sociolo-
gie Generalã” al lui Vilfredo
Pareto (voumele I ºi II). Auto-
rul traducerii a vorbit despre
efortul îndelungat pe care l-a
depus pentru a transpune în lim-
ba românã una dintre cele mai
dificile lucrãri de sociologie.
„Domnului profesor Ilie Bãdes-
cu îi place sã punã întrebãri de
profunzime a lucrurilor ºi asta
m-a fãcut pe mine sã îl citesc
pe Vilfredo Pareto, fãrã notele
de subsol. A doua oarã l-am ci-
tit cu tot cu notele de subsol ºi a
treia oarã cu pixul în mânã, în-
cercând sã decriptez ceea ce se
aºtepta de la mine. Acestea sunt
primele douã volume, mai sunt
încã douã care sunt deja tradu-

se ºi trebuie tehnoredactate, iar
cineva sã le avizeze apoi ºtiinþi-
fic. A fost o traducere dificilã
pentru care am avut foarte mul-
te controverse cu profesorul
meu, George Popescu, profeso-
rul de italianã, pentru cã iniþial,
dupã ce am tradus primul vo-
lum, a trebuit sã o iau de la ca-
pãt. Pareto scrie, în primul rând,
într-o italianã veche, în al doilea
rând frazele sunt foarte, foarte
lungi, ajungând chiar la o jumã-
tate sau trei sferturi de paginã.
Aici a fost prima mea greºealã
pe traducere, pentru cã eu am
încercat sã fac textul cât mai in-
teligibil ºi am spart aceste fra-
ze. Domnul profesor George
Popescu mi-a spus cã aºa ceva
nu se face, sã-l lãsãm pe Pare-
to aºa cum este el, chiar dacã
este criptic. Cine poate sã-l în-
þeleagã, sã-l înþeleagã. Al trei-
lea lucru foarte dificil la Pareto
este faptul cã are foarte multe
note de subsol. Din aceste mo-
tive, traducerea a fost foarte
dificilã ºi a necesitat câþiva ani
buni, foarte multe discuþii cu so-
ciologi români vizavi de cum ar
trebui sã sune textul. Pentru
mine, ca politician, sã-l citesc pe
Vilfredo Pareto ºi sã-l studiez a
fost un lucru care m-a fãcut sã-
mi explic foarte multe”, a mãr-
turisit Olguþa Vasilescu.

Prof. univ. dr.
Ilie Bãdescu:
”Legitimitatea

unei vârste
în sociologia
româneascã”

Prof. univ. dr. Ilie Bãdes-
cu a fost unul dintre invitaþii de
marcã al evenimentului de ieri,
fiind considerat unul dintre cei
mai importanþi sociologi români
ai ultimilor 25 de ani, prin cãr-
þile sale contribuind la forma-
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Simpozionul de ieri, gãzduit de ”Sala Albastrã” a Universi-
tãþii din Craiova, dedicat evaluãrii celor douã decenii de învã-
þãmânt superior sociologic în Bãnie, a beneficiat de prezenþa
unor onorabile personalitãþi ale sociologiei româneºti: Ilie
Bãdescu, Cãtãlin Zamfir, Elena Zamfir, Dorel Abraham ºi alþii.
În rândul asistenþei, studenþi, masteranzi, cadre didactice uni-
versitare - nu multe -, ºi ceva invitaþi. Amfitrion: prof. univ. dr.
Dumitru Otovescu, galant în complimente cu toatã lumea,
branºat spiritului de efuziune colegialã. Deºi alocuþiunile invi-
taþilor, având ca numitor comun decenþa ºi þinuta academicã,
au evitat cãderea în derizoriu, aceasta nu a putut fi definitiv
surmontatã. Din partea administraþiei publice judeþene - Con-
siliul Judeþean Dolj ºi Prefectura Dolj -, a vorbit Gheorghe
Barbãrasã, secretarul Consiliului Judeþean Dolj. Aºa cum sin-
gur a menþionat avea de ... transmis un mesaj. Rotund. Inves-
tit cu acest statut, deloc neonorant, locul sãu era în salã, even-
tual pe unul din primele rânduri, nu în prezidiu, în anturajul
noului rector al Universitãþii, Cezar Spânu, invitaþi de presti-
giu, unii, cum spuneam, mari sociologi ai þãrii. ªi iatã de ce.
Platitudinile lui Gheorghe Barbãrasã, de fapt niºte reziduuri
sociologice, nu derivau decât din remorcarea sociologiei la
discursul public de duzinã. Un fel de ”chibiþãrealã” igienizatã.
Era ora 11:00 când a început simpozionul... Când Gheorghe
Barbãrasã evocã, în ”Sala Albastrã” a Universitãþii din Craio-
va o ”crizã a valorilor”, deplângând numãrul mare al nonvalo-
rilor prezente la tot pasul, printr-o fadã dizertaþie, realizãm cã
ne aflãm, de fapt, exact unde... trebuie. Numai cu “alese com-
petenþe”, administrative, precum Gheorghe Barbãrasã, pu-
team ajunge aici, fãrã nici o altã trudã. Sã reamintim doar con-
ceptul juridic de “administrare cu platã”, folosit de el la în-
strãinarea imobilului din strada Olteþ, unde se aflã, actualmen-
te, sediul BCR. Despre intabularea clãdirii, la OCPI Dolj, ar fi
o discuþie interesantã.

(M. Alexandru)

rea mai multor generaþii de stu-
denþi. „Acesta este un moment
consacrator, recunoaºtem legi-
timitatea unei vârste în socio-
logia româneascã a unor per-
sonalitãþi de la Craiova. Ar fi
trebuit sã fie acordate trei dis-
tincþii: una pentru colegul nos-
tru, Dumitru Otovescu, pentru
cã a reuºit sã netezeascã dru-
muri unei experienþe academi-

ce universitare în sociologia ro-
mâneascã aici, la Craiova. O
distincþie pentru comunitatea
Goicea Mare, iar a treia pentru
o persoanã care meritã toatã
preþuirea ºi stima noastrã, care
a avut curajul sã scoatã fierul
înroºit cu propria sa mânã, adi-
cã sã aducã în conºtiinþa româ-
neascã una dintre cãrþile sem-
nificative, reprezentative pen-

tru cea ce credem cã este, în
momentul acesta, criza elitelor,
nu numai în România, dar ºi în
Europa. Este vorba despre
doamna primar, Olguþa Vasiles-
cu, cea care, dupã opinia mea,
este cel mai bun cunoscãtor al
lui Vilfredo Pareto”, a afirmat
profesorul Ilie Bãdescu,
referindu-se la cele
douã volume traduse de
Olguþa Vasilescu din

opera lui Vilfredo Pareto.

Drd. Mihaela
Pârvu: „O muncã
extrem de dificilã

ºi de intensã”
Un volum apreciat a fost ºi

„Comunitate ºi societate. Tra-
tat despre comunism ºi socia-
lism ca forme empirice de cul-
turã”, scris de Ferdinand

Tönnies, tradus în limba românã
de drd. Mihaela Pârvu. ”Este
prima lucrare sociologicã recu-
noscutã a unui autor german ºi,
totodatã, o lucrare fundamenta-
lã a sociologiei universale. Deºi,
de-a lungul timpului, a fost tra-
dusã în foarte multe limbi (între

care engleza, franceza, italiana,
japoneza, etc.), nu exista, pânã
în prezent, o traducere în limba
românã, motiv pentru care am
acceptat aceastã provocare. Tra-
ducerea din limba germanã s-a
bazat pe prima ediþie a lucrãrii,
cea din 1887, ºi a presupus o
muncã extrem de dificilã ºi de
intensã, având în vedere atât tim-
pul extrem de scurt avut la dis-
poziþie, cât ºi complexitatea tex-
tului. De asemenea, strãdania de
a reda cât se poate de fidel, în
limba românã, conceptele cu
care opereazã Tönnies a presu-
pus ºi o incursiune investigativã
în contextul istoric, politic, social

ºi religios al epocii. Cititorul ro-
mân are prilejul, sperãm, al unei
lecturi fluente, actualizate, care
nu-ºi pierde, însã, amprenta au-
tenticitãþii”, a dezvãluit Mihaela
Pârvu. Traducerea a fost apre-
ciatã de prof. univ. dr.  Ilie Bã-
descu: ”Cartea este foarte fru-
mos tradusã ºi este fundamen-
talã pentru conºtiinþa omului mo-
dern”, a scos în evidenþã renu-
mitul sociolog.

Invitaþi din þarã
ºi din strãinãtate

Simpozionul dedicat sociolo-
giei craiovene a avut o înaltã þi-
nutã academicã ºi prin prisma
invitaþilor care au venit special
la Craiova din mai multe muni-
cipii, dar ºi din afara þãrii. Prof.
univ. dr. Elena Zamfir de la
Institutul de Cercetare a Cali-
tãþii Vieþii al Academiei Româ-
ne s-a aflat la prezidiu, alãturi
de fostul rector al Universitãþii
din Craiova, în perioada 1990-
2004, Mircea Ivãnescu, de
prorectorul Universitãþii „Tibis-
cus” din Timiºoara, prof. univ.
dr. Adrian Dinu-Rachieru;
conf. univ. dr. Ioan Pãºcuþã,
directorul Departamentului de
Sociologie de la Facultatea de
Sociologie ºi Psihologie – Uni-
versitatea de Vest din Timiºoa-
ra; Dorel Abraham, preºedin-
tele CURS, prof. univ. dr. Io-
nuþ Virgil ªerban, decanul Fa-
cultãþii de ªtiinþe Sociale de la
Universitatea din Craiova. Pro-
fesori din afara þãrii care au dat
curs invitaþiei ºi au fost prezenþi
la Craiova au fost prof. univ.
dr. emerit Ljubisa Mitrovic,
de la Universitatea din Niº (Ser-
bia) ºi prof. univ. dr. Vihren
Bouzov de la Universitatea
”Sf. Cyril ºi Methodius” din Ve-
liko Turnovo (Bulgaria).
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Pe site-ul Ministerul Culturii, la
data de 4 martie a.c., la capitolul
dezbateri acte normative este
postat un Proiect de Lege pentru
modificarea ºi completarea Legii
nr. 8/1996 privind dreptul de au-
tor ºi drepturile conexe. Printre
atâtea zeci de proiecte normative
ar pãrea ceva banal, fãrã impact
devastator asupra a milioane de
persoane cum se prefigureazã a fi
cel exemplificat anterior.

Concret, Ministerul Culturii, cel
care ar trebui sã se îngrijeascã cel
mai mult de difuzarea literei scrise
în rândul oamenilor, de accesul cât
mai lejer, gratuit ºi oportun al tu-
turor categoriilor de cititori la co-
mora universalã numitã Carte, pre-
gãteºte o loviturã de necrezut. Nici
mai mult, nici mai puþin, printr-o
modificare de legislaþie, vrea sã
instituie o taxare a tuturor celor
care vor sã înceapã sau sã conti-
nue un obicei cât se poate de sã-
nãtos pentru spirit: lectura. Ca ata-
re, la articolul 14 indice 4 alin. (3)
se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins: “Remuneraþia echitabilã
prevãzutã la alin. (2) nu se dato-
reazã, în cazul în care împrumu-
tul este realizat prin bibliotecile in-
stituþiilor de învãþãmânt preuniver-
sitar.” Rezultã cã, pentru toate ce-
lelalte biblioteci se va aplica o taxã
de lecturã!

Grijulii cu drepturile de autor
Cum îºi explicã poziþia Ministe-

rului Culturii? În cursul anului
2014, Parlamentul European ºi
Consiliul Uniunii Europene au ad-
optat Directiva nr. 2014/26/UE
privind gestiunea colectivã a drep-
turilor de autor ºi a drepturilor co-
nexe ºi acordarea de licenþe multi-
teritoriale pentru drepturile asupra
operelor muzicale pentru utilizare
online pe piaþa internã. Reglemen-
tãrile adoptate la nivelul Uniunii în
domeniul drepturilor de autor ºi al
drepturilor conexe au ca scop ar-
monizarea legislaþiei statelor mem-

Aici era nodul gordian al drepturilor de autor!?
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Nu este o formulã cãzutã în derizoriu, aceea
cã nimic nu ne-ar mai putea suprinde în Româ-
nia, veºnic incitantã. Totuºi, în urmã cu o sãptã-
mânã, Ministerul Culturii a mai fãcut pas pen-
tru legiferarea taxãrii tuturor celor care se în-
cumetã sã mai împrumute o carte din biblioteci-
le publice. Concret, în data de 7 aprilie a.c., acest
minister a organizat dezbaterea publicã având

ca temã proiectul de Proiect de Lege pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 8/1996 pri-
vind dreptul de autor ºi drepturile conexe. Se
propune modificarea art. 14 alin. (3) în urmã-
toarea formã: „Remuneraþia echitabilã prevã-
zutã la alin. (2) nu se datoreazã, în cazul în care
împrumutul este realizat prin bibliotecile insti-
tuþiilor de învãþãmânt preuniversitar.”

bre în vederea asigurãrii unui grad
ridicat de protecþie a titularilor de
drepturi de autor ºi drepturi cone-
xe în contextul exploatãrii corecte
a conþinutului protejat de drepturi.

Proiectul de lege a vizat ºi trans-
punerea unei directive din 2006,
respectiv  Directiva 2006/115/CE
privind dreptul de închiriere ºi de
împrumut ºi anumite drepturi co-
nexe dreptului de autor în dome-
niul proprietaþii intelectuale. La
negocierile din 7 aprilie a.c. au fost
prezenþi reprezentanþi ai Ministe-
rului Culturii, ORDA, organisme-

lor de gestiune colectiva, asocia-
þiile profesionale ale bibliotecarilor
(ANBPR, ABR), Biblioteca Naþio-
nalã, artiºti, interpreþi, reprezentanþi
din domeniul turismului ºi trans-
porturilor.

În cel cãzut trebuie sã mai dai
lovitura finalã

Pe acest fond al dezabaterilor
nimeni nu pare sã ia în seamã rea-
litatea educaþionalã, al cãrei regres
se amplificã de la zi la zi. A fost
nevoie de peste 25 de ani de luptã
continuã pentru a pune la pãmânt
un sistem educaþional ºcolar ce a
format oameni ºi nu ceea ce ve-
dem acum la tot pasul. Pornind de
la începuri ºi ajungând în sfera
universitarã, avem în aceste zile
developarea unui film tragic. Note

foarte mici la examenele majore din
clasele a VIII-a ºi a XII-a; studenþi
semianalfabeþi; o piaþa a forþei de
muncã deloc pregãtitã sã rãspun-
dã la nevoile tot mai exigente ale
companiilor angajatoare; doctora-
te livrate ca la tejghea pe cliente-
lism, ai cãror posesori, ulterior, de
titluri academice sunt doar vânã-
torii unor promovãri pe treaptã
profesionalã internã fãrã nicio
urmã de concurs de competenþe.

Or, când tinerii sunt aduºi la sta-
rea de abrutizare, la care au ajuns
acum; când cartea din biblioteci

este din ce în ce mai puþin „curta-
tã”, a te gândi sã-l faci, indirect,
pe cititor sã scoatã bani din buzu-
nar pentru cã îndrãzneºte sã mai
jinduiascã la o carte în, ºi aºa, pu-
þinul timp liber pe care îl mai are
între zilele de lucru cu „disponibi-
litate la program prelungit” este,
poate, finalul, unei poveºti triste,
pe care un popor o parcurge la tre-
cerea sa spre starea de populaþie.
Sociologii ºtiu mai bine sã sesize-
ze nuanþa.

Critici pertinente
Toþi participantii la dezbaterea

din 7 aprilie a.c. au adus critici
proiectului de lege cu privire la
modificãrile preconizate. Astfel, în
transpunerea prevederilor direc-
tivei europene 2014/26/UE nu sunt
respectate alte prevederi din legis-
laþia internã, atribuþiile ORDA în
relaþie cu organismele de gestiu-
ne colectivã nu sunt agreate în va-
rianta propusã, capacitatea de re-
glementare a ORDA nu este mul-
þumitoare, existã deficienþe pri-
vind terminologia, nu sunt respec-
tate prevederi din codul civil ºi
codul penal. De asemenea, imple-
mentarea dreptului de împrumut
public – în varianta propusã a pro-
iectului de lege, exceptarea doar
a bibliotecilor din învãþãmântul
preuniversitar de la plata remune-
raþiilor cuvenite autorilor pentru
împrumutul efectuat în aceste
unitãþi nu rezolvã problema de
fond, respectiv lipsa resurselor

financiare ºi a mecanismelor le-
gale de punere în aplicare.

Bibliotecile vor fi afectate
Asociaþiile bibliotecarilor au

înaintat un punct de vedere cu
privire la proiectul de lege, prin
care nu susþin modificãrile preco-
nizate asupra dreptului de împru-
mut public. În acest sens, asocia-
þiile considerã cã lipsa unor cifre
ºi date reale cu privire la impactul
macroeconomic ºi impactul asu-
pra sarcinilor administrative duc
la imposibilitatea aplicãrii noilor
modificãri. Impactul finaciar asu-
pra bugetului de stat consolidat pe
termen scurt ºi pe termen lung nu
ia în calcul indemnizaþiile care vor
fi datorate. Nu existã nicio esti-
mare asupra beneficiarilor, cate-
goriilor de beneficiari (autori, tra-
ducãtori, ilustratori etc.) ºi nici o
estimare a costurilor ce vor fi da-
torate. De asemenea, s-a precizat
faptul cã fiecare bibliotecã are or-
donatori de credite diferiþi, care
trebuie consultaþi cu privire la ori-
ce implicare de ordin financiar.
Fãrã precizari cu privire la impac-
tul macroeconomic asupra buge-
tului consolidat, proiectul nu este
sustenabil, conchid asociaþiile pro-
fesionale ale bibliotecarilor.

Un doljean, o carte!
Craiova, printre atâtea tare in-

evitabile, se poate mândri cu douã
dintre cele mai reprezentative in-
stituþii publice de îmbrãþiºare a
culturii: Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman” ºi
Biblioteca Francezã „Omnia” –
filialã a Bibliotecii Naþionale a
României.  Prima cu peste
730.000 de volume în depozit,
cea de a doua cu mai mult de

30.000 de volume din diverse
domenii: literaturã, criticã si is-
torie literarã, lingvisticã, istorie,
sociologie, medicinã, filosofie,
artã, sport, geografie, manage-
ment ºi marketing, ºtiinþe econo-
mice, dicþionare, enciclopedii,
precum ºi o colecþie de periodi-
ce: Lire, Magazine Littéraire, Fi-
garo Magazine, Art et décoration,
Beaux Arts, Cahiers du Cinéma,
Géo, Science et vie, Histoire, Le
Nouvel Observateur, Phosphore,
Time, Reader‘s Digest, Paris
Match. Tot aici se mai adaugã
importante colecþii – Enciclope-
dia Universalis, Enciclopedia Bri-
tannica, Enciclopedia Alpha Ju-
niors, Tout l‘Univers, Dictionnai-
res Larousse, Dictionnaires des
œuvres, Beautés du monde, En-
cyclopédie Bordas-Mémoires du
XXe siècle, Cahiers de l‘Herne -
a cãror valoare este remarcabilã.

O renovare mult aºteptatã
Bibliotecã Francezã „Omnia”

din Craiova, filialã a Bibliotecii
Naþionale a României, cu sediul
într-o clãdire de patrimoniu –
Casa Pleºia – va intra, peste pu-
þinã vreme, într-un proces com-
plex de restaurare ºi reabilitare.
La finalul lucrãrilor, imobilul se
va transforma într-un centru cul-
tural, cu o utilitate optimã a tu-
turor sãlilor. Este luatã în consi-
derare, inclusiv, edificarea unui
ceainãrii culturale ºi a unui tea-
tru experimental. Restaurarea
este prevãzutã sã se întindã pe
27 de luni. Toate responsabilitã-
þile privind managementul tehnic,
administrativ ºi financiar al pro-
iectului aparþin Ministerului Cul-
turii, prin Unitatea de Manage-
ment de Proiect.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã, la sfârºitul anu-
lui trecut, mai exact pe 22 decem-
brie, Andrei Lazãr a fost condam-
nat la 5 ani de închisoare cu exe-
cutare de Tribunalul Teleorman, ºi
plata a 60.000 lei, daune morale ºi
despãgubiri materiale, într-un do-
sar în care a fost trimis în judeca-
tã pentru tentativã de omor asupra
craioveanului Mario Aranghelovici.
Fapta cu pricina s-a petrecut în
decembrie 2007. Gonind la vola-
nul unui autoturism Ford Puma,
Andrei Lazãr a fost la un pas sã-l
accidenteze pe Aranghelovici, care
mergea pe trotuar împreunã cu
soþia sa. Pentru cã pietonul l-a luat

Reamintim cã, anul acesta, pe
15 ianuarie, la aproape 3 ani de la
comiterea faptei ºi dupã mai multe
expertize tehnice ºi medico-legale
efectuate în cauzã, procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova l-au trimis în judecatã pe
Ionuþ Valentin Mihai, de 31 de ani,
din Craiova pentru comiterea in-
fracþiunii de pãrãsire a locului ac-
cidentului fãrã încuviinþarea poli-
þiºtilor. Tragedia în care a fost im-
plicat craioveanul s-a petrecut pe
5 martie 2013, dupã-amiaza, în ju-
rul orei 17.30. La momentul res-
pectiv poliþiºtii Biroului Rutier Cra-
iova au fost anunþaþi cã un craio-
vean de 30 de ani, în timp ce con-
ducea un autoturism Opel, pe „Ca-
lea Bucureºti”, înainte de intersec-
þia cu strada „Arieº”, l-a acciden-
tat mortal pe Nicolae Barzã, de 56
de ani, din Craiova, care a traver-

Andrei Lazãr a scãpat de puºcãrieAndrei Lazãr a scãpat de puºcãrieAndrei Lazãr a scãpat de puºcãrieAndrei Lazãr a scãpat de puºcãrieAndrei Lazãr a scãpat de puºcãrie
Andrei Lazãr, fiul judecãtoarei Liliana

Lazãr, care a activat la Secþia Civilã a Ju-
decãtoriei Craiova pânã în octombrie 2010,
în prezent fiind la Judecãtoria Mangalia,
a scãpat de dosarul în care fusese condam-
nat la 5 ani de închisoare cu executare pen-

tru cã îl tãiase cu sabia pe craioveanului
Mario Aranghelovici. Cel din urmã ºi-a re-
tras plângerea, astfel încât Curtea de Apel
Bucureºti a dispus încetarea procesului
penal împotriva lui Lazãr. Hotãrârea, lua-
tã pe 13 aprilie a.c., este definitivã.

la rost, Lazãr l-a tãiat la ambele
mâini cu o sabie pe care o avea în
maºinã, apoi a fugit. Dosarul s-a
înregistrat, la momentul respectiv,
la Secþia 3 Poliþie Craiova, însã
cercetãrile au fost mult tergiver-
sate. Atât de mult încât abia în anul
2014 Lazãr a fost trimis în judeca-
tã pentru tentativã de omor. Cauza
a fost înregistratã la Tribunalul
Dolj, de unde, în martie 2015, a
fost strãmutatã la Tribunalul Tele-
orman. Judecãtorii de aici au ac-
ceptat schimbarea încadrãrii juri-
dice a faptei din tentativã de omor
în lovire ºi alte violenþe ºi l-au con-
damnat la 5 ani de detenþie. Atât

inculpatul, cât ºi victima sa au de-
clarat apel, soluþionat miercuri, 13
aprilie a.c., de Curtea de Bucureºti.
Având în vedere cã se schimbase
încadrarea juridicã a faptei în lovi-
re ºi alte violenþe, victima ºi-a re-
tras plângerea, astfel cã Andrei
Lazãr a scãpat de condamnarea
primitã pe fond: „ia act de retra-
gerea apelului declarat de apelan-
tul-parte civilã Aranghelovici
Mario împotriva Sentinþei penale
nr.109/22.XII.2015 a Tribunalului
Teleorman – Secþia penalã, din
Dosarul nr.14986/63/2014. Des-
fiinþeazã, în totalitate, sentinþa
penalã ºi, rejudecând în fond: În

temeiul art.396, alin.6, Cod de
procedurã penalã, raportat la
art.16, alin.1, litera g, Cod de pro-
cedurã penalã, cu aplicarea
art.158, alin.1 ºi alin.2 din noul
Cod penal, dispune încetarea pro-
cesului penal pornit împotriva in-
culpatului Lazãr Andrei, pentru
comiterea infracþiunii de lovire sau
alte violenþe, în variantã agrava-

tã, prev. de art.193, alin.2 din noul
Cod penal, cu aplicarea art.5 din
noul Cod penal, ca efect al retra-
gerii plângerii prealabile de cãtre
persoana vãtãmatã Aranghelovici
Mario”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei. Aranghelovici
trebuie sã achite 4.000 lei cheltu-
ieli judiciare în fond cãtre stat.
Hotãrârea este definitivã.

Închisoare cu suspendare pentru ºoferul implicat
în accidentul mortal de pe ”Calea Bucureºti”

ªoferul fugar implicat în accidentul mortal soldat cu
decesul unui pieton, petrecut pe 5 martie 2013, pe “Calea
Bucureºti”, din Craiova, a fost condamnat, joi, de magistraþii
Judecãtoriei Craiova la 1 an ºi 4 luni închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de 3 ani ºi 4 luni pentru pãrãsi-
rea locului accidentului fãrã încuviinþarea poliþiºtilor. Hotã-
rârea nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel la Curtea
de Apel Craiova.

sat strada prin loc nepermis, în
fugã ºi fãrã sã se asigure. Dacã,
iniþial s-a crezut cã autorul acci-
dentului ar fi Daniel Bulugea, de 30
de ani, din Craiova, care condu-
cea Opelul, pe parcursul cercetã-
rilor a reieºit cã a mai fost un au-
toturism care l-a lovit pe pieton
ºi care ºi-a continuat drumul fãrã
sã opreascã.

“Din cercetãrile ulterioare efec-
tuate s-a stabilit cã victima, dupã
ce a fost lovitã de autoturismul
Opel, a fost proiectatã pe partea
carosabilã, mai exact pe banda de
circulaþie nr. 2 cãtre direcþia Aero-
port, peste acesta trecând un al
doilea autoturism, Alfa Romeo, al
cãrui conducãtor a pãrãsit locul
faptei fãrã încuviinþarea organe-
lor de poliþie”, au declarat, la mo-
mentul respectiv, reprezentanþii
IPJ Dolj.

A ascuns maºina la o rudã
În cursul nopþii de 5 spre 6 mar-

tie, poliþiºtii Biroului Rutier Craio-
va au reuºit sã-l gãseascã pe ºofe-
rul celui de-al doilea autoturism,
Ionuþ Valentin Mihai, de 29 de ani

(la momentul respectiv), din
Craiova. Dupã accident, aces-
ta a condus pânã în localitatea
Castranova, unde a ascuns Alfa
Romeo la locuinþa mãtuºii sale.
Atât craioveanul, cât ºi autotu-
rismul au fost aduºi la Craiova,
pentru continuarea cercetãrilor.
Dupã o noapte întreagã de au-
dieri, poliþiºtii împreunã cu pro-
curorul de caz de la Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Craio-
va au luat decizia reþinerii pen-
tru 24 de ore a lui Ionuþ Mihai,
pentru sãvârºirea infracþiunii de
ucidere din culpã ºi pentru pã-
rãsirea locului accidentelor fãrã
încuviinþarea poliþiºtilor. În ace-
laºi caz, însã în stare de liber-

tate, a fost cercetat ºi Daniel Bulu-
gea, oamenii legii stabilind, dupã
primele cercetãri, cã ambii condu-
cãtori auto l-au lovit pe pieton. Pe
6 martie 2013 Judecãtoria Craiova
a admis propunerea Parchetului ºi
a dispus arestarea preventivã pen-
tru 29 de zile a lui Ionuþ Valentin
Mihai, însã ulterior, la sfârºitul ace-
leiaºi luni, tânãrul a fost eliberat
sub control judiciar.

De atunci cercetãrile au conti-
nuat, fiind efectuate expertize teh-
nice ºi medico-legale, poliþiºtii de la
Rutierã ºi procurorii încercând sã
stabileascã exact circumstanþele
producerii tragediei. În cele din
urmã, luna aceasta, ancheta a fost
finalizatã, Ionuþ Valentin Mihai fiind
trimis în judecatã pentru pãrãsirea
locului accidentului. Oamenii legii au
explicat cã, pe parcursul cercetãri-
lor, au fost dispuse mai multe ex-
pertize tehnice ºi medico-legale, iar
în final s-a reþinut cã ºoferul nu avea
cum sã evite pietonul cãzut pe

ºosea, astfel cã nu va fi acuzat ºi
de ucidere din culpã.

Joi, 14 aprilie a.c., Judecãtoria
Craiova a pronunþat sentinþa în do-
sar, bãrbatul, care a recunoscut fap-
tele ºi a cerut sã beneficieze de pre-
vederile legale vizând reducerea cu
o treime a limitelor de pedeapsã, fi-
ind condamnat la 1 an ºi 4 luni în-
chisoare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 3 ani
ºi 4 luni: „condamnã pe inculpatul
Mihai Valentin Ionuþ la pedeapsa
de 1 an ºi 4 luni închisoare. sus-
pendã condiþionat executarea pe-
depsei aplicate pe durata termenu-
lui de încercare de 3 ani ºi 4 luni.
Constatã cã inculpatul a fost reþi-
nut ºi arestat preventiv în perioada
06.03.2013 la 25.03.2013. Obligã
inculpatul la plata sumei de 2500
lei, cheltuieli judiciare cãtre stat. Cu
apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþã publicã, azi,
14.04.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. 
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Am strãbãtut, la pas, cu oaspeþi dragi din
îndepãrtata Brazilie, vineri, 8 aprilie, centrul
civic al Bãniei, atent la reacþiile faþã de trans-
formãrile înnoitoare ºi recuperatoare istoric
intervenite la distanþa de câþiva ani de la ulti-
ma vizitã pe care mi-au fãcut-o. Un exerci-
þiu – ar spune unii cârcotaºi – de rutinã aso-
ciat cutumei de orgoliu local ºi, deci, vãduv
de vreo relevanþã demnã de arhivat.

ªi totuºi, n-a fost deloc aºa. Cãlãtori prin
lume, cunoscãtori intimi ai unor oraºe de
referinþã în circuitul turistic internaþional, de
la Roma la Paris, de la Madrid la Berlin ori
de la Viena la Rio de Janeiro, acesta din urmã
cetatea lor natalã, oaspeþii mei, o familie de
cãrturari îndrãgostiþi de România ºi de cul-
tura ei, nu ºi-au ascuns admiraþia, la limita
unui veritabil ºoc, faþã de noua înfãþiºare a
urbei noastre.

Lãsând însã la o parte un astfel de „sub-
iect delicat”, în natura sa, pentru unii dintre
concitadinii noºtri înrobiþi de suspiciuni par-
tizane, o întâmplare cu totul particularã mi-
a reþinut atenþia ºi, de atunci, n-a încetat sã
mã pãrãseascã.

Vizitând Grãdina Botanicã, în noul ei veº-
mânt, împãrtãºind impresii într-o altã lim-
bã, ne-am trezit, pe una dintre aleile reame-
najate cu gust, pãºind alãturi de noi, setat de
o curiozitate ce i se citea pe chip, cu un
adolescent, îmbrãcat modest, sãrãcãcios,
atent la ceea ce discutam. Surpriza – mai
degrabã a mea decât a oaspeþilor strãini – a
venit odatã cu intervenþiile sale în italianã,
mai întâi, mai apoi în englezã, prin care, de
la noua faþã a locului în care ne aflam, a
trecut la alte subiecte ºi, rãspunzând curio-
zitãþii mele, la detalii ale biografiei sale mar-
cate de nu puþine neajunsuri.

Sã fi avut cincisprezece ani, elev al  Co-
legiului Tehnic de Industrie Alimentara Cra-
iova, cum se numeºte astãzi fostul LIA de
odinioarã, locuia într-un sat din cele multe
ale comunei Breasta, de unde fãcea naveta
zilnic la Craiova. Trãia acolo, la limita sãrã-
ciei, doar cu bunicul sãu, fiindcã pãrinþii se
risipiserã pe alte meleaguri, prin Vest, în cã-
utarea unui noroc din care copilul lor lãsat

de izbeliºte nu pãrea sã aibã vreun benefi-
ciu. Ne mãrturisea cã nu mai avea ºtiri de-
spre ei de multã vreme ºi cã, de fapt, aproa-
pe cã îi rãtãcise prin memorie ºi doar câteva
în cele câteva fotografii îngãlbenite de vre-
me le mai cerceta fizionomiile pierdute.

Nu ºtiu ce raþiuni vor fi stat la baza aces-
tei stranii odisei a familiei sale. Nu l-am ches-
tionat nici eu ºi, cu atât mai mult oaspeþii
mei, dintr-un sentiment de jenã ºi din teama
de a evita cine ºtie ce rãniri neavenite.

Ceea ce însã ne-a marcat pe noi, martorii
acestei întâmplãri insolite, a fost – ºi a rã-
mas tocmai aspectul care m-a urmãrit de
atunci obsesiv – inteligenþa, bunul simþ, de-
licateþea, inclusiv cea a fizionomiei sale fra-
gile, cãrora li se asocia, atât de neaºteptat,
capacitatea sa de a dialoga cu niºte strãini în
limbi de circulaþie. Le învãþase – ne-a mãr-
turisit – de la televizor, ajutându-se ºi de
mijloacele tehnicii mediatice pe care bunicul
sãu, unicul sprijin dispus la orice sacrificiu
ca sã-i deschidã un drum în viaþã, i le punea

la dispoziþie. Bunica murise scurt timp de la
plecarea intempestivã ºi, din pãcate, fãrã
urme, a pãrinþilor pe alte coclauri, iar el, rã-
mas în casa bãtrânã cu un bunic nevoit sã
acopere rolurile de mamã, de tatã, ca ºi pe
cel de dascãl în tainele lumii ºi ale vieþii ºi se
lupta sã-ºi depãºeascã ingrata condiþie cã-
reia simþea cã îi fusese livrat.

Ne-am luat rãmas-bun cu strângeri de mânã
ºi cu speranþa cã soarta îi va surâde. ªi, de
atunci, chipul sãu n-a încetat sã-mi revinã în
memorie ºi sã mã împingã la reflecþii, amare
în oferta lor de supliciu, asupra atâtor copii,
unii adolescenþi, alþii poate chiar trecuþi de
pragul tinereþii, în al cãror destin nu pare a se
ivi nici mãcar un mugur de noroc.

ªi asta în timp ce alþii de seama lor, odrasle
ale noilor categorii de pricopsiþi, interlopi,
„baroni”, „bãieþi deºtepþi”, mulþi dintre ei
dovediþi hoþi la drumul mare, îºi distribuie
nemeritatul drept la… noroc în oaze de hu-
zur sub semnul tatuajului de beizadele din
care ºi-au fãcut un injurios renume.

TTTTTineri fãrã destin…ineri fãrã destin…ineri fãrã destin…ineri fãrã destin…ineri fãrã destin…

Colaborare între elevi
Astãzi, ªcoala Specialã „Sf. Va-

sile” din Craiova va organiza faza
regionalã a Concursului de Dans –
„Împreunã pentru viitor”, cu spri-
jinul Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj. „Concursul naþional, faza
regionalã, desfãºurat la Centrul
Multifuncþional Craiova, îºi propu-

ne sã-i uneascã pe elevii voluntari
din licee ºi gimnazii ºi pe cei din
ºcolile speciale ºi centrele de pla-
sament partenere, atât în timpul,
cât ºi în afara orelor de ºcoalã, în
cadrul unui program bine fixat, în
vederea colaborãrii dintre aceºtia
”, a precizat prof. Iuliana Gheor-
ghe, inspector de specialitate în
cadrul Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj. „Suntem foarte ono-
raþi sã primim tineri din ºase jude-
þe (Dolj, Gorj, Olt, Mehedinþi, Vîl-
cea ºi Teleirman), care fac parte
din Regiunea 4 a Strategiei Naþio-
nale de Acþiune Comunitarã. Vor
concura la douã secþiuni – dans

Elevii nu sunt prezenþi, în Bãnie,Elevii nu sunt prezenþi, în Bãnie,Elevii nu sunt prezenþi, în Bãnie,Elevii nu sunt prezenþi, în Bãnie,Elevii nu sunt prezenþi, în Bãnie,
numai pentru Olimpiade naþionalenumai pentru Olimpiade naþionalenumai pentru Olimpiade naþionalenumai pentru Olimpiade naþionalenumai pentru Olimpiade naþionale

Sâmbãtã este o zi plinã pentru elevii din Dolj. Nu vorbim de Olimpiadele Naþionale, trei dintre
fazele naþionale fiind gãzduite la Craiova,  ci de cu totul alte activitãþi, dar tot în beneficiul elevilor,

de asemenea cu acoperire interjudeþeanã.

modern, respectiv dans popular.
Fãrã sprijinul ISJ Dolj ºi al spon-
sorilor, nu reuºeam sã punem în
practicã aceastã manifestare. De
asemenea, voluntarii ne-au ajutat
foarte mult ºi s-a observat o foar-
te bunã colaborare între elevii
noºtri ºi cei care le sunt colegi, de
la alte instituþii de învãþãmânt care
nu fac parte din învãþãmântul spe-

cial. Dealtfel, chiar acesta este sco-
pul”. A spus prof.  Florentina
Cornea, director al ªcolii Specia-
le „Sf. Vasile” din Craiova.

Copiii sunt chemaþi la artã,
nu la violenþã

Nu este  singura manifestare de
acest gen, care se desfãºoarã pe
16 aprilie. „Împreunã cu Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Dolj, orga-
nizãm concursul interjudeþean
„Artã sau violenþã? Tu alegi!”, la
Liceul de Arte „Marin Sorescu” din
Craiova, începând cu ora 10:00.
Este vorba despre cea de-a patra

ediþie, intrând, deja, în istorie, atât
pentru noi, cât ºi pentru tinerii din
Oltenia. Prin aceastã competiþie,
promovãm exemplele de bunã
practicã în scopul prevenirii ºi com-
baterii violenþei în mediul ºcolar.
Ne-am propus sã responsabilizãm
cadrele didactice di unitãþile ºcola-
re, prin proiectarea ºi desfãºura-
rea unor activitãþi care sã valorifi-
ce timpul elevilor, atât pe parcur-
sul orarului ºcolar, cât ºi în timpul
lor liber. Fiecare instituþie de învã-
þãmânt a avut posibilitatea sã în-
scrie elevii, dar nu reauºeam sã
organizãm aceastã manifestare fãrã
sprijinul conducerii Liceului de Arte
„Marin Sorescu” din Craiova”, a
declarat prof. dr. Marinela Dumi-
trescu, director al Centrului Jude-
þean de Resurse ºi Asistenþã Edu-
caþionalã Dolj. La rândul sãu, prof.
Lucia Croitoru, director al Liceu-
lui de Arte „Marin Sorescu”, a pre-
cizat: „Suntem extrem de onoraþi

ºi nu  reuºeam fãrã sã fim ajutaþi
de CJRAE, Consiliul Judeþean Dolj
ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj. Sunt 100 de elevi selectaþi  (in-
dividual sau în formaþie), care pro-
vin din cinci judeþe (Dolj, Olt, Gorj,
Vîlcea ºi Teleorman), pe mai mul-
te secþiuni: muzicã uºoarã, muzicã

popularã ºi muzicã instrumentalã,
pe câte un ciclu de învãþãmânt –
primar, gimnazial ºi liceal. Vrem sã-
i facem pe elevi cã este spre binele
lor, dacã au aptitudini, sã aleagã
arta ºi nu violenþa. Oricând, le stãm
la dispoziþie ºi îi putem îndruma”.

CRISTI PÃTRU

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj va desfãºura,
în perioada 18-22 aprilie, la nivelul fiecãrei unitãþi
de învãþãmânt care îºi propune sã ºcolarizeze, în
anul ºcolar 2016/2017, elevi în în învãþãmântul pro-
fesional ºi tehnic, „Sãptãmâna meseriilor”, unde sunt
cuprinse douã acþiuni importante. „Am trimis în-
ºtiinþare tuturor unitãþilor, care au în oferta pentru
2016/2017 învãþãmântul profesional de stat, cu du-
rata de trei ani, aºa cum spune legislaþia, planul pen-
tru perioada 18-22 aprilie 2016. Sunt douã obiecti-
ve importante în acesta. Primul dintre ele se referã  la
promovarea învãþãmântului profesional ºi tehnic, în
general, ºi a modului de organizare ºi funcþionare a
acestei forme de învãþãmânt, cu durata de trei ani, în
special, informarea având referinþã la condiþiile în care
elevii au acces la învãþãmântul profesional cu durata
de trei ani, precum ºi la beneficii. Cea de-a doua di-

O sãptãmânã pentru
învãþãmântul tehnic

recþie de acþiune se referã la consilierea elevilor din
ultima clasã de învãþãmânt gimnazial, acestora urmând
sã le fie prezentate oportunitãþile ºcolarizãrii profesio-
nale”, a precizat prof.  Simona Ciulu, inspector pen-
tru învãþãmântul profesional ºi tehnic, în cadrul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Iuliana Gheorghe,

Marinela
Dumitrescu
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Traian Demetrescu (3 noiem-
brie 1866 – 17 aprilie 1896) a fost
un scriitor craiovean preocupat de
promovarea ºi conectarea literaturii
române la modelele europene ale
timpului sãu. A copilãrit la Craiova
ºi la Caracal, unde trãiau bunicii
dupã tatã, iar dupã volumul de de-
but – „Poesii”, apãrut sub pseu-
donimul Tradem, cu o prefaþã de
Alexandru Macedonski, a publicat
alte cãrþi de versuri („Freamãte”,
„Amurg”, „Cartea unei inimi”,
„Senzitive”, „Aquarele”, „Sãra-
cii”), dar ºi roman („Iubita”, „Cum
iubim”), nuvele („Priveliºti din via-
þã”), jurnal („Intim”), criticã lite-
rarã ºi dramaticã („Profile litera-

Festivalul Internaþional Festivalul Internaþional Festivalul Internaþional Festivalul Internaþional Festivalul Internaþional „Shakespeare”„Shakespeare”„Shakespeare”„Shakespeare”„Shakespeare”
Craiova, 14-23 aprilie 2016Craiova, 14-23 aprilie 2016Craiova, 14-23 aprilie 2016Craiova, 14-23 aprilie 2016Craiova, 14-23 aprilie 2016

SÂMBÃTÃ, 16 APRILIE
Ora 9.00, Teatrul Naþional „Marin Sorescu” (bibliotecã): Atelier

de teatrologie realizat în colaborare cu Asociaþia Internaþionalã a Critici-
lor de Teatru ºi Departamentul de Teatrologie, Management Cultural ºi
Jurnalism Teatral din cadrul Universitãþii Naþionale de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã Bucureºti.

Ora 10.00, Consiliul Judeþean Dolj (Sala de Consiliu): Conferin-
þa Internaþionalã Shakespeare organizatã în colaborare cu Asociaþia Eu-
ropeanã de Cercetare Shakespeare (ESRA). Moderatori: Michael Dob-
son, Lawrence Gunter, Boika Dimitrova Sokolova, Nicoleta Cinpoes,
George Volceanov, Emil Sârbulescu.

Ora 16.00, Piaþa „William Shakespeare”: „Comedia erorilor” –
spectacol prezentat de Teatrul de Repertoriu din Worcester, Marea Brita-
nie (regia: Ben Humphrey).

Ora 18.00, Portul Cultural Cetate: Concert de muzicã renascentistã
prezentat de K¹antu Ensemble, Marea Britanie (solistã: Ruth Hopkins).

DUMINICÃ, 17 APRILIE
Ora 11.00, Teatrul Naþional „Marin Sorescu” (foaier): Lansãri de

carte – „Shakespeare – Opere complete” (vol. I-X), serie de noi tradu-
ceri coordonatã de George Volceanov, Editura „Tracus Arte”; „Shake-
speare – Opere”, ediþie bilingvã englezo-românã, Editura „Pandora Trei”;
„Lecþia de Shakespeare”, volum conceput ºi coordonat de Cristina Ga-
vrilã (Centrul de Cercetare ºi Creaþie Teatralã „Ion Sava”), editat de Te-
atrul Naþional „I.L. Caragiale” din Bucureºti; lansarea numãrului original
„Shakespeare 400” al revistei „Dilema Veche”.

Ora 16.00, Piaþa „William Shakespeare”: „Comedia erorilor”,
spectacol prezentat de Teatrul de Repertoriu din Worcester, Marea Brita-
nie (regia: Ben Humphrey).

Ora 18.00, Piaþa „Fraþii Buzeºti”: Concert de muzicã renascentistã
prezentat de K¹antu Ensemble din Londra, Marea Britanie (solistã: Ruth
Hopkins).

Ora 18.30, Teatrul Naþional „Marin Sorescu” (Sala „Ion D. Sîr-
bu”): „7 Bufoni ºi Piotr Kondrat”, recital susþinut de actorul Piotr Kon-
drat dinVarºovia (Polonia).

Ora 20.00, Teatrul Naþional „Marin Sorescu” (Sala „Amza Pel-
lea”): „Iulius Caesar”, spectacol prezentat de Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” (regia: Peter Schneider).

La Casa de Culturã „Traian Demetrescu” are loc astãzi, 16
aprilie, ora 11.00, conferinþa intitulatã „Traian Demetrescu –
gestul estetic”, susþinutã de conf. univ. dr. Angelo Mitchievici.
Evenimentul este prilejuit de împlinirea, pe 17 aprilie 2016, a
120 de ani de la moartea poetului Traian Demetrescu, patronul
spiritual al instituþiei, ºi, potrivit organizatorilor, „îºi propune sã
reconfigureze ºi sã aducã în atenþia publicului personalitatea ºi
opera unui scriitor remarcabil, unul dintre reperele vieþii cultu-
rale craiovene de la sfârºitul secolului al XIX-lea”. Moderator
este Cornel Mihai Ungureanu.

re”). A colaborat la ziarele vremii,
a tradus din Byron, Hugo, Lamar-
tine, Michelet, Francois Coppee.
A murit de tuberculozã, la 29 de
ani, ºi este înmormântat la cimiti-
rul Ungureni din Craiova.

Angelo Mitchievici (n. 5 no-
iembrie 1972, Drãgãºani) este con-
ferenþiar doctor la Catedra de Fi-
lologie românã, limbi clasice ºi bal-
canice a Facultãþii de Litere din
cadrul Universitãþii „Ovidius” din
Constanþa ºi preºedinte al Filialei
Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din
România. A fost student la Facul-
tatea de Litere a Universitãþii din
Craiova (Secþia românã-englezã),
apoi la Universitatea din Bucureºti,
aceeaºi secþie, unde ºi-a dat licen-
þa în Filologie cu lucrarea de di-
plomã „Problema identitãþii în
opera lui ªtefan Bãnulescu”. A
urmat, la Facultate de Litere a Uni-
versitãþii Bucureºti, un master în
„Etnologie ºi folclor” ºi tot acolo
ºi-a susþinut teza de doctorat inti-
tulatã „Decadenþã ºi decadentism

în contextul modernitãþii româ-
neºti (sfârºitul secolului XIX, a
doua jumãtate a secolului XX)”,
sub coordonarea prof. univ. dr.
Sorin Alexandrescu.

Este membru al Asociaþiei de
Studii Americane din România (Ro-
manian Association for American
Studies), membru al Uniunii Scri-
itorilor din România (USR) din
2010 ºi preºedinte al USR Filiala
Dobrogea, din septembrie 2013,
membru al Uniunii Cineaºtilor din
România (UCIN), al Federaþiei In-
ternaþionale a criticilor de film (FI-
PRESCI) / The International Fe-
deration of Film Critics, al  Aso-
ciaþiei de literaturã generalã ºi com-
paratã din România (ALGCR). A
publicat numeroase articole ºi stu-
dii în reviste culturale de prestigiu
ºi este autor sau coautor al mai
multor cãrþi – monografie, sinte-
zã, studiu lingvistic, studiu filolo-
gic, dicþionar ºtiinþific.

MAGDA BRATU

Delegaþia Wallonie – Bruxelles la
Bucureºti a organizat, în zilele de
8 ºi 9 aprilie, la ªcoala Centralã din
Bucureºti, un stagiu de formare
pentru profesorii de Limba fran-
cezã, „Marmites francophones”,
animat de pro-
fesorul belgian
Paul Ernst.
Scopul proiec-
tului este pro-
movarea patri-
moniului culinar
din þãrile fran-
cofone, prin
realizarea de
capsule video
în limba france-
zã. Cele realizate
la acest stagiu
s-au axat pe tra-
diþiile culinare
din România.

Acestui pro-
iect i se cir-
cumscriu ºi ac-
tivitãþile organizate în câteva ºcoli
din Craiova (Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, ªcoala Gimnazia-
lã „Traian”, ªcoala Gimnazialã „Ni-
colae Romanescu”) de profesor dr.
Maria Tronea, consilier în Biroul
naþional al Asociaþiei Române a Pro-
fesorilor de Francezã (A.R.P.F.) ºi
vicepreºedinte AMOPA – România.

Aceste activitãþi au adus în prim

Litere ºi savoriLitere ºi savoriLitere ºi savoriLitere ºi savoriLitere ºi savori
plan tradiþiile culinare belgiene: pre-
paratele din scoici (moules), acom-
paniate de bere sau de vin alb, car-
tofii prãjiþi (frites), andivele (chi-
cons), caltaboºii albi ºi negri (bou-
dins), celebrul „waterzoi” (prepa-

rat pe bazã de pui
sau peºte, a cãrui
fierturã este îngro-
ºatã cu unt sau
smântânã, pralinele
de ciocolatã, cafea-
ua ºi „les gaufres”
de Liege etc.

În scopul unei
„pedagogii a plãce-
rii”, promovãrii „sa-
vorilor” i s-a asociat
ºi „savoarea lectu-
rii”, dupã cum a
precizat coordona-
toarea activitãþilor.
Dintre textele care
au constituit supor-
tul lecturii, menþio-
nãm poemul „Les

moules” (Marie Gevers), frag-
mente din „La legende d’Ulenspie-
gel” (De Coster), „Asterix chez les
Belges ” (album BD).

Savurând delicioasele „gaufres
de Liege”, elevii de la ªcoala „Ni-
colae Romanescu” au propus o
nouã întâlnire „gastro-literarã”,
susþinuþi cu entuziasm ºi de profe-
soara lor Lucia Bãrãgan.

„Prinþul Broascã”
intrã în scenã la Teatrul
pentru Copii ºi Tineret
„Colibri” astãzi, 16 apri-
lie, la ora 18.00, într-un
spectacol de Veselin Boi-
dev dupã Fraþii Grimm,
în regia lui Todor Valov,
scenografia ºi costume-
le Stefka Kyuvlieva, cu
pãpuºi realizate de Peter
Cekunov, Ganka Kirilo-
va ºi Aurelia Sadovska.
Viaþã personajelor dau
actorii Cosmin Dolea,
Geo Dinescu, Adriana Ioncu ºi Alis
Ianoº. Un bilet costã 7 lei sau 10
lei, în funcþie de categoria locului.

Spectacolul a fost distins, în
2013, cu Premiul pentru cea mai
bunã interpretare, acordat actriþei
Adriana Ioncu, ºi cu Premiul pen-
tru scenografie, oferit Stefkãi Ky-
uvlieva, la cea de-a XII-a ediþie a
Festivalului Internaþional al Teatre-

Douã poveºti de week-end:
„Prinþul Broascã” ºi „Cheiþa fermecatã”

Proiectul „Cãrticica pentru prichindei ºi copii mai
mãricei” derulat de Secþia pentru Copii ºi Tineret a
Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman” va
continua, sãptãmâna viitoare, cu tema „ªcoala alt-
fel: Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun”. «A fost alea-
sã pentru a veni în întâmpinarea copartenerilor din
proiect (instituþii de învãþãmânt craiovene) care, între
18 ºi 22 aprilie, desfãºoarã activitãþi educative extra-
curriculare ºi extraºcolare. Rãmâne la latitudinea ca-
drelor didactice sã aleagã genul de activitate dorit »,

„ªcoala altfel” aduce la Biblioteca Judeþeanã
elevi de la peste zece ºcoli craiovene

au precizat reprezentanþii bibliotecii doljene. La activi-
tãþi vor participa preºcolari ºi ºcolari din clasele I – a
IV-a de la numeroase unitãþi de învãþãmânt craiovene:
Colegiile Naþional „Carol I”, „Elena Cuza”, „Fraþii Bu-
zeºti”, Liceul de Arte „Marin Sorescu”, ªcolile Gimna-
ziale „Traian”, „Alexandru Macedonski”, „Mihai Vitea-
zul”, „Gheorghe Þiþeica” ºi „Sfântul Gheorghe”, Grã-
diniþele „Traian Demetrescu”, „Voiniceii” ºi „Phoenix”.
Li se vor alãtura elevi de la ªcoala Gimnazialã Tãlpaº.

MAGDA BRATU

lor de Pãpuºi ºi Marionete „Puck”
de la Cluj-Napoca. În anul 2014,
spectacolul a luat Premiul special
al juriului la Festivalul Internaþio-
nal de Animaþie „Gulliver” de la
Galaþi, organizat de Teatrul Drama-
tic „Fani Tardini” – Secþia Pãpuºi
„Gulliver”.

Duminicã, 17 aprilie, de la ora
11.00, în foyer, este programat

spectacolul-atelier „Cheiþa fer-
mecatã”, realizat de actriþa Ro-
dica Prisãcaru în colaborare cu
actorul Mugur Prisãcaru, repre-
zentaþie ce le deschide copiilor
poarta spre universul magic al
pãpuºilor care dau grai poveº-
tilor la teatru. Micii spectatori
aflã cã sunt mari povestitori, îºi
întâlnesc personajele preferate
din reprezentaþii precum „Fata
babei ºi fata moºneagului” sau
„Punguþa cu doi bani”, desco-
perã tehnici de mânuire ºi tipuri
de pãpuºi. Preþ bilet: 5 lei.
În week-end-ul 23-24 aprilie nu

vor fi programate spectacole din
repertoriul Teatrului „Colibri”, de-
oarece «este rezervat montãrii ºi
prezentãrii producþiilor din Festi-
valul Internaþional „Shakespeare”
ºi Premiul Europa pentru Teatru»,
dupã cum au anunþat reprezentan-
þii instituþiei.

MAGDA BRATU
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Alianþa Nord-Atlanticã este preo-
cupatã de incidentul provocat de
Rusia în Marea Balticã, afirmã se-
cretarul general NATO, Jens Stolten-
berg, condamnând atitudinea Rusiei
ºi cerând evitarea „situaþiilor pericu-
loase”. “Comportamentul Rusiei ge-
nereazã probleme de securitate ºi este
lipsit de profesionalism”, a declarat
Stoltenberg într-un interviu acordat
postului britanic Sky News. “Am
observat o serie de exemple ale aces-
tui tip de comportament, astfel cã
este necesarã transparenþã, pentru di-
minuarea riscurilor. Vom avea o într-
unire a Consiliului NATO-Rusia sãp-
tãmâna viitoare, iar una dintre teme
va fi cea a activitãþilor militare ºi a transparen-
þei”, a precizat Stoltenberg. Secretarul general
NATO a evidenþiat necesitatea evitãrii inciden-
telor ostile de genul celui din Marea Balticã ºi al
doborârii avionului militar rus de cãtre Turcia
în noiembrie 2015. Este necesarã transparenþã,
“pentru ca astfel de incidente sã nu scape de

Cel puþin 30.000 de persoane
au fugit, în ultimele 48 de ore,
de confruntãrile din Siria

Cel puþin 30.000 de persoane
au fugit, în ultimele 48 de ore,
de confruntãrile care au loc
între teroriºti ºi rebeli în nordul
Siriei, a informat organizaþia
Human Rights Watch (HRW),
cerând Turciei sã le deschidã
frontiera. Organizaþia a acuzat
gãrzile de coastã turce cã au tras
focuri de armã asupra celor
care se apropiau de frontierã,
fugind de confruntãrile din
provincia Alep între militanþii
reþelei Stat Islamic ºi grupãrile
rebele. “În timp ce civilii fug de
combatanþii Stat Islamic (SI),
Turcia rãspunde cu focuri de
armã în loc sã dea dovadã de
compasiune”, a spus Gerry
Simpson, în numele organiza-
þiei HRW. “Lumea întreagã
vorbeºte despre lupta împotriva
SI. Însã cei care au cele mai
multe ºanse sã devinã victime
ale acestor abuzuri sunt prinºi
pe partea greºitã a unui perete
de ciment”, a adãugat el. HRW
subliniazã cã numeroase
persoane dintre cele care fugeau
de confruntãri erau deja
instalate în tabere de-a lungul
frontierei ºi cã se se îndreptau
spre alte tabere sau localitãþi din
apropiere, chiar dacã pericolul
era în continuare prezent.

Zeci de oficiali guvernamentali
din Serbia, arestaþi pentru acte
de corupþie

Autoritãþile din Serbia au
arestat preventiv, ieri, 49 de
oficiali guvernamentali ºi
membri ai conducerilor unor
companii de stat acuzaþi de acte
de corupþie, în cadrul unei
vaste campanii declanºate
înaintea alegerilor. Printre
funcþionarii publici arestaþi se
numãrã oficiali de la Ministe-
rul Finanþelor, din cadrul
Administraþiei fiscale, din
cadrul companiei energetice de
stat - EPS, de la compania
publicã pentru infrastructura
rutierã - Putevi Srbije, de la
Poºta sârbã. De asemenea, au
fost arestaþi 12 angajaþi ai
Ministerului sârb de Interne.
“Operaþiunea de astãzi este
încã o dovadã cã anchetele nu
se vor opri. Împreunã cu
procurorii, vom demonstra cã
Serbia poate fi o þarã serioasã,
cinstitã ºi corectã”, a declarat
ministrul de Interne, Nebojsa
Stefanovici. În total, au fost
arestaþi preventiv 49 de oficiali
guvernamentali, funcþionari
publici ºi membri ai conduceri-
lor companiilor de stat din
Serbia. Doi suspecþi sunt daþi
în urmãrire. În martie, 46 de
persoane au fost arestate într-o
operaþiune anticorupþie simila-
rã. Partidul Progresist, al
premierului Aleksandar Vucici,
a intensificat acþiunile antico-
rupþie înaintea scrutinului
legislativ anticipat din 24
aprilie. Serbia sperã sã finalize-
ze negocierile de aderare la
Uniunea Europeanã în 2019.

Cancelarul german, Angela Merkel, a de-
clarat ieri cã guvernul a aprobat solicitarea
Turciei de a începe urmãrirea penalã în ca-
zul comediantului Jan Boehmermann, dupã
ce l-a insultat pe preºedintele turc Erdogan
în cadrul emisiunii sale televizate. Bohmer-
mann, un actor german de comedie premiat
ºi gazdã a talk-showului Neo Magazin Ro-
yale, difuzat de televiziunea ZDF, a creat
tensiuni diplomatice între Turcia ºi Germa-
nia, dupã ce în cadrul emisiunii sale de pe 31
martie l-a insultat pe Erdogan, prin recitirea
unui poem la adresa sa. Actorul, cu steagul
Turciei în spate ºi cu o imagine a lui Erdo-
gan, l-a acuzat pe preºedintele turc, printre
altele, cã îi face plãcere sã “exercite repre-
salii asupra minoritãþilor, sã batã kurzii ºi
creºtinii în timp ce urmãreºte pornografie
infantilã”. Spre deosebire de plângerea de-
pusã de Erdogan prin care acuzã cã a fost
defãimat, investigaþia - care este bazatã pe
o posibilã încãlcare a unei legi care sancþio-

Poliþia britanicã a arestat cinci
persoane suspectate cã ar fi plã-
nuit acte teroriste, un bãrbat fiind
reþinut chiar pe aeroportul Gatwick
din Londra, în cadrul anchetei pri-
vitoare la atentatele teroriste din
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sub control, pentru a nu se ajunge la situaþii
periculoase”, a subliniat Stoltenberg. Douã avioa-
ne de vânãtoare ruse s-au apropiat în mod agre-
siv, de mai multe ori în ultimele zile, de distru-
gãtorul american USS Donald Cook, în Marea
Balticã, acuzã oficiali din cadrul Departamen-
tului Apãrãrii din Statele Unite. Cele douã avioane

de tip Suhoi Su-24 au survolat la joa-
sã altitudine distrugãtorul american
Donald Cook, apropiindu-se la câte-
va zeci de metri de nava americanã.
Potrivit Ministerului rus al Apãrãrii,
nava militarã americanã se îndrepta
spre o bazã navalã rusã de pe litora-
lul Mãrii Baltice în momentul în care
a fost interceptatã de avioanele ruse.
“În momentul în care a fost obser-
vat distrugãtorul, avioanele l-au evi-
tat, prin respectarea tuturor proce-
durilor de siguranþã. Ca sã fim sin-
ceri, nu înþelegem reacþia nervoasã
a colegilor noºtri americani”, a de-
clarat Igor Konaºenkov, purtãtorul
de cuvânt al Ministerului rus al Apã-

rãrii. “Se poate observa clar în imagini cã piloþii
ruºi au executat o manevrã de evitare ºi înde-
pãrtare de distrugãtor, respectând toate proce-
durile de siguranþã în apele internaþionale”, a
spus oficialul rus. Un oficial de la Pentagon a
catalogat manevrele avioanelor ruse drept “ne-
sigure” ºi “lipsite de profesionalism”.

Cinci suspecþi în cazul atentatelor din Bruxelles
ºi Paris, arestaþi de poliþia britanicã

Paris ºi Bruxelles. Trei bãrbaþi ºi o
femeie au fost arestaþi, ieri, în
Birmingham ºi un alt bãrbat a fost
reþinut ieri dimineaþã pe aeroportul
Gatwick din Londra. ªeful depar-
tamentului de poliþie din West Mi-

dlands, Constable Marcus Beale,
a declarat cã nu existã niciun indi-
ciu cã suspecþii plãnuiau sã comi-
tã vreun atac în Marea Britanie.
“Aceastã operaþiune face parte din
investigaþia amplã condusã de Uni-
tatea de combatere a Terorismului
din West Midlands, împreunã cu
întreaga reþea de combatere a te-
rorismului din þarã ºi cu partene-
rii internaþionali, inclusiv cei bel-
gieni ºi francezi, pentru a cerceta
orice ameninþare la adresa Marii
Britanii, dupã atacurile din Euro-
pa”, a declarat oficialul britanic.
Poliþia a refuzat sã ofere alte de-
talii despre respectivele arestãri,
dar o sursã din securitate a preci-
zat cã reþinerile au legãturã cu
atentatele teroriste din Bruxelles
de pe 22 martie ºi cu cele din Pa-
ris de pe 13 noiembrie 2015. Doi

bãrbaþi cu vârste de 40, respectiv
59 de ani ºi alþi doi cu vârsta de
26 de ani, precum ºi o femeie de
29 de ani sunt interogaþi de poliþia
britanicã, în timp ce alte raiduri
au loc în Birmingham. Potrivit
presei britanice, belgianul Moha-
med Abrini, suspectat de implicare
în atentatele teroriste din Bruxel-
les ºi Paris revendicate de reþea-
ua teroristã Stat Islamic, ar fi cã-
lãtorit în Birmingham anul trecut
ºi ar fi fotografiat un stadion de
fotbal din zonã. ªi Abdelhamid
Abaaoud, presupusul organizator
al atacurilor din Paris care a mu-
rit pe 18 noiembrie într-un raid
al poliþiei franceze, ar fi vizitat
Birmingham în luna octombrie a
anului trecut, pe telefonul sãu
gãsindu-se fotografii cu diverse
locuri din oraº.

Guvernul german a aprobat solicitarea Turciei de a începe urmãrirea
penalã în cazul comediantului ce l-a insultat pe Erdogan

neazã persoanele care aduc insulte aduse îm-
potriva ºefilor de stat - necesitã autorizaþie
din partea guvernului german. Merkel a adã-
ugat cã guvernul va înainta o propunere pen-
tru a modifica legea. Am-
basada Turciei în Berlin
a trimis duminicã o soli-
citare Ministerului ger-
man de Externe pentru
a începe urmãrirea pe-
nalã a comediantului.
Deºi mulþi germani au
considerat amuzant po-
emul lui Boehmermann,
acesta a declanºat ten-
siuni diplomatice inten-
se între cele douã state,
în contextul  în care
Turcia a încheiat cu UE
un acord pe 18 martie în
privinþa reþinerii imigran-
þilor din þarã pentru a nu

mai ajunge în Europa, Germania fiind þara
cea mai afectatã de criza migraþiei, unde s-
au înregistrat peste un milion de solicitãri de
azil anul trecut.



cuvântul libertãþii / 11sâmbãtã, 16 aprilie 2016 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Cîrjaliu Leontina Gabrie-

la pentru SC BEACH-PARTY
SRL titular al proiectului
“Construire terasã acoperi-
tã cu poliplan pe structurã
metalicã ºi grupuri sanitare
deservire terasã” anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare
de cãtre Agenþia pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj: proiec-
tul nu se supune evaluãrii
impactului asupra mediului
ºi nu se supune evaluãrii
adecvate, în cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactu-
lui asupra mediului ºi de eva-
luare adecvatã pentru pro-
iectul “Construire terasã
acoperitã cu poliplan pe
structurã metalicã ºi grupuri
sanitare deservire terasã”
propus a fi amplasat în co-
muna Mîrºani, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consulta-
te la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj din
Municipiul Craiova, str. Pe-
tru Rareº nr. 1, jud. Dolj, în
zilele de luni - joi, între orele
0800 - 1630 ºi vineri între orele
0800 - 1400, precum ºi la ur-
matoarea adresã de internet
http://apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 21.04.2016.

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.

MARIAN Stelian-Sergu PFA,
cu sediul în com.Malu Mare,
str.Bechetului, nr. 133, jud. Dolj,
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadra-
re de cãtre Agenþia pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj în cadrul pro-
cedurilor de evaluare a impactu-
lui asupra mediului fãrã acord de
mediu/fãrã evaluare adecvatã
pentru proiectul: „Execuþie pa-
tru foraje de alimentare cu apã
pentru irigaþii în Comuna Malu
Mare, Sat Malu Mare, T142, P16/
2, T138, P10/1, T133, P37/1, T136,
P8, propus a fi amplasat în Co-
muna Malu Mare, sat Malu Mare,
T142, P16/2, T138, P10/1, T133,
P37/1, T136, P8, jud.Dolj, titular
MARIAN STELIAN-SERGIU PFA.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, cu sediul din Craiova, str.Pe-
tru Rareº, nr.1, în zilele de L-J în-
tre orele 8.00-16.30 ºi V între orele
8.00-14.00, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet: http//ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observa-
þii la proiectul deciziei de încadra-
re pânã la data de 21.04.2016.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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.
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OFERTE SERVICIU

ANGAJÃM CAME-
RISTE. Telefon: 0766/
058.400.
Angajez personal frizerie
/ coafurã, manichiurã,
pedichiurã. Telefon:
0764/125.224.

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

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã cu 1000 m teren
str. Vasile Lupu. Telefon:
0723/535.544
Vând imobil str. Pãrului
nr. 33. Telefon: 0755/
074.742.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
Casã bãtrânescã (nelo-
cuibilã) sat Dobromira,
3700 mp. 25000 lei, ne-
gociabil Telefon: 0744/
648.927; 0741/197.391.
VÂND casã+teren, zona
Izvoru Rece. Telefon:
0763/359.072.

Vând casã nouã Bordei
cu 700 m teren vie, pomi
sau schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/418.864.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan
1120 mp zona C, în spa-
tele Parcului, Aleea Po-
telu, utilitãþi împrejmuit.
Telefon: 0741/ 282.255.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp la
10 km de Craiova, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªimnicu
de Jos la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Naþio-
nalã Craiova- Bechet,
localitatea Secui. Preþ
convenabil. Telefon:
0764/214.269.
Vând teren 1000 m Câr-
cea 10.000 Euro. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara Pie-
leºti, 20.000 Euro ºi par-
celat. Telefon. 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

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

AUTO
STRÃINE

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.

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

Vând auto Volkswagen
Golf 4 din 2002, înmatri-
culat în România, ben-
zinã. Detalii la telefon:
0768/954.944.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând bicicletã damã, giur-
giuvele vopsite, cu gea-
muri, presã hidraulicã
mase plastice, 2 butelii.
Telefon.0767/153.551.

Vând gãini pitice CO-
CHINCHINA outoare.
Telefon: 0721/483.933.
Vând în Iºalniþa: pompã
de udat grãdina Kama,
4 bare cornier 70 cm
lungi de 2,80 m 1 leu/
kg, douã foi tablã zinca-
tã 2/1 m, drujbã electri-
cã Einºel cu lanþ rezervã
- 220 lei. Telefon: 0770/
303.445.
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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.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 16 aprilie 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Vând 12 bucãþi taburele
din lemn melaminat. Te-
lefon: 0728/911.350.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Producãtor - vând puiet flo-
rifer, gladiole Olandeze la
kg ºi cepe florifere chipa-
roase (tuberoze) anul III.
Telefon: 0727/714.184.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat armã de vâ-
nãtoare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând fotolii de epocã în
stare bunã, aparat de
radio cu Pickup, timbre
(clasoare). Telefon: 0729/
684.222.
Vând covor persan 2200/
1800 bine întreþinut - 80
lei, cruce marmurã scri-
sã 1200/400/100- 80 lei,
sãpun de casã 5 lei kg,
televizor color Grunding
cu telecomandã - 70 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Tele-
fon: 0727/884.205.

Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handicapat,
pat mecanic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmidã
completã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metalice
(4 gri ºi 4 albe). Telefon:
0251/452.233.
Vând 1 loc de veci Cimitir
Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ CP.12
ºi LADA 1025 (eventual
subansamble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând robot (PLANETA-
RIA) 3 funcþii marcã ger-
manã, hainã de piele de
cãprioarã nouã lungã ºi
Mouline  pentru cusut
goblen. Telefon: 0752/
236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcula-
tor instruire copii prin te-
levozor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon: 0735/
445.339.
Vând hotã nouã, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.

Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele
mãrimea 43 îmblãniþi.
Telefon: 0771/385.734.
Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi, reduc-
tor oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil,
cãruþ copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.

Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Caut electrician pentru
un Volvo, cãrucior pen-
tru copii, televizor Gol-
dstar, maºinã de cusut
Ileana, bicicletã copii, 4
gropi suprapuse Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere ultra-
central. Prefer familie in-
telectuali. Telefon: 0756/
790.172.

Închiriez garsonierã mo-
bilatã Ciupercã. Telefon:
0729/684.222.
Închiriez apartament 2
camere, decomandate,
etaj 2, ultracentral, micro-
centralã, aer condiþionat,
liniºte ºi igienã deplinã,
înconjurat de verdeaþã.
Telefon: 0722/956.600.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez teren pentru
amplasare a 5 magazi-
ne între blocuri vad foar-
te bun. posibilitate de
cumpãrare. Telefon:
0761/665.763.
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Tele-
fon: 0744/629.775.

CITAÞII
S.C. SOPHIE TUR SRL
cu ultimul sediu cunos-
cut în localitatea Ghin-
deni, nr. 666, judeþul Dolj
este citatã la Tribunalul
Dolj, secþia Conflicte de
Muncã pe data de mier-
curi, 20.04.2016, came-
ra 5, Complet cm 11, ora
12.00, în calitate de pâ-
râtã în dosarul nr.10853/
63/ 2014 având ca ob-
iect obligaþia de a face în
proces cu Barbu Cornel
în calitate de reclamant.

DIVERSE
ASSEMBLING MA-
CHINE a depus docu-
menaþiile pentru obþine-
rea avizului de gospo-
dãrire ape la obiectivul
halã producþie în comu-
na Cârcea- Dolj.
ELIGAT PROD a de-
pus documentaþiile
pentru obþinerea avizu-
lui  de gospodãrire ape
necesar realizãrii reþe-
lei de monitorizare a
calitãþii acviferului frea-
tic din zona staþiei de
carburanþi Novaci.
Achiziþionez cãrþi pen-
tru bibliotecã. Tele-
fon: 0351/449.469
dupã ora 20,30.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
PIERDUT Legitimaþie
student eliberatã de
UMF Craiova pe nu-
mele Carmen Marile-
na. Se declarã nulã.
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Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
7:00, 10:00 – FORMULA 1 – Antrenamente

ºi calificãri Marele Premiu al Chinei, la Shan-
ghai / 13:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Academi-
ca Clinceni – Rapid Bucureºti / 15:30 – HAND-
BAL (F) – Liga Naþionalã: Corona Braºov –
Dunãrea Brãila / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga
I: CFR Cluj – FC Botoºani, Astra – Steaua /
23:30 – SPORTURI DE CONTACT –Kickboxing
– Gala “Glory 29”.

DIGI SPORT 2
14:00 – TENIS (M) – Turneul de la Monte

Carlo, în Franþa: ziua a 6-a / 17:00 – FOTBAL
Spania – La Liga: Getafe – Real Madrid / 19:30
– HANDBAL (M) – Cupa României – finala:
Dunãrea Cãlãraºi/Steaua – CSM Bucureºti/
Dobrogea Sud Constanþa / 21:45 – FOTBAL
Italia – Serie A: Inter – Napoli / 0:30 – FOTBAL
Argentina – Primera Division: Boca Juniors –
Aldovisi.

DIGI SPORT 3
17:00 – TENIS (M) – Turneul de la Monte

Carlo, în Franþa: ziua a 6-a / 19:15, 21:30 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Las Palmas – Gijón, Ei-
bar – Sociedad.

DIGI SPORT 4
14:15 – CURSE DE MAªINI – ADAC GT

Masters / 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A:
Bologna – Torino / 18:00 – FOTBAL Franþa –
Ligue 1: Paris SG – Caen / 20:30 – VOLEI (M) –
Liga Campionilor: Diatec Trentino – Cucine
Lube Civitanova / 23:05 – FOTBAL Spania –
La Liga: Celta Vigo – Betis.

DOLCE SPORT 1
13:00 – TENIS (F) – Fed Cup: România –

Germania / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:
CFR Cluj – FC Botoºani, Astra – Steaua.

DOLCE SPORT 2
10:00 – FORMULA 1 – Calificãri Marele Pre-

miu al Chinei, la Shanghai / 13:00 – FOTBAL –
Liga a II-a: Academica Clinceni – Rapid Bucu-
reºti / 15:00 – RUGBY – Cupa României: CSA
Steaua – Baia Mare / 17:00, 19:15, 21:30 – FOT-

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
BAL Spania – La Liga: Getafe – Real Madrid,
Las Palmas – Gijón, Eibar – Sociedad.

DOLCE SPORT 3
16:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:

Augsburg – Stuttgart / 23:05 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Celta Vigo – Betis.

DOLCE SPORT 4
14:00 – TENIS (F) – Fed Cup: Elveþia –

Cehia.
EUROSPORT 1
11:30 – CURSE DE BICICLETE – Superbike

– Campionatul Mondial, la Assen, în Olanda /
12:30 – HALTERE (M) – Campionatul Euro-
pean, la Forde, în Norvegia / 14:45, 17:00, 19:30
– FOTBAL Anglia – Premier League: Norwich
– Sunderland, Manchester United – Aston Vil-
la, Chelsea – Manchester City / 21:35 – SNOO-
KER – Campionatul Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit: etapa întâi.

EUROSPORT 2
12:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial,

la Sheffield, în Regatul Unit: etapa întâi / 14:00
– CURSE DE BICICLETE – Superbike – Cam-
pionatul Mondial, la Assen, în Olanda / 15:00 –
CURSE DE TURISME – Campionatul Mondial
FIA by LG, etapa de la Slovakiaring, în Slova-
cia / 16:30, 19:30 – FOTBAL Germania – Bun-
desliga: Leverkusen – Frankfurt, Bayern Mun-
chen – Schalke / 0:00 – FOTBAL SUA/Canada
– MLS: Chicago Fire – Montreal Impact.

TVR 3
20:00 – DANS SPORTIV – Campionatele

Europene, la Timiºoara.
LOOK TV
19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League: Wa-

ragem – Genk / 0:30 – FOTBAL Argentina –
Primera Division: Boca Juniors – Aldovisi.

LOOK PLUS
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj –

FC Botoºani, Astra – Steaua

Duminicã
DIGI SPORT 1
9:00 – FORMULA 1 – Cursa Marele Premiu

al Chinei, la Shanghai / 13:30, 16:00 – FOTBAL
Italia – Serie A: Atalanta – Roma, Juventus –
Palermo / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC
Voluntari – Concordia Chiajna, Dinamo – ASA
Tg. Mureº / 2:00 – FOTBAL Argentina – Pri-
mera Division: Olimpo – River Plate.

DIGI SPORT 2
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CS Mioveni –

UTA Bãtrâna Doamnã / 13:00 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Malaga – Bilbao / 15:30 – TENIS
(M) – Turneul de la Monte Carlo, în Franþa:
ziua a 7-a / 19:15, 21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Atletico Madrid – Granada, Barcelona –
Valencia / 23:30 – CURSE DE TURISME – In-
dycar – “Toyota Grand Prix of Long Beach”.

DIGI SPORT 3
13:00 – VOLEI (M) – Finala campionatului,

meci 1: SCMU Craiova – Municipal Zalãu / 15:00
– FOTBAL Franþa – Ligue 1: Nantes – Mon-
tpellier / 17:00 – FOTBAL Spania – La Liga:
Sevilla – Depotivo / 19:00 – VOLEI (M) – Liga
Campionilor: finala / 21:45 – FOTBAL Italia –
Serie A: Sampdoria – Milan.

DIGI SPORT 4
14:15 – CURSE DE MAªINI – ADAC GT

Masters / 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Fio-
rentina – Sassuolo / 18:00 – FOTBAL Franþa –
Ligue 1: Rennes – Guingamp / 20:00 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã, “sferturi”: CSM
Oradea – CS Phoenix Galaþi / 22:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Monaco – Marseille.

DOLCE SPORT 1
9:00 – FORMULA 1 – Cursa Marele Premiu

al Chinei, la Shanghai / 13:00 – TENIS (F) – Fed
Cup: România – Germania / 18:00, 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: FC Voluntari – Concordia Chiaj-
na, Dinamo – ASA Tg. Mureº.

DOLCE SPORT 2
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CS Mioveni

– UTA Bãtrâna Doamnã / 13:00 – FOTBAL
Spania – La Liga: Malaga – Bilbao / 15:30,
18:00 – FOTBAL Anglia – Premier League:
Leicester – West Ham, Arsenal – Crystal Pa-
lace / 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Bar-

celona – Valencia.
DOLCE SPORT 3
17:00 – FOTBAL Ucraina – Premier League:

ªahtior Doneþk – Olympik Doneþk / 19:15 –
FOTBAL Spania – La Liga: Atletico Madrid –
Granada / 22:00 – BASCHET NBA.

DOLCE SPORT 4
13:00 – TENIS (F) – Fed Cup: Elveþia – Cehia

/ 19:15 – FOTBAL Spania – La Liga: Rayo Val-
lecano – Villarreal.

EUROSPORT 1
12:00 – CURSE DE BICICLETE – Campiona-

tul Mondial, la Assen, în Olanda / 13:00 – CUR-
SE DE TURISME – Campionatul Mondial FIA
by LG, etapa de la Slovakiaring, în Slovacia /
14:00 – CURSE DE BICICLETE – Superbike –
CM, la Assen / 15:00 – CURSE DE TURISME –
CM FIA by LG, etapa de la Slovakiaring / 16:00
– CICLISM – Cursa “Amstel Gold”, în Olanda /
18:00 – CURSE DE MAªINI – Campionatul
Mondial de anduranþã, la Silverstone, în Rega-
tul Unit / 21:00 – SNOOKER – Campionatul
Mondial, la Sheffield, în Regatul Unit: etapa a
2-a / 2:15 – FOTBAL SUA/Canada – MLS: Dal-
las FC – Sporting Kansas City.

EUROSPORT 2
12:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial,

la Sheffield, în Regatul Unit: etapa a 2-a / 15:15
– CURSE DE BICICLETE – Superstock – Cam-
pionatul Mondial, la Assen, în Olanda / 16:30,
18:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Dort-
mund – Hamburg, Mainz – Koln / 21:30, 23:00,
0:00 – MOTOCROS – Campionatul Mondial, la
Leon, în Mexic.

TVR 3
20:00 – DANS SPORTIV – Campionatele

Europene, la Timiºoara.
LOOK TV
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Volun-

tari – Concordia Chiajna, Dinamo – ASA Tg.
Mureº

LOOK PLUS
19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League: An-

derlecht – Bruges.

CS Universitatea II Craiova
susþine, astãzi, un meci extrem
de dificil, în deplasare, cu ocu-
panta ultimei poziþii a podiumu-
lui, Performanþa Ighiu. Satelitul
a bãtut doar pe Filiaºi în aceastã
primãvarã ºi vine dupã trei eºe-
curi la rând – ultimul, acasã, cu
Naþional Sebiº (2-3), în timp ce
formaþia din Alba a întrerupt o
serie de patru victorii consecuti-
ve etapa trecutã, când a cedat cu
1-2 la Deva.

În tur, ardelenii au obþinut toa-
te punctele la Iºalniþa, la capãtul
unui succes cu 2-1.

De asemenea astãzi, Podariul

Sâmbãtã, ora 11:00
Play-off

ªtiinþa Danubius Bechet –
Tractorul Cetate

Recolta Ostroveni – Dunãrea
Calafat

Progresul Segarcea – Viitorul
Cârcea

1. Cetate 29
2. Calafat 28
3. Cârcea 27
4. Ostroveni 24
5. Bechet 20
6. Segarcea 18
Primul loc accede într-un baraj

de promovare.

Play-out
Luceafãrul Craiova – Dunã-

rea Bistreþ
ªtiinþa Malu Mare – Metro-

politan Iºalniþa
Unirea Leamna – SIC Pan

Unirea
1. Bistreþ 20
2. Iºalniþa 14
3. Unirea 13
4. Luceafãrul 10
5. Leamna 8
6. Malu Mare 1
Ultimele douã clasate retrogra-

deazã.

LIGA A III-A

La o primã vedere,

Examene opuse, ca dificultate,Examene opuse, ca dificultate,Examene opuse, ca dificultate,Examene opuse, ca dificultate,Examene opuse, ca dificultate,
pentru Universitatea II ºi Podaripentru Universitatea II ºi Podaripentru Universitatea II ºi Podaripentru Universitatea II ºi Podaripentru Universitatea II ºi Podari

SERIA 3 – ETAPA A 20-A
Sâmbãtã, ora 17:00: CS PODARI – AFC Hãrman, Urban Titu – CS Afu-

maþi, Sporting Roºiori – SCM Piteºti, CS ªtefãneºti – FC Voluntari II, FC
Aninoasa – Sporting Turnu Mãgurele.

Meciul dintre Atletic Bradu ºi Concordia Chiajna II a avut loc asearã.
Dinicu Golescu Câmpulung va câºtiga cu 3-0 la “masa verde” cu Inter Olt,

deoarece  formaþia din Slatina s-a retras din campionat.
1. Piteºti 38 8. ªtefãneºti 26
2. Afumaþi 38 9. PODARI 22
3. Dinicu G. 36 10. Chiajna II 21
4. Voluntari II 34 11. Aninoasa 18
5. Mãgurele 32 12. Hãrman 13
6. Roºiori 28 13. Titu 13
7. Bradu 28
Locul 1 promoveazã, locul 13 – posibil retrogradabil.

SERIA 4 – ETAPA A 22-A
Sâmbãtã, ora 17:00: Performanþa Ighiu – CS U II CRAIOVA, Minerul Motru

– CSM Lugoj, FC Hunedoara – Mãgura Cisnãdie, CS Ineu – Cetate Deva.
Partidele ACSO FILIAªI – Metalurgistul Cugir, Pandurii II Tg. Jiu –

ACS ASU Poli Timiºoara, Naþional Sebiº – Becicherecu Mic s-au disputat
ieri, dupã închiderea ediþiei. Millenium Giarmata stã îm aceastã rundã.

1. Cugir 44 9. Cisnãdie* 26
2. ASU Poli* 43 10. Pandurii II 25
3. Ighiu 41 11. Ineu* 23
4. Sebiº 34 12. CRAIOVA II* 18
5. Becicherecu* 31 13. Motru 18
6. Hunedoara 31 14. FILIAªI 15
7. Deva* 26 15. Giarmata 14
8. Lugoj 26
* - un joc mai puþin.
Locul 1 promoveazã, locul 14 – posibil retrogradabil, locul 15 retrogradeazã.

pare a avea o misiune facilã, pri-
mind vizita penultimei clasate,
AFC Hãrman. Trupa lui Florin
ªoavã a obþinut un rezultat bun
runda precedentã, 1-1 pe terenul
fruntaºei “Dinicu Golescu”, iar
braºovenii au fost întrecuþi la li-
mitã, 0-1, în propriul fief, cu Ani-
noasa.

La meciul din toamnã, podãre-
nii au obþinut cea mai clarã izbân-
dã stagionalã de pânã acum, 5-0.

Cealaltã grupare doljeanã pre-
zentã în ultimul eºalon naþional,
ACSO Filiaºi, a jucat asearã, dupã
închiderea ediþiei, cu liderul Me-
talurgistul Cugir.

LIGA A IV-A – PLAY-
OFF / PLAY-OUT –

ETAPA A 2-A
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Egale în prima manºã din Ger-
mania (1-1), Liverpool ºi Dort-
mund au oferit, joi searã, un meci
cum rar þi-e dat sã vezi într-o via-
þã. Nici nu începuserã bine ostili-
tãþiile ºi Borussia conducea deja
cu 2-0, graþie golurilor marcate
de Mkhitaryan (5) , respectiv Au-
bameyang (9). Situaþia pãrea fãrã
ieºire pentru emblematicul coach,
Jurgen Klopp, cel care, fapt cu-
noscut, a ajuns pe “Anfield” chiar
de la formaþia germanã.

Rezultatul nu s-a mai modifi-
cat pânã la pauzã, dar imediat dupã
Origi a sunat revolta ºi a redus din
diferenþã (1-2, min. 48). În zadar,
fiindcã Marco Reus, pe un con-
traatac declanºat de Hummels, a
majorat scorul (1-3, min. 57).
Toate iluziile pãreau nãruite. Nu-
mai cã Liverpool a refuzat abdi-
carea ºi, într-o atmosferã incre-
dibilã, a început dintr-o datã un
alt meci: Coutinho (min. 66) a fã-
cut 2-3, relansând speranþele, iar
internaþionalul francez Mamadou
Sakho (min. 77), la o loviturã de
colþ, a adus egalarea. Dar, la acest
scor general de 4-4, calificatã
pentru careul de aºi era tot Bo-
russia. „Cormoranii” aveau sã reu-
ºeascã imposibilul într-un final
nebun, în timpul adiþional (90+1),
când fundaºul central croat, De-

LIGA EUROPA – RETUR “SFERTURI” / TRAGERE LA SORÞI SEMIFINALE

Nebunie fãrã margini pe “Anfield”!

Liverpool o eliminã pe Dortmund în prelungiri,Liverpool o eliminã pe Dortmund în prelungiri,Liverpool o eliminã pe Dortmund în prelungiri,Liverpool o eliminã pe Dortmund în prelungiri,Liverpool o eliminã pe Dortmund în prelungiri,
dupã un “come-back” de povestedupã un “come-back” de povestedupã un “come-back” de povestedupã un “come-back” de povestedupã un “come-back” de poveste

Rezultatele complete consemnate joi searã
ªahtior Doneþk – Braga 4-0, dupã 2-1
(Srna 25 pen., R. Ferreira 42, 73 – ambele autogoluri, Kovalenko 50)
Sevilla – Bilbao 1-2, 5-4 pen., dupã 2-1
(Gameiro 59 / Aduriz 57, Raul Garcia 80)
Liverpool – Dortmund 4-3, dupã 1-1
(Origi 48, Coutinho 66, Sakho 77, Lovren 90+1 / Mkhitaryan 5, Auba-

meyang 9, Reus 57)
Sparta Praga – Villarreal 2-4, dupã 1-2
(Dockal 65, Krejci 71 / Bakambu 5, 49, Castillejo 43, Lafata 45+1 aut.)
Program semifinale, conform tragerii la sorþi efectuate ieri
ªahtior Doneþk – Sevilla
Villarreal – Liverpool
Meciurile sunt programate în 28 aprilie ºi 5 mai.
Finala Europa League va avea loc în data de 18 mai, pe St. Jakob Park din

Basel. Sevilla este campioana de anul trecut (3-2 cu Dnepr).

jan Lovren, plecat în atac, a re-
luat cu capul o centrare a lui Mil-
ner, ducându-ºi echipa în semifi-
nalele competiþiei, pentru prima
datã dupã 2010. Liverpool, ora-
ºul Beatelºilor, intra în delir. Asis-
tenþa de pe stadion ºi-a mai oprit
respiraþia la o ultimã fazã fixã: o
loviturã liberã executatã de Gun-
dogan. La conferinþa de presã de
dupã meci, Thomas Tuchel, gã-
sindu-ºi cu greu cuvintele a spus
între altele: „nu pot explica, ceea
ce nu este logic”. La rândul sãu,
Jurgen Klopp a mãrturist cã „este
o noapte pe care nu o va uita nici-
odatã”.

În 2005, la Istanbul, Liverpo-
ol mai reuºise o revenire fabu-
loasã, într-o finalã UCL cu Mi-
lan, câºtigând trofeul la penalty-
uri, dupã ce la pauzã fusese con-
dusã cu 3-0 (3-3 la final).

Villarreal – urmãtorul adversar
al “cormoranilor”, Lucescu –
prilej de revanºã contra Sevillei

În penultimul act, conform
tragerii la sorþi de ieri, Liverpo-
ol se va bate cu spaniolii de la
Villarreal, care n-au avut nici o
emoþie cu Sparta Praga. În cea-
laltã semifinalã, dupã ce a sur-
clasat-o pe Braga (6-1 la gene-
ral), ªahtiorul lui Mircea Luces-

cu va juca cu deþinãtoarea tor-
feului FC Sevilla, calificatã la lo-
vituri de departajare în dauna
compatrioatei Bilbao. Contra an-
daluzilor tehnicianul român a su-
ferit una dintre cele mai dureroa-
se înfrângeri din carierã, în 2007,
în optimile Cupei UEFA. Dupã 2-
2 în Spania, ªahtior o conducea
pe Sevilla cu 2-1 în partida retur,
iar meciul intrase în minutele de
prelungire. Un gol incredibil mar-
cat în minutul 90+4 de portarul
Andres Palop a împins meciul în
prelungiri, unde spaniolii au mai
marcat o datã ºi au mers mai de-
parte. Ulterior, Sevilla a câºtigat
trofeul, dupã o finalã cu Espa-
nyol, tranºatã dupã executarea
loviturilor de departajare.

Mircea Lucescu ºi-a reamintit
de partida de acum 9 ani, dar spu-
ne cã a depãºit între timp mo-
mentul. Tehnicianul român s-a
declarat nemulþumit de faptul cã
echipa sa va disputa meciul de-
cisiv în deplasare.

“Cu oricine picam era foarte
dificil. Jucãm primul meci pe te-
ren propriu ºi e mai complicat.
Nu aveam niciun fel de pretenþii
la aceastã tragere la sorþi. Nu
vreau sã comentez pentru cã nu
e momentul. Vom încerca sã ne
luãm revanºa. Au câºtigat cu un

noroc incredibil ºi cu inspiraþia
lui Palop. Mai erau 10 secunde
ºi ne calificãm. Nu mã mai gân-
desc la acel meci, pentru cã nu

mai e aceeaºi echipã, cred cã s-
au schimbat toþi jucãtorii”, a de-
clarat Mircea Lucescu la Dolce
Sport.

Anterior tragerii la sorþi a semifi-
nalelor Ligii Europa s-au stabilit me-
ciurile aceleiaºi faze din Liga Cam-
pionilor, iar Manchester City o va în-
frunta pe Real Madrid ºi Atletico pe
Bayern Munchen.

City ºi Real s-au mai ciocnit în
douã ocazii pânã acum, în faza gru-
pelor ediþiei din 2012, “galacticii”
câºtigând în Spania cu 3-2, pentru
ca la retur meciul sã se încheie ne-
decis, 1-1.

Tot în douã ocazii s-au ciocnit ºi
Atletico cu Bayern, iar ibericii ºi-au
procurat aminutiri dintre cele mai ne-

Irina Begu (35 WTA) o va întâlni pe Angelique
Kerber (3 WTA), astãzi, de la ora 13,00, în primul
meci de simplu al confruntãrii dintre echipele de tenis

SERIA 1 – etapa a 19-a: Avântul Rast
– Unirea Vela, Viitorul Vârtop – Viitorul Do-
bridor, SC Poiana Mare – Vânãtorul Desa,
Progresul Ciupercenii Vechi – Flacãra Mo-
þãþei, Viitorul Ciupercenii Noi – Avântul Giu-
bega, Voinþa Caraula – Recolta Galicea
Mare, Victoria Pleniþa – Fulgerul Maglavit.

Clasament (primele 5): 1. Poiana Mare
44p, 2. Rast 43p, 3. Pleniþa 38p (- 1 joc),
4. Giubega 34p, 5. Moþãþei 34p (- 1 joc).

SERIA 2 – etapa a 22-a: Viitorul Giur-
giþa – Viitorul Mãceºu de Sus, Recolta Sea-
ca de Câmp – Viitorul Siliºtea Crucii, Ful-

gerul Întorsura – Progresul Cerãt, Recolta
Mãceºu de Jos – Progresul Bãileºti, Tri-
umf Bârca – Dunãrea Negoi, Gloria Catane
– Unirea Goicea, Recolta Urzicuþa – Aktiv
Padea. Dunãrea Gighera stã.

Clasament (primele 5): 1. Cerãt 52p (-
1 joc), 2. Mãceºu S. 50p, 3. Bãileºti 46p (-
1 joc), 4. Goicea 43p, 5. Urzicuþa 40p.

SERIA 3 – etapa a 19-a: Avântul Da-
neþi – Fulgerul Mârºani, Unirea Amãrãºtii
de Jos – Progresul Amãrãºtii de Sus, AS
Rojiºte – Victoria Cãlãraºi, Victoria ªtiinþa
Celaru – Unirea Tâmbureºti, Unirea Trico-

lor Dãbuleni – Viitorul Gângiova, Ajax Do-
broteºti – Avântul Dobreºti. Viitorul Sado-
va stã.

Clasament (primele 5): 1. Celaru 35p,
2. Amãrãºtii S. 35p (- 1 joc), 3. Tâmbu-
reºti 32p, 4. Sadova 32p, 5. Dobroteºti 30p
(- 1 joc).

SERIA 4 – etapa a 19-a: Sporting Leu –
Viitorul Coºoveni, Arena Bulls Preajba – Atle-
tico Zãnoaga, Flacãra Drãgoteºti – Progre-
sul Castranova, Viitorul Ghindeni – Viitorul
Teasc, Viitorul II Cârcea – Avântul Pieleºti,
Voinþa Puþuri – Luceafãrul Popânzãleºti,

Unirea Câmpeni – Progresul Mischii.
Clasament (primele 5): 1. Castranova

47p, 2. Leu 43p, 3. Cârcea II 38p, 4. Mis-
chii 38p, 5. Ghindeni 32p.

SERIA 5 – etapa a 19-a: AS Greceºti –
Voinþa Raznic, Vulturul Cernãteºti – AS Pie-
troaia, Viitorul Valea Fântânilor – Jiul Breas-
ta, Rapid Potmelþu – AS Scãieºti, Inter Se-
cui – ªtiinþa Calopãr, Viitorul ªtiinþa Craio-
va – Fortuna Craiova. Voinþa Belcin stã.

Clasament (primele 5): 1. Secui 36p (-
1 joc), 2. Belcin 35p, 3. Cernãteºti 30p, 4.
Calopãr 30p, 5. Valea Fântânilor 28p.

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

City – Real ºi Atletico – Bayern,
semifinalele Ligii Campionilor

plãcute. Se întâmpla în finala Cupei
Campionilor Europeni din 1974, când
madrilenii erau egalaþi în ultima fazã a
prelungirilor (Schwarzenbeck 120),
dupã ce Aragones deschisese scorul
în minutul 114. A fost apoi o rejuca-
re, în care spaniolii n-au mai contat.
Nemþii au câºtigat cu 4-0, cu “duble”
ale lui Ulli Hoeness ºi Gert Muller.

Meciurile vor fi în 26 ºi 27 apri-
lie (turul), respectiv în 3 ºi 4 mai
(returul).

Finala Ligii Campionilor se va
disputa pe “San Siro” din Milano,
în data de 28 mai.

Fed Cup: Meciul România – Germania, deschis de Begu ºi Kerber
ale României si Germaniei, care are loc în Sala Poli-
valentã din Cluj-Napoca, în barajul pentru menþinerea
în Grupa Mondialã a Fed Cup.

Al doilea joc al zilei de sâmbãtã le va opune pe Si-
mona Halep (6 WTA) ºi Andrea Petkovic (30 WTA).

Duminicã, de la ora 13,00, este programat meciul
dintre Halep ºi Kerber, urmat de ultima partida de sim-
plu, dintre Begu ºi Petkovic. La dublu vor evolua pe-
rechile Alexandra Dulgheru/Monica Niculescu ºi An-
nika Beck/Julia Goerges.

În disputele directe, Halep conduce clar atât pe Ker-
ber, cât ºi pe Petkovic, 3-0 ºi 5-1, iar Begu se aflã în
dezavantaj minim cu amble, 2-3 ºi 0-1. Cel mai recent
Begu a pierdut contra lui Kerber chiar sãptãmâna tre-
cutã, în sferturi la Charlestone, scor 2-6, 3-6.

Meciul dintre România ºi Germania este transmis
în direct de Digi Sport 1, astãzi ºi mâine, cu începere
de la ora 13:00.
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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.

Meciul Petrolul – „U” Craiova s-a jucat asearã
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

Dupã 23 de ani, Craiova poate
fi din nou campioanã naþionalã la
un sport de echipã. De la perfor-
manþa echipei masculine de hand-
bal, realizatã de generaþia lui Licu,
Rãduþã ºi Neagu, în Bãnie nu a mai
poposit vreun titlu naþional, fie cã
a fost vorba de fotbal sau de echi-
pe de salã. Dacã atunci a fost Licu,
acum poate fi Licã, fiindcã echipa
masculinã de volei se luptã în pe-
rioada urmãtoare pentru titlul naþi-
onal. Voleibaliºtii lui Dan Pascu au
mai fost implicaþi într-o finalã,
acum trei ani, însã ºansele lor erau
minuscule în faþa unei superputeri
cum era atunci Tomis Constanþa.
De aceastã datã, alb-albaºtrii vor
avea un adversar pe mãsura lor,
Volei Municipal Zalãu. SCMU Cra-
iova, care a pierdut un singur meci
în sezonul regulat, în deplasare,
tocmai împotriva Zalãului, a avut
o semifinalã accesibilã, câºtigatã
cu 3-0 la general împotriva echi-
pei Explorãri Baia Mare. Zalãul,
care recent a câºtigat Cupa Româ-
niei, s-a impus mai greu, 3-2 la
general, dupã 3-2 în meciul deci-
siv, cu Arcada Galaþi. Finala se dis-
putã tot pe sistemul „cel mai bun
din cinci meciuri”, Craiova având
avantajul celor trei partide de pe

Echipa femininã de handbal SCM Craiova joacã astãzi, de la ora
17, în Sala Polivalentã, cel mai uºor meci al sezonului, contra lanter-
nei roºii, Alba Sebeº, din cadrul etapei a 25-a din Liga Naþionalã. În
ciuda faptului cã victoria este o formalitate,  antrenoarea Simona
Gogârlã þine ca jucãtoarele sale sã trateze jocul cu seriozitate ºi sã
demonstreze pe teren ºi pe tabelã diferenþa de valoare, reflectatã ºi
în clasament. “Nu trebuie sã ne uitãm pe ce loc sunt adversarii.
Trebuie sã tratãm partida cu foarte mare seriozitate, sã intrãm con-
centrate în joc ºi pe tot parcursul meciului sã rãmânem la fel. Cu
dãruire ºi ambiþie putem sã obþinem o victorie frumoasã ºi clarã
pentru spectatorii care vin la meciurile noastre” a spus Gogârlã. Se-
cundul Grigore Albici spune cã este o ocazie ºi pentru fetele care au
evoluat mai puþin sã-ºi arate potenþialul în acest joc: „Fetele ºtiu cã
nu doar prezenþa pe teren le asigurã victoria, ci trebuie sã facã un joc
bun pentru a se impune. Dacã fetele vor evolua foarte bine, atunci

vom putea utiliza ºi alte jucãtoare,
care din varii motive nu au evoluat.
Astfel putem pregãti meciurile vii-
toare. Nu cred cã se pune problema
învingãtoarei, dar trebuie seriozitate
ºi muncã” a spus secundul Craio-
vei. În sfârºit, portarul Mirela Paº-
ca a adãugat: “Vom trata meciul cu
seriozitate pentru cã aceste ultime
douã etape din campionat sunt foarte
importante pentru noi. Sperãm sã
facem un meci frumos ºi aºteptãm
sã vinã spectatori mulþi la salã.”

În ultima etapã, SCM Craiova
joacã în deplasare cu Rapid Metrou
Bucureºti ºi poate termina sezonul
cu 41 de puncte, însã va fi destul
de greu ca fetele Simonei Gogârlã
sã se claseze mai sus de locul 7,
þinând cont cã Ploieºtiul joacã în
aceste douã runde cu ultimele cla-
sate din Liga Naþionalã.

Clasamentul Ligii Naþionale feminine de handbal

1. CSM Bucureºti 72p 24 0 0
2. HCM Baia Mare 66p 22 0 2
3. Corona Braºov 50p 16 2 6
4. Dunãrea Brãila 46p 15 1 8
5. HCM Roman 44p 14 2 8
6. CSM Ploieºti 37p 11 4 9
7. HC Zalãu 35p 11 2 11
8. SCM Craiova 35p 11 2 11
9. HCM Rm. Vâlcea 34p 11 1 12
10. Alexandrion Cluj 25p 8 1 15
11. Unirea Slobozia 17p 5 2 17
12. Rapid Bucureºti 16p 5 1 18
13. Mãgura Cisnãdie 13p 4 1 19
14. Alba Sebeº 4p 1 1 22

Handbalistele au 3 puncte
la îndemânã cu Sebeºul
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teren propriu. Primele douã se joa-
cã duminicã, de la ora 13, ºi luni,
de la ora 20, în Sala Polivalentã,
intrarea fiind 5 lei. Sunt ºi promo-
þii pentru fani: se vor organiza douã
tombole cu biletele de intrare, iar
spectatorii trebuie sã îºi treacã
numele pe tichet, sã-l introducã în
bol ºi pot câºtiga o minge sau un
tricou cu autografele tuturor jucã-
torilor ºi antrenorilor.

Licã: „Ar fi un vis
sã câºtigãm titlul”

Antrenorul Craiovei ºi al naþio-
nalei României, Dan Pascu, a pre-
faþat disputele cu Zalãul, echipa care
i-a eliminat anul trecut pe alb-al-
baºtri în semifinale. “Zalãul este o
cunoºtinþã mai veche a noastrã, în
ultimii trei ani am jucat în semifina-
le cu ei. Din pãcate, anul trecut  nu
am reuºit sã ne impunem. Poate a
venit momentul sã facem acest pas.
Suntem dupã un campionat foarte
bun, în care am demonstrat cã
avem valoare ºi putem emite pre-
tenþii la titlu. Aºtept cu nerãbdare
aceste partide, pentru cã a venit
momentul sã culegem roadele dupã
acest campionat. Absolut toatã lu-
mea trebuie sã se pregãteascã pen-

tru acest meci.
Avem nevoie de
energie din par-
tea tribunei, de
susþinere moralã
din partea tuturor,
iar noi promitem
cã vom face tot
posibilul sã câº-
tigãm. Ne aº-
teaptã jocuri foar-
te grele” a spus
Pascu.

Cãpitanul Lau-
renþiu Licã a lip-
sit din cauza unei
accidentãri în
partidele din se-
mifinale, dar este
refãcut complet
pentru finalã.
„Am intrat în pre-
gãtire ºi mã simt
foarte bine. Am mai jucat ºi anhul
trecut cu Zalãul, dar ei s-au impus
datoritã experienþei. Sper ca acum
prospeimea sã facã diferenþa. Avem
nevoie de douã meciuri foarte bune
la Craiova. Sper ca toi suporterii ºi
iubitorii de volei ºi sport din Craio-
va sã vinã sã ne susinã. Este extra-
ordinar faptul cã o echipã din Cra-
iova joacã finala. Cu siguranã vor

fi tensiuni foarte mari. Cu suporte-
rii alãturi promitem sã facem me-
ciuri foarte bune. Nu ne gândim la
un alt deznodãmânt, decât cel în
care sã câ’tigãm finala. Pentru mine
ar fi un vis sã câºtig titlul cu Craio-
va” a spus Licã. 

Un alt jucãtor al Craiovei, Bog-
dan Ene a prefaþat finala: “Se în-
tâlnesc cele mai bune echipe ale
campionatului. Ei au câºtigat Cupa
României, iar noi suntem liderii

campionatului dupã sezonul regu-
lat ºi în semifinale au reuºit sã ju-
cãm minimum de meciuri ºi sã ne
impunem. Vom trata jocurile cu
seriozitate, iar avantajul terenului
propriu cred cã va cântãri mult în
aceste douã meciuri. Contãm mult
ºi pe spectatori, care ne-au încu-
rajat în partida cu Baia Mare ºi ne-
au împins cãtre victorie. Sunt con-
vins cã sala va fi plinã”.
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